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{ Basic C++ & Qt}

Chapter 5
Pointer & Reference

Kurikulum Qt



Agenda

 Penggunaan Pointer

 Pointer dan Array

 Alokasi memory dengan keyword ‘new’

 const Pointer

 Penggunaan Reference

 Menggunakan Address Of Operator

 Function Argument By Reference



Apa itu Pointer?

 Pointer adalah variabel yang dapat menyimpan
alamat memory

 Untuk dapat memahami pointer lebih jauh anda
perlu mengenal sedikit tentang memory komputer.



Memory Komputer

• Memory Komputer dibagi menjadi beberapa lokasi
memory yang berurutan dan mempunyai nomor
tertentu. 

• Setiap variabel akan disimpan di lokasi yang unik
dalam memory yang disebut alamat memory 
(memory address). 



Memory Komputer

• Contoh pada gambar dibawah ini menunjukan
variabel dengan nama umur yang bertipe unsigned 
long.



Mengambil Alamat 
Memory dari Variabel

• Tiap komputer mempunyai skema yang berbeda
untuk penomoran memory

• Jika anda ingin mengetahui pada alamat memory 
yang mana variabel anda disimpan maka anda
dapat menggunakan operator address-of (&).



DEMO

{ Menampilkan alamat memory 
menggunakan address-of operator }



Menyimpan Alamat 
Variabel pada Pointer

• Setiap variabel mempunyai alamat, bahkan jika
anda tidak tahu secara spesifik alamat memory dari
variabel tersebut, anda tetap dapat menyimpan
alamat variabel kedalam pointer.

• Sebagai contoh untuk mendeklarasikan pointer 
yang menunjuk ke variabel tertentu yang bertipe
integer, anda dapat menuliskannya sebagai berikut.

int *pBil = 0;



Memberi Nama Pointer

//kode 1
int *pBil = 0; //membuat variabel pointer dan
inisialisasi null
int bil = 12; //deklarasi variabel
pBil = &bil; //menunjuk ke alamat variabel bil

//kode 2
int bil = 12; //deklarasi variable
int *pBil = &bil; //menunjuk ke alamat variabel
bil



Mengambil Nilai dari 
Variabel

//kode 1
int number = *pBil; //mengambil nilai variabel
yg alamatnya disimpan pada pointer pBil

//kode 2
*pBil = 20; //nilai dari variabel bil juga akan
berubah menjadi 20



DEMO

{ Memanipulasi data menggunakan Pointer }



DEMO

{ Mengganti alamat yang di referensi oleh pointer }



Pointer dan Array

 Pada C++ nama dari array adalah konstan pointer 
yang menunjuk pada elemen pertama dari array

int Numbers[5];

• Numbers adalah pointer yang menunjuk alamat
&Numbers[0] yang merupakan alamat dari elemen
pertama array diatas.

• Numbers+3 adalah cara penulisan untuk
mengakses pointer yang menunjuk ke Numbers[3].



DEMO

{ Pointer dan Array }



keyword ‘new’

/*mengalokasikan memory di heap untuk
menyimpan data integer*/

int *pBil = new int;

/*nilai 19 akan disimpan di heap yg
sudah dialokasikan*/

*pBil = 19;



keyword ‘delete’

• Ketika anda sudah selesai menggunakan objek
yang ada di memory, anda harus mengosongkan
memory tersebut agar dapat digunakan kembali. 

• Anda dapat menggunakan keyword ‘delete’ untuk
mengembalikan memory yang anda gunakan ke
heap.



DEMO

{ Mengalokasikan memory 
dan menghapus memory }



Membuat objek pada 
heap

Mahasiswa *mhs = new Mahasiswa;



DEMO

{ Membuat dan menghapus objek dari Heap }



const Pointer

//kode1
const int * pBil1;

//kode2
int * const pBil2;

//kode3
const int * const pBil3;



Apa itu Reference

 Reference adalah alias

 Reference adalah alternatif nama dari objek target, 
jika anda merubah reference maka objek target juga
akan berubah.

 penulisan reference adalah menambahkan operator 
(&) didepan nama variabel

int &rBil = intBil;



DEMO

{ Penggunaan Reference }



DEMO

{ Passing Function Argument dengan Reference }



DEMO

{ Function yang mengembalikan
beberapa nilai }



DEMO

{ Passing By Reference untuk Efisiensi }



Thank You


