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 Pointer (variabel penunjuk) adalah suatu variabel yang
berisi alamat memori dari suatu variabel lain.

 Pointer merupakan variabel level rendah yang dapat
digunakan untuk menunjuk nilai integer, character, float,
double, atau single, dan bahkan tipe-tipe data lain yang
didukung oleh bahasa C.



Mengapa harus menggunakan POINTER dalam bahasa C?

 Pada variabel biasa kita tidak perlu tahu alamat memory dari 
variabel tersebut. Untuk mengakses hanya perlu nama 
variabel tersebut. Tapi untuk struktur data dinamis (linked 
list, tree dsb) hal tersebut tidak bisa.



 Untuk membangun struktur data dinamik, yaitu struktur
data yang dibangun pada saat program berjalan dengan
mengalokasikan satu blok memori.

 Pointer dalam bahasa C digunakan untuk menangani
parameter variabel yang dilewatkan pada fungsi.

 Dalam bahasa C digunakan untuk mengakses informasi
yang disimpan dalam bentuk array.



Variabel Biasa Pointer

Berisi data/nilai Berisi alamat memori dari suatu
variabel tertentu

Operasi yang dapat dilakukan seperti
layaknya operasi biasa: +, -, *, /

Membutuhkan operator khusus: & yang 
menunjuk ke alamat dari suatu
variabel. 
Contoh: p = &n;

Serta operator * yang menggunakan
nilai dari alamat variabel yang ditunjuk
oleh pointer.
Contoh: int *p;

Bersifat statis Bersifat dinamis

Deklarasi: int a; Deklarasi: int *a;



Bentuk Umum:  tipe_data  *nama_pointer;
Contoh:
int *nilai; 
char *huruf;

 Pendeklarasian variabel pointer menggunakan tanda *
sebelum nama variabelnya.

 Sedangkan untuk menampilkan nilai yang ditunjuk oleh
suatu variabel pointer, juga digunakan operator *

 Untuk menampilkan alamat tempat penyimpanan nilai
yang ditunjuk oleh suatu variabel pointer, digunakan
operator &



#include<stdio.h>
void main()
{
int *p, a = 25, b;
p = &a;
b = *p;
printf("Nilai a = %d di alamat %p\n",a,p);
printf("Nilai b = %d di alamat %p\n",b,p);
}

 output??



#include <stdio.h>
void main()
{

int i, j;
int *p; /* pointer ke integer */
p = &i;
*p=5;
j=i;
printf("%d %d %d\n", i , j, *p);

}

 Output?



#include <stdio.h>
void main()
{

int *p; /* a pointer to an integer */
printf("%d\n", *p);

}

 Output?



#include <stdio.h>
void swap(int i, int j)
{

int t;
t = i;
i = j;
j = t;

}

void main()
{

int a,b;
a = 5;
b = 10;
printf("%d %d\n", a, b);
swap(a, b);
printf("%d %d\n", a, b);

}



#include <stdio.h>
void swap(int *i, int *j)
{

int t;
t = *i;
*i = *j;
*j = t;

}
void main()
{

int a,b;
a = 5;
b = 10;
printf("%d %d\n", a, b);
swap(&a,&b);
printf("%d %d\n", a, b);

}



#include <stdio.h>
int nama_fungsi(int *b)
{
*b = *b + 1;
}

main()
{
int x = 1;
nama_fungsi(&x);
printf("%d",x);
}

Output??



 Struktur data dinamik adalah struktur data yang dapat
bertambah atau berkurang sesuai dengan kebutuhan
pada saat program berjalan.

 Bila suatu blok memori tidak digunakan lagi dalam
program maka blok memori tersebut dilepas supaya
dapat digunakan untuk keperluan lain.



#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main()
{

int *p;
p=(int *) malloc (sizeof(int));
*p=10;
printf("%d\n",*p);
free(p);

}

 output??



Perhatikan Kode Program berikut:
#include<stdio.h>

void main()
{

int value1 = 5;
int *mypointer;
mypointer = &value1;        // baris 7
*mypointer = 10; // baris 8
printf("%d %d\n", value1, *mypointer);

}

Pertanyaan: apa output program di atas dan jelaskan jalannya kode
program di atas!!


