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Pendahuluan  
 Variabel Pointer 
 Pada materi sebelumnya telah dijelaskan mengenai 

variabel bertipe array, suatu tipe data yang bersifat 
statis (ukuran dan urutannya sudah pasti).  

 Selain itu ruang memori yang dipakai tidak dapat 
dihapus bila variabel bertipe array tersebut sudah 
tidak digunakan lagi pada saat program dijalankan. 
Untuk memecahkan masalah diatas, kita dapat 
menggunakan variabel pointer.  

 Tipe data pointer bersifat dinamis, variabel akan 
dialokasikan hanya pada saat dibutuhkan dan 
sesudah tidak dibutuhkan dapat dialokasikan 
kembali. 

 
 



Perbedaan Array  dan Pointer 

 Perbedaan antara variabel bertipe array 
dengan varibel bertipe pointer dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini: 



Lanjutan … 
 Variabel Pointer adalah suatu variabel yang menunjuk ke 

alamat memori yang digunakan untuk menampung data 
yang akan diproses, seperti digambarkan dibawah ini: 
 
 
 
 
 

 P adalah variabel pointer yang menunjuk ke alamat memori 
100 yang berisi data bertipe string “Saya”. Apabila anda ingin 
menambah data dengan menggunakan variabel yang 
berbeda, maka anda dapat mendeklarasikan variabel pointer 
baru misalnya Q dan R dst sehingga tampak sbb : 
 
 



Lanjutan … 
 Untuk membedakan antara variabel pointer dengan variabel 

biasa, perhatikan contoh berikut : 
 

 
 
 
 
 



DEKLARASI VARIABEL 
POINTER 
 Bentuk umum : 
 Var  namavar : ^tipedata 
 Contoh : 
  Var  
     Jumlahdata  : ^integer; 
      Namamahasiswa :^string[35]; 
    Nilaimahasiswa :^real; 
 Pendeklarasian variabel pointer tidak jauh berbeda 

dengan pendeklarasian variabel biasa, hanya perlu 
ditambahan simbol topi (^) sebelum tipe datanya. 
Simbol topi tersebut menandakan bahwa variabel 
tersebut menunjuk ke lokasi tertentu pada memori. 
 



Lanjutan …… 
Anda juga dapat membuat variabel pointer bertipe record yang anda definisikan 
sendiri. 
Pendeklarasiannya adalah seperti berikut ini. 
Bentuk umum : 
 Tipe  
  namapointer = ^namarecord; 
  namarecord =  record 
                       field1:tipedata1; 
                       field2:tipedata2; 
        ……… 
  end; 
 Var 
  namavar:namapointer;   
contoh : 
 
Type   
 PointMhs = ^RecMhs; 
 RecMhs   = record 
    Nama : string[25]; 
    NIM   : string[10]; 
    Alm    : string[30]; 
    IPK     : real; 
   End; 
var 
 datamahasiswa : pointMhs; 

 



Contoh program pointer 
Hasilnya adalah : 



Contoh program pointer 

 



Lanjutan …. 

 



Lanjutan  
 



Hasil Input 
 



Hasil Output 
 



Latihan  
 Buat program dengan menggunakan 

variable pointer, hasil seperti dibawah 
ini: 

Sourch pointer 1 


