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Struktur Data Antrean (Queue) adalah suatu bentuk khusus dari 
List Linier dengan operasi pemasukan data hanya diperbolehkan 
pada salah satu sisi, yang disebut sisi Belakang / ekor (Tail) dan 
operasi penghapusan hanya diperbolehkan pada sisi lainnya yang 
disebut sisi Depan / kepala (Head) dari LinkedList. 
 
Prinsip Antrean :  
1. Kumpulan data dimana data masuk dan keluar pada ujung 
   yang berbeda. 
 2. Konsep utama FIFO ( Fisrt In First Out ). 
 
“Yang Tiba lebih awal Maka akan dilayani Terlebih Dahulu” 
  

PENGERTIAN QUEUE 
(ANTREAN) 



Implementasi di dunia nyata ! 

 Antrian karcis Bus, Antrian tiket , Antrian di Bank dll 
 Prinsip Antrean : FIFO (First In First Out) / FCFS (First 

Come First Serve) 
 



Algoritma: 
 
1.Input/tambah data 
 Jika ada input maka no antrian yang semula 0 akan 

tambah 1 demi 1 sampai maksimal antrian. 
 

2. Hapus/Pengambilan data 
 jika ada pengambilan data maka data dipindahkan di 

variabel lain contohnya temp, antrian ke-dua akan maju 
ke antrian pertama dan seterusnya. Dan jumlah antrian 
yang semula maksimal akan berkurang 1 demi 1 
sampai antrian 0 kembali. 



Deklarasi Queue 



• CREATE 
 Untuk menciptakan dan membuat antrian baru yang 

masih kosong serta menginisialisasi Queue Dengan 
cara membuat Head dan Tail  = -1 

• EMPTY 
 Untuk memeriksa apakah queue kosong 
• FULL 
 Untuk memeriksa apakah queue apakah sudah penuh 
• PUSH    
  Menambah sebuah elemen ( data ) kedalam antrian 
 Syarat: tidak bisa dilakukan jika antrian sudah penuh. 
• POP 
  Mengambil 1 elemen dari sebuah antrian.  
 Syarat: antrian tidak boleh kosong 

OPERASI QUEUE 



 
 
 
 
  
 
• Digunakan untuk membuat dan menunjukkan awal 

terbentuknya suatu Antrean / Queue 
 

Fungsi Create 

Procedure create; 
Begin 
 antri.top:=0; 
End; 



 
 
 
 
  

Fungsi Empty 

• Untuk memeriksa apakah Antrian penuh atau kosong 
 

•  Pergerakan pada Antrian terjadi dengan penambahan 
 elemen Antrian kebelakang 



Fungsi FULL 

 Untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh. 



Fungsi PUSH 

 Menambah sebuah elemen ( data ) kedalam antrian 
 Syarat: tidak bisa dilakukan jika antrian sudah penuh 



 Mengambil 1 elemen dari sebuah antrian. 
 Syarat: antrian tidak boleh kosong. 

Fungsi POP 



Contoh kasus 



Contoh Program Antrian 



Hasil 



Contoh Program 
Antrian 2 





lanjutan 



lanjutan 



lanjutan 



Hasil 
Pilihan Tambah Data Pilihan Ambil  Data 


