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MODUL 8 

POINTER 

 

A. TUJUAN 

Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa akan mampu: 

- Mengenal dan memahami penggunaan pointer dalam listing program 

- Membuat program sederhana dengan menerapkan konsep pointer 

 

B. PETUNJUK 

1. Awali setiap aktivitas anda dengan doa, agar anda lancer dalam belajar. 

2. Pahami tujuan, dasar teori dan latihan- latihan praktikum dengan baik. 

3. Kerjakan  tugas-tugas praktikum dengan baik, jujur dan sabar. 

4. Tanyakan kepada asisten praktikum apabila ada hal-hala yang kurang jelas. 

 

C. ALAT dan BAHAN 

- PC/Laptop yang memenuhi kapasitas untuk pemrograman Bahasa C++  

- Software C++ 

- Modul/handout materi yang akan di praktikkan. 

 

D. DASAR TEORI 

Definisi Pointer: Pointer berisi alamat dari suatu data, BUKAN data seperti pada variabel.  

Variabel disimpan dalam memori, dan akan ditempatkan pada alamat tertentu. Pointer 

dalam program digunakan untuk me-nunjuk ke suatu alamat memori. Pointer adalah  

sebuah  variabel  yang  berisi  alamat  lain.  Suatu  pointer  dimaksudkan untu menunjukan  

ke  suatu  alamat  memori  sehingga  alamat  dari  suatu  variabel  dapat  

diketahui dengan mudah.   

Keunggulan Menggunakan Pointer:  

1.  Penanganan terhadap array dan string akan lebih singkat, dan efisien.    

2.  Memungkinkan suatu fungsi untuk menghasulkan lebih dari satu nilai.    
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3.  Memiliki kemampuan untuk mengirimkan alamat suatu fungsi ke fungsi yang lain.    

4.  Kemampuan berkerja dengan memori yang telah dialokasikan secara dinamik.    

5.  Memungkinkan untuk berhubungan langsung ke hardware.   

6.  Untuk menciptakan data structure yang kompleks  

7.  Memungkinkan untuk berhubungan langsung dengan parameter command line.  

Dengan  menggunakan  pointer  yang  benar,  anda  dapat  menyusun  sebuah  program 

yang berkemampuan tinggi. Sebaliknya sedikit saja kesalahan dalam menggunakan pointer akan  

mengakibatkan    kesalahan    fatal    pada    program    anda.    Karena    pointer    dapat langsung 

menunjukan  pada  lokasi  memori,  jika  lokasi  yang  ditunjuk  salah,  berarti data  yang  

diambil juga akan salah, dan sudah tentu program anda akan menjadi salah juga. 

Operator deference (&) ampersand sign 

Operator    ini    biasa    disebut    dengan    address    of    atau    operator    alamat.    

Dengan menggunakan operator deference variable akan menghasilkan alamat lokasi memori.  

Operator reference (*)    

Operator  ini  biasa  disebut  value  pointed  by.  Dengan  menggunakan  operator  ini 

akan dihasilkan nilai yang berada pada suatu alamat memori.  

Deklarasi Variabel Pointer   

 

Tipe variabel sama dengan tipe  yang dikenal oleh variabel biasa, misalnya int, float, char 

dan sebagainya.  Nama  variabel  pointer  juga  mengikuti  ketentuan  nama  variable biasa. Yang 

membedakan  variabel  pointer  dengan  variabel  biasa  dengan menggunakan  tanda  asterisk  

(*) didepan nama varibel pada waktu deklarasi.  
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Artinya  variabel  pointer  ptr_x  akan  menunjukkan  pada  variabel  yang  bertipe  float.  

Jadi disini  bukan  ptr_x-nya  yang  bertipe  float,  melainkan  variabel  lain  yang  

ditunjuk  yang bertipe float. Contoh: dalam pendeklarasian yang salah: 

 

 

Ingat! Menginputkan data dengan scanf()membutuhkan alamat dari variabel yag 

bersangkutan. Karena ptr_x merupakan alamat dari variabel x, maka ptr_x dapat 

digunakan dalam scanf(). Jadi pernyataan: 
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Memberikan suatu nilai pada suatu variabel lewat pointer.   

Nilai  suatu  variabel  dapat  juga  diberikan  lewat  pointernya,  nilai  yang  diberikan  ini  

dapat berbentuk kostanta ataupun ekspresi aritmatika. 

 

Pointer dan fungsi    

Pengiriman    data    dari    sebuah    fungsi   kefungsi    lain    dapat    juga    dilakukan    

dengan bantuan  pointer,  bila  pointer  digunakan,  maka  data    yang  dikirim  harus  

berupa  alamat variabel, bukan lagi nama variabel. 

E. LATIHAN 

1. LAT1 

Tuliskan kode program dibawah ini: 

 



 

S1 PTI - PTE TE - UM 
 

5 MODUL 8 POINTER 

 

2. LAT2 

Tulislah kode program dibawah ini: 

 

3. LAT3 

Program memberikan suatu variabel melalui pointer 

 

4. LAT4 

Program mengirimkan data ke suatu fungsi 
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5. LAT5 

Program kombinasi antara pengguna variabel biasa dan pointer 

 

6. LAT6 

Tuliskan kode berikut: 



 

S1 PTI - PTE TE - UM 
 

7 MODUL 8 POINTER 

 

7. LAT7 

Tuliskan kode berikut 

 

F. TUGAS PRAKTIKUM 

1. TGP1 
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2. TGP2 

Program menghitung banyak karakter 

 

3. TGP3 

Tuliskan kode program dibawah dan lakukan analisa kode 
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G. TUGAS RUMAH 

1. TGR1 

 

2. TGR2 

 


