
  Materi Kuliah Pemrograman Terstruktur I   

IF - UTAMA Versi/Revisi : 1/0 Halaman :   VIII-1 
 

Materi Pertemuan 0Materi Pertemuan 0Materi Pertemuan 0Materi Pertemuan 08888    

ARRAY ARRAY ARRAY ARRAY MULTIMULTIMULTIMULTI DIMENSI DIMENSI DIMENSI DIMENSI 

Disusun oleh : 

Danang Junaedi 

 

 

    

OBJEKTIFOBJEKTIFOBJEKTIFOBJEKTIF    

Dalam bab ini mahasiswa mempelajari tentang : 

1. Pengenalan Array Multi Dimensi  

2. Penggunaan Array Multi Dimensi  

 

TUJUAN & SASARANTUJUAN & SASARANTUJUAN & SASARANTUJUAN & SASARAN    

Setelah mempelajari materi dalam bab ini mahasiswa diharapkan dapat : 

1. Menjelaskan penggunaan Array multi dimensi, serta cara penulisannya dalam program 

2. Menggunakan Array multi dimensi  

    

WAKTU & TEMPATWAKTU & TEMPATWAKTU & TEMPATWAKTU & TEMPAT    

1. 2 x 50 menit pertemuan di kelas 

a. 50 menit materi 

b. 50 menit tutorial (latihan soal) 

2. 4 x 50 menit belajar di rumah 
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8888....1111 PendahuluanPendahuluanPendahuluanPendahuluan    

Pada materi sebelumnya sudah “sedikit” dibahas mengenai array satu dimensi. Sebuah 

array dikatakan berdimensi satu, bila suatu nilai yang tersimpan dalam array tersebut 

ditentukan oleh satu kondisi (baris atau kolom). Sedangkan pada array dua dimensi, 

ditentukan oleh dua kondisi (baris dan kolom). Pada array tiga dimensi, ditentukan oleh tiga 

kondisi dan seterusnya. Secara matematis, bila nilai yang ingin disimpan dalam variabel 

array ditunjukan oleh variabel w maka arti dari dimensi dapat dituliskan sebagai berikut : 

1. w = f(x)  � nilai w ditentukan oleh nilai x (1 kondisi) 

dapat digambarkan sebagai berikut  

 
2. w = f(x,y)  � nilai w ditentukan oleh nilai x  dan y (2 kondisi) 

dapat digambarkan sebagai berikut  

 
3. w = f(x,y,z)  � nilai w ditentukan oleh nilai x, y dan z (3 kondisi) 

dapat digambarkan sebagai berikut  

  
4. w = f(x,y,z,a)  � nilai w ditentukan oleh nilai x, y, z dan a (4 kondisi) 

dst… 
 

8888....2222 Cara Cara Cara Cara PPPPenenenendeklarasian deklarasian deklarasian deklarasian Array Array Array Array Multi Multi Multi Multi  Dimensi ( Dimensi ( Dimensi ( Dimensi (BBBBerdimensi erdimensi erdimensi erdimensi BBBBanyak)anyak)anyak)anyak)    

Cara pendeklarasian array multi dimensi mirip dengan cara array 1 dimensi. Hanya 

terdapat penambahan tanda kurung siku (“[“ dan “]”)  untuk menunjukan jumlah maksimum 

data yang dapat ditampung oleh variabel array tersebut.    

    

Pada C/C++, untuk mendeklarasikan variable array multi dimensi kita dapat 

menuliskannya sebagai berikut : 

Tipe_Data Nama_Array[Jumlah_Elemen1] ]...[Jumlah_Elemen n];Tipe_Data Nama_Array[Jumlah_Elemen1] ]...[Jumlah_Elemen n];Tipe_Data Nama_Array[Jumlah_Elemen1] ]...[Jumlah_Elemen n];Tipe_Data Nama_Array[Jumlah_Elemen1] ]...[Jumlah_Elemen n];    

Contoh : 
int Array[10][5]; //deklarasi array 2 dimensi 
double Jumlah[7][1][3]; //deklarasi array 3 dimensi 
float Total[5][6][1][2]; //deklarasi array 4 dimensi, dst… 
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Array dua dimensi dapat kita gambarkan sebagai berikut : 

0 1 … n Index kolom 
1     
…     
n     

 

          Index baris 

 

Elemen Array 

Gambar 8.1. Array Dua Dimensi 

    

Array berdimensi banyak pada kenyataannya jarang dipergunakan dalam 
aplikasi. Array berdimensi banyak yang sering digunakan adalah array 
dengan 2 dimensi atau lebih dikenal dengan nama MatriksMatriksMatriksMatriks    

    

8888....3333 Cara Cara Cara Cara PPPPendeklarasianendeklarasianendeklarasianendeklarasian    Array Tak BerukuranArray Tak BerukuranArray Tak BerukuranArray Tak Berukuran    

Kita bisa menentukan ukuran atau jumlah elemen dalam array dengan suatu nilai 

tertentu (seperti contoh deklarasi array pada sub bab 8.2) dan ukuran ini sifatnya konstan 

atau tidak akan berubah. Namun ada kalanya kita tidak mengetahui jumlah elemen 

maksimum (atau dengan kata lain jumlah elemen dalam array sifatnya tidak konstan atau 

dinamis), untuk keperluan inilah adlam bahasa C/C++ kita bisa mendefinisikan suatu array 

tanpa mencantumkan berapa ukuran atau jumlah elemen maksimal ya g bisa disimpan 

dalam array tersebut. 

    

Pada C/C++, untuk mendeklarasikan variable array tak berukuran kita dapat 

menuliskannya sebagai berikut : 

Tipe_Data Nama_Array[ ][ ]...[ ];Tipe_Data Nama_Array[ ][ ]...[ ];Tipe_Data Nama_Array[ ][ ]...[ ];Tipe_Data Nama_Array[ ][ ]...[ ];    

Contoh :  
int Array[ ]; //deklarasi array 1 dimensi tak berukuran 
char Angka[ ][ ]; //deklarasi array 2 dimensi tak berukuran  
float Total[ ][ ]...[ ]; //deklarasi array dimensi tertentu dan tak berukuran  

 

8888....4444 Cara Cara Cara Cara PPPPengaksesanengaksesanengaksesanengaksesan Array  Array  Array  Array Array Multi  DimensiArray Multi  DimensiArray Multi  DimensiArray Multi  Dimensi    

Untuk dapat memasukan suatu nilai atau melihat isi dari suatu array kita harus 

menentukan posisi dimana nilai tersebut disimpan. Untuk mengakses elemen array dapat 

kita lakukan dengan perintah    

    

Pada C/C++, untuk mengakses elemen array dapat kita lakukan dengan perintah 

sebagai berikut : 

Nama_Array[indeks_Elemen1] ]...[Nama_Array[indeks_Elemen1] ]...[Nama_Array[indeks_Elemen1] ]...[Nama_Array[indeks_Elemen1] ]...[indeksindeksindeksindeks_Elemen n];_Elemen n];_Elemen n];_Elemen n];    

Contoh : 
Ary[10]; //akses elemen array Ary pada indeks ke-10 
Jumlah[7][1]; // akses elemen  array Jumlah pada indeks baris ke-7 dan indeks 
kolom ke-1 
Total[5][6][1]; // akses elemen  array Total pada indeks x ke-5 dan indeks y ke-6 
dan indeks z ke-1, dst… 

Setelah posisi ini kita ketahui, kemudian kita bisa melakukan operasi pada array atau nilai 

dalam array tersebut. Operasi yang dapat dilakukan pada sebuah array sangat beragam 

tergantung kebutuhan pengguna program tersebut.    
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8888....5555 CCCContoh Program Menggunakan ontoh Program Menggunakan ontoh Program Menggunakan ontoh Program Menggunakan Array Array Multi  DimensiArray Array Multi  DimensiArray Array Multi  DimensiArray Array Multi  Dimensi    

Agar bisa mendapatkan gambaran lebih jauh seperti apa sih program yang 

menggunakan array multi dimensi? Anda bisa melihat contoh-contoh sebagai berikut : 

Contoh 01 : Program untuk menjumlahkan 2 buah array 2 dimensi pada C/C++  
//Contoh program array multi dimensi - kuliah Pemrograman Terstruktur I  
//IF-Universitas Widyatama 
//dibuat oleh : Danang Junaedi 
//Tanggal : 17 November 2008 jam : 15:09 di B.417 
 
//program untuk menjumlahkan array/Matriks A dan B yang berukuran 2x23 
 
#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
 
int main() 
{ 
 int Matriks_A[2][2], Matriks_B[2][2]; // array Matriks_A dan Matriks_B 
 int Matriks_Hasil[2][2];// array untuk hasil penjumlahan Matriks_A dan Matriks_B 
 int idxBaris;//indeks baris, sebagai penunjuk nomor baris dalam array 
 int idxKolom; //indeks kolom, sebagai penunjuk nomor kolom dalam array 
 
 //proses input nilai ke dalam array Matriks_A dan Matriks_B 
 printf("Masukan Nilai ke dalama Matriks_A\n"); 
 for (idxBaris=1; idxBaris<=2;idxBaris++) 
 { 
  for(idxKolom=1;idxKolom<=2;idxKolom++) 
  { 
   printf("Masukan nilai ke dalam Matriks_A[%d,%d] : ",idxBaris,idxKolom); 
   scanf("%d",&Matriks_A[idxBaris][idxKolom]);//input nilai ke dalam 
Matriks_A pada baris ke-idxBaris dan kolom ke-idxKolom 
  } 
 } 
 printf("\nMasukan Nilai ke dalama Matriks_B\n"); 
 for (idxBaris=1; idxBaris<=2;idxBaris++) 
 { 
  for(idxKolom=1;idxKolom<=2;idxKolom++) 
  { 
   printf("Masukan nilai ke dalam Matriks_B[%d,%d] : ",idxBaris,idxKolom); 
   scanf("%d",&Matriks_B[idxBaris][idxKolom]);//input nilai ke dalam 
Matriks_B pada baris ke-idxBaris dan kolom ke-idxKolom 
  } 
 } 
 //proses penjumlahan Matriks_A dan Matriks_B 
 for (idxBaris=1; idxBaris<=2;idxBaris++) 
 { 
  for(idxKolom=1;idxKolom<=2;idxKolom++) 
  { 
   Matriks_Hasil[idxBaris][idxKolom] = Matriks_A[idxBaris][idxKolom] + 
Matriks_B[idxBaris][idxKolom]; 
  } 
 } 
 //proses output nilai pada array Matriks_A, Matriks_B dan Matriks_Hasil 
 printf("\nisi Matriks_A\n"); 
 for (idxBaris=1; idxBaris<=2;idxBaris++) 
 { 
  for(idxKolom=1;idxKolom<=2;idxKolom++) 
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  { 
   printf("\t%d ",Matriks_A[idxBaris][idxKolom]);//output nilai dalam 
Matriks_A baris ke-idxBaris dan kolom ke-idxKolom 
  } 
  printf("\n"); 
 } 
 printf("\nisi Matriks_B\n"); 
 for (idxBaris=1; idxBaris<=2;idxBaris++) 
 { 
  for(idxKolom=1;idxKolom<=2;idxKolom++) 
  { 
   printf("\t%d ",Matriks_B[idxBaris][idxKolom]);//output nilai dalam 
Matriks_B baris ke-idxBaris dan kolom ke-idxKolom 
  } 
  printf("\n"); 
 } 
 printf("\nisi Matriks_Hasil\n"); 
 for (idxBaris=1; idxBaris<=2;idxBaris++) 
 { 
  for(idxKolom=1;idxKolom<=2;idxKolom++) 
  { 
   printf("\t%d ",Matriks_Hasil[idxBaris][idxKolom]);//output nilai dalam 
Matriks_B baris ke-idxBaris dan kolom ke-idxKolom 
  } 
  printf("\n"); 
 } 
 getch(); 
 return 0; 
} 

Outputnya adalah : 

 
Contoh 02 : Program untuk menghasilkan matriks identitas pada C/C++  

//Contoh program array multi dimensi - kuliah Pemrograman Terstruktur I IF-Universitas 
Widyatama 
//dibuat oleh : Danang Junaedi 
//Tanggal : 17 November 2008 jam : 16:30 di B.417 
 
//program untuk menghasilkan matriks identitas 
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#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
 
int main() 
{ 
 int MaxBaris,MaxKolom; 
 int idxBaris;//indeks baris, sebagai penunjuk nomor baris dalam array 
 int idxKolom; //indeks kolom, sebagai penunjuk nomor kolom dalam array 
 
 //proses input jumlah maksimum elemen pada Matriks_Identitas 
 printf("Masukan Ukuran Baris & Kolom Matriks_Identitas : ");scanf("%d",&MaxBaris); 
 MaxKolom=MaxBaris; 
 int Matriks_Identitas[MaxBaris][MaxKolom]; //deklarasi array Matriks_identitas 
 for (idxBaris=0; idxBaris<=MaxBaris;idxBaris++) 
 { 
  for(idxKolom=0;idxKolom<=MaxKolom;idxKolom++) 
  { 
   (idxBaris  == idxKolom) ? Matriks_Identitas[idxBaris][idxKolom] = 1: 
Matriks_Identitas[idxBaris][idxKolom] = 0; 
  } 
 } 
 
 printf("\nMatriks_Identitasnya adalah \n"); 
 for (idxBaris=1; idxBaris<=MaxBaris;idxBaris++) 
 { 
  for(idxKolom=1;idxKolom<=MaxKolom;idxKolom++) 
  { 
   printf("%d  ",Matriks_Identitas[idxBaris][idxKolom]);//output nilai dalam 
Matriks_Identitas baris ke-idxBaris dan kolom ke-idxKolom 
  } 
  printf("\n"); 
 } 
 getch(); 
 return 0; 
} 

Outputnya adalah : 

 
    

8888....6666 ReferensiReferensiReferensiReferensi    
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4. http://58.145.171.59/permainan/Html/bantumath/LinearAlgebraCalculator.htm, tanggal akses : 15 

November 2007 

5. http://id.wikipedia.org/wiki/Aljabar_linier, tanggal akses : 15 November 2007 

 

8888....7777 BahanBahanBahanBahan Renungan Renungan Renungan Renungan (Semoga bisa menjadi tambahan motivasi (Semoga bisa menjadi tambahan motivasi (Semoga bisa menjadi tambahan motivasi (Semoga bisa menjadi tambahan motivasi))))    

Menurut pakarnya, manusia sukses tidak cuma dari IQ saja. Peran EQ (Emotional 

Intelligence) pada kesuksesan bahkan melebihi porsi IQ. Seorang pakar EQ bernama Patricia 

Patton memberikan tips bagaimana kita menemukan dan memupuk harga diri, yang 

disebutnya alfabet keberhasilan pribadi. 

*A: Accept. * 

Terimalah diri anda sebagaimana adanya. 

*B: Believe. * 

Percayalah terhadap kemampuan anda untuk meraih apa yang anda inginkan dalam hidup. 

*C: Care. * 

Pedulilah pada kemampuan anda meraih? apa yang anda inginkan dalam hidup. 

*D: Direct. * 

Arahkan pikiran pada hal-hal positif yang meningkatkan kepercayaan diri. 

*E: Earn. * 

Terimalah penghargaan yang diberi orang lain dengan tetap berusaha menjadi yang terbaik. 

*F: Face. * 

Hadapi masalah dengan benar dan yakin. 

*G: Go. * 

Berangkatlah dari kebenaran. 

*H: Homework. * 

Pekerjaan rumah adalah langkah penting untuk pengumpulan informasi. 

*I: Ignore. * 

Abaikan celaan orang yang menghalangi jalan anda mencapai tujuan. 

*J: Jealously. * 

Rasa iri dapat membuat anda tidak menghargai kelebihan anda sendiri. 

*K: Keep. * 

Terus berusaha walaupun beberapa kali gagal. 

*L: Learn. * 

Belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya. 

*M: Mind. * 

Perhatikan urusan sendiri dan tidak menyebar gosip tentang orang lain. 

*N: Never. * 

Jangan terlibat skandal seks, obat terlarang, dan alkohol. 

*O: Observe. * 

Amatilah segala hal di sekeliling anda. Perhatikan, dengarkan, dan belajar dari orang lain. 

*P: Patience. * 

Sabar adalah kekuatan tak ternilai yang membuat anda terus berusaha. 

*Q: Question. * 

Pertanyaan perlu untuk mencari jawaban yang benar dan menambah ilmu. 

*R: Respect. * 

Hargai diri sendiri dan juga orang lain. 

*S: Self confidence, self esteem, self respect. * 
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Percaya diri, harga diri, citra diri, penghormatan diri akan membebaskan kita dari saat-saat 

tegang. 

*T: Take. * 

Bertanggung jawab pada setiap tindakan anda. 

*U: Understand. * 

Pahami bahwa hidup itu naik turun, namun tak ada yang dapat mengalahkan anda. 

*V: Value. * 

Nilai diri sendiri dan orang lain, berusahalah melakukan yang terbaik. 

*W: Work. * 

Bekerja dengan giat, jangan lupa berdoa. 

*X: X'tra. * 

Usaha lebih keras membawa keberhasilan. 

*Y: You. * 

Anda dapat membuat suatu yang berbeda. 

*Z: Zero. * 

Usaha nol membawa hasil nol pula. 

Sumber: Shanrani Crozier. Florida, USA 


