
Pointer atau variabel pointer

• Pointer adalah suatu variabel penunjuk, 
berisi nilai yang menunjuk alamat suatu
lokasi di memori tertentu.   

• Pointer tidak berisi nilai data, melainkan
berisi suatu alamat memori atau null jika
tidak menunjuk suatu alamat memori.



Pointer atau variabel pointer

• Diketahui variabel X yang berisi karakter ‘a’. 
Karakter ‘a’ ini akan disimpan di suatu alamat
tertentu di memori. Alamat variabel X dapat
diakses menggunakan statemen &X.

• Jika ingin menyimpan alamat dari variabel X di
atas, dapat dilakukan dengan cara:
char alamat_x = &X;

• Variabel alamat_x disebut pointer atau variabel
pointer, suatu variabel yang berisi alamat
penyimpan karakter ‘a’. 



Contoh Program

Format “%p” digunakan untuk menampilkan alamat pointer!



Pointer vs Variabel Biasa



Operator Pointer



Contoh
• Pointer dideklarasikan dengan cara:

tipe_data *nama_variabel_pointer;

• Contoh inisialisasi pointer, contoh:



Aturan

• variabel pointer dapat dideklarasikan dengan tipe data 
apapun.

• Pendeklarasian variabel pointer dengan tipe data 
tertentu digunakan untuk menyimpan alamat memori
yang berisi data sesuai dengan tipe data yang 
dideklarasikan.

• Tipe data digunakan sebagai lebar data untuk alokasi
memori (misal char berarti lebar datanya 1 byte, dst)
• jika suatu variabel pointer dideklarasikan bertipe float, berarti

variabel pointer tersebut hanya bisa digunakan untuk
menunjuk alamat memori yang berisi nilai bertipe float juga.



Contoh yang salah



Operasi pada Pointer

Operasi assignment
• Antar variabel pointer dapat dilakukan operasi

assignment.
• Contoh 1: Assignment dan sebuah alamat dapat ditunjuk oleh

lebih dari satu pointer
• Contoh 2: Mengisi variabel dengan nilai yang ditunjuk oleh

sebuah variabel pointer
• Contoh 3: Mengoperasikan isi variabel dengan menyebut

alamatnya dengan pointer
• Contoh 4: Mengisi dan mengganti variabel yang ditunjuk oleh

pointer



Assigment, sebuah alamat dapat
ditunjuk oleh lebih dari satu pointer



Mengisi variabel dengan nilai yang 
ditunjuk oleh sebuah variabel pointer



Mengoperasikan isi variabel dengan
menyebut alamatnya dengan pointer



Mengisi dan mengganti variabel
yang ditunjuk oleh pointer



Pointer pada Array

• Pada array, pointer hanya perlu menunjuk
pada alamat elemen pertama saja
karena letak alamat array sudah
berurutan pada memori.

• Variabel pointer hanya perlu increment 
• Lihat contoh-contoh!



Pada array 1D
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