
ARRAY 
 

Kompetensi  

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi array satu dimensi dan dua 

dimensi 

2. Mahasiswa mampu membuat program array satu dan dua dimensi 

 
Ulasan Teori: 

Array adalah variabel yang dapat miemiliki banyak isi yang ditulus secara berderet dan 

contiguos. Array mempunyai indeks yang menandakan suatu posisi nilai dalam array seperti 

pada gambar 11.1. Indeks ke-0 mendandakan nilai pertama yang tersimpan di dalam Array , 

dan indeks ke-5 menandakan nilai terakhir pada array tersebut.  
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Gambar 11.1 Ilustrasi Array satu dimensi 

Array yang biasa juga disebut dengan larik dituliskan dengan notasi nama variabel 

diikuti kurung siku yang berisi indeks. Misalkan saja dataArray[5], notasi ini dapat diartikan 

variabel bernama dataArray pada posisi indeks ke-5. 

Awal mula jika suatu array akan digunakan dalam program, terlebih dahulu harus 

dideklarasikan seperti variabel yang lain. Deklarasi array harus diawali dengan tipe data 

array, spesifikasi nama array, dan jumlah ukuran atau panjang array yang dituliskan dalam 

kurung siku. 

Pemrosesan larik dilakukan dengan metode perulangan, yang paling sering digunakan 

adalah perulangan menggunakan for seperti contoh di bawah ini. N adalah panjang atau 

ukuran array. Pemrosesan nilai pada array dilakukan satu persatu mulai dari indeks pertama 

yaitu indeks 0 sampai denga indeks terakhi yaitu indek ke-N 

 

 

 

 

 

 

Selain array satu dimensi, ada juga array dua dimensi yang banyak digunakan untuk 

melakukan berbagai operasi. Array dua dimensi memiliki baris dan kolom, sehingga 

for(int i=0;i<=N;i++) 

{ 

//pemrosesan dataArray[N} 

} 



menyebabkan permasalahan matriks biasanya dilakukan dengan menggunakan array dua 

dimensi yang memiliki baris dan kolom. Array dua dimensi memiliki notasi 

dataArray[M][N], dimana setelah nama variabel array diikuti dua kurung siku yang berisi 

indeks baris dan indeks kolom. Gambar 11.2 menunjukkan ilustrasi array dua dimensi beserta 

indeks nya.Array dua dimensi memiliki indeks baris dan juga indeks kolom. Misalkan saja 

untuk posisi array yang berwarna abu abu itu adalah array pada baris ke-1 dan kolom ke-2. 
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Gambar 11.2 Ilustrasi Array dua dimensi 

Pemrosesan array dua dimensi dilakukan dengan nested looping. Looping for dalam for yang 

sering digunakan untuk pemrosesan ini seperti contoh di bawah ini. For yang paling luar 

untuk memproses baris array, dan for yang paling dalam untuk memproses kolom array. 

 

 

 

 

 

 

Setelah baris pertama diproses, kemudian kolom pertama sampai dengan kolom terakhir akan 

diproses. Setelah itu baris kedua akan bisa dimulai diproses sampai dengan baris terakhir 

menggunakan tahapan yang sama. 

Langkah Praktikum: 

Uji coba praktikum ini diawali dengan pembuatan dan pengoperasian array satu dimensi, 

serta pembuatan dan pengoperasian array dua dimensi. 

1) Buatlah suatu variabel array satu dimensi dengan cara mendeklarasikan terlebih 

dahulu, kemudian mengisi nilainya, dengan menyalin contoh program di bawah 

ini 

for(int i=0;i<=M;i++) 

{ 

 for(int j=0;j<=N;j++) 

 { 

//pemrosesan dataArray[M][N}} 

`} 

} 



 
2) Cek apakah output sudah sesuai hasil running program di bawah ini?Jika belum 

selesai cek kembali kesalahan program sampai benar! 

 
3) Buatlah suatu program untuk memindahkan isi array A ke dalam array B tetapi 

dengan urutan yang terbalik, dengan menyalin contoh program di bawah ini 



 
4) Cek apakah output sudah sesuai hasil running program di bawah ini?Jika belum 

selesai cek kembali kesalahan program sampai benar! 

 
5) Buatlah suatu variabel array dua dimensi dengan cara mendeklarasikan terlebih 

dahulu, kemudian mengisi nilainya, dengan menyalin contoh program di bawah 

ini 



 
6) Cek apakah output sudah sesuai hasil running program di bawah ini?Jika belum 

selesai cek kembali kesalahan program sampai benar! 

 
7) Buatlah suatu program menjumlahkan dua buah array, dengan menyalin contoh 

program di bawah ini! 



 

 
8) Cek apakah output sudah sesuai hasil running program di bawah ini?Jika belum 

selesai cek kembali kesalahan program sampai benar! 



 
Tugas 

1. Buatlah array satu dimensi bertipe integer yang menyimpan 15 indeks. Isi array 

tersebut dengan angka(acak). Kemudian pisahkan array tersebut ke dalam dua buah 

array (genap dan ganjil)! 

2. Gabungkan 3 buah array satu dimensi menjadi 1 buah array menggunakan bahasa 

pemrograman C! (isi array dan pajang array tidak ditentukan di soal, silahkan mengisi 

sendiri) 

3. Buat program menggunakan bahasa C dalam soal berikut : Simpanlah  kata  

MISSISSIPI ke dalam array, kemudian hitung masing-masing jumlah juruf M, I, S 

dan P! 

4. Buatlah program dalam bahasa C untuk mendeteksi apakah suatu matriks berukuran n 

x n merupakan matriks identitas! 

5. Buatlah program dalam bahasa C untuk mendeteksi apakah suatu matriks berukuran n 

x n merupakan matriks segitiga bawah! 


