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A. Pendahuluan

Pengertian Queue Berprioritas

Adalah sebuah antrian dengan setiap elementnya memiliki prioritas masing-masing

dimana prioritas yang tertinggi akan keluar terlebih dahulu. Hal ini dapat dianalogikan

dengan system member pada sebuah perusahaan penyedia jasa, seperti Garuda Airlines,

yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab Konsep Queue Berprioritas.

Konsep Queue Berprioritas

Penjelasan analogi system member adalah sebagai berikut, sebuah perusahaan

menyediakan tiga jenis member dan juga melayani orang di luar member. Misalkan tiga

jenis member tersebut adalah Silver, Gold dan Platinum, dimana Gold lebih tinggi dari Silver

dan Platinum lebih tinggi dari Gold. Suatu ketika terjadi sebuah antrian untuk pelayanan jasa

dimana yang pertama mengantri adalah person NonMember, namun kemudian di

belakangnya berturut-turut mengantri member Silver, Gold dan Platina, maka antrian akan

berubah menjadi Platinum, Gold, Silver, NonMember berturutan dari depan, yang

menyebabkan member Platinum akan dilayani atau keluar dari antrian terlebih dahulu. Hal

ini terjadi karena dalam antrian berprioritas element yang memiliki prioritas tertinggi akan

keluar terlebih dahulu, yang dalam hal ini adalah Platinum.

Oleh karenanya, dalam Queue Berprioritas tidak hanya terjadi First In First Out, tapi

ditambah dengan High Priority First Out. Setiap data dengan prioritas tinggi akan

dikeluarkan terlebih dahulu dan ketika ada data yang prioritasnya sama maka yang pertama

masuk akan dikeluarkan terlebih dahulu.

B. Pembahasan

Queue berprioritas dapat disajikan dengan array maupun pointer, dengan array

maka dapat digunakan array of record dimana recordnya berupa penyimpan data dan

penyimpan prioritas. Namun, dalam tugas ini saya membahas dengan contoh

penggunaannya menggunakan pointer. Jadi saya tidak membahas queue berprioritas

menggunakan array karena akan lebih mudah dibandingkan menggunakan pointer. Secara

logika queue berprioritas sama dengan queue biasa, hanya saja dilakukan sorting

berdasarkan prioritas, data berprioritas tinggi akan berada di bagian depan daripada data
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dengan prioritasnya lebih rendah. Dan perbedaan queue berprioritas dan yang tidak, lebih

terlihat dari bagaimana ia meletakkan data ketika ada data baru.

Dari gambar diatas terlihat bahwa data A adalah yang masuk terlebih diikuti data B,

C dan yang terakhir adalah D, ketika ada satu data yang dikeluarkan atau hendak dihapus

maka data A yang dieksekusi.

Gambar diatas adalah antrian dengan prioritas, meski nampaknya data A adalah

yang pertama kali masuk namun dalam kenyataanya bisa saja data B yang masuk terlebih

dahulu, begitu pula data-data yang lain. Hal ini dapat terjadi karena adanya prioritas. Ketika

ada satu data yang hendak dikeluarkan dari antrian maka data A yang dieksekusi terlebih

dahulu karena memiliki prioritas yang paling tinggi. Namun, ketika memasukkan data, kita

harus memikirkan tempat yang sesuai untuk data tersebut akibat prioritasnya. Contoh akan

dimasukkan data Z dengan prioritas 1.

A B C D

Depan Belakang
Contoh Queue tanpa prioritas

Depan Belakang

Contoh Queue dengan prioritas

A1 B2 D4C3

Depan Belakang

Contoh Enqueue

A1 B2 D4C3

Z1

Z1

Depan Belakang

Hasil Enqueue

A1 B2 D4C3
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Enqueue dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas data antrian.

Pembandingan prioritas dilakukan dari belakang seperti proses enqueue pada queue biasa,

ketika data didepannya prioritasnya lebih rendah maka data akan berpindah ke bagian

depan dari data tersebut. Pembandingan prioritas terus dilakukan hingga akhirnya

mendapati data yang sama prioritasnya, lebih tinggi prioritanya atau ketika antrian sudah

habis. Jika pembandiangan dilakukan terus hingga antrian habis maka data yang diinputkan

akan menempati posisi paling depan.

Algoritma Enqueue

Yes

No

No

Yes

Yes

No

End

Masukkan data
seperti biasa

queue
kosong

If i<=panjang
antrian do

i:=1

prioritas
pembanding
lebih rendah

Sisipkan data
dibelakang

pembanding

Sisipkan data
didepan data
pembanding

i:=i+1

Start

Input data
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1. Input data

2. Jika queue kosong masukkan seperti biasa, end

3. Lainnya, Letakkan data dibagian paling belakang

4. bandingkan prioritas input dengan prioritas data di depannya

5. If prioritas input lebih rendah maka end of proses.

6. Lainnya, letakkan data didepan pembanding, back to step 4.

7. End.

Praktek dalam Pascal

Program Queue_berprioritas;

type Kiyu = ^Node;

Node = record

Info : char;

Prioritas : integer;

Next : Kiyu

end;

var Ngantri : Kiyu;

Element : char;

Priori : integer;

{yang saya masukkan hanya proses enqueue karena berbeda dengan queue biasa}

Procedure EnQueue (Q : Kiyu; X : Char; P : integer)

var baru, temp : kiyu;

begin

new(baru);

with baru^ do

begin

info := X;

prioritas := P;

next := nil

end;

{jika antrian masih kosong}
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if Q^.next = Q then

begin

baru^.next := Q;

Q^.next := Baru

end

{Jika sudah isi}

else

begin

temp := Q;

while (temp^.next^.Prioritas <= P)

and (temp^.next <> Q) do

temp := temp^.next;

if temp^.next = Q then

begin

Baru^.next := Q;

temp .̂next := Baru

end

else

begin

Baru^.next := temp^.next;

temp^.next := Baru

end

end

end;
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C. Kesimpulan

 Dengan konsep FIFO (first in first out) plus HIFO (high priority first out) Antrian

berprioritas mempertimbangkan prioritas dalam pengeluaran data, dimana data

berprioritas tinggi akan di eksekusi terlebih dahulu, dan jika ada data yang sama

prioritasnya maka data yang pertama kali masuk akan dieksekusi terlebih dahulu.

 Perbedaan praktek pascal Queue tanpa prioritas dan berprioritas terletak pada

proses EnQueue atau penambahan element baru pada antrian.
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