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Preprocessor Directive
� Di-include-kan library iostream.h, karena program akan
menggunakan perintah cin dan cout

� Di-include-kan juga library conio.h, karena program akan
menggunakan perintah clrscr dan getch.

� Dideklarasikan juga konstanta UK menggunakan define, � Dideklarasikan juga konstanta UK menggunakan define, 
dengan nilai berupa panjang queue yang hendak dibuat



Deklarasi Variabel Global
� Variabel queue yang merupakan variabel array untuk
menyimpan data-data yang dimasukkan dalam queue

� Variabel size : untuk menyimpan jumlah data yang ada dalam
queue. Var size diinisialisasi 0, yang menunjukkan tidak ada
data dalam queue ketika program pertama kali dijalankan
Variabel first : untuk menyimpan indeks array, dimana posisi� Variabel first : untuk menyimpan indeks array, dimana posisi
FRONT berada

� Variabel last: untuk menyimpan indeks array, dimana posisi
REAR berada



Fungsi isEmpty()
� Untuk mengecek apakah queue dalam kondisi kosong

� Tipe data fungsinya int, dan tidak memiliki parameter fungsi



Fungsi isFull()
� Untuk mengecek apakah queue dalam kondisi penuh

� Tipe data fungsinya int, dan tidak memiliki parameter fungsi



Fungsi enqueue()
� Untuk memasukkan data baru ke dalam queue

� Tipe data fungsinya void, karena tidak membutuhkan nilai
kembalian

� Mempunya 1 parameter, yaitu berupa data yang akan
dimasukkan ke dalam queuedimasukkan ke dalam queue



Fungsi enqueue()
� Pastikan dulu, apakah queue sedang dalam posisi FULL, jika ya, maka
tampilkan “tidak bisa, udah full”, dan proses pemasukkan data ke queue 
tidak dilakukan

� Jika tidak FULL, proses pemasukan data ke dalam queue dilakukan
� Pastikan apakah data yang akan dimasukkan tersebut adalah data yang 
pertama (berarti size = 0), jika ya, maka nilai first=last=0, artinya posisi
first dan last berada pada indeks 0.first dan last berada pada indeks 0.

� Jika data tersebut bukan data yang pertama masuk ke dalam queue, maka:
� Pastikan apakah posisi last berada di akhir indeks array, jika ya, maka tempatkan last di

indeks 0.

� Jika tidak, maka tempatkan last pada posisi last+1

� Masukkan data ke dalam queue indeks last

� size bertambah 1



Pastikan apakah queue dalam kondisi penuh

Jika queue tidak penuh, lakukan proses enqueue

Pastikan apakah data yang akan dimasukkan
adalah data yang pertama

Pastikan apakah posisi last berada pada
indeks terakhir arrayindeks terakhir array

Masukan nilai data ke variabel queue
indeks last

Var size bertambah 1



Fungsi dequeue()
� Untuk mengambil data dari dalam queue

� Tidak memiliki parameter fungsi, karena tidak ada data dari
luar fungsi yang hendak dimasukkan ke dalam fungsi

� Tipe data fungsi int, karena fungsi tersebut akan
mengembalikan nilai hasil proses dequeuemengembalikan nilai hasil proses dequeue



Fungsi dequeue()
� Pastikan dulu, apakah queue dalam kondisi EMPTY, jika ya maka
tampilkan pesan “gak bisa, queue kosong”. Dan proses dequeue tidak
dilakukan (karena queue kosong)

� Jika tidak dalam kondisi kosong,:
� Ambil data yang ada di indeks first, dimana data tersebut yang akan di
return-kan

� Nilai size berkurang 1� Nilai size berkurang 1

� Selanjutnya, ubah posisi first:
� Jika first sekarang berada pada indeks terakhir array, maka ubah first ke posisi indeks 0

� Jika tidak,  maka ubah first ke posisi indeks setelahnya, yaitu first+1 (first++)



Pastikan apakah queue dalam kondisi EMPTY

Jika queue tidak EMPTY

Ambil data pada posisi first

Size berkurang 1

Pastikan apakah first berada pada
indeks terakhir array



Fungsi print()
� Untuk menampilkan data-data yang ada dalam queue

� Ditampilkan urut mulai data yang ada di posisi first hingga
data terakhir yang ada di posisi last

� Tidak memiliki parameter fungsi

� Tipe data fungsi nya void� Tipe data fungsi nya void





Fungsi main()





Tugas
� Buat fungsi :

� void first() : untuk menampilkan data di posisi first

� void last() : untuk menampilkan data di posisi last

� void searchPosisi(int data) : untuk menampilkan posisi
suatu data, ada pada indeks berapa data tsb berada.suatu data, ada pada indeks berapa data tsb berada.

� void searchData(int posisi) : untuk menampilkan data yang 
ada dalam suatu posisi indeks array


