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STACK

• Jenis data abstrak (ADT) untuk susunan koleksi
data yang dapat ditambah atau dihapus selalu
pada bagian akhir data. 

• Dinamai tumpukan karena berperilaku seperti
tumpukan dunia nyata, misalnya - setumpuk
kartu atau tumpukan piring dll.

• Pemanfaatan:

– Dynamic Memory Management

– Arithmetic Calculation

– Redo-undo / Forward and backward feature

– Backtracking Algorithm



Karakteristik

• LIFO (Last In First Out)

– Data yang terakhir masuk ke STACK akan
pertama keluar dari STACK

• Elemen Paling atas untuk operasi : TOP



STACK – Array of Struct

• Definisikan maksimum isi Stack

• Definisikan Stack dengan Struct

• Definisikan elemen dari Struct Stack berisi
Data dan Top untuk menandai bagian atas
Stack 



Operasi STACK

• PUSH

– Tambahkan data pada tumpukan paling atas

• POP 

– Hapus data pada tumpukan paling atas

• ISEMPTY

– Mengecek apakah STACK kosong

• ISFULL

– Mengecek apakah STACK penuh



Operasi PUSH

Proses menempatkan elemen data baru ke stack dikenal
sebagai Operasi PUSH. 
 Langkah 1 – Periksa apakah stack penuh.
 Langkah 2 - Jika tumpukan penuh, menghasilkan

kesalahan dan keluar.
 Langkah 3 - Jika stack tidak penuh, kenaikan TOP untuk

menunjukkan ruang kosong di atas.
 Langkah 4 - Tambahkan elemen data ke lokasi

tumpukan, di mana TOP menunjuk.
 Langkah 5 - kembali sukses.



PUSH Operation

Algoritma untuk operasi PUSH 
if Stack isFull //(Top==n-1)

cetak “Stack Penuh”

else

{ Top = Top + 1;

S[Top] = data;

}



Operasi POP

Mengakses konten sementara mengeluarkannya dari
tumpukan, yang dikenal sebagai operasi pop. 
 Langkah 1 – Periksa apakah stack kosong.
 Langkah 2 - Jika stack kosong, menghasilkan

kesalahan dan keluar.
 Langkah 3 - Jika stack tidak kosong, mengakses

elemen data di mana TOP  menunjuk.
 Langkah 4 - Penurunan nilai TOP dengan 1.
 Langkah 5 - kembali sukses.



POP Operation

Algoritma untuk operasi POP 
if Stack IsEmpty //(Top==-1)

cetak “Stack Kosong”

else

{ Data = S[Top];

Top = Top - 1;

}



Contoh:
PUSH Stack sampai penuh kemudian POP isi Stack sampai 

kosong

• Buat algoritma untuk menyiapkan array 
satu dimensi yang akan digunakan untuk
mengisi Stack S sebanyak 5 elemen, 
bertipe integer. 

• Input data dan PUSH ke Stack S. Proses 
input akan selesai setelah Stack penuh
atau data yang diinputkan = 999. 

• POP isi Stack kemudian cetak ke layar.
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