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Operasi Terhadap Larik
Terdapat tiga operasi yang dapat dilakukan terhadap larik yaitu :
1. Menambah isi Larik

- Menambah data di belakang  
- Menambah data di depan
- Menambah data di tengah

2. Mengedit isi larik

3. Menghapus isi larik
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Menambah Isi Larik
Larik merupakan pengalokasian memori untuk variabel dalam jumlah
banyak. Larik seringkali digunakan untuk menyimpan data seperti
nama, alamat sebanyak N record.

Contoh :
Diketahui data dengan N buah record sbb :
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indeks ke NAMA ALAMAT
0 SUTRESNA SUKABUMI
1 ASIAH BOGOR
2 M. MAULANA LUMAJANG
3 AZOEL BOGOR
4 ZAENAL BOGOR
5 ADAM CIAMIS
6 ROHMAT PEKAN BARU
7 WIGUNA BEKASI
8 ARYA CIANJUR
9 NIRWANA PALEMBANG



Menambah Isi Larik….
Terdapat tiga hal untuk penambahan data yaitu :
1. Menambah data di belakang
2. Menambah data di depan
3. Menambah data di tengah
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Menambah data di belakang 
Menambah data di belakang adalah menambah data pada larik pada
urutan yang terakhir. Bentuk penambahan data ini adalah penambahan
data yang paling mudah dilakukan dibandingkan dengan menambah
data di depan maupun di tengah larik. Hal ini karena dalam
menambahkan data yang baru tidak perlu dilakukan penggeseran
terhadap data yang sudah ada.

55

indeks ke NAMA ALAMAT
0 SUTRESNA SUKABUMI
1 ASIAH BOGOR
2 M. MAULANA LUMAJANG
3 AZOEL BOGOR
4 ZAENAL BOGOR
5 ADAM CIAMIS
6 ROHMAT PEKAN BARU
7 WIGUNA BEKASI
8 ARYA CIANJUR
9 NIRWANA PALEMBANG
10 FERRY LUMAJANG



Menambah data di belakang….
Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sbb:
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Menambah data di depan
Menambah data di depan adalah menambah data pada larik pada 
urutan yang pertama. Bentuk penambahan data ini sedikit lebih sulit 
dibandingkan menambah data di depan. Hal ini karena sebelum 
dilakukan penambahan data yang baru, semua data lama yang ada 
harus terlebih dahulu digeser 1 langkah ke bawah, yaitu dimulai dari 
data terbawah (terakhir) digeser 1 langkah ke bawah, disusul dengan 
data di atasnya yang harus digeser 1 langkah ke bawah, disusul 
dengan data di atasnya lagi, dan di atasnya lagi, demikian seterusnya 
dilakukan penggeseran data terus-menerus hingga seluruh data lama 
tergeser semuanya.
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Menambah data di depan….
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indeks ke NAMA ALAMAT
0 FERRY LUMAJANG
1 SUTRESNA SUKABUMI
2 ASIAH BOGOR
3 M. MAULANA LUMAJANG
4 AZOEL BOGOR
5 ZAENAL BOGOR
6 ADAM CIAMIS
7 ROHMAT PEKAN BARU
8 WIGUNA BEKASI
9 ARYA CIANJUR

10 NIRWANA PALEMBANG



Menambah data di depan….
Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sbb:
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Menambah data di tengah
Menambah data di tengah adalah menambah data pada posisi record 
tertentu. Bentuk penambahan data ini sedikit lebih sulit dibandingkan 
menambah data di depan. Hal ini karena sebelum dilakukan 
penambahan data yang baru, sebagian data lama yang ada harus 
terlebih dahulu digeser 1 langkah ke bawah, yaitu dimulai dari data 
terbawah (terakhir) digeser 1 langkah ke bawah, disusul dengan data 
di atasnya yang harus digeser 1 langkah ke bawah, disusul dengan 
data di atasnya lagi, dan di atasnya lagi, dan seterusnya hingga proses 
berhenti pada posisi record yang diinginkan.
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Menambah data di tengah….

1111

indeks ke NAMA ALAMAT
0 SUTRESNA SUKABUMI
1 ASIAH BOGOR
2 FERRY LUMAJANG
3 M. MAULANA LUMAJANG
4 AZOEL BOGOR
5 ZAENAL BOGOR
6 ADAM CIAMIS
7 ROHMAT PEKAN BARU
8 WIGUNA BEKASI
9 ARYA CIANJUR

10 NIRWANA PALEMBANG



Menambah data di tengah….
Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sbb:

1212



Menghapus Isi Larik
Menghapus data di dalam larik adalah menghapus data tertentu 
didalam larik yang akan dihapus oleh pengguna.
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Proses menghapus memiliki cara kerja yang berkebalikan dengan 
menambah data ke dalam larik. Jika pada operasi menambah data, 
record harus digeser sehingga ukuran larik membesar, pada operasi 
menghapus record digeser sehingga ukuran larik mengecil

Pada sisi lain jika pada operasi menambah data user dapat 
menentukan akan melakukan penambahan data di depan, di tengah 
ataupun di belakang, pada operasi penghapus data tidak dapat 
dilakukan berdasarkan permintaan akan menghapus data di depan, di 
tengah ataupun di belakang, karena hal itu sepenuhnya ditentukan dari 
hal di manakah data yang bersangkutan ditemukan (bisa di depan, di 
tengah maupun di belakang)

Operasi menghapus data harus didahului dengan operasi mencari data, 
dengan maksud jika data yang dimaksud ada (ditemukan) pada larik 
maka operasi menghapus data dapat dilakukan, namun sebaliknya jika 
data yang dicari tidak ditemukan di dalam lari operasi menghapus 
tidak dapat dilakukan dan user harus diberi tahu bahwa data yang dia 
maksud tidak ada dan proses menghapus tidak dapat dilakukan.



Menghapus Isi Larik…
Contoh :
Diketahui data dengan N buah record sbb :
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indeks ke NAMA ALAMAT
0 SUTRESNA SUKABUMI
1 ASIAH BOGOR
2 M. MAULANA LUMAJANG
3 AZOEL BOGOR
4 ZAENAL BOGOR
5 ADAM CIAMIS
6 ROHMAT PEKAN BARU
7 WIGUNA BEKASI
8 ARYA CIANJUR
9 NIRWANA PALEMBANG



Menghapus Isi Larik…
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Mengedit Isi Larik
Mengedit data di dalam larik adalah melakukan pemberharuan data 
tertentu didalam larik yang akan diperbaiki oleh pengguna.
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Proses mengedit data mirip seperti operasi menghapus data. Operasi 
mengedit data harus didahului dengan operasi mencari data, dengan 
maksud jika data yang dimaksud ada (ditemukan) pada larik maka 
operasi mengedit data dapat dilakukan, namun sebaliknya jika data 
yang dicari tidak ditemukan di dalam larik operasi mengedit tidak 
dapat dilakukan dan pengguna harus diberi tahu bahwa data yang 
dimaksud tidak ada dan proses mengedit tidak dapat dilakukan.



Mengedit Isi Larik
Contoh :
Diketahui data dengan N buah record sbb :
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indeks ke NAMA ALAMAT
0 SUTRESNA SUKABUMI
1 ASIAH BOGOR
2 M. MAULANA LUMAJANG
3 AZOEL BOGOR
4 ZAENAL BOGOR
5 ADAM CIAMIS
6 ROHMAT PEKAN BARU
7 WIGUNA BEKASI
8 ARYA CIANJUR
9 NIRWANA PALEMBANG



Mengedit Isi Larik…
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SelesaiSelesai
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