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PRAKTIKUM	7	 
ARRAY	1	DIMENSI	dalam	JAVA 

Materi:  
 Pengantar Array 1 Dimensi  
 Pendeklarasian Array 1 Dimensi  
 Input Data ke Dalam Array 1 Dimensi  
 Cetak Data Array 1 Dimensi  

Tujuan :  
Mahasiswa memahami memahami konsep tipe data array (array 1 dimensi) dan  
menggunakannya dalam program 

A.	Pengantar	Array	1	Dimensi		 
Program yang kompleks memerlukan banyak variabel sebagai inputannya. Kita 
bisa saja mendeklarasikan variabel tersebut satu-persatu sesuai dengan 
jumlah yang kita butuhkan. Misalkan kita membutuhkan 5(lima) variabel 
bertipe  int,  kita bisa menuliskannya dengan cara: int a,b,c,d,e;  . 

Tetapi apabila kita  memerlukan 100 variabel apakah kita harus 
mendeklarasikan sebanyak 100 kali  juga? 

Java  menawarkan konsep Array untuk solusi pendeklarasian variabel dalam 
jumlah besar. Sebuah variabel array adalah sejumlah variabel berbeda dengan 
nama yang sama tetapi memiliki nomer indeks yang unik untuk membedakan 
setiap variabel tersebut. Array ada dua macam yakni Array 1 dimensi dan 
array 2 dimensi.  

Sedangkan untuk materi pertemuan kali ini kita membahas terlebih dahulu 
mengenai array 1 dimensi sebagai pengenalan konsep array  

Untuk lebih memahami konsep tipe data Array 1 dimensi perhatikan ilustrasi 
pada gambar  berikut : 
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Indeks adalah sebuah angka yang menyatakan urutan sebuah elemen pada 
suatu variabel array 1 dimensi. Karena seluruh kotak memiliki nama yang 
sama, maka untuk membedakannya diperlukan suatu cara yaitu dengan 
memberikan nomer urut. Ibarat deretan rumah pada sebuah jalan, untuk 
membedakan antara rumah yang satu dengan rumah yang lain, maka setiap 
rumah diberi nomer unik yang berbeda antara rumah satu dengan rumah 
lainnya.   

Nomer indeks variabel array 1  dimensi selalu dimulai dari 0  (nol), sehingga 
nomer indeks bagi elemen terakhir adalah sebesar (N-1), dimana N adalah 
jumlah total elemen. Kita bisa mengakses setiap elemen dalam variabel array 1 
dimensi dengan mengacu pada nomer indeksnya.   

 

B.	Pendeklarasian	Array	1	Dimensi 

Ada beberapa cara untuk mendeklarasikan variabel array, yaitu: 

a. Mendeklarasikan variabel array 1 dimensi tanpa menyebutkan berapa 
jumlah elemen yang diperlukan. 

 
Variabel angka pada gambar diatas kita deklarasikan sebagai variabel array 
1 dimensi dimana setiap elemennya akan menyimpan data bertipe int tetapi 
kita belum bisa menggunakannya sebelum kita menyebutkan berapa 
jumlah elemen yang diperlukan, maka untuk memesan jumlah elemen yang 
kita perlukan kita tuliskan seperti pada gambar diatas. 

 
Berarti kita memesan 5 elemen array untuk variabel array 1 dimensi  yakni 
angka 
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b. Mendeklarasikan variabel array  1 dimensi dengan menyebutkan jumlah 
elemen yang diperlukan 

 
Variabel angka kita deklarasikan sebagai variabel array 1 dimensi dimana 
setiap elemennya akan menyimpan data  bertipe int. Pada saat 
mendeklarasikan  ini kita langsung memesan 5 elemen array yang kita 
perlukan.   
 

c. Mendeklarasikan variabel array 1 dimensi secara otomatis beserta isi 
variabel tersebut. 
Kita tidak langsung menyebutkan berapa elemen yang kita pesan untuk 
variabel angka tetapi kita langsung menyebutkan isi  data dari elemen array 
tersebut. Bagaimana pendeklarasiannya bisa dilihat pada gambar diatas. 

 
 

C.	Input	Data	ke	Dalam	Array	1	Dimensi 

Ada beberapa cara untuk menginputkan data ke dalam Array 1 dimensi. Yang 
pertama sebenarnya sudah disebutkan di point B  atau di gambar 

Cara Kedua yang dapat dipakai adalah setiap elemen dari variabel array bisa 
diisi secara terpisah sebagaimana variabel biasa, dengan perkecualian bahwa 
nama dari elemen yang akan diisi data harus diberi nomer indeks. 

 

Tetapi cara pada gambar diatas ini bisa diterapkan jika misalkan range indeks 
yang dibutuhkan masih sedikit tetapi bagaimana jika yang dimintauntuk 
diinputkan ada lebih dari 50 kali? .  Anda bisa memanfaatkan looping dan 
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inputan keyboard, seperti contoh program pada gambar dibawah iniuntuk 
menyingkat baris program . 

 

Perlu diperhatikan di sini yakni angkaku.length. Fungsi perintah  .length  
pada  array 1 dimensi adalah kita bisa menghitung banyaknya elemen suatu 
variabel array dengan mudah. 

D.	Cetak	Data		Array	1	Dimensi 

Jika hendak mencetak seluruh data array. Maka kita memanggilnya dengan 
looping . Mengapa dengan looping? Jika sebuah data yang dibutuhkan lebih 
dari 10 atau dengan kata lain dalam jumlah yang sangat banyak tentu saja 
tidak mungkin kita mencetak nya dengan mengambil data tersebut satu 
persatu karena hal itu akan sangat tidak efisien. 

Contoh sintax dari cara mencetak array 1 dimensi dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini: 
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Hasil: 
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TUGAS LATIHAN 
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