
STRUKTUR DATA

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini memberi pelajaran tentang
paradigma pemrograman , array, string, matriks, 
record. 
Mata kuliah ini juga memberi pemahaman tentang
list linear, multi link list, non liner link list, jenis-jenis
pengurutan, pencarian, graf, dan tree.



Tujuan Kompetensi Umum

� Mahasiswa dapat memahami struktur data dan dapat
menerapkannya dalam pembuatan program yang efektif
dan efisien. 

� Mahasiswa dapat membuat algoritma untuk
memudahkan pembuatan program yang terstruktur. 

� Mahasiswa mempunyai pengalalman dalam praktek
pemrograman dengan mampu merancang algoritma
dengan struktur data yang sesuai. 

� Mahasiswa akan mampu mengembangkan sebuah
produk software berskala medium dengan sekurang-
kurangnya menerapkan dua bahasa programming.



Tujuan Kompetensi Khusus

Setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini 
diharapkan mampu:

� Mengenal struktur Data

� Mengerti tentang Array dan implementasinya.
� Memahami Stack dan Antrian

� Memahami Pointer
� Memahami List Berkait dan Multi List

� Memahami tentang Seraching dan Sorting
� Memahami tentang Tree dan Graph

� Memahami serta dapat megimplementasikan 
semua Struktur data kedalam program. 
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PENGERTIAN STRUKTUR DATA

Struktur Data adalah cara menyimpan atau 
merepresentasikan data di dalam 
komputer agar bisa dipakai.

Data adalah representasikan dari fakta 
dunia nyata
Fakta atau keterangan tentang kenyataan 
yang disimpan, direkam atau 
direpresentasikan dalam bentuk tulisan 
suara, gambar, atau simbol 



Secara garis besar tipe data dapat dikategorikan 
menjadi :
1 Tipe Data Sederhana

a. Tipe data Sederhana tunggal, misal Integer,
real, boolean dan kaarakter

b. Tipe Data Sederhana Majemuk, misal String
2. Struktur Data, meliputi : 

a. Struktud data sederhana : meliputi, Array dan
record

b Struktur Data Majemuk terdiri dari :
Linier : stack, Queue, List dan Multi list
Non Linier : Tree dan Graph



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



Secara umum struktur Data terdiri dari
beberapa bagian seperti himpunan
nilai-nilai data dan sejumlah operasi
dasar yang bekerja pada data tersebut
menurut suatu algoritma tertentu.



Secara Iengkap suatu struktur data mempunyai
tiga bagian utama yaitu :
1. Himpunan struktur dari tempat penyimpanan

atau storage. Merupakan koleksi dari variable dan 
hubungan antara satu variable dengan variable yang
lain. 

2. Himpunan dari fungsi-fungsi dasar.
Dapat digunakan pada struktur tempat penyimpanan
yang ada dan dapat Digunakan pada setiap bagian
dari program

3. Himpunan dan AIgoritma
Digunakan untuk pengubahan dari struktur tempat
penyimpanan.



Struktur data yang “standar” yang biasanya 
digunakan dalam bidang informatika adalah :

� Record.
� Array dan implementasinya
� Pointer
� Linked List
� Queue
� Seraching dan Sorting
� Tree dan Graph



RECORD (REKAMAN)

Disusun satu atau lebih field. Tiap field menyimpan 
data dari tpe dasar tertentu atau dari pe 
bentukan lain yang sudah didefinisikan 
sebelumnya.

Nama record ditentukan oleh pemrogram
Contoh : 
1. Type Titik : record <x:real, y : real >

jika P dideklarasikan sebagai Titik maka 
mengacu field pada P adalah P.x dan P.y



Penerapan dalam bahasa pascal

Type Titik = record 
x :real, 
y : real

End;



2. Didefinisikan tipe terstruktur yang mewakili Jam 
yang dinyatakan sebagai jam (hh), menit (mm), 
detik (ss), maka cara menulis tipe jam adalah :
type JAM : record

<hh  : integer. {0..23}
mm : integer. {0..59}
ss  : integer. {0..59}

>
Jika J adalah peubah (variabel) bertipe Jam 
maka cara mengacu tiap filed adalah J.hh, J.mm 
dan J.ss



Penerapan dalam bahasa Pascal

type JAM = record
hh  : integer.
mm : integer. 
ss  : integer. 

End;



Array

Array merupakan variabel tipe data terstruktur
yang terdiri dari sejumlah komponen yang 
mempunyai tipe yang sama. 

Variabel array mempunyai jumlah komponen
yang banyaknya tetap, jumlah komponen
ditunjukkan dengan nilai indeks.

Array sendiri dibedakan menjadi :
� Array berdimensi satu
� Array multidimensi



Definisi Array terlihat seperti gambar berikut :



Array Berdimensi Satu
�Array ini jenis yang paling sederhana dan

biasanya array berdimensi satu dinyatakan dalam
kotak panjang yang dibagi menjadi beberapa
bagian yang sama, seperti contoh berikut ini :

Y[1]
Y[2]

Y[3]

Y[4]
Berarti terbentuk satu buah variabel yang dapat menyimpan

4 buah data yang bertipe sama



jika dideklarasikan :
Var

Y : Array[ l .. 4] Of Integer;
Dimana :
Y adalah variabel array berdimensi Satu
1 .. 4 adalah indeks array satu dimensi

maksimal 4
Integer adalah tipe dari variabel array Y



Contoh dalam Pascal:
Uses Crt;
Var

I : Byte,
Y : Array[1..4] Of Byte;

Begin
Clrscr;
Y[1] := 11;:
Y[2] := 4:
Y[3] := 19:
Y[4] := 67:

For I = 4 Downto 1 Do
Begin

Y[I] := Y[I] – I;
Writeln(Y[I]);
Readin; 

End;
End.



Tipe Data Abstrak 
Konsep prosedur yang menarik untuk

dianalogikan dengan konsep Tipe Data Abstrak
adalah :

� Generalisasi Operator
Memberikan kesempatan kepada user untuk membuat 
operator-operator baru ( pengali matrik. penghitung akar, 
dll. ) yang didasarkan dengan operator yang telah ada ( 
kali,bagi,tambah,kurang ).

� Enkapsulasi bagian-bagian algoritma
Memilah-milah algoritma menjadi modul-modul kerja 
berdasarkan aspek tertentu dari kegiatan / algoritma.



TDA dapat dipandang sebagai suatu model matematika 
dan sekumpulan operasi yang didefinisikan terhadap 
model itu.

� Contoh :
Sebuah TDA yang sangat sederhana adalah himpunan 
bilangan bulat (-3,4,0,5) dan operasi yang bisa dilakukan 
terhadap himpunan ini ( Gabungan, irisan , dll ).

Dalam sebuah TDA operasi-operasi dapat mengambil 
operan bukan hanya elemen TDA itu, tapi juga TDA 
lainnya. Demikian juga hasil operasinya bukan hanya 
merupakan elemen TDA itu, tapi juga TDA lainya.



Tipe Data, Struktur Data dan TDA
� Tipe data sebuah variable adalah kumpulan nilai yang 

dapat dimuat oleh variable ini. 
� Mis. Boolean hanya bernilai TRUE atau FALSE tidak 

boleh yang lain. 
� TDA adalah adalah suatu model matematika disertai 

sekumpulan operasi terhadap model itu.

� Untuk merepresentasikan suatu model matematika dari 
suatu TDA, digunakan struktur data yang berisi 
sekumpulan variable, yang bisa terdiri dari beberapa
variable dan mempunyai bermacam-macam jenis dan cara 
relasi antar setiap variable.



�Sel adalah satuan dasar pembentuk struktur data, setiap 
sel dapat dibentuk atas beberapa gabungan beberapa tipe 
dasar atau tipe data abstrak yang lain. Metode sederhana 
untuk pengelompokan sel adalah Array.

Deklarasi dalam Pascal :
Struktur : array[tipe_index] of tipe sel

Mekanisme lain dalam pengelompokan sel adalah struktur
record (record structure).

�Mis : tipe_sel : record
Data : real;

Next : integer; 
End;



Kursor dan Pointer
� Konsep pointer digunakan untuk merepresentasikan 

hubungan antar sel. Pointer adalah sebuah sel yang 
berfungsi sebagai penunjuk Ietak sel yang lain.

� Gambar sebuah sel A menunjuk ke sel B

Deklarasi pointer A yang menunjuk ke sebuah tipe
sel :

Var
A : ^tipe_sel;
Kursor adalah sel bertipe integer yang merupakan pointer ke array.



Hampir pada setiap program yang sifatnya agak
lanjut, untuk penerapan di bidang compiller, 
sistem operasi maupun struktur data akan
mengikut sertakan ketiga TDA dasar.

� Link List ( Senarai bertaut )
� Stack (Tumpukan )
� Queue ( Antrian )

TIPE DATA ABSTRAK DASAR


