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PENILAIAN
Penilaian yang diberikan meliputi  :

Komponen Bobot
Nilai Kehadiran 10 %
Nilai Tugas Individu (Praktek) 20 %
Nilai Tugas Kelompok (Praktek) 10 %
Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) 25 %
Nilai Ujian Akhir Semester (UAS 35 %
Total Bobot semua komponen 100 %

Kriteria penilaian yang digunakan adalah:
Angka Mutu Huruf Mutu Rentang Ket.Huruf
> 95 A+ 4.5
90 - 95 A 4.0
80 - 89 B+ 3.5
70 - 79 B 3.0
60 - 69 C 2.5
50 - 59 D 2.0
< 49 E 1.0
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TATA TERTIB PERKULIAHAN

1. Kehadiran Kuliah:
Minimal kehadiran mengikuti aturan yang berlaku (75%
minimum kehadiran tatap muka di kelas). Bila sakit atau
berhalangan hadir kuliah, harus ada penjelasan dan
pemberitahuan sebelum kuliah dimulai.

2. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% tidak
akan
lulus, mendapat nilai  E

3. Kehadiran penuh akan dicatat, dan akan menjadi
pertimbangan pemberian nilai bonus untuk nilai yang
diperbatasan.

4. Saat perkuliahan berlangsung, mahasiswa diharapkan
fokus kepada mata kuliah yang disampaikan dan terlibat
aktif jika ada diskusi.

5. Bagi yang tidak menghormati waktu perkuliahan dalam
kelas dapat meninggalkan ruangan
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Keterlambatan:

• Keterlambatan hadir saat kuliah mengikuti aturan yang
berlaku (max. 15 menit setelah kuliah dimulai),

• Seluruh kuis, latihan dan tugas wajib dikerjakan
dikumpulkan pada waktunya.
Pengumpulan yang terlambat tidak dinilai.
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STRUKTUR DATA
1. Model matematis atau bentuk logik dari suatu

organisasi data.

2. Struktur data harus simpel dalam memproses data

yang ada di dalamnya.

3. Struktur data menjadi dasar dalam langkah awal

perancangan program

PENGERTIAN STRUKTUR DATA
Struktur data adalah cara menyimpan, menyusun dan
mengatur data di dalam komputer sehingga data tersebut dapat
digunakan secara efisien.

Mengapa data itu disimpan?
 Supaya bisa diakses/diproses di kemudian hari jika diperlukan
Mis. Cara penyusunan buku-buku pada rak buku di perpustakaan

sehingga buku dibutuhkan dapat dengan mudah ditemukan

Mengapa dalam penyimpanan data diperlukan sebuah
struktur?
 Supaya lebih mudah/efisien dalam pengaksesan/pemrosesan

data tersebut
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Bahasan Struktur Data
Struktur Data, meliputi :
a. Struktur data dasar/sederhana, yaitu array,

record/struct dan himpunan
b. Struktur data lanjut/majemuk, yang terdiri dari :

- Linier : Stack, Queue, serta List dan Multilist
- Non Linier : Pohon Biner dan Graph

10
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Menukar isi botol 1 yang berisi air berwarna HIJAU dengan botol 2
yang berisi air berwarna MERAH. Sehingga nantinya botol 1 berisi air
berwarna MERAH sedangkan botol 2 berisi air berwarna HIJAU.

Jika Algoritma yang dilakukan dengan cara :
- tuangkan isi botol 1 ke botol 2, kemudian tuangkan isi botol 2 ke

botol 1.

Cara di atas adalah SALAH karena pada saat isi botol 1 dituangkan ke
botol 2 maka air yang ada pada botol 2 akan tercampur dengan air
yang ada, sehingga pada saat isi botol 2 dituangkan ke dalam botol 1
maka warnanya sudah tercampur juga.

Contoh  penerapan Algoritma

botol 2botol 1
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Algoritma yang tepat adalah :

1. Siapkan sebuah botol lain dalam keadaan kosong botol 3

2. Kemudian isi botol 1 dituangkan kedalam botol 3 sehingga
botol 1 dalam keadaan kosong

3. Langkah berikutnya isi botol 2 dituangkan kedalam botol 1
sehingga botol 2 sekarang dalam keadaan kosong.

4. Baru kemudian isi botol 3 dituangkan kedalam botol 2

botol 1 botol 3botol 2
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 KRITERIA ALGORITMA YANG BAIK :

Algoritma yang baik jika memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Setiap langkah yang ada pada algritma harus definite
(jelas dan pasti)

2. Algoritma atau program minimal memiliki sebuah
output

3. Harus ada stopping criteria yaitu kondisi yang membuat
program tersebut berhenti.

4. Hasil akhir tidak boleh tergantung kepada siapa yang
menjalani algoritma tersebut

5. Suatu algoritma tidak boleh berakhir terbuka.
6. Algoritma harus cukup umum untuk menangani kep

erluan apapun.

14

Pengertian Algoritma :

adalah urutan langkah-langkah logis dalam penyelesaian
masalah yang disusun secara sistematis.
 Ditulis dengan notasi khusus
 notasi mudah dimengerti
 Notasi dapat diterjemahkan menjadi sintaks suatu bahasa

pemrograman

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (Balai Pustaka 1988) secara
formal mendefinisikan algoritma sebagai berikut:
“ Algoritma “ adalah urutan logis pengambilan putusan untuk
pemecahan masalah.”

15

Ciri Algoritma yang baik menurut “ DONALD  E. KNUTH “

1. Algoritma harus berhenti setelah melakukan sejumlah
langkah terbatas

2. Setiap langkah algoritma harus didefinisikan dengan tepat
dan tidak bermakna ganda (ambiguous)

3. Algoritma memiliki nol atau lebih masukan (input)

4. Algoritma memiliki satu atau beberapa keluaran (output)

5. Algoritma harus efektif

Contoh : Algoritma Mencetak Absensi ..

1. Buka Data Absensi

2. Tentukan Mata Kuliah

3. Tentukan Kelas

4. Tentukan Format Absensi (4 / 14 kolom)

5. Tentukan banyak pencetakan

6. Ambil data mhs ke-1, lalu cetak

7. Ulangi langkah ke-6 sampai data habis
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Hubungan Struktur Data & Algoritma

 Program adalah kumpulan instruksi komputer, sedangkan
Algoritma adalah metode dan tahapan sistematis
dalam program.
Program ini ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman
Jadi bisa kita sebut bahwa program adalah suatu
implementasi bahasa pemrograman

 Struktur data dan algoritma berhubungan sangat erat pada
sebuah program.

 Pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses
pemrograman menjadikan algoritma lebih jelas dan tepat,
sehingga secara keseluruhan program akan lebih efisien,
sederhana dan efektif.

 Algoritma yang baik tanpa pemilihan struktur data yang tepat
akan membuat program menjadi kurang baik, demikian juga
sebaliknya.

PROGRAM =    ALGORITMA      +    STRUKTUR  DATA

• Performa algoritma yang ideal
– Memory yang diperlukan kecil，running time

singkat
• Tradeoff antara waktu dan ruang (memory)

Besar Kecil

Lama

Singkat

Memory

Running time

Hubungan antara
Algoritma & Struktur Data

MINGGU BERIKUTNYA :

 TIPE DATA

 FUNGSI

 PROSEDUR

BAB II

TIPE DATA,  FUNGSI  DAN
PROSEDUR
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 TIPE DATA
 FUNGSI

 PROSEDUR

 Tipe data digunakan untuk menentukan
batasan nilai yang digunakan suatu
peubah (variabel)

 Macam tipe data :
 Tipe Sederhana (primitif)
 Tipe Terstruktur
 Tipe String
 Tipe Reference/Pointer

1. Tipe Data Sederhana
 Disebut juga tipe data skalar, yaitu suatu tipe data yang

memungkinkan sebuah peubah untuk menyimpan sebuah
nilai

 Macam tipe sederhana :
 Tipe ordinal/integer
ShortInt, Integer, LongInt, Byte, Word subrange, dan

enumerated
 Tipe floating point/real
 Real, Single, Double, Extended

 Tipe char
 Char

 Tipe boolean
 Logika

24

Tipe data Integer
merupakan tipe data berupa bilangan bulat, terbagi atas
beberapa kategori seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tipe Ukuran memori
(dalam byte)

Jangkauan nilai

BYTE 1 0..255
SHORTINT 1 -128..127

INTEGER 2 -32768..32767

WORD 2 0..65535

LONGINT 4 -2147483648..2147483647
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Tipe Data Real
merupakan jenis pecahan, yang dapat dituliskan secara biasa
atau model scientific.
Penggolongan tipe data bilangan real dapat dilihat pada tabel
di bawah ini :

Tipe Ukuran memori
(dalam byte)

Jangkauan nilai Digit
signifikan

SINGLE 4 1.5x10E-45 .. 3.4x10E38 7-8

DOUBLE 8 5.0x10E-324 .. 1.7x10E308 15-16

EXTENDED 10 1.9x10E-4951 ..
1.1x10E4932

19-20

COMP 8 -2E+63+1 .. 2E+63-1 19-20

26

Tipe data ini menyimpan karakter yang diketikkan dari
keyboard, memiliki 266 macam yang terdapat dalam
tabel ASCII (American Standard Code for Information
Interchange). Contoh: ‘a’ ‘B’ ‘+’, dsb.

Yang perlu diingat bahwa dalam menuliskannya harus
dengan memakai tanda kutip tunggal. Jenis data ini
memerlukan alokasi memori sebesar 1(satu) byte
untuk masing-masing data

Tipe data Character

 Tipe Char terdiri atas 26 huruf Latin, 10 angka Arab,
dan sejumlah karakter grafik, seperti tanda seru
 Karakter dapat berisi karakter kosong yang digunakan

sebagai pemisah (spasi)
 Karakter kosong (blank) diberi notasi □.

28

Tipe Data Boolean

merupakan tipe data logika, yang berisi dua kemungkinan nilai: TRUE
(benar) atau FALSE (salah). Turbo Pascal for Windows memiliki tiga
macam jenis ini yaitu: Boolean, WordBool, dan LongBool. Tipe boolean
memakai memori paling kecil, sedangkan WordBool dan LongBool
dipakai untuk menulis program yang sesuai dengan lingkungan
Windows.

Tipe Data Ukuran Tempat

Boolean 1 byte

WordBool 2 byte

Longbool 3 byte
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2. Tipe Data Terstruktur
 Adalah suatu tipe data yang membolehkan sebuah peubah

untuk menyimpan lebih dari satu data

 Macam tipe terstruktur :
 Tipe Larik (Array)
 Tipe Rekaman (Record/Struct)
 Tipe Objek (Objek/Class)
 Tipe Himpunan (Set/Enum)
 Tipe Berkas (File)

30

1. Tipe Larik (Array)
Larik adalah struktur data statik yang menyimpan sekumpulan
elemen yang bertipe sama.

2. Rekaman (Record)
Record adalah struktur data yang tersusun atas elemen-elemen
yang jumlahnya tertentu dan tipe data elemennya dapat berbeda-
beda

3. Himpunan (Set)
Himpunan merupakan tipe yang unik dari Pascal.
Type ini memungkinkan kita untuk mengadakan operasi
himpunan.

4. Berkas (File)
File terdiri dari record-record yang menggambarkan satu
kesatuan data yang sejenis. Misalnya file mata pelajaran berisi
data tentang semua mata pelajaran yang ada

31

merupakan suatu data yang menyimpan array (larik),
sebagai contoh ‘ABCDEF’ merupakan sebuah konstanta
string yang berisikan 6 byte karakter. Ukuran Tempat untuk
tipe data ini adalah 2 s/d 256 byte, dengan jumlah elemen 1
s/d 255. String dideklarasikan dengan string [ konstanta ]
atau string. Bila ukuran string tidak didefinisikan maka akan
banyak memakan ruang, karena ukuran string
menyesuaikan dengan defaultnya.

Misalkan
var kata: string [20]; atau var kata: string; karena string
merupakan array dari karakter. Maka kata[1] merupakan
karakter pertama dari string, kemudian kata[2], merupakan
elemen kedua, dst.

3. Tipe Data String :

32

4. Tipe Data Pointer :
Suatu variabel yang points(menunjuk) ke sesuatu
sehingga disebut “pointer”.

Pointer merupakan variabel khusus yang berisi suatu
address (alamat) di lokasi lain didalam memory.



01/05/2013

9

Ada dua macam pointer :

 typed(tertentu):
merupakan pointer yang menunjuk pada tipe data
tertentu pada variable.

 generic(umum):
merupakan pointer yang tidak menunjuk pada
tipe data tertentu pada variable

PROSEDUR dan FUNGSI

Perbedaan penggunaannya dalam bahasa pemrograman Pascal
:
 Prosedur merupakan modul(subprogram) yg melakukan

aktifitas tertentu tanpa adanya pengembalian nilai

 Fungsi terdapat pengembalian nilai

36
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PROSEDUR atau FUNGSI
 FUNGSI digunakan apabila modul program

mengembalikan sebuah nilai

 PROSEDUR digunakan apabila modul program
menghasilkan efek netto dari satu atau sekumpulan aksi

39

PENGERTIAN “ PROSEDUR “ PADA BAHASA PEROGRAMAN
PASCAL

Seperti pada bahasa pemrograman lain bahasa pemrograman pascal
pun memiliki yang namanya Prosedur

Prosedur merupakan bagian yang terpisah dari program dan dapat
diaktifkan di manapun di dalam program. Kata PROSEDUR
digunakan sebagai judul di bagian deklarasi prosedur, diikuti oleh
identifier yang merupakan nama dari prosedurnya secara optional
dapat diikuti lagi oleh kumpulan parameter yang diakhiri dengan titik
koma.

40

Parameter yang  ada  pada  Prosedur

Pada prosedur terdapat 2  jenis  paramter, yaitu :

1. Parameter Formal : merupakan nama-nama variable (list nama)
yang dipakai dalam mendefinisikan prosedur dan membuat
prosedur tersebut dapat dieksekusi dengan nama-nama yang
berbeda ketika dipanggil. Ada 3 jenis parameter formal :
• Paramter Input : yaitu parameter yang diperlukan prosedur

sebagai masukan untuk melakukan aksi yang efektif.
• Parameter Output : yaitu parameter yang nilainya akan

dihasilkan oleh prosedur.
• Parameter Input / Output : yaitu parameter yang nilainya

diperlukan prosedur sebagai masukan untuk melakukan aksi,
dan pada akhir prosedur akan dihasilkan nilai yang baru.

2. Paramter Aktual : adalah nama-nama informasi yang dipakai
ketika prosedur itu dipakai.
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STRUKTUR PROSEDUR

 JUDUL (header) nama prosedur dan deklarasi
parameter(kalau ada)

 DEKLARASImengumumkan nama-nama dan tipe data

 ALGORITMA badan prosedur (instruksi)

Nama Prosedur

 Nama yang unik
 Sebaiknya diawali dengan kata kerja karena prosedur

berisi suatu aktifitas
 Misalnya: HitungLuas, CariAlamat, IsiTabung, dll.

Notasi algoritma untuk PROSEDUR

PROSEDUR NamaProsedur(deklarasi parameter, jika ada)
{spesifikasi prosedur, berisi penjelasan tentang apa yg dilakukan oleh
prosedur ini.
K.awal : keadaan sebelum prosedur dilaksanakan.
K. akhir : keadaan setelah prosedur dilaksanakan}

DEKLARASI
{semua nama yg dipakai di dalam prosedur dan hanya berlaku lokal di dalam

prosedur ini}

ALGORITMA
{badan prosedur, berisi urutan instruksi}

 Prosedur sama dengan program biasa tapi dikelompokan
menjadi satu kesatuan yang terpisah-pisah.

 Subprogram yang dapat dipanggil di dalam program (atau
subprogram lain)

 Tidak menghasilkan nilai balik.

 Deklarasi prosedur:
procedure nama_procedure();

begin
{proses}

end;
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Contoh :

Procedure HitungLuasSegitiga
{menghitung luas segitiga dengan rumus : L = (alas x tinggi)/2}
{K.awal : sembarang}
{K.akhir : luas segitiga tercetak}

DEKLARASI
Alas, tinggi, luas : real

ALGORITMA
Read(alas, tinggi)
Luas (alas * tingg) / 2
Write(luas)

Pemanggilan Prosedur

 Prosedur bukan program yg beridiri sendiri
 Prosedur tidak dapat dieksekusi secara langsung.
 Instruksi-instruksi di dalam prosedur dapat dilaksanakan bila prosedur

itu diakses.
 Prosedur diakses dg cara memanggil namanya dari program pemanggil

(misalnya dari program utama atau modul program lainnya)
 Jika prosedur tanpa parameter, maka pemanggilannya cukup dg nama

prosedurnya saja,
contoh : HitungLuasSegitiga

Notasi Algoritma :

PROGRAM Segitiga
{menghitung luas segitiga}
DEKLARASI

Procedure HitungLuasSegitiga
{menghitung luas segitiga dengan rumus : L = (alas x tinggi)/2}
{K.awal : sembarang}
{K.akhir : luas segitiga tercetak}
DEKLARASI

Alas, tinggi, luas : real
ALGORITMA

Read(alas, tinggi)
Luas (alas * tinggi) / 2
Write(luas)

ALGORITMA
HitungLuasSegitiga

Program utama yg memanggil nama prosedur: harus mendeklarasikan nama
prosedur dan memanggilnya dg parameter aktual yg sesuai

PROGRAM Segitiga
{menghitung luas N buah segitiga}
DEKLARASI

I, N : integer
alas, tinggi : real

Procedure HitungLuasSegitiga(input alas, tinggi : real)
{menghitung luas segitiga dengan rumus : L = (alas x tinggi)/2}
{K.awal : alas dan tinggi sudah terdefinisi nilainya }
{K.akhir : luas segitiga tercetak}
DEKLARASI

luas : real
ALGORITMA

Luas (alas * tinggi) / 2
Write(luas)

ALGORITMA
read(N) { tentukan banyaknya segitiga }
for I 1 to N do

read(alas, tinggi
HitungLuasSegitiga(alas,tinggi)

end for
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Perbedaan fungsi dengan prosedur adalah :

• Pada fungsi, nilai yang dikirimkan balik terdapat pada nama
fungsinya ( kalau pada prosedur pada parameter yang dikirimkan
secara acuan).

• Karena nilai balik berada di nama fungsi tersebut, maka fungsi
tersebut dapat langsung digunakan untuk dicetak hasilnya. Atau
nilai fungsi tersebut dapat juga langsung dipindahkan ke pengenal
variable yang lainnya.

• Pada prosedur, nama prosedur tidak dapat digunakan lagsung,
yang dapat langsung digunakan adalah parameternya yang
mengandung nilai balik.

FUNGSI
 Sub Program yg mempunyai tujuan/tugas spesifik
 Fungsi dan prosedur adalah merupakan sub program

yang ekivalen
 Dalam beberapa masalah penggunaan salah satunya

adalah hal yg lebih tepat.

 Adalah sub program yg memberikan/mengembalikan
(return) sebuah nilai dari tipe tertentu (tipe dasar atau tipe
bentukan)
 Fungsi di dalam program bersesuain dengan definisi fungsi

di dalam matematika
Contoh :

a. f(x) = 2X2 + 5X – 8
b. h(x,y) = 3x – y +xy

Dimana: f dan h adalah nama fungsi, sedangkan x dan y adalah
parameter fungsi yg bersangkutan. Nilai yg diberikan oleh fungsi
bergantung pada masukan parameter

Misal : x=2, maka f(2) = 2*22 + 5*2 = 10
x=1, y=2, maka h(1,2) = 3*1 – 2+1*2=3

Nilai 10 dan 3 adalah nilai yang diberikan (return) oleh masing fungsi f
dan fungsi h.
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Struktur fungsi
Function NamaFungsi(input deklarasi parameter, jika
ada) tipe ( tipe nilai yg diberikan oleh fungsi)
{spesifikasi fungsi, menjelaskan apa yang dilakukan dan yang dikembalikan oleh
fungsi}

DEKLARASI
{semua yg dipakai di dalam fungsi dan hanya berlaku di dalam fungsi didefinisikan
di sini}

ALGORITMA
{badan fungsi, berisi instruksi-instruksi untuk menghasilkan nilai yg akan
dikembalikan oleh fungsi}
return ekspresi { pengembalian nilai yg dihasilkan fungsi }

 Catatan : parameter formal selalu berjenis parameter masukan, sehingga parameter
formal selalu diawal dengan keyword INPUT

 Ekspresi : dapat berupa konstanta, peubah(variabel) atau sebuah rumus

Pemanggilan FUNGSI

Fungsi di akses dengan cara memanggil namanya
diikuti dengan parameter aktual (kalau ada)

 Nilai yang dikembalikan oleh fungsi ditampung di
dalam sebuah peubah (variabel) yng bertipe sama
dengan tipe fungsi
Peubah NamaFungsi(parameter aktual, jika ada)

Contoh : y F(5) { y harus bertipe real }

 Fungsi

Function Maks(input
a,b:integer)integer

Deklarasi
Algoritma

if a ≥ b then
return a

else
return b

endif

 Prosedur

Function TentukanMaks(input
a,b:integer, output maks :integer)

Deklarasi
Algoritma

if a ≥ b then
maks a

else
maks b

endif

Mengubah fungsi menjadi prosedur:
Menyatakan nilai yg dikembalikan (return value) oleh fungsi tsb
dikonfersikan sebagai parameter keluaran pada prosedur

Mengubah prosedur menjadi fungsi:
Prosedur yg mempunyai satu buah parameter keluaran dapat ditulis
sebagai fungsi dengan menyatakan parameter keluaran sebagai nilai yg
dikembalikan oleh fungsi
 Prosedur

Procedure hitungrata2(input
ndata:integer, output u: real)

Deklarasi
x: integer
I : integer
jumlah : integer

Algoritma:
jumlah 0
for I 1 to Ndata do

read (x)
jumlah jumlah + x

endfor

U jumlah/Ndata

 Fungsi

Procedure Rata2(input ndata:integer)
 real

Deklarasi
x: integer
I : integer
jumlah : integer

Algoritma:
jumlah 0
for I 1 to Ndata do

read (x)
jumlah jumlah + x

endfor

return jumlah/Ndata
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BAB III

ARRAY

Array (Larik)
 Suatu larik (array) adalah type terstruktur, yang terdiri dari

sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe yang
sama.
Komponen-komponen ini disebut dengan tipe komponen
(component type) atau type basis (base type).

 Suatu larik mempunyai jumlah komponen yang banyaknya
tetap.

 Banyaknya komponen dalam suatu larik ditunjukkan oleh suatu
indeks yang disebut dengan tipe indek (index type).
Tipe indeks ini berbentuk ungkapan tipe ordinal.

 Tiap-tiap komponen dilarik dapat diakses dengan menunjukkan
nilai indeksnya (indeks value) atau disebut juga dengan istilah
subscript,

Elemen Array
I
n
d
e
k
s A

I
n
d
e
k
s A

1 1 158
2 2 157
3 3 162
4 4 170
5 5 163
Elemen Array kosong Elemen Array yg sudah

diisi nilai
A[1], A[2], A[3], A[4], A[5]

Deklarasi Array
 Array (Larik) adalah struktur(susunan) data yg statis, artinya

elemen larik harus sudah diketahui sebelum program
dieksekusi. Jumlah elemen larik tidak dapat diubah
(ditambah/dikurangi) selama pelaksanaan program (program
running).

Keterangan
X telah dideklarasikan sebagai tipe larik yang
bertipe integer dengan jumlah elemennya
maksimum 10 elemen. Nilai-nilai elemen larik ini
harus berisi nilai-nilai integer.
ilustrasi
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Algoritma:

Contoh:

Kamus:
nama_var_array:array[1..maks_array] of tipedata

Kamus:
nama:array[1..5] of string

Algoritma:

Contoh:

Kamus:
Const

maks_array = ...

nama_var_array:array[1..maks_array] of
tipedata

Kamus:
Const

maks_array = 5

nama:array[1..maks_array] of string

Algoritma:
Kamus:

Const
maks_array = ...

Type
nama_type_array=array[1..maks_array] of tipedata

nama_var_array:nama_type_array

Contoh:
Kamus:

Const
maks_array = 5

Type
data_nama=array[1..maks_array] of string

nama:data_nama

 Array dari tipe data standar:
DEKLARASI :

A : array[1.50] of integer
NamaMhs : array[1..10] of string
NilaiUjian : array[1..75} of real

 Dari tipe standar menjadi tipe baru :
DEKLARASI :
Type

LarikInt : array[1..100] of integer { nama tipe baru}
A:LarikInt {A adalah sebuah variable (peubah) array dg 100

elemen dan bertipe integer}
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1. Sebagai sebuah konstanta :

Mendefinisikan ukuran array (larik) sebagai sebuah konstanta
DEKLARASI:

Const max= 10
N: array[1..max] of real
I: integer

ALGORITMA :
For i:=1 to max do
read(n[i])
Endfor

2. Sebagai tipe bentukan terstruktur (RECORD) :

 Tipe yang berbentuk rekaman (record), rekaman disusun oleh satu
atau lebih field. Setiap field menyimpan data dari tipe dasar
tertentu.

DEKLARASI :
Const NMaks = 100
Type Mahasiswa : record < NIM : integer

NAMA : String
IPK : real >

Type tabmhs : array[1..maks] of mahasiswa
Mhs : TabMhs

Penulisan elemen mhs :
Mhs[2]          {elemen kedua dari array mhs}
Mhs[2].NIM      {mengacu field NIM dari elemen kedua dari
array Mhs}
Mhs[2].IPK       {mengacu field IPK dari elemen kedua dari
array Mhs}

Pengsian Nilai per field :
Mhs[i].NIM 102131002
Mhs{i].NAMA ‘BUDI UTOMO’
Mhs[i].IPK 3.6

Menampilkan hasil per field :
Output([Mhs[i].NIM, Mhs[i].NAMA, Mhs[i].IPK)

Acuan Elemen Array(Larik)
 Elemen Array diacu melalui indeksnya.
 Nilai Indeks harus terdefinisi.
 A[4] mengacu elemen ke 4 dari larik A
 NamaMhs[2]mengacu elemen ke 2 dari larik namaMhs
 A[i] mencau elemen ke-I dari larik A, asalkan nilai I sudah

terdefinisi.

contoh:
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Pemrosesan Array (Larik)

 Elemen array diproses secara beruntun melalu indeks yang
terurut mulai dari elemen pertama sampai elemen terakhir
dicapai

 skema umum algoritma memproses larik ialah
mengunjungi

Operasi-operasi Array
1. Penciptaan (create) array statis

Mempersiapkan array untuk diakses/diproses dengan asumsi elemen array
diisi dengan angka 0 jika elemen arraynya diisi  numerik/bilangan/angka
atau diisi dengan  karakter ” ”/””/’ ’untuk alphanumerik.

Procedure create (Output nama_var_array:nama_type_array)
{I.S: elemen array diberi harga awal agar siap digunakan}
{F.S: menghasilkan array yang siap digunakan}

indeks:integer

Algoritma:
for indeks 1 to maks_array do

nama_var_array(indeks) 0 {elemen array numerik}
endfor

EndProcedure

Algoritma:

2. Traversal

Proses mengunjungi setiap elemen array satu persatu dari elemen
pertama sampai elemen terakhir

Proses traversal:

1. Pengisian elemen array dengan data

2. Menampilkan elemen array

3. Penambahan data di array

4. Penyisipan data di indeks tertentu pada array

5. Penghapusan data di indeks tertentu pada array

6. Menentukan nilai maksimum dan minimum

7. Menghitung nilai rata-rata, dsb.

Algoritma

Procedure traversal (I/O nama_var_array:nama_type_array)
{I.S: maksimum array sudah terdefinisi}
{F.S: menghasilkan array yang sudah diproses}
:

Algoritma:
for indeks 1 to maks_array do

proses
endfor
Terminasi {penutupan yang harus dilakukan setelah proses

selesai}

EndProcedure
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PROSES LARIK

Catatan : Tipe Data sejenis (homogen)

Indeks data memiliki keterurutan

Program Proses_Larik

KAMUS
Const : N = 8 {jumlah elemen larik}

Indeks : integer
A : array [1..N] of integer {deklarasi larik A dengan tipe data integer}

ALGORITMA
For Indeks  1 to N do

PROSES LARIK
Endfor

CONTOH PROSES

Mengisi elemen larik dengan 0 (inisialisasi)

Mengisi elemen larik dari piranti masukan

Mencetak elemen larik ke piranti keluaran

ALGORITMA
For Indeks  1 to N do

PROSES LARIK
Endfor

INISIALISASI
ALGORITMA

For Indeks  1 to 8 do
A[Indeks] = 0

Endfor

ALGORITMA
For Indeks  1 to 8 do

A[Indeks] = 0
Endfor

0 0 0 0 0 0 0 0

INPUT ELEMEN
ALGORITMA

For Indeks  1 to 8 do
Input A[Indeks]

Endfor

1 3 5 7 2 9 4 7

? 1

? 3

? 5
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*
ALGORITMA

For Indeks  1 to 8 do
Print A[Indeks]

Endfor

1 3 5 7 2 9 4 7

13572947

1. Operasi Memasukkan nilai
Bila array sudah dideklarasikan dan sudah diberi nama, maka
dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya sebagai objek data.
Operasi memasukkan nilai adalah operasi untuk memasukkan
nilai data ke dalam elemen-elemen array. Biasanya hal ini
dilakukan dengan operasi penugasan (assignment) dengan objek
array terletak sebagai operan di sebelah kiri tanda ‘:=’.

2. Operasi mengambil nilai
adalah operasi untuk mendapatkan/membaca nilai dari suatu
array. Dapat dilakukan ketika menggunakan array sebagai
operan nada suatu operasi atau sebagai parameter sebuah
fungsi/prosedur

OPERASI PADA ARRAY

3. Operasi Mengakses Array
Operasi mengakses suatu objek data lebih umum dikenal operasi
memasukkan nilai ataupun membaca nilai. Jadi, operasi
mengakses array dapat berupa memasukkan nilai atau membaca
nilai array. Operasi ini dapat dilakukan pada array secara
keseluruhan ataupun pada suatu elemen tertentu.

4. Mengakses Elemen Array Secara Acak/Random
Setiap elemen array dapat diperlakukan secara individual terlepas
dari elemen-elemen lainnya. Misalnya dalam hal memasukkan
data, nilai [8] dapat dimasukkan lebih dulu daripada elemen
lainnya.meskipun akhirnya semua elemen array akan diakses,
namun tidak ada aturan yang pasti tentang urutan mengaksesnya.
Kita bisa saja mengakses nilai [6] tanpa mengakses komponen
array lainnya.

5, Mengakses Elemen Array Secara Sequensial (Berurutan)
Struktur array yang elemen-elemennya tersusun secara berurutan,
memungkinkan diakses sebagian atau seluruh elemen array
secara berurutan.

Untuk proses mengunjungi elemen array (traversal of array)
secara berurutan dapat dilakukan dengan proses looping
(perulangan). Pada model-model di atas, elemen-elemen array
diakses secara berurutan dengan selisih satu index.
Jadi elemen ke-8 akan diakses sebelum atau sesudah elemen ke-7
ataupun ke-9.
Pergeseran index dilakukan dengan menambah atau mengurangi
index sebelumnya dengan 1,   dapat juga membuat model lain
dengan mengubah selisih indexnya menjadi 2, 3, atau sesuai
keperluan, asalkan selalu berada pada range index.
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6. Mengakses Array Secara Keseluruhan
Selain mengakses komponen array, dapat juga mengakses array secara
keseluruhan yang akan mempengaruhi seluruh elemennya sekaligus.
Sebagai contoh  A dan B adalah dua buah variabel array yang tipenya
sama, dan jumlah elemennya juga sama, maka dalam Pascal dapat
dilakukan operasi penugasan A := B yang berarti memasukkan nilai dari
setiap elemen array B ke semua elemen A pada Index-Index yang
bersesuaia

Ukuran efektif Array (Larik)
 Jumlah elemen larik sudah ditentukan (statis), tapi

belum tentu semua digunakan/dipakai
 Jumlah elemen yang dipakai itulah yang disebut

dengan ukuran/jumlah efektif array.
 Ukuran efektif dapat dicatat di dalam peubah

(variabel) tertentu, misalnya n.

Tiga cara untuk menentukan jumlah elemen
efektif dari array(Larik) :

1. Jika Jumlah elemen efektif  ditentukan di awal
2. Jika Jumkah elemen efektif diketahui di akhir

pembacaan
3. Jika Jumlah elemen efektif baru diketahui di akhir

pembacaan (variasi dari versi 2)

Jumlah elemen efektif  ditentukan di awal

Procedure BacaLarik(Output A : LarikInt, input n :
integer)
{Mengisi elemen-elemen larik A[1..n] dengan pembacaan}

{K. Awal : n adalah jumlah elemen efektif larik, nilainya terdefinisi}
{ K. Akhir : setelah pembacaan, seluruh elemen larik A berisi nilai-nilai

yang dibaca dari piranti masukan (keyboard)}

DEKLARASI
i : integer {pencatat indeks larik }

ALGORITMA
for i 1 to n do

read(A[i])
endfor
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Jumlah elemen efektif diketahui di akhir pembacaan

 Setiap kali selesai pembacaan satu buah elemen, akan dilakukan konfirmasi
apakah masih ada lagi elemen larik yang akan dimasukkan, seperti statement
di bawah ini :

Write(‘Lagi? (y/t)’)
JIka jawabnya ‘y’ maka pembacaan dilanjutkan, jika ‘t’ maka proses pembacaan
dihentikan. Jumlah elemen yang dibaca di catat di dalam suatu variabel
(peubah)

Procedure BacaLarik2(Output A: Larikint, Output n: integer)
{K. Awal : sembarang}
{K. Akhir : sebanyak n buah elemen larik A berisi nilai-nilai yang dibaca; n

berisi jumlah elemen larik yang diisi}
DEKLARASI

Jawab : char
ALGORITMA

N 0
Repeat

n n + 1
Read(A[n])
Write(‘Lagi? (y/t)’)
Read(jawab)

Until jawab = ‘t’

Jumlah elemen efektif baru diketahui di akhir pembacaan (variasi dari
versi 2)

 Proses pembacaan dianggap selesai jika nilai yang dibaca adalah suatu
tanda, misalnya 9999.

Procedure BacaLarik3(output A, LArikint, output n : integr)
{mengisi elemen-elemen larik A[1..n] dg cara pembacaan. Akhir pembacaan ditandai jika nilai yang dibaca

adalah 9999}
{K.Awal : sembarang }
K. Akhit : sebanyak n buah elemen larik A berisi nilai-nilai yang dibaca; n berisi jumlah larik yang diisi.}

DEKLARASI
x : integer {menyimpan sementara nilai yang di baca}

ALGORITMA
n 0
read(x)
while x  9999 do

n n +1
A[n] x
read(x)

endwhile
{x = 9999}

Menghitung Nilai Rata-rata

 Data yang sudah disimpan di dalam Larik, selanjutnya data
tersebut dapat dimanipulasi

Procedure hitungRataRata(input A:Larikint, input n:integer)
DEKLARASI

I : integer
Jumlah : real

ALGORITMA
I 1 {dimulai dari elemen pertama}
Jumlah 0 {jumlah total nilai mula mula}
For i 1 to n do

jumlah jumlah + A[i]
Endfor
U jumlah/n

Notasi Algoritma – hitung rata rata
PROGRAM Rerata

DEKLARASI
const

NMaks = 100
type

LarikInt : array[1..NMaks] of integer
A : LArikInt
n : integer
u : integer { nilai rata-rata }

procedure BacaLarik1(output A : Larikint, input n :integer)
{ mengisi elemen larik A[1..n] dengan pembacaan }

procedure HitungRataRata(input A : LArikint, input n : integer. Output u : real)
{menghitung nilai rata-rata larik A}

ALGORITMA
read(n)       {tentukan jumlah elemen larik yang akan digunakan }
BacaLarik1(A, n)
HitungRataRata(A, n, u)
write(u)
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Kapan menggunakan Larik (array) ?

Penggunaan larik (array) adalah :

 Untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama.

 Untuk menghindari penggunaan nama-nama

peubah(variabel) yang banyak.

 Agar penulisan program lebih efisien dalam penulisan

kode programnya.
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BAB IV

MATRIKS  (ARRAY MULTI  DIMENSI)

Matriks adalah:

1. Kumpulan elemen yang bertipe sama.
2. Setiap elemen data dapat diakses secara langsung

jika indeksnya diketahui.
3. Struktur data yang statis, artinya jumlah elemen

dideklarasikan terlebih dulu.

Definisi  “MATRIKS”

Bentuk Umum :








mnmm

n

n

aaa

aaa

aaa

A

...

............

...

...

21

22221

11211

Kolom
Ke- 1

Kolom
Ke-2

Kolom
Ke- n

…

Baris ke-1

Baris ke-2

Baris ke-m

….

Bilangan yang  tersusun dalam kolom dan
baris disebut elemen atau komponen matriks

mnaaa ,...,, 1211

Ordo Matiks

Matriks A yang terdiri dari m baris dan n kolom disebut matriks
berordo m×n. Ordo suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan
kolom, maka bentuk umum matriks ditulis sebagai berikut :

A(m×n)=

Contoh:

Jawab :
a. Ordo matriks A adalah 2 × 2
b. Ordo matriks B adalah 3 × 3
c. Ordo matriks C adalah 2 × 1
d. Ordo matriks D adalah 2 × 3
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11211 Dengan m = banyak baris
n = banyak kolom
m×n = ordo matiks
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Matriks adalah struktur data yang mengacu [ada
Sebuah/sekumpulan elemen yang diakses melalui
indeks

Keuntungan & kerugiannya
KEUNTUNGAN
1. Paling mudah dioperasikan
2. Ekonomis dalam pemakaian memori, bila semua

elemen terisi
3. Akses ke setiap elemen memerlukan waktu yang

sama
KERUGIAN
1. Memboroskan tempat jika banyak elemen yang

tidak digunakan

Array multi dimensi terdiri dari :
 Indeks Pertama  :  Baris (row)
 Indeks Kedua     :  Kolom (column).

Array jenis ini biasa digunakan untuk representasi dari matriks
yang menyimpan data secara struktural/berurutan

Baris (row)

Kolom (column)

Elemen Matriks
B[1.1],B[1.2],B[1,3].
B[2,1],B[2,2],B[2,3]

Indeks Baris
B : 1, 2

Indeks Kolom
B : 1,2,3

7

Contoh :

Type
nama_array = ARRAY[bawah..atas, bawah..atas] of tipe_data;
var
variabel_array : nama_array;

atau dengan menggunakan statement var :

var
variabel_array : ARRAY[bawah..atas, bawah..atas] of tipe_data;

Penjelasan:
Bawah dan Atas menyatakan batas untuk array. tipe_data adalah
merupakan tipe variabel yang dipunyai array (mis. Integer, char, real,
dsb)

Contoh program sederhana array multi dimensi(2 dimensi) untuk
matrix 3×3

Proses Matriks
1. Elemen Matriks diproses Baris demi Baris (Row Ordering)
2. Elemen Matriks diproses Kolom demi Kolom (Column

Ordering)
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18 3 69

24 8 70

Proses Matriks

PROSES MATRIKS

18 3 69

24 8 70

INISIALISASI
For Baris = 1 to 2 do

For Kolom = 1 to 3 do
A(Baris, Kolom) = 0

Endfor
Endfor

1 1 1

1 1 1

Isi dengan 1,2,3,4,5,6
Indeks = 1
For Baris = 1 to 2 do

For Kolom = 1 to 3 do
A(Baris, Kolom) = Indeks
Indeks = Indeks + 1

Endfor
Endfor

1 2 3

4 5 6
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Isi dengan 1,3,5,7,9,11
Indeks = ???
For Baris = 1 to 2 do

For Kolom = 1 to 3 do
A(Baris, Kolom) = ???
Indeks = ???

Endfor
Endfor

1 3 5
7 9 13

18 3 69

24 8 70

Menjumlahkan setiap baris
For Baris = 1 to 2 do

TotalBaris = 0
For Kolom = 1 to 3 do

TotalBaris = TotalBaris + A[Baris,Kolom]
Endfor
Print Total Baris

Endfor
90

102

1
8

3 6
9

2
4

8 7
0

Menjumlahkan Dua buah Matriks
C = A + B

For Baris = 1 to 2 do
For Kolom = 1 to 3 do

C[Baris,Kolom] =A[Baris,Kolom]+ B[Baris,Kolom]

Endfor
Endfor

1 2 3

4 5 6

A B

18 3 69

24 8 70

Mengalikan
For Baris =  1 to 2    do

For Kolom = 1 to 3    do

C[Baris, Kolom] =  0

For    K    = 1 to P    do

C[Baris,Kolom] =C[B,K]+ A[B,K] + B[K,K]

Endfor

Endfor

Endfor
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Jenis-Jenis Matriks
 Matriks Bujur Sangkar

Matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama

Contoh :

  3 5       4 
  5 6       6 
  7 8       9 

 Matriks Diagonal
Matriks bujur sangkar dimana unsur selain unsur
diagonalnya adalah 0

Contoh :

  3 0       0 
  0 2       0
  0 0       1 

 Matriks Identitas
Matriks diagonal yang unsur diagonalnya adalah 1

 Matriks Segitiga Atas
Matriks Bujur Sangkar yang semua unsur dibawah
unsur diagonalnya bernilai 0

Contoh :

  1 0       0 
  0 1       0 
  0 0       1 

Contoh :

  5 9       3 
  0 1       7 
  0 0       8 

 Matriks Segitiga Bawah
Matriks Bujur Sangkar yang semua unsur diatas unsur
diagonalnya bernilai 0

Contoh :

  2 0       0 
  5 1       0 
  3 0       2 

 Matriks Nol
Matriks yang semua unsurnya bernilai Nol

Contoh :

  0 0 
  0 0 

 Matrik transpose A, dengan notasi At

Matriks yang diperoleh dengan mengubah baris
matriks A menjadi kolom matriks pada matriks At

 Matriks simetri
Matriks yang memenuhi hubungan  A = At

Contoh :

                             2      1                               2    3 -1
                 A =      3 -2       maka   At =     1 -2    0

-1     0

Contoh :

              1 -3    2    0
-3    2    5 -1

                     2    5    3 -2
                          0 -1 -2    4

Sifat Tranpose
1. (At)t = A
2. (AB)t = BtAt
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 Matrik Eselon Baris Tereduksi
Matriks yang mempunyai ciri-ciri sbb:

1. Pada baris tak nol maka unsur tak nol pertama
adalah 1 (disebut 1 utama).

2. Pada baris yang berturutan baris yang lebih
rendah memuat 1 utama yang lebih ke kanan.

3. Jika ada baris nol (baris yang semua unsurnya
nol), maka ia diletakkan paling bawah.

4. Pada kolom yang memuat 1 utama, unsur yang
lainnya adalah nol.

Catatan :
 Jika poin 1, 2, dan 3 dipenuhi, matriks dinamakan

berbentuk eselon baris

Operasi Matriks
Penjumlahan Matriks

Syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah
orde kedua matriks tersebut harus sama. Penjumlahan
dua buah matriks akan menghasilkan sebuah matriks
dengan ordo yang sama , dan setiap unsur didalamnya
merupakan hasil penjumlahan dari unsur yang seletak
pada kedua martriks tersebut.

Contoh :

Penjumlahan dua matriks berukuran 2 x 2 adalah sebagai berikut :

┌ ┐ ┌ ┐ ┌ ┐
│ a   b │  + │ e   f │  = │ a + e    b + f │
│ c   d │ │ g   h │ │ c + g    d + h│
└ ┘ └ ┘ └ ┘
┌ ┐ ┌ ┐ ┌ ┐
│ 1   2 │  + │ 5   6 │  = │ 6      8 │
│ 3   4 │ │ 7   8 │ │ 10  12 │
└ ┘ └ ┘ └ ┘

 Perkalian Matriks Dengan Skalar

Contoh :

Misalkan C    dan 









sr

qp
A





















sCrC

qCpC

sr

qp
CAxC

Operasi Matriks
 Perkalian Matriks Dengan Matriks

Misalkan matriks Amxn dan Bpxq

Maka : - A x B bisa dilakukan jika n = p dan hasilnya berorde m x q
- B x A bisa dilakukan jika q = m dan hasilnya berorde p x n

Contoh :
┌ ┐

                A = │ a    b    c │
│ d    e    f │
└ ┘2x3

          dan ┌ ┐
│ p      s │

                 B = │ q      t │
│ r      u │
└ ┘3x2

┌ ┐
Maka :   A x B = │ ap + bq + cr     as + bt + cu │

│ dp + eq + fr     ds + et + fu │
└ ┘2x2

Perhatikan bahwa unsur baris ke-2 kolom ke-1 dari AB merupakan jumlah dari
hasil kali unsur-unsur pada baris ke-2 matriks A dengan unsur-unsur pada kolom
ke-1 matriks B.
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Matriks Invers
 Misalkan, A, B adalah matriks bujur sangkar dan berukuran sama

dan I adalah matriks identitas.
 Jika A . B  = I maka B merupakan  invers  dari A dengan notasi B =

A-1, dan sebaliknya.
 Sifat Invers
 (A-1)-1 = A
 (AB)-1 = B-1A-1

 Contoh: Diketahui























13

25
Bdan

53

21
A

 Terlihat bahwa A.B  = B.A = I maka B merupakan  invers
dari A dengan notasi B = A-1, dan sebaliknya.

Program Menyusun_Kali_Matrik;
Uses Wincrt;
Var i,j,n:integer;
Begin

Write('Masukkan Jumlah Perkalian: ');Readln(n);
Write('*':5);
For i:= 1 to n do

Write(i:5);
Writeln;
For i:= 1 to n do

Begin
Write(i:5);
For j:= 1 to n do

write(i*j:5);
Writeln;

End;
End.

CONTOH

1. Sebagai nama peubah.
DEKLARASI

M : array [1..5, 1..4] of integer

2. Sebagai tipe
DEKLARASI

type Mat : array[1..5, 1..4] of integer
M : Mat

3. Mendefinisikan ukuran maksimum matriks
sebagai sebuah konstanta
DEKLARASI

const NbarisMaks = 20
const NkolomMaks = 20
M : array [1..NbarisMaks, 1..NKolomMaks] of integer

Pendeklarasian Matriks

Pemrosesan Matriks

procedure ProsesMatriks1(input M : MatriksInt, input Nbar,
Nkol : integer)
{Pemrosesan elemen matriks M[1..Nbar, 1..Nkol] per baris per
kolom.}
{K.Awal : Matriks M sudah terdefinisi elemen-elemennya.}
{K.Akhir : Setiap elemen matriks M telah diproses.}
DEKLARASI

i : integer
j : integer

 Pemrosesan dengan menggunakan  “ for “

ALGORITMA:
for  i  1 to Nbar do

for  j  1 to Nkol do
Proses(M[i, j])

endfor
endfor
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procedure ProsesMatriks2(input M : MatriksInt, input Nbar, Nkol : integer)
{Pemrosesan elemen matriks M[1..Nbar, 1..Nkol] per baris per kolom.}
{K.Awal : Matriks M sudah terdefinisi elemen-elemennya.}
{K.Akhir : Setiap elemen matriks M telah diproses.}

DEKLARASI
i : integer

j : integer
ALGORITMA:

i1
while i ≤ Nbar do

j1
while j ≤ Nkol do
proses (M[i, j])

j j+1
endwhile
i i+1

endwhile

 Pemrosesan dengan menggunakan   “ while “

procedure ProsesMatriks3(input M : MatriksInt, input Nbar, Nkol : integer)
{Pemrosesan elemen matriks M[1..Nbar, 1..Nkol] per baris per kolom.}
{K.Awal : Matriks M sudah terdefinisi elemen-elemennya.}
{K.Akhir : Setiap elemen matriks M telah diproses.}

DEKLARASI
i : integer
j : integer

ALGORITMA:
i 1
repeat
i 1
repeat

proses (M[i, j])
j j+1

until j>Nkol
i i+1

until i >Nbar

 Pemrosesan dengan menggunakan “ repeat – until “

BAB V

RECORD

Definisi

 Tipe data record merupakan tipe data terstruktur

 Tipe data record digunakan untuk menyimpan
sejumlah data dengan nilai dengan tipe data yang
berbeda dalam satu wadah.
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Perbedaan Record dan Array

 Array (Larik) semua elemennya harus bertipe sama

 Record semua elemennya harus bertipe berbeda
antara satu sama lainnya.

Deklarasi Penulisan

Type
Pengenal = Record

Namafield-1 : Type
Namafield-2 : Type
……
Namafield-N : Type

End

Atau dapat juga dideklarasikan sebagai
berikut :

Var
Pengenal = Record

Namafield-1 : Type
Namafield-2 : Type
……
Namafield-N : Type

End

Contoh
type

data_pegawai = record
kd_peg : string[5];
nama : string[15];
alamat : string[20];
gaji : longint;

end;
var

pegawai : data_pegawai;
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atau langsung di deklarasikan di varibel :
var

pegawai : record
kd_peg : string[5];
nama : string[15];
alamat : string[20];
gaji : longint;

end;

Contoh

type
data_pegawai = record

kd_peg : string[9];
nama : string[25];
alamat : string[29];
gaji : longint;

end;
var

pegawai : data_pegawai;

begin
pegawai.kd_peg := ‘0213001';
pegawai.nama := ‘James  Tenges';
pegawai.alamat:= ‘Jl. Sam Ratulangi No 56 Manado';
pegawa.gaji:=3500000;

writeln(‘Kode Pegawai  :‘,pegawai.kd_peg);
writeln(‘Nama :',pegawai.nama);
writeln(‘Alamat  :',pegawai.alamat);
writeln(‘Gaji  :',pegawai.gaji);

readln;
end.

Statement “ With “

 Digunakan untuk mempersingkat penulisan
dalam pembacaan field,

 Penulisan :

with namaRecord do
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Contoh
begin

clrscr;

with pegawai do

begin
kd_peg := ‘0213001 ';

nama := ‘James Tenges';

alamat:= ‘Jl. Kyi Telingsing No 56 Kudus';

gaji:=3500000;

end;

end.

Record dalam array

 Dalam contoh sebelumnya penggunan tipe data record
hanya dapat menyimpan satu record.

 Untuk dapat menyimpan sejumlah record maka
dapat digunakan array yang bertipe record dan sudah
didifinisikan

Contoh
type

data_pegawai = record
kd_peg : string[9];
nama : string[25];
alamat : string[29];
gaji : longint;

end;
var

pegawai : array[1..10] of data_pegawai;
i : integer;

begin
clrscr;

for I:= 1 to 10 do
begin

with pegawai[i] do

Field record bertipe array

 Jika dalam suatu record terdapat beberapa field
yang sama tipenya dapat digunakan array.

 Contoh ada data barang yang mempunyai
struktur.

- Nama barang -> bertipe String
- Jumlah unit barang ke 1 -> bertipe Byte
- Jumlah unit barang ke 2 -> bertipe Byte
- Jumlah unit barang ke 3 -> bertipe Byte
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Contoh

type

data_brg = record

namaBrg : string[15];

unitBrg : array[1..3] of byte;

end;

var

Barang : array[1..10] of data_brg;

Tipe data “record” dengan field “tipe record”

Dalam Pascal tipe data record dapat
didefinisikan juga sebagai field dari suatu
record.

Artinya suatu record dapat juga mempunyai
field yang merupakan record.

Contoh:

sebuah data pegawai mempunyai struktur sebagai
berikut :

- Nama pegawai -> string

- Mulai masuk -> - Tgl

- Bln

- Thn

- Alamat pegawai -> - Jalan
- Kota

- Gaji -> - Gaji pokok

- Lembur

- Tunjangan

type
masuk = record

tgl : 1..31;
bln : 1..12;
thn : integer;
end;

alamat = record
jalan : string[20];
kota : string[10];
end;
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gajipeg = record

pokok,tunjangan,lembur : real;

end;

datapegawai = record

nama : string[20];

tglmasuk : masuk;

almt : alamat;

gaji : gajipeg;

end;

BAB VI

POINTER

 Pointer merupakan suatu tipe data dalam Pascal
yang berfungsi untuk menunjuk dan menyimpan
alamat memori (bukan data!).

 Tipe pointer adalah data yang berisi suatu alamat
yang menunjuk ke lokasi tertentu. Bila pointer
berisi alamat dirinya sendiri maka pointer tidak
menunjuk ke manapun disebut nil.

 POINTER berisi alamat dari variabel yang
mempunyai nilai tertentu.

DEFINISI

 Pengalokasian POINTER bersifat dinamis, dapat
dibangun/dibentuk atau dihapus selama program
berjalan (runtime)

Pointer merupakan address dari
data
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 Bentuk umum dari deklarasi tipe pointer:
 Untuk pointer bertipe:

<nama_var> : ^<tipe_data>;

 Untuk pointer tidak bertipe:
<nama_var> : pointer;

^ Penulisan  “   “   di depan nama simpul harus ditulis sebagai
penunjuk bahwa pengenal adalah suatu tipe data “pointer”

 Tipe data simpul yang dinyatakan bisa sembarang tipe data :
char, integer, atau real.

Type Angka = ^integer;

Jadi  Angka ,menunjukkan tipe data  pointer. Dalam hal ini
Pointer akan menunjukkan ke suatu data yang bertipe
Integer.

Jenis Pointer
 Dalam Pascal, pointer dapat diisi dengan nilai yang berasal

dari:
1. NIL

2. Fungsi Ptr

3. Operator @

4. Prosedur New dan GetMem

5. Pointer yang lain

 Reserved word NIL

NIL merupakan reserved word dalam Pascal, di mana pointer yang
bernilai.NIL dianggap tidak menunjuk alamat memori manapun.NIL
biasa digambarkan dengan lambang ground.

Jenis Pointer
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Program Pointer



07/05/2013

1

BAB Vii

list

 Dikembangkan tahun 1955-1956 oleh Allen Newell, Cliff
Shaw dan Herbert Simon di RAND Corporation sebagai
struktur data utama untuk bahasa Information Processing
Language (IPL). IPL dibuat untuk mengembangkan program
artificial intelligence

 Linked List adalah salah satu bentuk struktur data, berisi
kumpulan data (node) yang tersusun secara sekuensial,
saling sambung-menyambung dan dinamis.

pendahuluan

Konsep Dasar List (Senarai)

1. Inisialisasi senarai (list) menjadi kosong
2. Periksa apakah senarai kosong atau tidak
3. Periksa apakah senarai penuh atau tidak
4. Mencari jumlah elemen (panjang) pada senarai
5. Ambil elemen ika tidak kosong
6. Masukkan/mengganti elemen jika senarai tidak

kosong/penuh

DEFINISI
• Linked List adalah salah satu bentuk struktur data, berisi

kumpulan data (node) yang tersusun secara sekuensial, saling
sambung-menyambung, dinamis dan terbatas.

 Linked List sering disebut juga Senarai Berantai
 Linked List saling terhubung dengan bantuan variabel pointer
 Setiap elemen (node) dari suatu linked list terdiri atas dua

bagian, yaitu :
 INFO: berisi informasi tentang elemen data yang

bersangkutan.
 NEXT: berisi alamat dari elemen (node) selanjutnya

yang dituju.

node
terakhir.
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1. Linked List saling terhubung dengan bantuan variabel POINTER
2. Pointer yang menunjuk pada awal dari list yang disebut HEAD.
3. Pointer yang menunjuk pada akhir dari list yang disebut TAIL,

kecuali untuk jenis circular.
4. Masing-masing data dalam Linked List disebut dengan NODE

(SIMPUL)
5. Setiap simpul yang terbentuk selalu memiliki nilai NIL, kecuali jika

simpul tersebut sudah ditunjuk oleh simpul yang lainnya (Link list
belum terhubung).

6. Posisi simpul terakhir pada link list selalu bernilai NIL
karena tidak menunjuk pada simpul yang lainnya, kecuali
bentuk circular.

7. List akan disimpan dalam bagian memori komputer yang
dinamakan HEAP

HAL-HAL PENTING YANG HARUS  DIKETAHUI
MENGENAI LINK LIST

Bentuk-bentuk linked list

Single-linked list

• Satu simpul/node memiliki sebuah variabel
pointer yang digunakan untuk menunjuk
pada simpul/node berikutnya.

Double-linked list
• Satu simpul/node menyimpan dua variabel bertipe

pointer.
– Satu pointer menunjuk ke simpul/node berikutnya.
– Pointer yang lain menunjuk ke simpul/node

sebelumnya.
• Varian : Multiple-Linked List

– Jumlah variabel pointer yang dimiliki masing-
masing simpul lebih dari dua.
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Circular linked list
 Pointer pada simpul/node terakhir menunjuk pada

simpul/node pertama.
 Varian :
 Circular single linked list.
 Circular double linked list.

Pointer awal merupakan penunjuk simpul pertama dan bukan bagian dari list.
Medan penyambung yg tidak menunjuk simpul lain disebut pointer kosong
dengan kata baku

Nil (nilainya sama dg 0 atau bilangan negatif).
Dari gambar terlihat bahwa dengan sebuah pointer awal saja maka bisa
membaca semua

Data/informasi yg tersimpan dalam senarai (list).

A B C ED

KONSEP LIST

F

awal

Gambar list DAFTAR dg 6 simpul

Operasi-operasi terhadap linked list
 Menambah Simpul/Node Baru

 Menambah di depan.
 Menambah di tengah.
 Menambah di belakang.

 Menghapus Simpul/Node
 Menghapus di depan.
 Menghapus di tengah.
 Menghapus di belakang.

 Membaca isi simpul/node.
 Membaca maju
 Membaca mundur

Menambah (simpul) di depan

awal

50 next 80 Ø

40 Ø

baru

next

akhir

Menambah (simpul) di tengah

60 49

awal

bantu

50 next 80 Ø

70 Ø

baru

next

next

akhir
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Menambah (simpul) di belakang

60 49

awal

bantu

50 next 70 Ø

80 Ø

baru

next

akhir

next

Menghapus (simpul) di depan

60 next

awal

50 20 80 Ø

20

hapus

next

50

60 next

awal

50 20 80 Ø

20

hapus

next

60 20

hapus

80

Menghapus (simpul) di tengah dan akhir

Linked Lists vs Arrays
Arrays Linked Lists

Memperbolehkan melakukan
pengaksesan secara random

Hanya memperbolehkan pengaksesan
secara sekuensial terhadap elemen

Tidak memerlukan ruang
penyimpanan ekstra untuk
menyimpan alamat memori

Memerlukan ruang penyimpanan ekstra
untuk reference (penyimpan alamat
memori)

Tidak bisa dirubah ukuran
alokasi memorinya

Ukuran alokasi memori dapat diubah
sesuai dengan kebutuhan
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Bab viii. Single linked list
(Senarai  bertantai  tunggal)

Single Linked List (Senarai Berantai Tunggal) adalah linked list dimana
semua simpul-simpulnya hanya memiliki 1 buah pointer (penunjuk) yang
digunakan untuk mengkaitkan diri dengan simpul lain yang sejenis yang
ada di sebelah kanannya di dalam sebuah senarai berantai yang sama.

Kebanyakan orang menyingkat Single Linked List (Senarai Berantai
Tunggal) hanya dengan sebutan Linked List (Senarai Berantai).

DEFINISI

Setiap simpul pada Senarai Berantai (Linked List) terdiri dari 2(dua)
bagian yaitu :

• Info berisi informasi tentang elemen data yang
bersangkutan.

• Next (link field/next pointer field), berisi alamat
dari elemen  (node) selanjutnya yang dituju.

Ada dua jenis Single Linked List :

1. Single Linked List (Non Circular)

2. Single Linked List Circular

Pointer awal menunjuk ke simpul pertama dari senerai tersebut.
Pointer dari suatu simpul yang tidak menunjuk simpul lain disebut
pointer kosong, yang nilainya dinyatakan sebagai NIL (nil adalah kata
baku Pascal yang berarti bahwa pointer 0 atau bilangan negatif).
Jadi hanya dengan sebuah pointer Awal saja maka kita
bisa membaca semua informasi yang tersimpan
dalam senerai.

Single Linked   List   Non  Circular
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• Single Linked List Circular tidak jauh berbeda dengan Single Linked
List non Circular, hanya saja pada Single Linked List Circular, simpul
terakhir (tail/ekor) akan terhubung dengan simpul depan
(head/kepala), simpul terakhir akan menunjuk ke simpul
terdepan sehingga linked list tersebut berputar.

• Setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer ke
node berikutnya, dan juga memiliki field yang berisi data.

Ilustrasi SINGLE LINKED  LIST  CIRCULAR

Single Linked  List  Circular

Ada tiga jenis operasi pada linked list, yaitu :

Operasi Pada Linked List

1. BUAT  BARU
2. TAMBAH

a. Menambah di belakang
b. Menambah di depan
c. Menambah di tengah

3. HAPUS
a. Menghapus simpul pertama
b. Menghapus simpul di tengah
c. Menghapus simpul di akhir

4. CETAK/BACA :
a. Membaca maju
b. Membaca mundur

Menambah simpul baru di belakang/akhir dari list.
Penambahan di belakang maksudnya menambahkan
simpul-simpul baru pada posisi Tail.
Di bawah ini gambar ilustrasi penambahan simpul
di  belakang.

1. Menambah Simpul
Untuk menjelaskan operasi ini baiklah kita gunakan deklarasi pointer dan
simpul seperti di bawah ini

Type simpul = ^ data;
Data = reecord
Info : char;
Berikut:simpul;

End;
Var elemen : char;

Awal, akhir, baru : simpul;

Untuk menyambung simpul yang ditunjuk oleh akhir dan Baru, pointer
pada simpul yang ditunjuk oleh simpul akhir dibuat sama dengan baru
kemudian pointer akhir dibuat sama dengan pointer baru.
Dalam hal ini perlu pula ditest apakah senarai berantai masih kosong
atau tidak. Senarai berantai yang masih kosong ditandai dengan nilai
pointer Awal yang nilainya sama dengan NIL



07/05/2013

3

A B C D F

AkhirAwal Baru

Illustrasi Penambahan Simpul di Belakang

a.

A B C D F

AkhirAwal Baru

Akhir^.Berikut := Baru ;

b.

A B C D F

AkhirAwal Baru

Akhir:= Baru ;
Akhir^.Berikut := nil

Procedure tambah_belakang (var Awal, akhir : simpul; elemen : char );
Var Baru : simpul ;
Begin
new(baru);
baru^.info:=elemen;
akhir^.berikut := baru;
akhir:=baru;
akhir^.berikut:= nil;
End;

c.

Menambah  simpul  baru  di depan/awal
Penambahan di depan maksudnya menambahkan simpul-simpul
baru pada posisi Head.
Di bawah ini gambar ilustrasi penambahan simpul di  depan.

B C D F

AkhirAwalBaru

Illustrasi Penambahan Simpul di Depan/Awal

a.

A

Awal:= Baru ;c.

B C D F

AkhirAwalBaru

A

Baru^.Berikut := Awal ;b.

B C D F

AkhirAwalBaru

A
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Procedure tambah_depan(var Awal, akhir : simpul; elemen : char );
Var Baru : simpul ;
Begin

new(Baru);Baru^.Info := Elemen ;
if Awal := nil then

Akhir := Baru
else

Baru^.Berikut := Awal;
Awal := Baru;

End;

Menambah simpul baru ditengah.
Pertama kali ditentukan di mana simpul baru akan ditambahkan pada
posisi urutan simpul yang ke berapa. Hal ini dapat dilakukan dengan
menempatkan simpul pointer bantu pada posisi tertentu. Kemudian
pointer yang ditunjuk oleh pointer simpul baru dibuat sama dengan pada
simpul yang ditunjuk oleh simpul bantu, selanjutnya pointer pada simpul
yang ditunjnuk oleh simpul bantu, selalnjutnya pointer pada simpul yang
ditunjuk pada simpul yang ditunjuk oleh simpul bantu dibuat sama
dengan baru. Perhatikan bahwa urutan ini tidak boleh dibalik.

Illustrasi Penambahan Simpul di Tengah

Baru^.Berikut := Bantu^.Berikut;

A B

C

D

AkhirAwal

F

Baru

Bantu

A B

C

D

AkhirAwal

F

Baru

Bantu

a.

b.

Bantu^.Berikut := Baru ;c.

A B

C

D

AkhirAwal

F

Baru

Bantu
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Procedure Tambah_Tengah (var awal,akhir:simpul ; elemen:char);
Var bantu,baru:simpul;
Begin

new(baru);  baru^.info :=elemen;
if awal=nil then {senarai masih kosong}
begin

awal:= baru; akhir:= baru;
end
else

begin {mencari posisi dimana elemen akan disisipkan}
bantu := awal;
while elemen > baru^.berikut^.info do

bantu := bantu^.berikut;
{menyisipkan simpul baru}

baru^.berikut := bantu^.berikut;
bantu^.berikut:= baru;

end; {endif}
End;

2 . Menghapus Simpul

Menghapus simpul pertama
Untuk menghapus simpul pertama, maka pointer Bantu kita buat
sama dengan pointer Awal. Kemudian pointer Awal kita pindah ke
simpul yang ditunjjuk oleh pointer pada simpul yang ditunjuk oleh
pointer Bantu kita dispose.

A B C D

AkhirBantu Awal

Illustrasi Penghapusan Simpul di Pertama

a.

A B C D

AkhirAwal
Awal:= Bantu^.Berikut;b.

Bantu

B C D

AkhirAwal
Dispose(bantu);c.

procedure Hapus_Awal(var Awal, Akhir : Simpul; Elemen :
char);
var Hapus, Bantu : Simpul;
begin
if Awal = nil then { jika senarai masih kosong }
writeln(‘Senarai masih kosong’)
else if Awal^.Info = Elemen then
{ simpul pertama yang dihapus }
begin
Hapus := Awal;
Awal := Hapus^.Berikut; Hapus^.Berikut := 0;
dispose(Hapus);
end;
end;
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Menghapus simpul di tengah
Untuk menghapus simpul tengah, letakkan pointer Bantu pada
simpul di sebelah kiri simpul yang akan dihapus. Simpul yang akan
dihapus kita tunjuk dengan pointer lain, misalnya Hapus. Kemudian
pointer pada simpul yang ditunjuk oleh Bantu kita tunjukkan pada
simpul yang ditunjuk oleh pointer pada simpul yang akan dihapus.
Selanjutnya simpul yang ditunjuk oleh pointer Hapus kita Dispose.

Illustrasi Penghapusan Simpul di tengah

A B D F

HapusAwal Bantu

a.

Akhir

C

Bantu:=Awal^.Berikut;
Hapus:=Bantu^.Berikut;

A B D F

HapusAwal Bantu

b.

Akhir

C

Bantu^.Berikut:=Hapus^.Berikut;

A B D F

Awal Bantu

c.

Akhir

Dispose(hapus);

begin
Bantu := Awal;
{ mencari simpul yang akan dihapus }
while (Elemen <> Bantu^.Info) and
(Bantu^.Berikut <> nil) do
Bantu := Bantu^.Berikut;
Hapus := Bantu^.Berikut;
if Hapus <> nil then
{ simpul yang akan dihapus ketemu }

Procedure Hapus_Tengah

Menghapus simpul di akhir
Untuk menghapus simpul terakhir, tidak bisa dilakukan hanya dengan
mendispose simpul akhir. Karena dengan disposenya simpul akhir,
maka hanya simpul akhir saja yang dihapus, tetapi simpulnya masih
tetap bisa dimasup, karena masih ditunjuk oleh pointer dari simpul di
sebeah kirinya. Sehingga untuk bisa menghapus simpul terakhir, selain
simpul akhir kita hapus, maka pointer dari sebelah kirinya juga harus
dijadikan nil.

Illustrasi Penghapusan Simpul di akhir

A B D F

Awal Bantu
a.

Akhir

C

Bantu:=Bantu^.Berikut;
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A B D F

Awal Bantu
b.

Akhir

C

Akhir:=Bantu;

A B D

Awal Bantu

c.

Akhir

C

Bantu^.Berikut = nil;

F

begin
if Hapus <> Akhir then
{ simpul di tengah dihapus }
Bantu .̂Berikut := Hapus .̂Berikut;
else
{ simpul terakhir dihapus }
begin
Akhir := Bantu;
Akhir .̂Berikut := nil;
end;
Hapus .̂Berikut := 0;
dispose(Hapus);
end
else
{ simpul yang aka dihapus tidak ketemu }
writeln(‘Simpul yang akan dihapus tidak ketemu !’);
end;
end;

Procedure Hapus_Akhir
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Bab IX. DOUBle linked list
(Senarai  bertantai  GANDA)

KERUGIANNYA ADALAH :
1. Diperlukan ruang tambahan untuk menyatakan/tempat field

pointer.
2. Diperlukan waktu yang lebih banyak untuk mencari suatu node

dalam linked list.

KEUNTUNGANNYA ADALAH :
1. Jenis data yang berbeda dapat di-link.
2. Operasi REMOVE atau INSERT hanya dilakukan dengan

mengubah pointer-nya saja.

KERUGIAN DAN KEUNTUNGAN LINKED LIST

Double Link List adalah link list yang memiliki dua buah pointer
yang menunjuk ke simpul sebelah kiri atau sebelumnya (Prev)
dan yang menunjuk ke simpul sebelah kanan atau sesudahnya
(Next).

Link list seperti ini disebut dengan Seranai Beranai Ganda atau
disebut juga dengan Two Way List.

Ada dua jenis Senarai Berantai Ganda (Double Linked List) :
1. Double Linked List (Non Circular)
2. Double Linked List Circular

Hal-hal yang harus diperhatikan ! ! !

1. Double Link list selalu memiliki pointer petunjuk yang selalu menunjuk
pada awal dari list yang disebut Head.

2. Double Link list juga selalu memiliki pointer petunjuk menunjuk pada
akhir dari list yang disebut Tail.

3. Setiap simpul yang terbentuk selalu memiliki nilai NIL, kecuali jika simpul
tersebut sudah ditunjuk oleh simpul yang lainnya (Double Link list belum
terhubung).

4. Posisi simpul terakhir pada Doube link list selalu bernilai NIL karena ia
tidak menunjuk pada simpul yang lainnya, kecuali bentuk circular.

5. Operasi yang dapat dilakukan pada Double Link List
diantaranya adalah :
a. Menambah Simpul (di Depan, Belakang dan Tengah).
b. Menghapus Simpul (di Depan, Belakang dan Tengah).
c. bbbbb Membaca isi link list (Membaca maju dan mundur).
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2 jenis Double Linked List, yaitu:

1. Double Linked List Non Circular

2. Double Linked List Circular

jenis Double  Linked  List

 Setiap node/field pada linked list mempunyai field yang berisi
data dan pointer. Node-node saling berkait melalui pointer

 Untuk pembentukan node baru, mulanya pointer next
dan prev akan menunjuk ke nilai NIL.

 Pointer prev akan menunjuk ke node sebelumnya,
dan pointer next akan menunjuk ke node selanjutnya.

pHead

B C

next

previous

D NIL

pointer
data(pHead : pointer yang menunjuk node pertama)

ANIL

Double Linked List Non Circular

Jenis linked list ini merupakan jenis double linked list yang
memiliki simpul kepala dan tidak mempunyai tail (Head = Tail).
Fungsi simpul kepala dapat digunakan untuk menyimpan
informasi tambahan pada list.

next
...

Head
priorinfo

Double Linked List Circular

1. Menambah Simpul (Node)
i. Menambah Simpul Belakang
ii. Menambah Simpul Depan
iii. Menambah Simpul Tengah

2. Menghapus Simpul (Node)
i. Menghapus Simpul Depan
ii. Menghapus Simpul Tengah
iii. Menghapus Simpul  Belakang

3. Membaca Isi
i. Membaca Maju
ii. Membaca Mundur

operasi Double  Linked  List
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Deklarasi Pointer  dan Simpul
Type Simpul = ^Data

Data    = Record
Info       : char;
Berikut : Simpul;
End;

Var  Elemen : char;
Awal, Akhir, Baru    :  Simpul;

1. Menambah Simpul (Node)

i. Menambah Simpul Belakang

ii. Menambah Simpul Depan

iii. Menambah Simpul Tengah

C FA B D

Akhir Baru

C FA B D

Akhir Baru

C FA B D

Awal Akhir Baru

 Pointer Awal adalah pointer yang menunjuk ke simput pertama, pointer Akhir menunjuk ke simpul terakhir
dan simpul yang ditunjuk oleh pointer Baru adalah simpul yang akan ditambahkan.

 Untuk menyambung simpul yang ditunjuk oleh Akhir dan Baru, pointer pada simpul yang ditunjuk oleh
simpul Akhir dibuat sama dengan Baru

 Pointer Akhir dibuat sama dengan pointer Baru

Penambahan simpul di belakang membutuhkan pointer bantu untuk mengetahui
data terbelakang, kemudian dikaitkan dengan data baru. Simpul baru yang
ditambahkan menjadi simpul akhir.

Ilustrasi penambahan Simpul Belakang
Awal

Awal

i. Menambah Simpul Belakang

TAMBAH_BELAKANG (var Awal, Akhir, Elemen);

procedure TAMBAH_BELAKANG (var Awal, Akhir : Simpul ;
Elemen : char ) ;

var Baru : Simpul ;
begin

new (Baru) ; Baru^.Info :=Elemen;
if Awal = nil then {* senarai masih kosong *}

Awal := Baru
else

Akhir^.Berikut := Baru;
Akhir := Baru;
Akhir^.Berikut := nil

end ;

Dalam operasi ini perlu ditest apakah senarai berantai masih kosong atau tidak.
Senarai berantai yang masih kosong ditandai dengan nilai pointer Awal yang
nilainya sama dengan NIL
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Penambahan simpul di depan membutuhkan pointer bantu (baru) untuk
menambah simpul di awal senarai berantai, kemudian dikaitkan dengan simpul
awal. Simpul baru yang ditambahkan menjadi simpul pertama

ii. Menambah Simpul Depan

C FA B D

Awal AkhirBaru

C FA B D

Awal AkhirBaru

C FA B D

AkhirAwal Awal

 Pertama kali pointer pada simpul yang ditunjuk oleh pointer Baru dibuat sama dengan Awal

 Kemudian Awal dibuat sama dengan Baru

Ilustrasi penambahan Simpul Depan

TAMBAH_DEPAN (var Awal, Akhir, Elemen);

procedure TAMBAH_BELAKANG (var Awal, Akhir : Simpul ;
Elemen : char ) ;

var Baru : Simpul ;
begin

new (Baru) ; Baru^.Info :=Elemen;
if Awal = nil then {* senarai masih kosong *}

Akhir := Baru
else

Baru^.Berikut := Awal;
Awal := Baru;

end ;

Dalam operasi ini perlu juga ditest apakah apakah Awal masij nil atau tidak.

Penambahan simpul di tengah membutuhkan pointer bantu (baru) untuk
diletakkan setelah simpul yang ditunjuk oleh ponter Bantu.

iii. Menambah Simpul Tengah

FD

C

A B

Awal AkhirBantu

Baru

 Pertama kali ditentukan di mana simpul baru akam ditambahkan, yaitu dengan menempatkan
pointer Bantu pada suatu tempat.

AkhirAwal

FD

C

A B

Bantu

Baru

 Selanjutnya pointer pada simpul yang ditunjuk oleh simpul Bantu dibuat sama dengan Baru.

Awal Akhir

FD

C

A B

Bantu

Baru

 Kemudian pointer pada simpul yang ditunjuk oleh Baru dibuat sama dengan pointer pada
simpul yang ditunjuk oleh Bantu
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procedure TAMBAH_TENGAH (var Awal, Akhir : Simpul ;
Elemen : char ) ;

var Baru, Bantu : Simpul ;
begin

new (Baru) ;  Baru^.Info :=Elemen;
if Awal = nil then

begin
Awal := Baru;
Akhir := Baru;

end;
else

begin
{* Mencari lokasi yang sesuai *}
Bantu := Awal;
while Elemen > Baru^.Berikut^.Info do

Bantu := Bantu^.Berikut;
{* Menyisipkan  simpul baru *}
Baru^.Berikut := Bantu^.Berikut;
Bantu^.Berikut := Baru;

end;
end ;

2. Menghapus Simpul (Node)

i. Menghapus Simpul Depan

ii. Menghapus Simpul Tengah

iii. Menghapus Simpul Akhir

EDCA B

Awal Akhir

Akhir

Bantu

Awal

EDCA B

Akhir

DCBA

Awal

Bantu

 Letakkan pointer bantu pada simpul  akhir yang akan dihapus

 Pindahkan pointer akhir ke data sebelumnya, kemudian field kanan pointer akhir
diberi nilai NIL

NIL

 Hapus simpul yang ditunjuk oleh pointer Bantu

Ilustrasi penghapusanj Simpul Belakang
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EDCA B

Awal Akhir

Akhir

Bantu

EDCA B

Akhir

EDCB

Awal

Awal

 Buat pointer Bantu sama dengan pointer Awal

 Pointer Awal dipindahkan ke simpul Berikut (sebelah kanan) sesudah simpul yang ditunjuk
pointer Bantu

 Hapus simpul yang ditunjuk oleh pointer Bantu

Ilustrasi penghapusanj Simpul Depan

Bantu

EDCA B

Awal AkhirBantu Hapus

 Letakkan pointer Bantu pada simpul di sebelah kiri sampul yang akan dihapus
 Simpul yang akan dihapus kita tunjuk dengan pointer lain, mis, Hapus

Ilustrasi penghapusanj Simpul Tengah

Penghapusan simpul di tengah membutuhkan pointer bantu pada simpul
sebelum simpul yang akan di hapus dan pointer lainnya (Hapus) pada simpul
yang akan dihapus.

iii. Menghapus Simpul  Tengah

Akhir

Awal

EDCA B

Akhir

EDBA

Awal

Bantu Hapus

 Simpul yang ditunjuk oleh pointer Bantu dihubungkan dengan simpul sebelah kanan simpul
yang  akan dihapus yang ditunjuk oleh pointer Hapus.

 Kemudian simpul yang ditunjuk oleh pointer Hapus kita dispose

procedure HAPUS_SIMPUL (var Awal,  Akhir  ; Simpul;
Elemen : char);

var Bantu, Hapus : Simpul;
begin

if awal <> nil then     {*senarai masih kosong*}
Writeln (‘senarai masih kosong’)
else if Awal^.Info=Elemen then

{* simpul pertama dihapus)
Begin
Hapus := Awal;
Awal := Hapus^.Berikut;
dispose(Hapus)

end
else

{*menghapus simpul tengah atau terakhir*}
begin

Bantu := Awal;
{*mencari simpul yang akan dihapus*}
while (Elemen <> Bantu^.Info) and (Bantu^.Berikut <> nil) do
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Bantu := Bantu^.Berikut;
Hapus := Bantu^.Berikut;
if Hapus <> nil then
{*simpul yang akan dihapus  ketemu*}
begin

if Hapus <> Akhir the {*simpul tengah di hapus*}
Bantu^.Berikut := Hapus^.Berikut

else
{*simpul terakhir dihapus*}
begin

Akhir := Bantu;
Akhir^.Berikut :=nil

end;
dispose(Hapus)

end
else

{*simpul yang akan dihapus tidak ketemu*}
writeln(‘simpul yang akan dihapus  tidak ada*)

end
end;

3. Membaca Isi

i. Membaca Maju

ii. Membaca Mundur
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a. Membaca Maju
Membaca maju artinya membaca isi seranai beranai mulai posisi
Head sampai ke posisi Tail, dari simpul paling kiri sampai simpul
paling kanan (membaca maju).

 Pertama kali kita atur supaya pointer Bantu menunjuk ke simpul
yang ditunjuk oleh pointer Awal. Setelah isi simpul itu dibaca,
maka pointer Bantu kita gerakkan ke kanan untuk membaca
simpul berikutnya. Proses ini kita ulang sampai pointer Bantu
sama dengan pointer Akhir.

Illustrasi Pembacaan Maju

A B D F

Awal Bantu Akhir

C

Procedure Baca_Maju (Awal, Akhir : Simpul);
var Bantu : Simpul;
begin

Bantu := Awal;
repeat

write (Bantu^.Info:’ ’);
Bantu := Bantu^.Berikut

until Bantu = nil;
writeln

end;

b. Membaca Mundur
Membaca mundur artinya membaca isi seranai beranai mulai
posisi Tail sampai ke posisi Head, membaca dari kanan ke kiri.

Ada 2 cara membaca mundur isi dari Senarai Berantai, yaitu dengan cara
biasa seperti diatas atau dengan memanfaatkan proses rekursi.

• Cara pertama yaitu kita atur pointer Bantu sama dengan pointer Awal.
Berikutnya, pointer Awal kita arahkan ke simpul Akhir dan kita pakai pointer
lain misalkan Bantu1 untuk bergerak dari simpul pertama sampai simpul
sebelum simpul terakhir. Langkah selanjutnya adalah mengarahkan
medan pointer dari simpul terakhir ke simpul Bantu1. Langkah ini diulang
sampai pointer Akhir berimpit dengan pointer Bantu.

• Cara kedua dengan rekursi. Caranya hampir sama dengan cara membaca
senarai berantai secara maju hanya saja pencetakan isi simpul ditunda
sampai pointer Bantu sama dengan pointer akhir.
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Illustrasi Pembacaan Mundur

A B D F

Akhir Bantu Awal

C

Procedure Baca_Mundur (Bantu : Simpul);
begin

If Bantu <> nil then
begin

Mundur (Bantu^.Berikut);
write (Bantu^.Info: ‘  ‘)

end;
end
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Bab X.    stack
(tumpukan)

 Stack adalah urutanv(list) elemen-elemen data di mana operasi
penyisipan dan penghapusan elemen-elemennya hanya dapat
dilakukan pada satu sisi saja yang disebut sebagai “TOP.

 Berlaku aturan LIFO (Last In First Out), yaitu elemen yang terakhir
masuk akan pertama kali diambil.

DEFINISI STACK

 Stack dapat diilustrasikan seperti tumpukan piring yang
ada di rumah makan, dimana pada saat piring diletakkan
tersusun sebagai tumpukkan, pada saat piring tsb. akan
digunakan akan diambil dari yang paling atas

PIRING  1
PIRING  2

PIRING  3
PIRING  4
PIRING  5

PIRING  1
PIRING  2

PIRING  3
PIRING  4

PIRING  6
TOP

PIRING  5

TOP

 Dua operasi dasar pada stack adalah
1. PUSH (operasi pemasukan elemen ke dalam stack)

2. POP (operasi pengambilan satu elemen dari

dalam stack).

Jika ingin mengambil 90, maka
harus melakukan POP untuk 37
dan 12 terlebih dahulu kemudian
POP untuk 90

LIFO (Last In First Out)

Contoh :
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Operasi dasar pada Stack :

5

PUSH
digunakan untuk menambah item pada stack pada
tumpukan paling atas

POP:
digunakan untuk mengambil/menghapus item
pada stack pada tumpukan paling atas

CONTOH

6

7

ALGORITMA “PUSH”
Cek apakah stack penuh
Jika stack belum penuh, masukkan objek pada

stack dengan indeks top  of stack
Naikkan nilai top of stack

ALGORITMA “POP”
Cek apakah stack dalam keadaan kosong atau

tidak
Jika tidak ambil objek teratas dari stack
Kurangi nilai top of stack

OPERASI PADA STACK

• CREATE
• Membuat stack baru yang masih kosong.

Procedure create;
Begin
Stack.top:=0;
End;

• FULL
Untuk memeriksa apakah stack sudah penuh atau
belum.

Fuction full:bolean;
Begin
Stack.top:=max;
End;



26/04/2013

3

• PUSH
Menambah sebuah elemen ( data ) kedalam stack

(Syarat: tidak bisa dilakukan jika stack sudah penuh)

Stack.data:=input;
End;

End;
Procedure push ( input:string );
Begin

If not full then
Begin
Stack.top:=stack.top;

• POP
Mengambil elemen teratas dari stack.

Syarat: Stack tidak boleh kosong.

Procedure Pop ( elemen:string );
Begin

If not empty then
Begin
Elemen:=stack.data;
Stack.top:=top – 1;
End;

End;

Awal Program
 Memastikan posisi tumpukan kosong
 Element yang terambil belum ada

Inputan
 Dipastikan tumpukan belum penuh
 Menginput satu persatu

Pengambilan
 Dipastikan tumpukan tidak kosong
 Pengambilan satu persatu atau lebih dari satu

(optional)

Algoritma  “STACK”
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 Dalam dunia komputer, penggunaan stack
(tumpukan) merupakan suatu hal yang umum
digunakan :
 untuk penentuan alamat memory,
 penempatan ruang data

 algoritma back traking (runut balik)
 algoritma rekursif
 Perhitungan ekspresi aritmatika (posfix)
 berfungsi sebagai konversi dari notasi infix menjadi

notasi postfix
Contoh notasi postfix:

PENGGUNAAN/APLIKASI STACK
2  14  +  5  *2  14  +  5  *

Logika stack digunakan untuk menyelesaikan
berbagai macam masalah. Antara lain
digunakan pada compiler, operating system
dan dalam program-program aplikasi lain

Berikut ini tiga buah contoh aplikasi stack, yaitu

MATCHING PARENTHESES
Proses ini dilakukan compiler untuk memeriksa
kelengkapan tanda kurung yang terdapat pada suatu
ekspresi aritmetik

PROSES REKURSIF
suatu proses yang bias memanggil dirinya sendiri. Dalam
sebuah rekursi sebenarnya tekandung pengertian sebuah
prosedur atau fungsi

NOTASI POSTFIX
Notasi postfix ini digunakan oleh compiler untuk
menyatakan suatu ekspresi aritmatik dalam bahasa tingkat
tinggi (high level language)
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17

Level/hirarkhi dari operator seperti :

1. Kurung ( )

2. ^ (pangkat)

3. * (kali) atau / (bagi)

4.      + (jumlah)   atau – (kurang)

Dalam struktur data Stack adanya 3 notasi
operasi yang dilakukan untuk suatu operasi
aritmatika, yaitu

• Prefix,
• Infix,
• Postfix

Notasi Aritmatika

Notasi terbentuk dari “operand “ dan “operator.”
Operand adalah data atau nilai yang membantu
dalam proses sedangkan operator adalah fungsi
yang digunakan dalam proses.

Contoh :
A + B * C
2 + 3 * 5

Keterangan :   A, B, C, 2, 3, 5 adalah  operand
+, *  adalah  operator

PREFIX yaitu notasi yang terbentuk atas operator dengan
operand, dimana operator berada di depan operand.

Contoh : A + B * C (Infix)
 3 operand yaitu : A, B, C,
 2 operator yaitu : +, *.

maka notasi prefixnya adalah = + A * B C

Proses dimulai dengan melihat dari hirarkhi operator.
Contoh di atas operator yang tertinggi adalah * kemudian +.
Tanda * diapit oleh dua operand yaitu B dan C yaitu B * C,
prefixnya dengan menggabungkan operand dan
memindahkan operator kedepan dari operand, sehingga
fungsi B * C, notasi prefixnya menjadi *BC.
Sehingga hasil sementara dari notasi prefix adalah A + *BC
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Selanjutnya mencari prefix untuk operator yang berikutnya,
yaitu +, cara yang dilakukan sama seperti di atas, operator
+, diapit oleh 2 operand, yaitu A dan *BC, gabungkan
operand, sehingga menjadi A*BC, lalu pindahkan operator
kedepan operand, sehingga hasil akhir menjadi  + A * B
C

Contoh yang lain:
1. A + B – C * D

2 3 1  hirarkhi level
A + B - *CD  1
+AB - *CD  2
- +AB *CD  3

2. A * B ^ C - D
2 1 3  hirarkhi
A * ^BC - D  1
*A^BC - D  2
-*A^BCD  3

3. A + ( B – C ) * D
3 1 2  hirarkhi
A + -BC * D  1 (karena diapit tanda paranthesis

atau  kurung buka/tutup, ( ) )
A + *-BCD  2
+ A *-BCD  3

22

Infix
yaitu notasi yang terbentuk atas operator dengan operand,
dimana operator berada di antara operand. Notasi ini hanya
dikenal oleh manusia dan selalu digunakan
dalam perhitungan aritmatika.

Contoh : A + B * C
( A + B ) * C
A - ( B + C ) * D ^ E

Postfix
yaitu notasi yang terbentuk atas operator dengan operand,
dimana operator berada di belakang operand. Notasi ini
hanya dikenal oleh processor dan dipahami dalam ALU
(Arithmetic Logic Unit).

Contoh : A + B * C (Infix)
maka notasi postfix nya adalah ABC*+ 23

Pemecahannya :
A + B * C

Diketahui ada 3 operand yaitu : A, B, C, dan 2 operator yaitu :
+, *. Proses dimulai dengan melihat dari hirarkhi operator.
Contoh diatas operator yang tertinggi adalah *kemudian +.
Tanda * diapit oleh dua operand yaitu B dan C yaitu B * C ,
postfixnya
dengan menggabungkan operand B dan C menjadi BC lalu
memindahkan operator ke belakang operand C, sehingga
fungsi B * C, notasi postfixnya menjadi BC*. Sehingga hasil
sementara dari notasi postfix adalah

A + BC*

selanjutnya mencari postfix untuk operator yang berikutnya,
yaitu +, cara yang dilakukansama seperti di atas, operator +,
diapit oleh 2 operand, yaitu A dan BC*, gabungkanoperand
tersebut, sehingga menjadi ABC*, lalu pindahkan operator +
ke belakang operand ABC*, sehingga hasil akhir menjadi

ABC*+

24
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HEAD TAIL

DEPAN BELAKANG

MASUKKELUAR

Queue (Antrian) divisualisasikan

seperti orang-orang yang mengantri tiket di Bioskp

 Suatu bentuk struktur data list yang bersifat FIFO (First In First
Out) sehingga elemen yang pertama masuk akan keluar
pertama kali.

 Memiliki operasi dasar “PENYISIPAN” dan “PENGHAPUSAN”
elemen data yang hanya dapat dilakukan pada satu sisi
dengan aturan sebagai berikut :
 Penyisipan selalu dilakukan pada elemen terakhir/belakang
disebut REAR

 Penghapusan hanya dapat dilakukan hanya pada elemen
pertama/depan disebut FRONT.

 Terdapat 2 Elemen pertama (Head) dan elemen terakhirnya
(Tail)

DEFINISI :

Elemen yang pertama kali masuk ke antrian akan keluar
pertama kalinya
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ANI BUDI CINDY

Ani datang/masuk pertama akan keluar lebih dahulu

MASUKKELUAR

1 32 4

ANI

 Metode untuk input dan delete di dalam memori komputer

 Penjadwalan CPU

 Penjadwalan pencetakan (spooling system)

 Antrian job dalam sistem operasi

 Pemanfaatan Time Sharing Computer
 Untuk me-manage buffers pada router dalam mencegah kondisi overload

penerimaan paket-paket data yang dikirim pada jaringan internal.

 Dalam kehidupan nyata :
 Antrian pembelian tiket melalui loket (bioskop,
kereta api, dll.), masuk jalan tol, pendaftaran/registrasi
(Rumah Sakit, mahasiswa baru, dll.), pengambilan
uang melalui counter di Bank, dll.

PENGGUNAAN  ANTRIAN (QUEUE)

Operasi dasar yang dapat dilakukan pada Antrian:

1. Inisialisasi (Antrian)
Prosedur untuk membuat queue pada kondisi awal, queue masih
kosong belum mempunyai elemen data

2. InQueue (Insert Queue)
Prosedur untuk memasukkan sebuah elemen baru pada queue.
Jumlah elemen akan bertambah satu dan elemen tersebut
merupakan elemen belakang.

3. DeQueue (Delete Queue)
Prosedur untuk menghapus/mengambil sebuah elemen dari
queue. Elemen yang diambil adalah elemen depan sehingga
jumlah elemen queue berkurang satu.

OPERASI  DASAR ANTRIAN (QUEUE) : MODEL  ANTRIAN (QUEUE) :

1. Antrian Statis : implementasi antrian (queue) dengan
menggunakan larik(array).
 Antrian Lurus (Linier Queue)

Antrian yang menggunakan suatu array yang dibuat seakan–
akan merupakan suatu garis lurus dengan satu pintu masuk
dan satu pintu keluar

 Antrian Melingkar (Circular Queue)
Antrian dengan menggunakan suatu array yang dibuat
seakan–akan merupakan sebuah lingkaran dengan titik awal
an titik akhir saling bersebelahan jika array dalam keadaan
kosong

2. Antrian Dinamis : implementasi antrian dengan
menggunakan pointer

Dalam implementasinya Antrian (Queue) dapat dibedakan sbb.:
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9#33

1.  LINEAR QUEUE
(Antrian Lurus).

F = Front
R = Rear

2. CIRCULAR QUEUE
(Antrian Melingkar).

n-1
0   1   2  3   4   5   6  7   8   9

F R

X X X X

n-1
0   1   2  3   4   5   6  7   8   9

FR

X X X X X X

n-1

0   1   2  3   4   5   6  7   8   9

F R

X X X X

Implementasi Queue Statis
Ilustrasi Linear Queue menggunakan array Satu dimensi

A

0            1           2             3            4

B C D

LOKET

KELUAR MASUK

Front Rear

0            1           2             3            4LOKET

KELUAR MASUK

0            1           2             3            4

LOKET

KELUAR

LOKETLOKET

D

Elemen bergeser

Indeks bergeser

11#33

MENGGUNAKAN ARRAY SATU DIMENSI

A B C D

n-1
0      1     2      3      4     5     6      7      8     9

LOKET

F R

Mobil bergeser  Elemen bergerak

12#33

B C D

n-1
0      1     2      3      4     5     6      7      8     9

LOKET

F R

A keluar
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13#33

B C D

n-1
0      1     2      3      4     5     6      7      8     9

LOKET

F R

B bergeser

14#33

B C D

n-1
0      1     2      3      4     5     6      7      8     9

LOKET

F R

C bergeser

15#33

B C D

n-1
0      1     2      3      4     5     6      7      8     9

LOKET

F R

D bergeser

16#33

A B C D

n-1
0      1     2      3      4     5     6      7      8     9

B C D D

n-1
0      1     2      3      4     5     6      7      8     9

Dari :

Menjadi :

F R

F R
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17#33

Loket yang digeser  Indeks bergerak

A B C D

n-1
0      1     2      3      4     5     6      7      8     9

LOKET

F R

perhatikan posisi  F

terhadap Loket

18#33

B C D

n-1
0      1     2      3      4     5     6      7      8     9

LOKET

F R

19#33

B C D

n-1
0      1     2      3      4     5     6      7      8     9

LOKET

F R

20#33

C D

n-1
0      1     2      3      4     5     6      7      8     9

LOKET

F R
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21#33

C D

n-1
0      1     2      3      4     5     6      7      8     9

LOKET

F R

22#33

D

n-1
0      1     2      3      4     5     6      7      8     9

LOKET

F R

23#33

D

n-1
0      1     2      3      4     5     6      7      8     9

LOKET

F R

24#33

n-1
0      1     2      3      4     5     6      7      8     9

LOKET

FR

F > R

atau F = R + 1

berarti : ANTRIAN KOSONG
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Operasi-operasi pada Queue dengan Linear Array:

♣ Create : Menciptakan Queue yang baru dan kosong dengan cara
memberikan nilai awal (head) dan nilai akhir (tail) dengan nol (0).

Procedure Create;
Begin

Head := 0; Tail := 0;
End;

♣ Empty : Mengecek apakah Queue masih kosong atau sudah berisi data.
Function Empty : Boolean;
Begin

If Tail = 0 then
Empty := True

Else
Empty := False;

End;

♣ Empty : Mengecek apakah Queue masih kosong atau sudah berisi data.
Function Empty : Boolean;
Begin

If Tail = 0 then
Empty := True

Else
Empty := False;

End;

♣ EnQueue :Memasukan satu elemen ke dalam queque.
Procedure Enqueue (elemen : Byte);
Begin

If Empty then
Begin

Head := 1;
Tail := 1;
Queue [Head] := elemen;

End;

Else
If Not Full then
Begin

Inc(Tail);
Queue[Tail] := Elemen;

End;
End;

♣ DeQueue : Mengambil satu elemen dari queue, operasi ini sering
disebut SERVE.

Procedure Dequeue;
Var I := Byte;
Begin

If Not Empty then
Begin

For I := Head to Tail-1 do
Queue [i] := Queue[i+1];
Dec(Tail);

End;
End;

♣ Clear : Menghapus semua elemen dalam queue.
Procedure Clear;
Begin

While Not empty then
Dequeue;

End;
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function KOSONG(Q:Antri) : boolean;
begin

KOSONG := (Depan = Belakang);
end;

Const Max = 10;

Type
Antri = array[1..max] of char;

Var
Antrian : Antri;
Depan, Belakang : integer;

procedure TAMBAH(var Q:Antri; X:char)
begin

if (Belakang = Max) and (Depan = 0) then
write(‘ANTRIAN PENUH’)

else
Belakang := Belakang+1;
Q[Belakang] := X;

End;

1         2 3 4        5 6 7 8

Q[ ]

dpn blkg

D
MAX

E F G HA B C

function HAPUS(var Q:Antri) : char;
begin

if KOSONG(Q) then
writeln(‘ANTRIAN KOSONG’)

else
begin

Depan := Depan + 1
HAPUS := Q[Depan];

end;
end;

1         2 3 4        5 6 7 8

Q[ ]

dpn

blkg

MAX

procedure TAMBAH(var Q:Antri; X:char)
begin

if (Belakang = Max) and (Depan = 0) then
write(‘ANTRIAN PENUH’)

else
Belakang := Belakang+1;
Q[Belakang] := X;

End;

1         2 3 4        5 6 7 8

Q[ ]

dpn

blkg

A
MAX

K E L

Begin
clrscr;

TAMBAH(Antrian,’K’);
TAMBAH(Antrian,’E’);
TAMBAH(Antrian,’A’);
TAMBAH(Antrian,’A’);
TAMBAH(Antrian,’S’);

readln;
End.

S
blkg blkg blkg blkg blkg
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function HAPUS(var Q:Antri) : char;
begin

if KOSONG(Q) then
writeln(‘ANTRIAN KOSONG’)

else
begin

Depan := Depan + 1
HAPUS := Q[Depan];

end;
end;

1         2 3 4        5 6 7 8

Q[ ] A
MAX

K E L

Begin
clrscr;

HAPUS(Antrian);
HAPUS(Antrian);
TAMBAH(Antrian,’I’);
HAPUS(Antrian);
TAMBAH(Antrian,’K’);

readln;
End.

S

dpn

blkgblkg blkg

dpn dpn dpn

KI

Antrian Melingkar

A

B

C

DE

1

2

4

3

8

7

6

5

Antrian suatu array yang dibuat seakan-akan merupakan sebuah
lingkaran dengan titik awal dan titik akhir saling bersebelahan.
Antrian model ini merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi
inefisiensi penggunaan ruang array pada model linier.

35

RF

Q[ ] G H I J

n-1
0    1     2    3    4    5     6    7    8    9

Pada Linear Queue saat ANTRIAN (Q) PENUH tidak dapat diisi lagi
walaupun Q[0] - Q[5] tak ada isinya

RF

G H I J

n-1
0    1     2    3    4    5     6    7    8    9

Q[9] atau Q[n]
dilanjutkan ke Q[0]

Dirubah menjadi Circular Queue

36

R F

G H I J

n-1
0    1     2    3    4    5     6    7    8    9

Q[9] atau Q[n]
dilanjutkan ke Q[0]
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37

R F

K G H I J

n-1
0    1     2    3    4    5     6    7    8    9

Q[9] atau Q[n]
dilanjutkan ke Q[0]

38

R F

K G H I J

n-1
0    1     2    3    4    5     6    7    8    9

Q[9] atau Q[n]
dilanjutkan ke Q[0]

39

R F

K L G H I J

n-1
0    1     2    3    4    5     6    7    8    9

Q[9] atau Q[n]
dilanjutkan ke Q[0]

40

R F

K L G H I J

n-1
0    1     2    3    4    5     6    7    8    9

Q[9] atau Q[n]
dilanjutkan ke Q[0]
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41

R F

K L M G H I J

n-1
0    1     2    3    4    5     6    7    8    9

Operasi-operasi pada Queue dengan Circular Array:

♣ Create : Menciptakan Queue yang baru dan kosong.
Procedure Create;
Begin

Head := 1;
Tail := MaxQueue;

End;
♣ Empty : Mengecek apakah Queue masih kosong atau sudah berisi data.

Function Empty : Boolean;
Begin

If (Tail ModMaxQueue) + 1 = Head then
Empty := True;

Else
Empty := False;

End;

♣ Full : Mengecek apakah queue sudah penuh atau masih bisa
menampung data.

Function Full : Boolean;
Var X : 1..Maxqueue;
Begin

X := (Tail Mod MaxQueue) + 1;
If (X Mod MaxQueue) + 1 = Head then

Full := True
Else

Full := False;
End;

♣ EnQueue : Memasukan satu elemen ke dalam queue. (Tail dan Head
mula-mula adalah nol)

Procedure EnQueue (Elemen : TypeElemen);
Begin

If Not Full then
Begin

Tail :=(Tail Mod MaxQueue)+1;
Queue[Tail] := Elemen;

End;
End;

♣ DeQueue : Mengambil satu elemen dari Queue.
Procedure Dequeue;
Begin

If Not Empty then
Head := (Head Mod MaxQueue) + 1;

End;
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function KOSONG(Q:Antri) : boolean;
begin

KOSONG := (Depan = Belakang);
end;

Const Max = 10;

Type
Antri = array[1..max] of char;

Var
Antrian : Antri;
Depan, Belakang, jml : integer;

procedure TAMBAH(var Q:Antri; X:char)
begin

if jml = max then
write(‘ANTRIAN PENUH COY….’)

else
if Belakang = Max then

Belakang := 1
else

Belakang := Belakang+1;

Q[Belakang] := X;
jml := jml + 1

end;

function HAPUS(var Q:Antri) : char;
begin

if jml = 0 then
writeln(‘ANTRIAN KOSONG TUCH COY’)

else
begin

if Depan = Max then
Depan := 1

else
Depan := Depan + 1;

HAPUS := Q[Depan];
Q[depan] := ‘ ’;
jml := jml – 1

end;
end;

Antrian berprioritas adalah suatu queue yang setiap
elemennya telah diberikan sebuah prioritas, dan urutan
proses penghapusan elemen adalah berdasarkan aturan
berikut :

a. Elemen yang prioritasnya lebih tinggi, diproses lebih
dahulu dibandingkan dengan elemen yang prioritas lebih
rendah.

b. Dua elemen dengan prioritas yang sama, diproses sesuai
dengan urutan mereka sewaktu dimasukkan ke dalam
priority queue.

Salah satu contoh antrian berprioritas ini adalah sistem
berbagi waktu (time sharing system), dimana program
yang mempunyai prioritas tinggi akan dikerjakan lebih
dahulu dan program-program yang berprioritas sama
akan membentuk antrian yang biasa.

ANTREAN BERPRIORITAS
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 ONE WAY LIST

 . Simpul X mendahului simpul Y di dalam list, bila :
a. X mempunyai prioritas lebih tinggi dari Y.
b. Mempunyai prioritas yang sama, tetapi X dimasukkan

kedalam queue terlebih dahulu sebelum Y.

 ARRAY
 Menggunakan suatu antrean terpisah untuk setiap tingkat

prioritas (untuk setiap nomor prioritas). Setiap antrean akan
muncul dalam array sirkularnya sendiri dan harus mempunyai
sepasang penunjuk yaitu Front dan Rear

Ada 2 cara dalam implementasi Antrean Berprioritas :
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SEARCHING
(PENCARIAN)

• Searching dibutuhkan untuk mencari
kembali informasi dari data yang sudah
ada.

• Searching adalah pencarian data
dengan cara menelusuri data-data
tersebut.

• Data yang dicari dapat berupa array,
string atau informasi yang disimpan
pada external storage.

Sequencial Search

• Adalah teknik pencarian data dalam array satu
dimensi dengan menelusuri semua elemen-elemen
array dari awal sampai akhir. Data array tidak
diurutkan terlebih dahulu.

• Waktu tercepat pencarian apabila elemen yang
dicari berada pada indeks pertama.

• Waktu terlama pencarian apabila elemen berada di
akhir rangkaian indeks.

• Misalnya terdapat array satu dimensi sebagai berikut:

• Kemudian program akan meminta data yang akan dicari,
misalnya 6.

• Jika ada maka akan ditampilkan tulisan “ADA”, sedangkan
jika tidak ada maka akan ditampilkan tulisan “TIDAK
ADA”.

8        10        6 -2         11       7 1 100

1          2           3           4           5          6           7          8

ffea      ffeb     ffec      ffed       ffef       fffa      fffb       fffc

indeks

value

alamat
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Sequencial Search... (Pascal)

program cari_data_array;

var cari, i, jlh, ada:byte;
var arr:array[1..8] of byte;

begin
uses crt;
clrscr;
arr[1]:=8; arr[2]:=10;
arr[3]:=6; arr[4]:=-2;
arr[5]:=11; arr[6]:=7;
arr[7]:=1; arr[8]:=100;
jlh:=8; ada:=0;
write(‘Cari = ‘);
readln(cari);

for i:=1 to jlh do
begin
if arr[i] = cari then

ada := 1;
break;

end;

if ada = 1 then
write(‘Ada’)

else
write(‘Tidak ada’);

end.

Sequencial Search with Sentinel
• Perhatikan array data berikut ini:

• Terdapat 6 buah data dalam array (dari indeks 1 s/d 6) dan
terdapat 1 indeks array tambahan (indeks ke 7) yang belum
berisi data (disebut sentinel)

• Array pada indeks ke 7 berguna untuk menjaga agar indeks
data berada pada indeks 1 s/d 6 saja.  Bila pencarian data
sudah mencapai array indeks yang ke-7 maka berarti data
TIDAK ADA, sedangkan jika pencarian tidak mencapai indeks
ke-7, maka data ADA.

3         12         9 -4          21         6

1            2              3            4              5            6            7

ffea        ffeb         ffec         ffed        ffef        fffa
fffb

indeks

value

alamat

program cari_data_array;
var cari, i, jlh:byte;
var arr:array[1..7] of byte;
begin
uses crt;
clrscr;
arr[1]:=3; arr[2]:=12;
arr[3]:=9; arr[4]:=4;
arr[5]:=21; arr[6]:=6;
jlh:=7; i:=1;
write(‘Cari =‘);

readln(cari);

while arr[i] <> cari
i := i+1;

if i = cari then
write(‘Ada’)

else
write(‘Tidak ada’);

end.

Binary Search
• Data yang ada harus diurutkan terlebih dahulu berdasarkan suatu

urutan tertentu yang dijadikan kunci pencarian.
• Adalah teknik pencarian data dengan cara membagi data menjadi

dua bagian setiap kali terjadi proses pengurutan.
• Prinsip pencarian biner adalah:

– Data diambil dari posisi 1 sampai posisi akhir N
– Kemudian cari posisi data tengah dengan rumus (posisi awal +

posisi akhir) / 2
– Kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data yang di

tengah, apakah sama atau lebih kecil, atau lebih besar.
– Jika lebih besar, maka proses pencarian dicari dengan posisi awal

dengan posisi tengah + 1
– Jika lebih kecil, maka proses pencarian dicari dengan posisi akhir

dengan posisi tengah – 1
– Jika data sama, berarti ketemu.
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Contoh:

Misalnya data yang dicari 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 9 11 12 15 17 23 31 35
L M R
Karena 17 > 15 (data tengah), maka: awal = tengah + 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 9 11 12 15 17 23 31 35

L M R
Karena 17 < 23 (data tengah), maka: akhir = tengah – 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 9 11 12 15 17 23 31 35

L=M=R
Karena 17 = 17 (data tengah), maka KETEMU

program cari_data_array;
var cari,l,r,m,n,ketemu:byte;
var arr:array[1..9] of byte;
begin
uses crt;
clrscr;
arr[1]:=3; arr[2]:=9;
arr[3]:=11; arr[4]:=12;
arr[5]:=15; arr[6]:=17;
arr[7]:=23; arr[8]:=31;
arr[9]:=35;
n:=9; l:=0, r:=9; ketemu:=0;
write(‘Cari =‘);

readln(cari);

while ( l<=r and ketemu=0 )
begin
m := int((l+r)/2)
if arr[m] = cari then

ketemu := 1
else

if (cari < arr[m]) then
r := m-1

else
l := m+1;

end;

if ketemu = 1
write(“Ada”)

else
write(“Tidak ada”);

end.

Interpolasi Search
• Teknik ini dilakukan pada data yang sudah terurut berdasarkan

kunci tertentu

• Teknik searching ini dilakukan dengan perkiraan letak data.

– Contoh ilustrasi: jika kita hendak mencari suatu nama di dalam

buku telepon, misal yang berawalan dengan huruf T, maka kita

tidak akan mencarinya dari awal buku, tapi kita langsung

membukanya pada 2/3 atau 3/4 dari tebal buku.

• Jadi kita mencari data secara relatif terhadap jumlah data.

• Rumus posisi relatif kunci pencarian dihitung dengan rumus:

lowlowhighx
lowdatahighdata

lowdatakunci
Posisi 




 )(
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DEFINISIDEFINISI
 Tree merupakan kumpulan node (elemen) tidak

linear dan menggambarkan hubungan yang bersifat
hirarkis (hubungan one to many), antara satu
elemen khusus disebut dengan akar (root) dengan
elemen-elemen (node) lain di bawahnya terpecah
menjadi sejumlah himpunan yang tidak
berhubungan satu sama lain.

 Elemen-elemen tersebut dihubungkan oleh sebuah
vektor

root

branches

leaves

branches

leaves
root

nodes

DUNIA
NYATA

STRUKTUR
DATA

Secara grafis mirip sebuah pohon, namun susunan
kumpulan node-node tersebut dari atas ke bawah
(kebalikan pohon).  Dilihat dari Sifatnya, Pohon (Tree) dapat

dibedakan sebagai berikut :

 Pohon Statik : keadaan dimana bentul pohon
sudah ditentukan.

 Tree Dinamik : keadaan dimana bentuk pohon
berubah selama program
dijalankan karena operasi
penambahan dan penghapusan
simpul (node).
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 Ditinjau dari Strukturnya terdapat dua bentuk
Pohon/Tree :

 Pohon tidak terurut (unordered tree)
adalah sebuah pohon dalam arti struktural
semata-mata, yang dapat dikatakan
memberikan sebuah simpul yang tidak memiliki
susunan untuk anak dari simpul tersebut.

 Pohon terurut (ordered tree) adalah sebuah
pohon dengan suatu susunan ditentukan,
sebagai contoh dengan mengisi bilangan asli
berbeda ke setiap anak dari simpul tersebut,
Sejauh ini pohon terurut merupakan bentuk
umum dari pohon struktur data. Pohon biner
terurut merupakan suatu jenis dari pohon
terurut.

REPRESENTASI POHON DAPAT MENGGUNAKAN :
 LARIK [ARRAY]
 LINKED LIST (-> PENUNJUK /POINTER)

tree[]
0 5 10

a b c d e f g h i j

b

a

c

d e f g

h i j

1

2 3

4 5 6 7

8 9 10

0 5 10

2 3

4 5 6 7

8 9 10

REPRESENTASI MENGGUNAKAN LARIK/ARRAY

REPRESENTASI POHONREPRESENTASI POHON

a

cb

d

f

e

g

h
leftChild

element

rightChild

root

leftChild

element

rightChild

root

REPRESENTASI MENGGUNAKAN LINKED LIST

Kegunaan Tree

Digunakan untuk menggambarkan hubungan yang
bersifat hierarkhi, seperti :
 Struktur organisasi
 Silsilah Keluarga
 Parse Tree pada Compiler
 Pohon Sintaks / Pohon Ekspresi
 Struktur File
 Filing System
 Pertandingan,  dll.
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Contoh Tree

Struktur Organisasi
Pertandingan

akar

caban
g

daun

 Child atau children (Anak) dan parent
(orangtua)
 Child dari simpul x jika ada sisi dari simpul x ke y
 Parent dari simpul y adalah simpul x
 Pada gambar di samping :
 Simpul b,c dan d children dari simpul a
 Simpul e dan f children dari simpul b
 Simpul a parent dari simpul b,c dan d
 Simpul b parent dari simpul e dan f

 Path (lintasan)
 Panjang path (lintasan) adalah jumlah sisi yang

dilalui dalam suatu lintasan, yaitu k – l.
 Pada gambar di samping :
 Lintasan dari a ke j adalah a,b,e dan j
 Panjang lintasan dari a ke j adalah 3

a

b
c

d

e
f

g

h i j

l

k

m

TERMINOLOGI  POHON  Descendant (Keturunan) dan ancestor
(leluhur)
 x adalah ancestor dari simpul y jika

terdapat lintasan dari simpul x ke simpul y
di dalam pohon

 Descendant dari simpul x adalah simpul y
 Pada gambar di atas :
 Simpul b adalah ancestor dari simpul h
 Simpul h adalah descendant dari simpul

b

 Sibling (saudara kandung)
 Sibling satu sama lain adalah simpul yang

mempunyai parent sama
 Pada gambar di atas :
 Simpul f sibling dari e
 Simpul g bukan sibling dari e karena parent

berbeda

a

b
c

d

e
f

g

h i j

l

k

m
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 Subtree (subpohon)
 Subtree dengan x sebagai akarnya adalah subgraf

T’ = (V’,E’) sedemikian hingga V’ mengandung x
dan semua keturunannya; E’ mengandung sisi-sisi
dalam semua lintasan yang berasal dari x

 Pada gambar di samping :
 V’ = {b,e,f,h,i,j}
 E’ = {(b,e), (b,f), (e,h), (e,i), (e,j)}
 b : simpul akar

 Degree (derajat)
 Derajat sebuah simpul pohon berakar adalah

jumlah subtree (jumlah child) pada simpul
tersebut

 Derajat pohon berakar merupakan derajat keluar
 Pada gambar di samping :
 Derajat simpul a : 3, simpul b : 2, simpul c : 0

dan simpul d : 1
 Derajat tertinggi (maksimum) : 3

a

b
c

d

e
f

g

h i j

l

k

m

Leaf (daun)
 Adalah simpul yang berderajat nol (tidak

mempunyai child)
 Pada gambar di samping :
 Merupakan leaf : simpul c,f,h,i,j,l dan m

 Disebut juga Eksternal = node yang tidak
memiliki anak.

Internal nodes (simpul dalam)
 Adalah simpul yang mempunyai child
 Pada gambar di samping :
 Merupakan internal nodes : simpul b,d,e,g

dan k
Level (tingkat)

 Akar mempunyai level = 0
 Level simpul lainnya = 1 + panjang lintasan dari

akar ke simpul tersebut

a

b
c

d

e
f g

h i j

l

k

m

Level
0

1

2

3

4

Height (tinggi) atau depth (kedalaman)
Adalah level maksimum dari suatu pohon
Nama lain : panjang maksimum lintasan dari
akar ke daun
Pada gambar di samping :
 Pohon mempunyai height atau depth : 4
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JENIS-JENIS  POHONJENIS-JENIS  POHON

1. POHON BERAKAR

2. POHON TERURUT

3. POHON N-ARY (N-ER)

4. POHON BINARY (BINER)

1. POHON BERAKAR
 Definisi : Pohon yang sebuah simpulnya

diperlakukan sebagai akar dan sisi-
sisinya diberi arah sehingga menjadi graf
berarah.

 Akar mempunyai derajat masuk sama
dengan nol dan simpul-simpul lainnya
berderajat masuk sama dengan satu.

 Simpul yang mempunyai derajat keluar
sama dengan nol disebut daun atau
simpul terminal.

 Simpul yang mempunyai derajat keluar
tidak sama dengan nol disebut simpul
dalam atau simpul cabang.

 Setiap simpul di pohon dapat dapat
dicapai dari akar dengan sebuah
lintasan tunggal.

 Sembarang pohon tak berakar dapat
diubah menjadi pohon berakar dengan
memilih sebuah simpul sebagai akar

a

b

c

d

e
f g

h i j

 Pohon berakar yang urutan
anak-anaknya penting disebut
pohon terurut (ordered tree)

 Pada pohon terurut, urutan
anak-anak dari simpul dalam
dispesifikasikan dari kiri ke kanan.

0

1 2 3

3.1 3.2 3.3 3.41.1 1.2

2.2.1 2.2.2

2.32.1 2.2

2. POHON TERURUT
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 Adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya
mempunyai banyak n buah child (anak)

 Jika n = 2 Pohon biner (binary tree)
 Pohon n-ary dikatakan pohon penuh (full) atau pohon

teratur jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat m
buah child

 Penggunaan pohon n-ary
 Direktori arsip di dalam komputer
 Struktur organisasi
 Silsilah keluarga (dalam bidang genetika)
 Struktur bab atau daftar isi di dalam buku
 Bagan pertandingan antara beberapa tim sepak bola

3. POHON N-ARY

C:/

My Documents Program
Files

Windows

Adobe CookiesWin
zip

VB6 OfficeProp.docMy
Pictures

My
Music

Fall.jpg Struktur direktori arsip di dalam
sistem operasi Windows

Contoh

• Kita akan menyambungkan 19 buah lampu pada satu stop kontak
dengan menggunakan sejumlah kabel ekstensi yang masing-
masing mempunyai 4 outlet.

• Penyelesaian :
Diketahui : t = 19 banyaknya simpul daun

m = 4 pohon 4-ary
Karena penyambungan merupakan pohon 4-ary dengan stop
kontak sebagai akar pohon, maka :

(m – 1) i = t – 1
(4 – 1) i = 19 -1

i = 6
Jadi dibutuhkan 6 buah kabel ekstensi

Stop kontak

Outlet 1

…

Outlet 2 Outlet 3 Outlet 4

k1 k2
k19

POHON 4-ARY PADA PENYAMBUNGAN LAMPU DENGAN KABEL

 Pohon binar adalah himpunan
simpul yang terdiri dari 2 subpohon
yang saling  lepas/disjoint  yaitu
subpohon kiri dan subpohon kanan
serta mempunyai derajat
maksimum dua.

 Tiap node pada binary tree hanya
boleh memiliki paling banyak dua
child.

 Sub tree pada binary harus terurut
(ordered), sedangkan pada tree
tidak (un-ordered).

 Setiap simpul dari pohon binar
mempunyai derajat keluar
maksimum = 2.

 Pendefinisian pohon binar bersifat
rekursif. Pohon binar acapkali
disajikan dalam bentuk diagram.

4. POHON BINARY  (BINER)
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Jenis Binary Tree

Berdasarkan subtree binary tree dibedakan menjadi
4 jenis:

1. Full Binary Tree

2. Complete Binary Tree

3. Skewed Binary Tree

1. Full Binary Tree

Semua node (kecuali daun/leaf) memiliki nol atau 2
anak dan tiap subtree memiliki panjang path yang
sama.

Disebut juga maximum binary tree.

2. Complete Binary Tree

 Seluruh node sebelah kiri terisi seluruhnya.

 Node sebelah kanan pada level n-1 ada yang
kosong.

H

D K

B F J L

A C E G I

Skewed Binary Tree

 Binary tree yang semua nodenya (kecuali leaf) hanya
memiliki satu anak.

• Disebut juga minimum binary tree.

Right Skewed Left Skewed
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Incomplete Binary Tree

Gambar a Gambar b

 Create : Membentuk binary tree baru yang
masih kosong.

 Clear : Mengosongkan binary tree yang sudah
ada.

 Empty : Function untuk memeriksa apakah
binary tree masih kosong.

 Insert : Memasukkan sebuah node ke dalam
tree. Ada tiga pilihan insert: sebagai
root, left child, atau right child. Khusus
insert sebagai root, tree harus dalam
keadaan kosong.

 Find : Mencari root, parent, left child, atau
right child dari suatu node. (Tree tak
boleh kosong) njuk pointer current.
(Tree tidak boleh kosong)

OPERASI-OPERASI PADA BINARY TREE :

 Update : Mengubah isi dari node yang
ditunjuk oleh pointer current.
(Tree tidak boleh kosong)

 Retrieve : Mengetahui isi dari node yang ditu
 DeleteSub : Menghapus sebuah subtree (node

beserta seluruh descendantnya) yang
ditunjuk current. Tree tak boleh kosong.
Setelah itu pointer current akan
berpindah ke parent dari node yang
dihapus.

 Characteristic : Mengetahui karakteristik dari suatu tree,
yakni : size, height, serta average
lengthnya. Tree tidak boleh kosong.

 Traverse : Mengunjungi seluruh node-node pada tree,
masing-masing sekali.
Hasilnya adalah urutan informasi secara linier
yang tersimpan dalam tree. Adatiga cara
traverse : Pre Order, In Order, dan Post Order.
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Dalam expression tree, 3 cara traversals akan

membentuk 3 format ekspresi yang berbeda yaitu :

infix, postfix, and prefix.

1. Inorder traversal menghasilkan infix

expression

2. Postorder traversal menghasilkan postfix

expression

3. Preorder traversal menghasilkan prefix

expression

Pohon Ekspresi  Sebuah expression tree adalah
sebuah binary tree dengan sifat :
 Setiap leaf adalah sebuah

operand.
 Root dan internal nodes adalah

operators.
 Subtrees adalah subexpressions,

dengan root adalah sebuah
operator.

 Pohon Ekspresi adalah pohon
biner dengan daun menyatakan
operand dan simpul dalam
(termasuk akar) menyatakan
operator

 Tanda kurung tidak lagi
diperlukan bila suatu ekspresi
aritmetik direpresentasikan
sebagai pohon biner

► Preorder
i. Kunjungi R
ii. Telusuri T1
iii. Telusuri T2

► Inorder
i. Telusuri T1
ii. Kunjungi R
iii. Telusuri T2

► Postorder
i. Telusuri T1
ii. Telusuri T2
iii. Kunjungi R

R

T1 T2
R

T1 T2R

T1 T2

 Pohon ekspresi digunakan oleh compiler
bahasa tingkat tinggi untuk mengevaluasi
ekspresi yang ditulis dalam notasi :
Infix
Operator berada di antara 2 buah
operand

Prefix (polish notation)
Operator mendahului 2 buah
operand-nya

Postfix (inverse polish notation)
Kedua operand mendahului
operatornya

 Contoh :
(a + b)*(c/(d + e))  infix
* + a b / c + d e  prefix
a b + c d e + / *  postfix

*

+ /

a b c

+

d e

Pohon ekspresi dari
(a + b)*(c/(d + e))
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Contoh

Urutan prioritas pengerjaan operator :
1. Perkalian (*) dan pembagian (/) lebih tinggi
2. Penjumlahan (+) dan pengurangan (-)

+

d e

+

a b

/

c
+

d e

*

+ /

a b c
+

d e(i) (ii) (iii) (iv)

Pembentukan pohon ekspresi (a + b)*(c/(d + e))

Contoh Expression Tree

A+BC-DE ((A+(BC))-(DE))

+

A 

D E

-



B C

• A*B+C (A*(B+C))

• A  -B+CDE ((A  (-B))+((CD)E))

*

A +

B C



A



 E

+

-

B C D
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xiv.  gRAPH (GRAF)

Definisi Graf

◈GRAF (GRAPH) adalah suatu struktur data yang berbentuk
network/jaringan dimana hubungan antara elemen-
elemennya adalah many-to-many dimana keterhubungan
antara entittas data tidak terbatas.

◈Graf adalah kumpulan/himpunan simpul (nodes atau verteks)
yang dihubungkan satu sama lain melalui sisi / busur (edges)

Notasi matematis graph G adalah :
G = (V, E)

G = Graph
V = Simpul atau Vertex, atau

Node, atau Titik
E = Busur atau Edge, atau arc

V = himpunan simpul yang terbatas dan tidak kosong

E = himpunan busur yang menghubungkan sepasang simpul
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vertex v2

B

A C

D E

edge

e1 e3e4

e7e5e2

e6

v1

v4 v5

v3

Graf G terdiri dua himpunan :

Verteks(simpul)  :
V = himpunan simpul yang

terbatas dan tidak kosong
v1, v2, …, v5

Edge(sisi/busur) :
E = himpunan busur yang

menghubungkan sepasang
simpul
e1, e2, … , e7

Suatu Graf terdiri dari 2 himp. yang berhingga, yaitu himp.
titik-titik tak kosong (simbol V) dan himp. garis-garis
(simbol E).

 Setiap garis berhubungan dengan satu atau dua titik.
Titik-titik tsb disebut Titik Ujung.

 Garis yang berhubungan dg satu titik disebut Loop.

 Dua garis yang menghubungkan titik yang sama

disebut Garis Paralel.
 Dua titik dikatakan berhubungan bila ada garis yg

menghubungkan keduanya.
 Titik yang tidak punya garis yang berhubungan

dengannya disebut Titik Terasing.

 Sebuah graph mungkin hanya terdiri
dari satu simpul

 Sebuah graph belum tentu semua
simpulnya terhubung dengan busur

 Sebuah graph mungkin mempunyai
simpul yang tak terhubung dengan
simpul yang lain

 Sebuah graph mungkin semua
simpulnya saling berhubungan

Contoh-contoh Graf

Jenis-jenis Graf
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Jenis-jenis Graf

1. Graf Berarah (Directed Graph)

1. Graf Tak Berarah (Undirected Graph)
i. Complete Undirected Graph
ii. Connected Undirected Graph

3. Graf Berbobot  (Weighted Graph)

1. Graf Berarah (Directed Graph)
 Disebut juga Digraph

 Graph yang memiliki
orientasi/arah.

 Setiap lines/edge Digraph
memiliki anak panah yang

mengarah ke node tertentu.

 Secara notasi sisi digraph

ditulis sebagai vektor (u, v).
u = origin (vertex asal)
v = terminus (vertex tujuan)

u v

B

A C

D E

v1

v2

v3

v5
v4

e1

e2

e3

e4

e5

e6

e7

e8 e9

e10

Gambar Digraph

G = {V, E}
V = {A, B, C, D, E, F, G, H, I,J, K, L, M}
E = {(A,B),(A,C), (A,D), (A,F), (B,C), (B,H), (C,E), (C,G), (C,H), (C,I),

(D,E), (D,F), (D,G), (D,K), (D,L), (E,F), (G,I), (G,K), (H,I), (I,J),
(I,M), (J,K), (J,M), (L,K), (L,M)}.

Notasi :

2. Graf Tak Berarah (Undirected Graph)

 Disebut juga Undi-graf

 Graph yang tidak memiliki
orientasi/arah

 Setiap sisi {u, v} berlaku pada
kedua arah.

 Secara grafis sisi pada
undigraph tidak memiliki
mata panah dan secara
notasional menggunakan
kurung kurawal.

u v

B

A C

D E

e1 e3

e4

e7e5e2

e6

v1

v2

v4 v5

v3
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G = {V, E}

V = {A, B, C, D, E, F, G, H, I,J, K, L, M}

E = { {A,B},{A,C}, {A,D}, {A,F}, {B,C}, {B,H}, {C,E}, {C,G}, {C,H}, {C,I},
{D,E}, {D,F}, {D,G}, {D,K}, {D,L}, {E,F}, {G,I}, {G,K}, {H,I}, {I,J}, {I,M},
{J,K}, {J,M}, {L,K}, {L,M}}

Gambar Undigraph

Notasi

 Connected & Unconnected Bila setiap pasang node punya
hubungan di antara keduanya dalam GRAPH.   Setiap pasang
vertex memiliki edge.

 Complete UnDigraph dengan n titik (simbol Kn) adalah graf
sederhana dengan n titik di mana setiap 2 titik yang berbeda
selalu dihubungkan dengan suatu garis.

Undirected Graph ( UnDigraph) dibagi menjadi 2 yaitu :

n = 1 n = 2 n = 3 n = 4

Complete Graph

3. Weighted Graph (Graf Berbobot)

 Yaitu  graf yang memiliki  bobot/nilai pada tiap edge-
nya.

 Setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan
hubungan antara 2 buah simpul, maka busur tersebut
dinyatakan memiliki bobot.

 Bobot busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan
dari 2 buah titik

Mis. : jumlah rata-rata kendaraan perhari yang
melalui sebuah jalan.

LOOP

 Digraph dapat memiliki edge(busur yang menghubungi

sepasang simpul) dari dan menuju ke node itu sendiri (Self-edge).

Hal ini dikenal dengan istilah loop.

53

7

1

4

2

6

• Self-edge/loop
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Graf adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan
berbagai struktur yang ada.

 Sebagai visualisasi objek-objeknya agar mudah
dimengerti.

 Diagram Rangkaian Listrik, Peta, Aplikasi Jaringan
Komunikasi

Manfaat / kegunaan Graf :

Graf  peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota Aplikasi Jaringan Komunikasi
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Graf Rangkaian listrik

Graf Isomer senyawa kimia karbon

metana (CH4) etana (C2H6) propana (C3H8)

1. Bersisian (Incident)
Jika e merupakan busur dengan simpul-
simpulnya adalah v dan w yang ditulis
e=(v,w), maka v dan w disebut “terletak”
pada e, dan e disebut incident dengan v
dan w.

Untuk sembarang sisi e = (vj,vk) dikatakan
e bersisian dengan simpul vj , dan
e bersisian dengan simpul vk .

Tinjau graf G1:
 Sisi (2,3) bersisian dengan simpul 2 dan

simpul 3.
Sisi (2,4) bersisian dengan simpul 2 dan
simpul 4.
Sisi (1,2) tidak bersisian dengan simpul 4.

Terminologi dalam Graph 2. Ketetanggaan (Adjacency)
Dua buah simpul dikatakan
bertetangga bila keduanya terhubung
langsung.

Tinjau graf G1:
Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2
dan 3.
Simpul 1 tidak bertetangga dengan
simpul 4

Pada graph berarah, simpul v disebut
adjacent dengan simpul w bila ada
busur dari w ke v.
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3. Derajat Simpul (Degree of Vertex)
Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan
simpul tersebut.
Notasi: d(v). Gambar G1

Tinjau graf G1:
d(1) = d(4) = 2.
d(2) = d(3) = 3.

Tinjau graf G2:
d(5) = 0 simpul terpencil
d(4) = 1  simpul gantung

Tinjau graf G3:
d(1) = 3 bersisian dengan sisi

ganda
d(3) = 4 bersisian dengan sisi

gelang (loop)

Gambar G2

Gambar G3

Degree (derajat) terdiri dari :

1. Indegree (Derajat Masuk) sebuah
simpul pada graph berarah adalah
jumlah busur yang kepalanya
incident dengan simpul tersebut, atau
jumlah busur yang “masuk” atau
menuju simpul tersebut.

2. Outdegree (Derajat Keluar) sebuah
simpul pada graph berarah adalah
jumlah busur yang ekornya incident
dengan simpul tersebut, atau jumlah
busur yang “keluar” atau berasal dari
simpul tersebut.

d(v) = din(v) + dout(v)

din(1) = 2 dout(1) = 1
din(2) = 2 dout(2) = 3
din(3) = 2 dout(3) = 1
din(4) = 1 dout(4) = 2

G1

4. Lintasan (Path)
Lintasan yang panjangnya n dari simpul awal v0 ke simpul tujuan vn

di dalam graf G ialah urutan berselang-seling antara simpul dan sisi
yang berbentuk v0, e1, v1, e2, v2, ..., vn –1, en, vn sedemikian sehingga
e1 = (v0, v1), e2 = (v1, v2), ..., en = (vn–1, vn) adalah sisi-sisi dari graf G.
Panjang lintasan ditentukan oleh jumlah sisi dalam lintasan
tersebut.

Tinjau graf G1:
Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan urutan
sisi (1,2), (2,4), dan (4,3).
Panjang lintasan 1, 2, 4, 3 adalah 3.

5. Sirkuit (Circuit)
Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama
disebut sirkuit.
Tinjau graf G1:

Lintasan 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit.
Panjang sirkuit 1, 2, 3, 1 adalah 3.
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6. Keterhubungan (Connectivity)

Dua buah simpul v1 dan simpul v2 disebut terhubung jika
terdapat lintasan dari v1 ke v2.
Suatu graf G disebut graf terhubung (connected graph) jika
untuk setiap pasang simpul vi dan vj dalam himpunan V
terdapat lintasan dari vi ke vj.
Jika tidak, maka G disebut graf tak-terhubung (disconnected
graph).
Contoh graf tak-terhubung:

 Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tak-
berarahnya terhubung (graf tak-berarah dari G diperoleh
dengan menghilangkan semua arah/kepala panah).

• Dua simpul, u dan v, pada graf berarah G disebut simpul
terhubung kuat (strongly connected vertex) jika terdapat
lintasan berarah dari u ke v dan juga lintasan berarah dari
v ke u.

• Jika u dan v tidak terhubung kuat tetapi graf tak-
berarahnya terhubung, maka u dan v dikatakan simpul
terhubung lemah (weakly connected vertex).

7. Subgraf (Subgraph) dan Komplemen Subgraf

Subgraf (Subgraph)
Misalkan G = (V,E) adalah sebuah graf,
maka G1 = (V1,E1) merupakan subgraf (subgraph) dari G
jika V1  V dan E1  E.

Komplemen dari subgraf G1 terhadap graf G adalah graf
G2 = (V2,E2) sedemikian sehingga E2 = E – E1 dan V2 adalah himpunan
simpul-simpul dengan mana anggota-anggota E2 bersisian.

G8 Subgraf dari G8 Komplemen subgraf G8

8. Himpunan Potong (Cut Set)
Himpunan potong (cut-set) dari graf terhubung G adalah
himpunan sisi yang bila dibuang dari G akan menyebabkan G
tidak terhubung.
Pada graf di bawah, { (1,2),(1,5),(3,5),(3,4) } adalah cut-set.

G1
G1 tanpa cut set,

menjadi Graf Tak Terhubung
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9. Graf Kosong (Empty Graph, Null Graph)
Graf kosong adalah graf yang himpunan sisinya merupakan
himpunan kosong.
Tinjau graf G1 :
• merupakan graf kosong.

G1

10. Simpul Terpencil (Isolated Vertex)
Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang
bersisian dengannya.
Tinjau graf G4:

Simpul 5 adalah simpul terpencil.

Dalam pemrograman, agar data yang ada dalam graph
dapat diolah, maka graph harus dinyatakan dalam suatu
struktur data yang dapat mewakili graph tersebut. Dalam hal
ini graph perlu direpresentasikan kedalam bentuk array dan
dimensi yang sering disebut matrix atau direpresentasikan
dalam bentuk linked list. Bentuk mana yang dipilih biasanya
tergantung kepada efisiensi dan kemudahan dalam membuat
program. Berikut ini beberapa bentuk representasi graph:

Representasi graph dibedakan menjadi 2 :
1. Adjacency Matrix

dapat direpresentasikan dengan matriks (array 2 Dimensi).
2. Adjacency Lists

dapat direpresentasikan dengan array (bukan berupa
matriks) maupun linked list.

• Matriks digunakan untuk himpunan adjacency
setiap verteks.

• Baris berisi vertex asal adjacency, sedangkan kolom
berisi vertex tujuan adjacency.

• Bila sisi graph tidak mempunyai bobot, maka [x, y]
adjacency disimbolkan dengan 1 dan 0.

• Bila sisi graph mempunyai bobot, maka [x, y]
adjacency disimbolkan dengan bobot sisi tersebut.

I. Representasi Graph dalam bentuk Matrix:
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1. Adjacency Matrik Graf Tak Berarah

Matrik yang digambarkan pada gambar 1b merupakan
representasi dalam bentuk Adjacency Matrik dari graf yang
digambarkan pada gambar 1a . Beberapa hal yang dapat
dilihat atau dapat diterangkan pada Adjacency Matrik
tersebut adalah sebagai berikut :

1. Matrik yang terbentuk adalah matrik bujur sangkar n x n,
dimana n = jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut.
Matrik ini menyatakan hubungan antara simpul satu
dengan simpul lainnya.

2. Matrik yang terbentuk adalah matrik simetris dengan
sumbu simetris adalah diagonal dari titik kiri atas ke titik
kanan bawah.

3. Data yang tedapat baik dalam baris maupun kolom, dapat
menyatakan degree sebuah simpul.
Contoh : baik pada baris D maupun kolom D jumlah angka
1 nya adalah 3 buah, dimana jumlah ini menyatakan
degree simpul D.

2. Adjacency Matrik Graf Berarah

Matrik yang digambarkan pada gambar 2b merupakan
representasi dalam bentuk Adjacency Matrik dari graf yang
digambarkan pada gambar 2a. Beberapa hal yang dapat
dilihat atau dapat diterangkan pada Adjacency Matrik
tersebut adalah sebagai berikut :

1. Matrik yang terbentuk adalah matrik bujur sangkar n x
n, dimana n = jumlah simpul yang ada dalam graf
tersebut. Matrik ini menyatakan hubungan antara simpul
satu dengan simpul lainnya.

2. Matrik yang terbentuk mungkin simetris mungkin juga
tidak simetris. Menjadi
Simetris bila hubungan antara dua buah simpul (v1 dan
v2) terdapat busur dari v1 ke v2 dan juga sebaliknya.

3. Hal pokok yang dinyatakan oleh matrik ini adalah :
busur yang ’keluar’ dari suatu simpul. Dengan demikian,
data yang terdapat dalam suatu baris, dapat
menyatakan outdegree simpul yang bersangkutan.
Contoh : Jumlah elemen yang nilainya = 1 pada baris B
ada 3 elemen,ini menyatakan jumlah outdegree simpul B
adalah 3 buah.
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4. Data yang terdapat dalam suatu kolom, dapat
menyatakan indegree simpul bersangkutan.
Contoh : Jumlah elemen yang nilainya 1 pada kolom B
ada 2 elemen, ini menyatakan indegree simpul B adalah
2 buah.

3. Adjacency Matrik Graf Berbobot Tak Berarah

Nilai yang ada dalam tiap elemen matrik, menyatakan bobot
busur yang menghubungkan dua buah simpul yang
bersangkutan. Untuk dua buah simpul yang tidak
berhubungan langsung oleh sebuah busur, maka dianggap
dihubungkan oleh sebuah busur yang nilai bobotnya tidak
terhingga.

Dalam pemograman, karena keperluan algoritma, maka dari
total bobot seluruh busur yang ada atau yang mungkin ada.
Contoh: pada gambar 3a simpul A dan C tidak berhubungan
langsung melalui sebuah busur, maka untuk elemen matrik
yang bersangkutan diisi dengan nilai 999 karena nilai 999
dalam kasus ini cukup mewakili nilai tidak terhingga.

II. Representasi Graph dalam bentuk Linked List :

Direpresentasikan dengan linked list atau
array.
1. Array list : array dua dimensi namun tidak ber-

ordo nxn.

2. Linked list : array of single linked list
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1. Adjacency List

Bila ingin direpresentasikan dalam bentuk linked list, dapat
diilustrasikan secara sederhana seperti gambar 4b. Dari ilustrasi
sederhana tersebut terlihat ada 5 buah simpul A,B,C,D,dan E yang
dibariskan dari atas kebawah seperti pada gambar 4a. Kemudian
dari masing-masing simpul ’keluar’ pointer kearah kanan yang
menunjuk simpul-simpul lain. Salah satu contoh, yang dapat dilihat
pada gambar 4b dimana A menunjuk simpul B dan simpul D.

Dalam Adjacency List, kita perlu membedakan antara simpul-
vertex dan simpul-edge. Simpul-vertex untuk menyatakan simpul
atau vertex, dan simpul-edge untuk menyatakan hubungan
antar simpul yang biasa disebut busur. Struktur keduanya bisa
sama, bisa juga tidak sama,tergantung kebutuhan.

Untuk memudahkan pembuatan program, struktur kedua
macam simpul dibuat sama seperti yang digambarkan pada
gambar 5c. Yang membedakan antara simpul-vertex dan
simpul-edge, adalah anggapan terhadap simpul tersebut.

Digambarkan sebagai sebuah simpul yang memiliki 2 pointer.

Simpul vertex : Simpul edge :

info info

Menunjuk ke simpul
vertex berikutnya,

dalam untaian simpul
yang ada.

Menunjuk ke simpul
edge pertama Menunjuk ke

simpul edge
berikutnya, bila

masih ada.
Menunjuk ke simpul
vertex tujuan yang

berhubungan dengan
simpul vertex asal.

left right left right

Traversal

Adalah proses untuk mengunjungi setiap node pada GRAPH.

Dua metode yang digunakan untuk traversal pada GRAPH :

1. Breadth First Traversal (BFT) : adalah Breadth-first
search (BFS) melakukan proses searching pada semua
node yang berada pada level atau hirarki yang sama
terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses searching
pada node di level berikutnya.

2. Depth First Traversal (DFT) : adalah proses searching
sistematis buta yang melakukan ekpansi sebuah path
(jalur) menuju penyelesaian masalah sebelum
melakukan ekplorasi terhadap path yang lain.
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1. Breadth First Search (BFS)
Pada setiap pencabangan penelusuran verteks-verteks yang
belum dikunjungi dilakukan pada verteks-verteks adjacent,
kemudian berturut-turut selengkapnya pada masing-masing
pencabangan dari setiap verteks adjacent tersebut secara
rekursif.

Urutan verteks hasil penelusuran :

 Pada metode Breadth-First Search, semua node pada level
n akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi
node-node pada level n+1

 Pencarian dimulai dari node akar terus ke level ke-1 dari
kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya
demikian pula dari kiri ke kanan hingga ditemukannya
solusi

Traversal dimulai dari simpul v.

Algoritma:

1. Kunjungi simpul v,

2. Kunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul

v terlebih dahulu.

3. Kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga

dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, demikian

seterusnya.

Berikut ini adalah algoritma Breadth-First Search :

 Algoritma BFS diawali dengan vertex yang diberikan,

yang mana di level 0. Dalam stage pertama, kita

kunjungi semua vertex di level 1. Stage kedua, kita

kunjungi semua vertex di level 2. Disini vertex baru,

yang mana adjacent ke vertex level 1, dan seterusnya.

Penelusuran BFS berakhir ketika setiap vertex selesai

ditemui.
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 Membutuhkan memori yang cukup banyak, karena
menyimpan semua node dalam satu pohon (membutuhkan
simpul yam umumnya relatif banyak)

 Membutuhkan waktu yang cukup lama, karena akan
menguji n level untuk mendapatkan solusi pada level yang
ke-(n+1)

• Tidak akan menemui jalan buntu (solusi lebih optimal)

• Jika ada satu solusi, maka breadth-first search akan
menemukannya. Dan jika ada lebih dari satu solusi, maka
solusi minimum akan ditemukan.

2.  Depth First Search (DFS)
Pada setiap pencabangan, penelusuran verteks-verteks yang
belum dikunjungi dilakukan secara lengkap pada
pencabangan pertama, kemudian selengkapnya pada
pencabangan kedua, dan seterusnya secara rekursif.

Urutan verteks hasil penelusuran :

 Proses searching mengikuti sebuah path tunggal sampai
menemukan goal atau dead end.

 Apabila proses searching menemukan dead-end, DFS
akan melakukan penelusuran balik ke node terakhir
untuk melihat apakah node tersebut memiliki path
cabang yang belum dieksplorasi.

 Apabila cabang ditemukan, DFS akan melakukan
cabang tersebut.

 Apabila sudah tidak ada lagi cabang yang dapat
dieksplorasi, DFS akan kembali ke node parent dan
melakukan proses searching terhadap cabang yang belum
dieksplorasi dari node parent sampai menemukan
penyelesaian masalah.

Berikut ini adalah algoritma Depth-First Search :

Traversal dimulai dari simpul v.
Algoritma:

1. Kunjungi simpul v,
2. Kunjungi simpul w yang bertetangga dengan simpul v.
3. Ulangi DFS mulai dari simpul w.
4. Ketika mencapai simpul u sedemikian sehingga semua

simpul yang bertetangga dengannya telah dikunjungi,
pencarian dirunut-balik (backtrack) ke simpul terakhir
yang dikunjungi sebelumnya dan mempunyai simpul w
yang belum dikunjungi.

5. Pencarian berakhir bila tidak ada lagi simpul yang
belum dikunjungi yang dapat dicapai dari simpul yang
telah dikunjungi.
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 Pemakaian memori hanya sedikit, berbeda jauh dengan
BFS yang harus menyimpan semua node yang pernah
dibangkitkan.

 Jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan
paling kiri, maka DFS akan menemukannya secara cepat.

 Jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang
dalam (tak terhingga), maka tidak ada jaminan untuk
menemukan solusi (Tidak Complete).

 Jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tetapi
berada pada level yang berbeda, maka pada DFS tidak
ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling baik
(Tidak Optimal).


