
Start

Inisilisasi :

double H1[brs][klm]

int Hx[4][3]

int baris,kolom,

i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v

Input :

jumlah baris 

?

Input :

jumlah 

kolom ?

Input H1 :

 nilai H1[i][j]

baris >= 5

kolom >= 5

Output :

Cetak \n

Output H1 :

 nilai H1[k][l]

A

Cek input H1:

H1[i][j]>=0 && H1[i][j]<=7

Y

T

T

T

y

i=0; i<baris; i++

j=0; j<kolom; 

j++

y

y

y

T

T

k=0; k<baris; 

k++

l=0; l<kolom; 

l++

y

y

T

tracing/telusur flowchart

Masukkan input baris yang 

akan dibuat

Misal = 8

Masukkan input baris yang 

akan dibuat

Misal = 10

Cek apakah input baris >= 5

Jika ya, lanjut ke berikutnya

Jika tidak, dilakukan inout 

ulang

Cek apakah input baris >= 5

Jika ya, lanjut ke berikutnya

Jika tidak, dilakukan inout 

ulang

Masukkan input kolom 

yang akan dibuat

Misal = 6

Masukkan input kolom 

yang akan dibuat

Misal = 8

Cek apakah input kolom >= 5

Jika ya, lanjut ke berikutnya

Jika tidak, dilakukan inout 

ulang

Cek apakah input kolom >= 5

Jika ya, lanjut ke berikutnya

Jika tidak, dilakukan inout 

ulang

Membuat baris pertama 

hingga i<8
Membuat baris pertama 

hingga i<10

Membuat kolom pertama 

hingga i<6

Membuat kolom pertama 

hingga i<8

Proses memasukkan nilai 

ke H1 pada baris ke-i pada 

kolom ke-j

Proses memasukkan nilai 

ke H1 pada baris ke-i pada 

kolom ke-j

Proses cek apakah input H1 antara 

bilangan 0-7

Jika ya, lanjut ke prulangan baris 

berikutnya

Jika tidak, masukkan ulang nilai 

pada H1 sesuai baris dan kolom 

sebelumnya

Proses cek apakah input H1 antara 

bilangan 0-7

Jika ya, lanjut ke prulangan baris 

berikutnya

Jika tidak, masukkan ulang nilai 

pada H1 sesuai baris dan kolom 

sebelumnya

Proses untuk mencetak variabel yang 

di inputkan pada baris dan kolom 

semuanya

Proses untuk mencetak variabel yang 

di inputkan pada baris dan kolom 

semuanya

Tunjuk baris ke-k hingga 

k<8

Dan k+1

Tunjuk kolom ke-l hingga k<6

Dan l+1

Jika ya, lanjut output H1

Jika tidak, maka kolom berakhir

Tunjuk baris ke-k hingga 

k<10

Dan k+1

Tunjuk kolom ke-l hingga k<6

Dan l+8

Jika ya, lanjut output H1

Jika tidak, maka kolom berakhir

Proses cetak nilai dari H1 

yang ditunjuk baris ke-k di 

kolom ke-l

Proses cetak nilai dari H1 

yang ditunjuk baris ke-k di 

kolom ke-l



A

Proses penjumlahan baris 1 

dan baris 2 pada tiap kolom Hx:

Hx[0][n]=H1[m][n]+H1[m+1][n]

Output baris ke 3 pada 

tiap kolomnya pada 

nilai Hx:

Hx[1][p]=H1[2][p]

B

Output :

Cetak \n

Output penjumlahan 

baris 1 dan baris 2 pada 

tiap kolom pada nilai Hx:

Hx[0][o]

Output :

Cetak \n

Output :

Cetak \n

m=0; m<2; 

m++

n=0; n<kolom; 

n++

y

y

p=0; p<kolom; 

p++

y

o=0; o<kolom; 

o++

y

T

T

Pemulaian proses output 

penjumlahan baris 1 dan 

baris 2 pada tip kolomnya

Pemulaian proses output 

penjumlahan baris 1 dan 

baris 2 pada tip kolomnya

Penunjukan baris 1 dan 2 Penunjukan baris 1 dan 2

Penunjukan kolom mulai 

dari pertama hingga kolom 

ke-5

Penunjukan kolom mulai 

dari pertama hingga kolom 

ke-7

Proses penjumlahan 

sesuai baris dan kolom 

yang ditunjuk proses 

penunjukan baris dan 

kolom selesai semua

Proses penjumlahan 

sesuai baris dan kolom 

yang ditunjuk proses 

penunjukan baris dan 

kolom selesai semua

Proses output dari hasil 

penjulahan baris 1 dan 2 

pada tiap kolomnya

Proses output dari hasil 

penjulahan baris 1 dan 2 

pada tiap kolomnya

Proses yang 

menghasilkan output 

penjumlahan baris 1 dan 2 

tiap kolomnya

Proses yang 

menghasilkan output 

penjumlahan baris 1 dan 2 

tiap kolomnya

Pemulaian output untuk 

baris ke-3 tiap kolom

Pemulaian output untuk 

baris ke-3 tiap kolom

Proses penunjukan kolom 

pertama hingga ke-5

Proses penunjukan kolom 

pertama hingga ke-7

Proses output data pada baris 

ke-3 dari kolom pertama 

hingga kolom ke-5

Proses output data pada baris 

ke-3 dari kolom pertama 

hingga kolom ke-7

Pemulaian output untuk 

penjumlahan baris ke-4 

hingga trakhir tiap 

kolomnya

Pemulaian output untuk 

penjumlahan baris ke-4 

hingga trakhir tiap 

kolomnya



B

Output 

nilai Hx :

Hx[3][v]

Proses penjumlahan A+B+C :

H1[u][t]=H1[u][t]+H1[u+1][r]

Hx[3][t]=H1[u][t]

End

Output 

nilai Hx :

Hx[2][s]

Proses jumlah baris ke 4 

sampai baris terakhir :

H1[r][q]=H1[r][q]+H1[r+1][q]]

Hx[2][q]=H1[r][q]

Output :

Cetak \n

v=0; v<kolom; 

v++

y

T

t=0; t<kolom; 

t++

u=0; u<baris; 

u++

y

y

T

T

s=0; s<kolom; 

s++

q=0; q<kolom; 

q++

r=4; r<baris; 

r++

T

T

y

y

Proses penunjukan kolom 

pertaha hingga ke-5

Proses penunjukan kolom 

pertaha hingga ke-7

Proses penunjukan baris 

ke-4 hingga ke-7
Proses penunjukan baris 

ke-4 hingga ke-9

Proses penjumlahan baris 

ke-4 hingga ke-7

Ditiap kolomnya

Proses penjumlahan baris 

ke-4 hingga ke-9

Ditiap kolomnya

Proses penunjukan kolom 

pertaha hingga kolom ke-5
Proses penunjukan kolom 

pertaha hingga kolom ke-7

Proses output dari penjumlahan baris 

ke-4 sampai akhir tiap kolomnya

Di cetak pada baris ke 3 (index ke-2) 

hingga kolom ke 5

Proses output dari penjumlahan baris 

ke-4 sampai akhir tiap kolomnya

Di cetak pada baris ke 3 (index ke-2) 

hingga kolom ke 7

Permulaan proses output 

penjumlakan baris ke 

A+B+C

Permulaan proses output 

penjumlakan baris ke 

A+B+C

Proses penunjukan awal 

kolom hingga akhir kolom 

ke-5

Proses penunjukan awal 

kolom hingga akhir kolom 

ke-7

Proses penunjukan awal 

baris hingga akhir baris 

ke-7

Proses penunjukan awal 

baris hingga akhir baris 

ke-9

Proses penjumlahan baris 

A+B+C sesuai dengan 

penunjukan baris dan 

kolom

Proses penjumlahan baris 

A+B+C sesuai dengan 

penunjukan baris dan 

kolom

Proses penunjukan awal 

kolom hingga akhir kolom 

ke-5

Proses penunjukan awal 

kolom hingga akhir kolom 

ke-7

Proses output penjulakan 

A+B+C

Pada baris ke 4 (index 3)

Proses output penjulakan 

A+B+C

Pada baris ke 4 (index 3)
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