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PRAKTIKUM	8	 
ARRAY	2	DIMENSI	dalam	JAVA 

Materi:  
 Pengantar Array 2 Dimensi  
 Pendeklarasian Array 2 Dimensi  
 Input Data ke Dalam Array 2 Dimensi  
 Cetak Data Array 2 Dimensi  

Tujuan :  
Mahasiswa memahami memahami konsep tipe data array (array 2 dimensi) dan  
menggunakannya dalam program 

A.	Pengantar	Array	2	Dimensi		 
Array 2 dimensi merupakan bentuk yang lebih kompleks daripada array 1 
dimensi atau dengan kata lain merupakan perluasan dari array 1 dimensi 
yang telah dibahas pada praktikum 7. Bentuk dari array dua dimensi adalah 
seperti papan catur atau matrik, ada deretan data yang disebut baris dan ada 
yang disebut kolom.  

Disebut array 2 dimensi karena untuk mencapai suatu  elemen array 
dibutuhkan dua bilangan index: satu untuk untuk menyatakan baris dan satu 
lagi untuk menyatakan kolom. Array 2 dimensi yang hanya memiliki 1 kolom 
atau 1 baris saja akan memiliki bentuk seperti array 1 dimensi. Ilustrasi dari 
array 2 dimensi dapat dilihat pada gambar berikut ini    
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N adalah nilai adalah nilai yang menyatakan jumlah baris dari array, 
sedangkan M menyatakan jumlah kolom dari array . Sama seperti array 1 
dimensi, penomoran indeks untuk array 2 dimensi baik untuk baris maupun 
kolom juga dimulai dari 0 . 

B.	Pendeklarasian	Array	2	Dimensi 

Ada beberapa cara untuk mendeklarasikan variabel array, yaitu: 

a. Mendeklarasikan variabel array 2 dimensi dengan cara sederhana. 

 
Variabel angkaku pada gambar 6.2 didefinisikan bertipe  array-of-int 
dengan ordo 5 baris x    3 kolom secara tidak langsung di dalam badan 
program. 
 
Mendeklarasikan variabel array 2 dimensi dengan menentukan ordonya 

 
Variabel angkaku didefinisikan bertipe array-of-int dengan ordo 5 baris x 3  
kolom secara langsung . 
 

b. Mendeklarasikan variabel array 2 dimensi dengan menentukan nilai 
tiap elemennya 
Variabel angkaku didefinisikan bertipe array-of-int dengan ordo 5 baris x 3 
kolom secara tidak langsung berdasarkan banyaknya data yang 
dimasukkan. Model penulisan seperti pada gambar diatas adalah style 
masing-masing orang, tidak ada keharusan untuk menulis seperti itu, yang 
terpenting adalah posisi dalam meletakkan kurung kurawal buka dan 
tutupnya.   
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Di  Java  sebuah array 2 dimensi tidak harus memiliki kolom yang sama 
banyak untuk setiap barisnya. Bisa saja baris pertama memiliki 3 kolom 
sedangkan baris keduanya terdapat 1 kolom, Contoh deklarasinya dapat 
dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
 

c. Perintah Length pada Array 2 dimensi 
 
Dengan sifat array 2 dimensi  yang memiliki baris dan kolom, perintah 
length pada array dua dimensi memiliki dua dimensi memiliki dua makna :   
 Menyatakan banyaknya baris dari array  
 Menyatakan banyaknya kolom untuk baris tertentu.  
Sebagai contoh perhatikanlah gambar berikut ini : 
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. 

 
 
Output: 



 

Paryanta, S.Kom, M.Kom STMIK AUB Surakarta Page 4 
 

 
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pernyataan  angkaku.length 
bermakna banyaknya baris dari variabel angkaku, pada output di gambar  
dapat dilihat bahwa banyak baris tersebut adalah 5.   
Kemudian dari pernyataan  angkaku[2].length   bermakna banyaknya 
kolom dari variabel dataku pada baris ketiga. Pada gambar output dapat 
dilihat bahwa panjang kolom dari baris ke-3 tersebut adalah 4.   

C.	Input	Data	ke	Dalam	Array	2	Dimensi 

Input data ke dalam Array 2 Dimensi juga sebenarnya prinsipnya hampir sama 
dengan array 1 dimensi. Salah satunya seperti yang ada di gambar diatas 
yakni sekaligus melakukan deklarasi dengan mengisi nilai data tersebut.  

Namun selain cara tersebut ada pula cara lainnya yakni ada pada gambar. 

 

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 
inputan keyboard, seperti contoh program pada gambar dibawah iniuntuk 
menyingkat baris program . 
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Disini dengan memanfaatkan buffered reader dan perulangan dari materi yang 
sudah kita pelajari sebelumnya kita bisa lebih mengefisienkan baris koding 
untuk menginputkan data ke dalam array 2D.  

Yang perlu diperhatikan adalah baris pada gambar diatas adalah: 

 

Pada gambar diatas adalah  letak proses penginputan data dilakukan looping / 
perulangan yang digunakan adalah looping /perulangan bersarang sebanyak 2 
kali, yang pertama looping untuk  int b=0; b<angkaku.length untuk looping 
per baris dan di dalam looping per baris dimasukkan looping lagi untuk  int 
k=0;k<angkaku[b].length  untuk looping semua kolom dari tiap baris per 
indeks[b]. 
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D.	Cetak	Data		Array	1	Dimensi 

Seperti halnya array 1 dimensi ada dua cara atau model untuk mencetak array 
2 dimensi : Dengan cara mencetak  dengan langsung memanggil indeksnya. 

 

Program dari gambar diatas ini menunjukkan setelah proses penginputan data 
dari keyboard maka hasil nya langsung dicetak dengan cara memanggil indeks 
dari baris dan kolom dari array angkaku yang diinginkan. Outputnya dapat 
dilihat dari gambardibawah ini. 

 

Jika hendak mencetak seluruh data array. Maka kita memanggilnya  
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dengan looping dari tiap baris dan tiap kolom  perhatikan contoh program 
dibawah ini: 

 

Dari gambar diatas looping yang digunakan untuk mencetak seluruh data 
array hampir sama dengan looping untuk menginputkan data menggunakan 
keyboard. Output yang diberikan dari program pada gambar diatas dapat 
dilihat pada gambar dibawah ini: 
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TUGAS LATIHAN 

Buatlah kembali program pada latihan no.1 di modul praktikum 7 tetapi kali 
ini gunakanlah array 2 dimensi baik untuk input data nilai dan mengeluarkan 
data nilai akhir beserta nilai huruf juga kelulusan. 

 

 


