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KONSEP ARRAY

 Array adalah sekumpulan data yang mempunyai nama variabel 
dan tipe data yang sama. karena mempunyai nama variabel 
yang sama, maka untuk membedakan data yang satu dengan 
yang lainnya maka digunkanlah nomor index.
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DEKLARASI ARRAY

Untuk mendeklarasikan array bisa digunakan beberapa cara sebagai berikut:

1. Tidak menyebutkan berapa jumlah elemen array.

2. Dengan menyebutkan berapa jumlah elemen array yang dibuat.

3. Tidak menyebutkan berapa jumlah array tetapi langsung mengisinya 
dengan elemen-elemen array-nya.
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DEKLARASI ARRAY - 1

Tidak menyebutkan berapa jumlah elemen array.
 Untuk menyatakan berapa elemen dalam array, bisa diberikan setelah 

pendeklarasian. Format umumnya sebagai berikut:
atau

 Contoh :

atau
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DEKLARASI ARRAY - 2

Dengan menyebutkan berapa jumlah elemen array yang dibuat.
 Untuk mendeklarasikan array dengan menyebutkan jumlah elemen yang bisa dimuat 

dalam array, menggunakan format umum sebagai berikut: 

 Contoh :
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DEKLARASI ARRAY - 3

Tidak menyebutkan berapa jumlah array tetapi langsung 
mengisinya dengan elemen-elemen array-nya.

 Format umum sebagai berikut: 

 Contoh :

 Index array di Java di mulai dari 0, bukan dari 1. Sehingga apabila suatu array 
mempunyai kapasitas 10 elemen, maka nomor index-nya dimulai dari 0 sampai 9. 
Kalau array bisa kapasitasnya n elemen, maka nomor index-nya dimulai dari 0 
sampai n-1.
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MEMBERIKAN NILAI PADA ARRAY

 Untuk memberikan nilai pada array, caranya adalah  menyebutkan nomor index-nya.

 Array bisa menampung data lebih dari satu dan setiap elemennya mempunyai nomor 
index untuk membedakan dengan elemen yang lain. Format umum untuk memberi 
nilai array pada nomor index tertentu adalah sebagai berikut:

 Contoh :
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MENGETAHUI ELEMEN ARRAY

 Untuk mengetahui elemen array pada index tertentu, maka bisa 
digunakan format umum sebagai berikut:

 Contoh :
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MENGETAHUI KAPASITAS (ELEMEN) ARRAY

 Untuk mengetahui kapasitas (jumlah) elemen yang bisa ditampung array 
digunakan method length, bentuk umumnya adalah sebagai berikut:

 Contoh :
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Output



CONTOH ARRAY 
(DENGAN PERULANGAN FOR) 10

Output



LATIHAN

 Gunakanlah BufferedReader dan JoptionPane, tanyakan kepada user 
untuk 10 nomor. Kemudian gunakan array untuk menyimpan 10 nomor 
tersebut. Tampilkan kepada user, input terbesar yang telah diberikan user. 
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