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Sorting Array

ARRAY

Array merupakan suatu group yang terdiri dari elemen – elemen (variabel) yang memiliki data 
sama.  Kumpulan  variabel  ini  kemudian  diperlakukan  sebagai  kesatuan  entitas,  sehingga  kita 
dapat mengakses masing – masing anggotanya dengan cara mengindeksnya. 

Pengertian
suatu kesatuan entitas yang beranggotakan elemen – elemen / variable yang memiliki tipe data 
yang sama dan dapat diakses dengan memanggil nama array beserta indeks elemennya. 

Selain itu array juga dapat berupa array satu dimensi,  dua dimensi,  tiga dimensi ataupun 
banyak  dimensi.  Namun,  kali  ini  hanya  akan  membahas  array  1  dimensi  saja,  karena 
keterkaitannya  dengan  proses  sorting  yang  akan  dilakukan  menggunakan  array  sebagai 
parameternya. 

Mendeklarasikan Array

Variable array dapat dideklarasikan dengan cara : 

Tipedata nama_variable[banyaknya_elemen]

Contoh : 

int a[15];



SORT

Sort  adalah  proses  pengurutan  data  yang tadinya  tersusun secara  acak  sehingga  menjadi 
tersusun secara teratur menurut suatu aturan tertentu.

Pada umunya terdapat 2 macam jenis pengurutan, yaitu : 

- ascending (naik)
- descending (turun)

Selian jenis  pengurutan di atas,  pada bagian kali  ini  kita  juga akan membahas  mengenai 
metode  –  metode  yang dapat  digunakan  untuk   melakukan  sorting.  Metode  –  metode  yang 
digunakan adalah : 

- Bubble sort
- Merger sort
- Selection sort
- Insertion sort
- Quick sort
- Shell sort
- Heap sort

Hal yang umum dilakuakan di dalam sorting adalah terjadinya suatu pertukaran data antara 2 
elemen atau lebih. Maka untuk melakukan pertukaran data tersebut, kita harus terlebih dahulu 
membuat  variable temp(sementara).  Tujuaan  pembuatan  variable  ini  ditujukkan  untuk 
menampung  nilai  dari  salah  satu  elemen  yang  akan  ditukar  sebelum  kedua  nilai  tersebut 
mengalami proses pertukaran.

Contoh fungsi untuk melakukan pertukaran 2 data :

//fungsi tukar data

void tukardata(int i[100],int b, int c)

{

//membuat variable temprorary

int temp;

//menukarkan data

temp = i[b];

i[b] = i[c];

i[c] = temp;

}



MERGER SORT

Sorting mungkin salah satu algoritma penting yang dilakukan oleh komputer dan tentunya 
satu dari topik  yang paling diselidiki dalam desain algoritma. Beberapa algoritma Sorting telah 
ditemukan dan secara umum dideskripsikan dan dianalisa dalam Buku teks Algoritma dan Data 
Struktur  [Weiss,  Aho]  atau  dalam standar  referensi  kerja  [Knuth,  van  Leeuwen].  Algoritma 
Sorting dapat dibagi kedalam perbandingan dan distribusi berdasarkan algoritma. Perbandingan 
berdasarkan metode dengan hanya membandingkan elemen satu sama lain dalam suatu array 
yang ingin kita urutkan.  

Dalam  ilmu  komputer  dan  matematika,  algoritma  sorting  adalah  suatu  algoritma  yang 
meletakkan  elemen  dari  sebuah  list  dalam suatu  urutan  tertentu.  Urutan  yang  paling  sering 
digunakan  adalah  urutan  secara  numeric  dan  urutan  lexicographical.  Sorting  yang  efisien 
mempunyai  peranan  penting  untuk  mengoptimasi  penggunaan  dari  algoritma-algoritma  lain 
(seperti search dan merge) yang membutuhkan list terurut untuk bekerja dengan benar; sorting 
yang efisien pun seringkali berguna untuk canonicalizing data dan untuk menghasilkan output 
yang dapat dibaca oleh manusia. Lebih jauh lagi, ouputan harus memenuhi dua kondisi berikut :

• Output  tidak  dalam  bentuk  terurut  menurun  (tiap  elemen  tidak  lebih  kecil  daripada 
elemen sebelumnya).

• Output adalah suatu permutasi, atau merupakan pengurutan ulang dari input.
Algoritma sorting merupakan masalah yang umum dalam materi pengenalan ilmu komputer, 

dimana tedapat banyak algoritma untuk setiap masalah yang menyediakan pengenalan yang baik 
untuk berbagai macam konsep inti algoritma, seperti notasi big O, algoritma divide-and-conquer, 
struktur data, algoritma random, analisis best, worst dan average case, time-space-tradeoff dan 
lower bounds. Beberapa contoh algoritma sorting adalah Quick Sort, Selection Sort, Bubble Sort, 
Merge Sort, Radix Sort. Algoritma yang akan dibahas lebih lanjut dalam dokumentasi ini adalah 
algoritma Merge Sort.

Algoritma Merge Sort ialah algoritma pengurutan yang berdasarkan pada strategi divide and 
conquer. Algoritma ini terdiri dari dua bagian utama, pembagian list yang diberikan untuk di-sort 
ke dalam beberapa sublist yang lebih kecil, dan sort (mengurutkan) dan merge (menggabungkan) 
sublist-sublist  yang  lebih  kecil  ke  dalam  list  hasil  yang  sudah  diurutkan.  Pembagian  bisa 
dikatakan  cukup  mudah  karena  sublist-sublist  tersebut  dibagi  ke  dalam  dua  sublist  yang 
ukurannya adalah setengah dari ukuran semula. Hal ini terus diulang sampai sublist itu cukup 
kecil  untuk  di-sort  secara  efisien  (umumnya telah  terdiri  dari  satu  atau  dua elemen).  Dalam 
langkah merge dua sublist disatukan kembali dan diurutkan pada saat yang sama.

Dalam kebanyakan kasus MergeSort diimplementasikan secara rekursif dengan pendekatan 
top-down tapi menggunakan pendekatan bottom-up secara iterative pun dapat dibangun . 



Algoritma untuk merge sort ialah sebagai berikut :
1. Untuk kasus n=1, maka table a sudah terurut sendirinya (langkah solve)
2. Untuk kasus n>1, maka :

a. DIVIDE: bagi table a menjadi dua bagian,  bagian kiri  dan bagian kanan, masing-
masing bagian berukuran n/2 elemen.

b. CONQUER:  secara  rekursif,  terapkan  algoritma  D-and-C  pada  masing-masing 
bagian.

c. MERGE:  gabung hasil  pengurutan  kedua  bagian  sehingga  diperoleh  table  a  yang 
terurut.

Contoh kasus :

Sorting method dikatakan stable jika sorting method tersebut dapat menjaga keterurutan data-
data yang sama (duplikat) sesuai dengan kondisi aslinya (sebelum dilakukan sorting). Merge sort 
merupakan salah satu algoritma sort yang stable.

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Merge_sort_algorithm_diagram.svg


Ilustrasi :

Pentingnya Stable sort
Pada kasus tertentu dimana keterurutan data  menjadi  suatu prioritas utama stable sort  sangat 
berguna.
Dengan menggunakan merge sort maka data yang telah terurut dijamin merupakan data yang 
stable.

a. Implementasi
2.1 Source Code
procedure MergeSort(var a : array [1..5] of integer; var i,j:integer);
var k : integer;
begin
  if i<j then
    k:=(i+j) div2;
    MergeSort(a,i,k);
    MergeSort(a,k+1,k);
    Merge(a,i,k,j);
end;



procedure Merge(var a:array [1..5] of integer; kiri,tengah,kanan :integer );
var
b : array[1..5] of integer;
i, kidal1, kidal2 : integer;

begin
  kidal1:=kiri;
  kidal2:=tengah+1;
  i:=kiri

  while((kidal1<=tengah) && (kidal2<=kanan)) do
    if a[kidal1]<=a[kidal2] then
      b[i]:=a[kidal1];
      kidal1:=kidal1 + 1;
    else
      b[i]:=a[kidal2];
      kidal2:=kidal2 + 2;
    i:=i+1;

  while (kidal1<=tengah) do
    b[i]:=a[kidal1];
    kidal1:=kidal1+1;
    i:=i+1;

  while (kidal2<=kanan) do
    b[i]:=a[kidal2];
    kidal2:=kidal2+1;
    i:=i+1;
end;

2.2 Printscreen



• Data yang random

• Data yang terurut

b. Analisa



Operasi Pemecahan menjadi 2 bagian

Jumlah operasi pemecahan = n-1

Bestcase

Pola operasi pembandingannya = (n 2log n)/2

Jadi jumlah operasinya (operasi pemecahan (n/2) + operasi pembandingan) = (n-1) + (n 2log n)/2



Worst case

Pola operasi pembandingannya = (n 2log n)–n+1

Jadi jumlah operasi yang dilakukan (operasi pemecahan (n/2) + operasi pembandingan) = (n-1) + 
(n 2log n) – n + 1

Grafik WorstCase



Grafik BestCase

c. Kesimpulan

MergeSort  adalah  algoritma  yang  berdasarkan  strategi  divide-and-conquer.  Algoritma  ini 
tediri dari dua bagian utama, yaitu bagian pembagian list menjadi sublist-sublist yang lebih kecil 
dan bagian sort (pengurutan) dan merge (penggabungan) pada sublist-sublist tersebut. Algoritma 
MergeSort merupakan salah satu contoh algoritma yang stable ini.

BestCase  untuk  algoritma  MergeSort  ini  yaitu  pada  saat  data  inputan  berupa  data  yang 
terurut  baik  ascending  maupun  descending.  Sedangkan  WorstCasenya  yaitu  pada  saat  data 
inputan berupa data yang acak (random). Tetapi untuk kompleksitas waktu asimptotiknya sama 
yaitu, yaitu sebesar O(n 2log n). 
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BUBBLE SORT

Pengurutan dengan menggunakan metode bubble sort akan membandingkan elemen sekarang 
dengan elemen berikutnya. Jika elemen sekarang lebih besar daripada elemen berikutnya maka 
elemen  terseut  ditukar.  Jika  anda  perhatikan,  maka  setiap  langkah  dari  algoritma  ini  akan 
menggeser satu persatu elemen dari kanan ke kiri.  Jika barisan bilangan tidak disusun secara 
horisontal melainkan vertikal,  akan terlihat seperti gelembung – gelembung bubble yang naik 
dari dasar akuarium. Oleh karena itu algoritma ini disebut dengan Bubble Sort. 

Diberi  nama  “Bubble”  karena  proses  pengurutan  secara  berangsur-angsur  bergerak 
/berpindah ke posisinya yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. 
Bubble Sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen 
berikutnya.  Pengurutan Ascending :Jika elemen sekarang  lebih besar  dari elemen berikutnya 
maka kedua elemen tersebut ditukar. Pengurutan Descending: Jika elemen sekarang lebih kecil 
dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar.

Algoritma ini seolah-olah menggeser satu per satu elemen dari kanan ke kiri atau kiri ke 
kanan, tergantung jenis pengurutannya. Ketika satu proses telah selesai, maka bubble sort akan 
mengulangi proses, demikian seterusnya. Kapan berhentinya? Bubble sort berhenti jika seluruh 
array telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan, serta tercapai perurutan 
yang telah diinginkan.

Tahapan yang dilakukan di dalam Bubble Sort adalah sebagai berikut :

1. Pengecekkan dapat dilakukan dari data yang paling awal maupun dari data yang paling 
akhir. Jika pengecekkan dimulai dari data yang paling awal, maka data yang paling awal 
tersebut kemudian akan dilakukan pengecekkan dengan data yang ada sesudahnya. Jika 
ternyata data yang ada di awal tersebut lebih kecil, maka data tersebut akan ditukar. Maka 
proses pengecekkan tersebut dilakukan sampai dengan data yang paling akhir. 

2. Kemudian langkah selanjutanya pengecekkan dilakukan kembali pada data yang paling 
awakl dan kembali dibandingkan dengan data yang ada sesudahnya. Jika data yang di 
awal  tersebut  ternyata  lebih  kecil,  maka  data  tersebut  akan  ditukar  dan  proses 
pengecekkan dilakukan, namun tidak sampai data yang paling akhir. Karena data yang 
paling akhir merupakan data yang paling kecil. Langkah ini akan diulang terus menerus 
sesuai dengan jumlah data yang dimasukkan oleh user.



Pada proses kedua, pengecekan dilakukan sampai dengan data ke-2 karena data pertama pasti 
sudah paling kecil.







SELECTION SORT

Merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Untuk setiap proses, akan dicari elemen-
elemen yang belum diurutkan yang memiliki nilai terkecil atau terbesar akan dipertukarkan ke 
posisi yang tepat di dalam array. Misalnya untuk putaran pertama, akan dicari data dengan nilai 
terkecil  dan data  ini  akan ditempatkan di  indeks terkecil  (data[0]),  pada putaran kedua akan 
dicari  data  kedua  terkecil,  dan  akan  ditempatkan  di  indeks  kedua  (data[1]).  Selama  proses, 
pembandingan dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja, pertukaran data 
secara fisik terjadi pada akhir proses.

Proses 1 : Cari lokasi LOC yang merupakan elemen terkecil dalam array yang 

terdiri dari N elemen , A[1], A[2], ...., A[N] dan kemudian tukar posisi 

A[LOC] dengan A[1].

Proses 2 : Cari lokasi LOC yang merupakan elemen terkecil dalam array yang 

terdiri dari N-1 elemen , A[2], A[3], ...., A[N] dan tukar posisi A[LOC] 

dengan A[2]. A[1] , A[2] terurut, jika dan hanya jika A[1] ≤  A[2].

Proses 3 : Cari lokasi LOC yang merupakan elemen terkecil dalam array yang 

terdiri dari N-2 elemen, A[3], A[4],......, A[N] dan tukar posisi A[LOC] 

dengan A[3]. A[1], A[2], A[3] terurut, jika dan hanya jika A[2] ≤  A[3].

Dst.................

Sehingga A akan terurut setelah N-1 proses.



 

      



Procedure selection sort

void selection(int i[100], int bil)

{

int j, pos;

for (int b = 0; b <bil-1; b++)

{

pos = b;

for (j = b+1; j<bil; j++)

{

if (i[j] > i[pos])

pos = j;

}

if (b != pos)

{

tukardata(i,b,pos);

}

}

tampil(i,bil);

}



INSERTION SORT

Pengurutan dilakukan dengan cara membandingkan data ke-I (dimana I dimulai dari data ke-
2 sampai dengan data terakhir)  dengan data berikutnya. Jika ditemukan data yang lebih kecil 
maka data tersebut

disisipkan ke depan sesuai posisi yang seharusnya.

Mirip  dengan cara  orang mengurutkan  kartu,  selembar  demi  selembar  kartu  diambil  dan 
disisipkan (insert) ke tempat yang seharusnya. Pengurutan dimulai dari data ke-2 sampai dengan 
data terakhir, jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan (diinsert) diposisi 
yang seharusnya. Pada penyisipan elemen, maka elemen-elemen lain akan bergeser ke belakang.



  



Prosedure Insert Sort

procedure asc_insert;
var temp,k:integer;

begin
For i := 2 to jmldata do

Begin
Temp :=data[i];
j := i-1;
while (data[j] > temp) and (j>0) do

begin
data[j+1] := data[j];
dec(j);
end;

data[j+1]:=temp;
end;

end;

QUICK SORT

Membandingkan suatu elemen (disebut pivot) dengan elemen yang lain dan menyusunnya 
sedemikian rupa sehingga elemen- elemen lain yang lebih kecil daripada pivot tersebut terletak 
di sebelah kirinya dan elemen-elemen lain yang lebih besar daripada pivot tersebut terletak di 
sebelah kanannya. Sehingga dengan demikian telah terbntuk dua sublist, yang terletak di sebelah 
kiri dan kanan dari pivot.

Lalu pada sublist kiri dan sublist kanan kita anggap sebuah list baru dan kita kerjakan proses 
yang sama seperti sebelumnya. Demikian seterusnya sampai tidak terdapat sublist lagi. Sehingga 
didalamnya telah terjadi proses Rekursif. 

Quick sort juga disebut juga dengan partition Exchange  sort. Disebut Quick Sort, karena 
terbukti  mempunya ‘average behaviour’ yang terbaik di  antara  metoda pengurutan yang ada. 
Disebut Partition Exchange Sort karena konsepnya membuat partisi-partisi, dan sort dilakukan 
per partisi.

Teknik mempartisi tabel:

(i)    pilih x _ {a1, a2, ..., an} sebagai elemen pivot,

(ii)   pindai (scan) tabel dari kiri sampai ditemukan

       elemen ap _ x

(iii)  pindai tabel dari kanan sampai ditemukan elemen

       aq ≤ x

(iv)  pertukarkan ap <-> aq

(v)   ulangi (ii) dari posisi p+1, dan (iii) dari posisi q-1,



Sampai kedua pemindaian bertemu di tengah tabel. Dalam algoritma quick sort , pemilihan 
pivot  adalah  hal  yang  menentukan  apakah  algoritma  quick  sort  tersebut  akan  memberikan 
performa terbaik atau terburuk. Berikut beberapa cara pemilihan pivot :

1. Pivot = elemen pertama, elemen terakhir, atau elemen tengah tabel. Cara ini hanya bagus 
jika elemen tabel tersusun secara acak, tetapi tidak bagus jika elemen tabel semula sudah terurut. 
Misalnya,  jika  elemen  tabel  semula  menurun,  maka  semua  elemen  tabel  akan  terkumpul  di 
upatabel kana.

2. Pivot dipilih secara acak dari salah satu elemen tabel. Cara ini baik, tetapi mahal, sebab 
memerlukan biaya (cost) untuk pembangkitan prosedur acak. Lagi pula, ita tidak mengurangi 
kompleksitas waktu algoritma.

3. Pivot = elemen median tabel. Cara ini paling bagus, karena hasil partisi menghasilkan dua 
bagian table yang berukuran seimbang (masing – masing _ n/2 elemen). Cara ini memberkan 
kompleksitas waktu yang minimum. Masalahnya, mencari median dari elemen tabel yang belum 
terurut adalah persoalan tersendiri.





Contoh:

Rangkaian data:

3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8

Pilih sebuah elemen yang akan menjadi elemen pivot.

3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8

Inisialisasi elemen kiri sebagai elemen kedua dan elemen kanan sebagai elemen akhir.

Kiri kanan

3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8

Geser  elemen  kiri  kearah  kanan sampai  ditemukan  nilai  yang lebih  besar  dari  elemen  pivot 

tersebut. Geser elemen kanan ke arah kiri sampai ditemukan nilai dari elemen yang tidak lebih 

besar dari elemen tersebut.

kiri kanan

3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8

Tukarkan antara elemen kiri dan kanan

kiri kanan

3 1 3 1 5 9 2 6 5 4 5 8

Geserkan lagi elemen kiri dan kanan.

kiri kanan

3 1 3 1 5 9 2 6 5 4 5 8



Tukarkan antar elemen kembali.

kiri kanan

3 1 3 1 2 9 5 6 5 4 5 8

Geserkan kembali elemen kiri dan kanan.

kiri kanan

3 1 3 1 2 9 5 6 5 4 5 8

Terlihat bahwa titik kanan dan kiri telah digeser sehingga mendapatkan nilai elemen kanan < 

elemen kiri. Dalam hal ini tukarkan elemen pivot dengan elemen kanan.

pivot

2 1 3 1 3 9 5 6 5 4 5 8

Kemudian urutkan elemen sub-rangkaian pada setiap sisi dari elemen pivot.

SHELL SORT

Disebut  juga  dengan  metoda  pertambahan  menurun  (diminishing  increment).  Metoda  ini 
dikembangkan oleh Donald L. Shell tahun 1959. Metoda ini memanfaatkan penukaran sepasang 
elemen untuk mencapai keadaan urut. Dalam hal ini jarak dua elemen yang dibandingkan dan 
ditukarkan tertentu.

Pada langkah pertama, ambil elemen pertama dan kita bandingkan dengan elemen pada jarak 
tertentu dari  elemen pertama tersebut.  Kemudian elemen kedua dibandingkan dengan elemen 
lain dengan jarak yang sama. Demikian seterusnya sampai seluruh elemen dibandingkan.

Pada contoh berikut, proses pertama kali jarak diambil separoh banyaknya elemen yang akan 
diurutkan. Proses kedua jaraknya diambil separuh jarak yang pertama, dst....



Misal terdapat elemen sebagai berikut :

23 45 12 24 56 34 27 23 16

Proses pengurutan menggunakan metoda Shell ada pada tabel 1.3. Dalam hal ini elemen yang 
ditulis miring adalah elemen yang dibandingkan dan kemudian ditukar, jika perlu.

Jarak A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9]

Awal 23 45 12 24 56 34 27 23 16

Jarak = 4 23 45 12 24 56 34 27 23 16

23 45 12 24 56 34 27 23 16

23 34 12 24 56 45 27 23 16

23 34 12 24 56 45 27 23 16

23 34 12 23 56 45 27 24 16

23 34 12 23 16 45 27 24 56

Jarak = 2 23 34 12 23 16 45 27 24 56

12 34 23 23 16 45 27 24 56

12 23 23 34 16 45 27 24 56

12 23 16 34 23 45 27 24 56

12 23 16 34 23 45 27 24 56

12 23 16 34 23 45 27 24 56

12 23 16 34 23 24 27 45 56

12 23 16 34 23 24 27 45 56

Jarak = 1 12 23 16 34 23 24 27 45 56

12 23 16 34 23 24 27 45 56

12 16 23 34 23 24 27 45 56

12 16 23 34 23 24 27 45 56

12 16 23 23 34 24 27 45 56

12 16 23 23 24 34 27 45 56

12 16 23 23 24 27 34 45 56

12 16 23 23 24 27 34 45 56

12 16 23 23 24 27 34 45 56

Akhir 12 16 23 23 24 27 34 45 56



HEAP SORT

 Heap adalah sebuah binary tree dengan ketentuan sebagai berikut : 
 Tree harus complete binary tree �
- Semua level tree mempunyai simpul maksimum kecuali pada level terakhir. 
- Pada level terakhir, node tersusun dari kiri ke kanan tanpa ada yang dilewati. 

 Perbandingan nilai suatu node dengan nilai node child-nya mempunyai ketentuan berdasarkan�  
jenis heap, diantaranya : 
- Max Heap mempunyai ketentuan bahwa nilai suatu node lebih besar atau sama dengan ( >= 

) dari nilai childnya. 
- Min Heap mempunyai ketentuan bahwa nilai suatu node lebih kecil atau sama dengan ( <= ) 
dari nilai childnya. 
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