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Pengantar 
 

Alhamdulillah, akhirnya selesai juga diktat kecil berjudul  

Pemrograman Berorientasi Obyek 
Pengantar dengan Bahasa Java 

yang Insya Allah akan memudahan proses belajar mengajar pada 
matakuliah Pemrograman Berorientasi Obyek (PBO), Dasar 
Pemrograman Java atau matakuliah lain yang terkait dengan 
konsep Orientasi Obyek atau bahasa Java. 

Buku ini memang hanya sebuah pengantar, apa yang disampaikan 
hanya dasar pemrograman Java berdasarkan prinsip sederhana 
dari object  oriented programming (OOP). Masih banyak konsep 
lanjut OOP yang tidak dibahas di sini. 

Pemilihan bahasa Java karena inilah bahasa OO yang paling 
banyak digunakan saat ini, bahkan Java pula yang menyebabkan 
Microsoft membangun platform .Net dan bahasa baru C#. Jika 
anda telah menguasai Java maka otomatis anda telah menguasai 
C#. Sintaks dan perintah dalam C# meniru Java, 99.9 persen 
sama. Microsoft saja mempelajari Java, mengapa kita tidak? 

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih buat Kajur Informatika 
Unijoyo, Bapak M. Kautsar Sophan beserta teman-teman sejawat 
yang masih  muda dan energik. Semangat muda pula yang 
mendorong diktat ini selesai, namun masih jauh dari sempurna 
karena kurangnya ilmu yang dimiliki 

Buat mahasiswa di IF Unijoyo, selamat belajar, semoga diktat ini 
bermanfaat mencerdaskan kalian. Sukses selalu. 

 

Kamal City, Juli 2007 

 

Husni 



1 
Pemrograman Java 

 

Komputer & Pemrograman 
• Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang 

memberitahu komputer bagaimana mengerjakan suatu tugas. 
Tugas dapat berupa perhitungan luas lingkaran, mencetak 
laporan transaksi dalam seminggu, pemrosesan nilai akhir 
semester mahasiswa (KHS), dan berbagai jenis lain 
kebutuhan manusia. 

• Instruksi ditulis dalam suatu bahasa yang disebut bahasa 
pemrograman (programming language). 

• PC (personal computer) mempunyai microprocessor, 
memory, keyboard, video display dan disk. 

• PC juga dapat mempunyai akses Internet, jaringan komputer 
global. World Wide Web (WWW) berarti menjelajah teks, 
gambar dan suara di Internet. 

• Ada juga komputer berbentuk embedded system. Pada sistem 
ini, software telah disatukan ke dalam hardware.  

• Embedded systems mempunyai program yang mengatur 
interaksi antara microprocessor dan hardware lain 
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Algoritma 

• Penyelesaian suatu masalah pemrograman memerlukan 
spesifikasi langkah-langkah solusi. 

• Langkah-langkah solusi ini disebut algorithm. Dapat 
diekspresikan dalam suatu pseudo-code bahasa Inggris, 
Indonesia, atau bahasa formal lain. Umumnya, pseudo-code 
ditulis mirip sintaks bahasa komputer Pascal (pascal-like) 

• Contoh: algoritma pembelian barang di supermarket 
menggunakan pseudo-code berbahasa Indonesia: 
1. Ambil troli (kereta dorong) 
2. Selama masih ada item pada daftar belanja 
   2.1 Ambil satu item dari raknya 
   2.2 Letakkan item tersebut dalam troli 
   2.3 Coret item tersebut pada daftar belanja 
3. Bayar pada kasir 

• Langkah-langkah dalam algoritma harus tepat dan tidak-
membingungkan 

• Algoritma harus benar, selesai dan memberikan hasil yang 
tepat (dapat menyelesaikan tugas dengan baik) 

• Algoritma harus efisien (tergantung dari tugas) 

• Algoritma diimplementasikan menggunakan suatu bahasa 
pemrograman. Program tersebut harus mampu memeriksa 
validitas masukan 

• Program harus maintainable (dapat diperbaiki). Perbaikan 
diperlukan karena bug atau error ditemukan dalam program 
atau karena kebutuhannya berubah 

• Pertanyaan (Q). Benarkah algoritma pembelian barang di 
atas? 

 

Bahasa Pemrograman Tingkat Tinggi (BPTT) 

• BPTT menggunakan sintaks english-like yang mudah 
dipahami manusia tetapi tidak dapat secara langsung 
dijalankan oleh komputer 
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• Komputer (processor) hanya mengenal bahasa level-rendah 
(low-level) dalam deretan bilangan biner bernama machine 
code. Program yang ditulis dalam BPTT harus dikonversi ke 
machine-code agar dapat dieksekusi. 

• Konversi dilakukan oleh program bernama compiler. File 
source code tingkat tinggi diterjemahkan menjadi file obyek 
kode mesin.  

• Error dalam program dapat terjadi saat kompilasi (compile-
time, seperti syntax error dan warning) atau saat eksekusi 
(run-time). Mungkin pula program tidak melakukan apa yang 
diharapkan (tidak ada error atau warning), ini terjadi karena 
logic error dalam rancangan 

• Beberapa bahasa pemrograman seperti VB, Perl, ASP, PHP, 
Linux Shell bersifat interpreter; tiap baris source-code 
dikonversi ke kode mesin dan langsung dieksekusi. 
Interpreter tidak menghasilkan file obyek. 

• Q. Jelaskan perbedaan anatar compiler dan interpreter! Cepat 
mana – program yang ditulis menggunakan bahasa compiler 
atau interpreter? 

 
Bahasa Java 
• Bahasa pemrograman Java dikembangkan oleh Sun 

Microsystems sekitar 1990-91 untuk pemrograman embedded 
systems. 

• Sun menyadari bahwa Java dapat menyediakan animasi dan 
interaksi pada WWW, karena sifatnya platform independent 

• Banyak jenis hardware terhubung ke Internet (Mac, PC, 
UNIX), masing-masing mempunyai kode mesin sendiri. 
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Program yang dibuat untuk mesin Unix tidak dapat 
dieksekusi pada mesin MAC atau PC 

• Q. Mengapa tidak dilakukan compile ulang terhadap source-
code yang sama untuk setiap platform? Platform = hardware 
+ sistem operasi. 

• Java memberikan solusi. Source-code Java  dapat dicompile 
menjadi kode mesin (bytecode) untuk micro-processor 
hipotetis bernama Java Virtual Machine (JVM). 

• Bytecode kemudian dieksekusi  menggunakan bytecode 
interpreter pada komputer lain.  

 

Applet dan Aplikasi 

• Program Java yang dapat didownload dari WWW dan 
dieksekusi oleh web browser dinamakan Applet.  

• Pada lingkungan client/server, applet dapat langsung berjalan 
di server saat diakses melalui web browser, tidak harus 
didownload oleh client, disebut servlet 

• Program Java dapat pula berbentuk console (teks only), 
mempunyai graphical user interface (GUI) dan tidak 
membutuhkan web browser. Program seperti ini dapat 
digolongkan sebagai Aplikasi 

• Kuliah pemrograman berorientasi obyek difokuskan pada 
teknik penulisan aplikasi Java, yaitu terkait implementasi 
konsep berorientasi obyek. 

 

Edisi Bahasa Java 

Java Software Development Kit (SDK) digunakan untuk 
mengembangkan aplikasi, servlet dan applet, beserta running 
environmentnya. Sampai versi tebaru, Java hadir dengan 4 edisi: 

• Java 2 Runtime Environment (JRE). JRE harus ada dimana 
aplikasi Java akan dijalankan 
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• Java 2 Standard Edition (J2SE), memberikan fungsionalitas 
untuk pengembangan aplikasi skala kecil dan menengah 

• Java 2 Micro Edition (J2ME), menyediakan kelengkapan 
untuk pengembangan aplikasi pada mobile computing device 
seperti handphone dan PDA 

• Java 2 Enterprise Edition (J2EE), sama dengan J2SE tetapi 
dapat digunakan untuk skala besar/enterprise 

 

Karakteristik Bahasa Java 

• Simple. Java dapat dipelajari dengan cepat karena jumlah 
konstruksi bahasanya sedikit. 

• Object-oriented (OO). Java adalah bahasa OO murni. 

• Distributed. Java menyediakan dukungan tingkat tinggi untuk 
networking, misalnya komunikasi di Internet. 

• Robust. Java telah dirancang untuk penulisan software  yang 
reliable (handal) dan cepat. 

• Secure. Java menyediakan kontrol keamanan yang 
melindunginya terhadap malicious code. 

• Architecture neutral. Karena program Java dicompile ke 
dalam byte-code netral arsitektur, program Java dapat 
berjalan pada sistem apapun selama terinstal JVM atau JRE 
(Java Runtime Environment). 

• Portable. Bytecode bersifat portable, dapat dipindahkan dari 
satu mesin ke mesin lain, tanpa perubahan. 

• Multi-threaded. Java menyediakan dukungan terhadap banyak 
thread eksekusi yang menangani tugas berbeda, misal 
mendengar audio sambil mendownload gambar. 

• Dynamic. Kode Java dapat dimuat kapan pun ke dalam 
interpreter java yang sedang berjalan, misalnya word-
processor dapat mengambil kode dari Internet untuk 
pembacaan file unknown type. 
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Konsep Dasar Berorientasi Obyek 

• Memodelkan entitas dunia nyata sebagai obyek yang 
mempunyai state (atribut atau kondisi) dan menyediakan 
operasi (metode atau fungsi), misalnya mobil, motor, tape-
recorder, dan VCD Player 

• Java disebut bahasa berorientasi obyek karena program 
dibangun atas obyek-obyek software. 

• Obyek software mempunyai state  atau atribut dan operasi 
atau metode (attribute & method). 

• Pemrograman berorientasi obyek (PBO) memungkinkan 
sistem kompleks dipecah ke dalam bagian-bagian kecil yang 
lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Bagian-bagian 
(kecil) kode program dapat digunakan ulang oleh banyak 
aplikasi untuk menyelesaikan berbagai masalah. 

• Dalam PBO, dibangun deskripsi tipe umum dari obyek, 
kemudian dibuat obyek khusus menggunakan tipe umum 
tersebut sebanyak  yang diperlukan. 

• Tipe umum disebut class sedangkan obyek disebut instance 
dari class 

 

Program Java Sederhana 
/* 
 Program Java Sederhana 
 Mencetak teks ke layar 
 Nama file: Sederhana.java 
*/ 
 
public class Sederhana { 
  public static void main(String[] arg) { 
    System.out.print(“Menjalankan aplikasi Java”); 
  //cetak teks ...selesai. 
    System.out.println(“...selesai.”); 
  } 
} 

• Program ini dapat ditulis menggunakan teks editor apapun 
dan disimpan dengan nama Sederhana.java 
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Anatomi Program 

• Apa yang ditulis harus menjadi bagian dari suatu class 
(kelas).  Terdapat satu kelas bernama Sederhana pada 
program di atas.  

• Kode program bersifat case sensitive, huruf kecil dan besar 
berbeda,  sehingga “Sederhana“ berbeda dengan “sederhana“ 

• Komentar diabaikan oleh compiler - tidak mempengaruhi 
hasil program, diletakkan di antara simbol /* dan */ atau 
setelah simbol // 

• Class mempunyai access modifier, menentukan bagaimana 
class dapat diakses. Class Sederhana dapat diakses oleh file 
lain atau kelas lain, publicly accessible. 

• Program mempunyai satu class publicly accessible, dan nama 
dari class ini harus sama dengan nama file dari program 
(perhatikan file Sederhana.java) 

• Nama file biasanya berekstensi .java 

• Program mempunyai satu metode bernama main 

• Kurung kurawal { dan } membatasi awal dan akhir class dan 
metode. Kurung kurawal dapat di-indent secara konsisten 
untuk membantu pemrogram membaca kode. 

 

Cara Kerja println 

• Perhatikan baris program: 
System.out.println(“...selesai.”); 

• Pernyataan ini mengeksekusi metode println milik obyek 
System.out 

• System.out mewakili stream output; apa yang dikirim ke 
stream ini akan ditampilkan di layar (VDU). 

• Semua pernyataan diakhiri dengan sebuah titik-koma ; 
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• Teks “...selesai.” adalah argumen atau parameter dari metode. 
Argumen muncul dalam kurung. Teks berupa character 
string, diapit oleh petik-ganda 

• Metode println melakukan dua hal; menampilkan string 
tertentu dan memindahkan posisi pencetakan (kursor) ke awal 
baris berikutnya 

• Metode lainnya adalah print; menampilkan string tetapi tidak 
berpindah ke baris berikutnya 

• Println  print + new line (cetak dan buat baris baru) 

 

Compile dan Eksekusi  

• Program ditulis menggunakan teks editor atau IDE 
(Integrated Development Environment) khusus Java seperti 
Eclipse dan Netbeans.  

• Proses kompilasi dan eksekusi menggunakan tool Java 
Software Development Kit (SDK). Saat diktat ini ditulis 
(Desember 2007), Java SDK telah mencapai versi 6 update 3 
(begitu pula JRE-nya) 

• Program javac (Java compiler) digunakan untuk melakukan 
kompilasi. Berikut adalah contoh kompilasi terhadap file 
Sederhana.java: 
>javac Sederhana.java 

• Jika tidak terjadi erro maka terbentuk sebuah file bernama 
Sederhana.class (file bytecode). File ini dapat dieksekusi 
menggunakan interpreter bytecode bernama java. Contohnya: 
>java Sederhana 

• Interpreter bytecode mencari file bernama Sederhana.class, 
kemudian mencari metode main di dalam class dan 
mengeksekusinya 

• Hasilnya, di layar tampil : 
Menjalankan aplikasi Java...selesai. 
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Bug atau error 

• Jika terdapat error dalam program, compiler akan 
menampilkan pesan error. 

• Contoh: Jika karakter semi-colon pada akhir baris 11 dihapus, 
compiler berhenti dengan pesan error: 
>javac Sederhana.java 
Sederhana.java:11: ’;’ expected 

System.out.println("...selesai.") 
                      ^ 
1 error 

• Q. Error apakah ini - run-time error, syntax error atau logical 
error? 

• Kadang pesan dari compiler kurang jelas. Jika tanda petik 
ganda (double quote) pertama pada baris 11 dihapus, maka 
terjadi error berikut: 
>javac Sederhana.java 
Sederhana.java:11: illegal start of expression 

System.out.println(...selesai."); 
                           ^ 

Sederhana.java:11: unclosed string literal 
System.out.println(...selesai."); 

                                      ^ 
Sederhana.java:11: ’)’ expected 

       System.out.println(...selesai."); 
                                        ^ 

3 errors 

• Q. Mengapa error seperti itu? 

 

Latihan 

Q. Apa yang ditampilkan program Java berikut? 
/* 
 Program Latihan01.java 
 Compile: javac Latihan01.java 
 Execute: java Latihan01 
*/ 
 
public class Latihan01 { 
  public static void main(String[] arg) { 
    System.out.print(“Java programming”); 
    System.out.println(“ is ”); 
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    System.out.print(“F”); 
    System.out.print(“U”); 
    System.out.println(“N”); 
  } 
} 

 

Rangkuman 
• Telah dikenalkan istilah-istilah algoritma, program dan 

bahasa pemrograman. 

• Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi 

• Program Java di-compile ke dalam bytecode olehsuatu 
compiler, dan kemudian dieksekusi oleh interpreter. 

• Program Java dapat berwujud applet atau application 

• Suatu program Java terdiri dari class yang mengandung satu 
atau lebih metode 

• Metode terbangun dari penyataan-pernyataan (statement), 
setiap pernyataan diakhiri dengan titik koma (semicolon). 

• Komentar diabaikan oleh compiler Java tetapi penting bagi 
software maintenance. 

• Indentasi konsisten dapat digunakan untuk membuat struktur 
program yang jelas dan mudah dipahami. 

• Program Java dikompilasi menggunakan perintah javac, dan 
dieksekusi menggunakan perintah java. 
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2 
Variabel Numerik dan Konstanta 

 

Lingkungan Pengembangan Non-Java 

 
Kode program ditulis dan disimpan sesuai dengan spesifikasi 
yang ditetapkan oleh bahasa pemrograman.  Pascal mengharuskan 
file kode disimpan dengan ekstensi .pas. Kode C mempunyai 
ekstensi .c, C++ berekstensi cpp, Assembly berakhiran .asm atau 
.s. Kode sumber Perl biasanya diberi akhiran .pl dan Python .py. 

File kode tersebut harus dicompile sebelum dijalankan. Di Linux, 
perintah kompilasi file kode C adalah 
gcc file_sumber.c –o file_hasil 

File hasil dieksekusi dengan  
file_hasil 

File hasil secara otomatis mempunyai atribut executable.  
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Apakah file_hasil tersebut dapat berjalan di Windows? TIDAK. 
Kompilasi dilakukan di Linux sehingga file obyek yang 
dihasilkan hanya dikenal oleh sistem Linux, istilahnya Operating 
System Dependent.  

Bagaimana agar program dapat di Linux dan Windows? Kode 
program (file_sumber.c) harus dicompile di tiap sistem sebelum 
dieksekusi. Namun ini belum tentu berhasil. Kode program yang 
ditulis berdasarkan gcc berbeda dengan aturan di Turbo C atau 
Microsoft C. Sehingga diperlukan perubahan terhadap kode 
sebelum kompilasi. Masalah juga terjadi saat menggunakan 
compiler yang persis sama terutama pada penggunaan perintah-
perintah terkait sistem operasi seperti Input/Output. Di Linux, file 
disimpan secara hirarki mulai dari / (root) dan pathnya sedangkan 
di Windows atau DOS dengan nama drive dan path seperti 
C:\Data.  

 

Lingkungan Pengembangan Java 

 
Bahasa Java menyelesaikan persoalan di atas, sehingga program 
yang ditulis pada suatu platform dapat dijalankan diplatform lain. 
Java berbeda dengan bahasa pemrograman lain. Java adalah 
sebuah mesin virtual yang berjalan di atas sistem operasi. Akses 



Jurusan Teknik Informatika - Unijoyo 14 

ke sistem operasi atau perangkat keras tidak dilakukan melalui 
sistem operasi tetapi telah dijembatani oleh JVM (SDK). Pada 
sistem operasi berbeda, Java memberikan perintah sama untuk 
fungsi yang sama sehingga kode untuk berbagai platform tetap 
sama. Efeknya, file sumber yang dieksekusi di suatu platform 
juga dapat dijalankan di platform lain selama di sana terdapat 
Java SDK atau JRE. Karena itu, java terkenal dengan slogan 
“Write Once Run Anywhere“. 

 
 

Class dan Object 
• Java adalah Bahasa Object Oriented murni, bukan campuran 

antara prosedural dan OOP 

• Object 

– Ruang memory untuk mendefinisikan sesuatu beserta 
state dan operasi yang dimilikinya 

– Instance dari class 

• Class 

– Template dari object yang akan dibuat 

Sebagai analogi pada bahasa prosedural Pascal – walaupun tidak 
tepat 100 %,  tipe data primitif seperti  integer, char, dan real 
dapat dikatakan sebagai class. Saat anda membuat suatu variabel 
dengan sintaks 
var nama_var: tipe_data; 

Maka nama_var dapat dianalogikan sebagai obyek, instance dari 
tipe data. Tipe_data  tidak meminta alokasi memory, sedangkan 
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deklarasi variabel meminta ruang memory sesuai dengan ukuran 
tipe data yang digunakan. 

 

3 Prinsip PBO 

• Encapsulation  

• Inheritance  

• Polymorphism 

 

C dan Java 

 
Bahasa Java dibangun mengikuti sintaks C++. C++ adalah 
perbaikan terhadap bahasa C, terutama penambaan fitur object 
oriented. Programmer C dan C++ dapat dengan mudah (cepat) 
mempelajari Java. Gambar di atas memperlihatkan kemiripannya 
serta proses kompilasi dan eksekusi di platform Linux. 
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Komentar 

• Komentar satu baris 
int i = 10 ;   // i adalah counter 

• Komentar banyak baris 
/* 
  baris-baris komentar 
*/ 

• Komentar dokumentasi 
/** 
 baris-baris komentar 
*/ 

 

Variabel dan Konstanta 

• Kita akan melihat bagaimana program komputer dapat 
menyimpan dan memanipulasi bilangan. 

• Contoh: program yang mengimplementasikan sebuah jam 
digital harus mampu menyimpan jam, menit dan detik 

• Kita gunakan variabel untuk bertindak sebagai kotak 
penyimpanan informasi. Kita dapat atur, ambil dan ubah nilai 
dari variabel. 

• Setiap variabel mempunyai type (tipe), menunjukkan jenis 
informasi yang disimpan di dalamnya dan berapa banyak 
memory diperlukan untuk menyimpan nilai tersebut. 

• Kadang kala diperlukan pendefinisian nilai-nilai data yang 
tidak berubah, misalnya nilai Pi (3.14159, 22/7). 

• Kita mendapatkan ini menggunakan  konstanta. Konstanta 
juga kotak di dalam memory tetapi setelah diset nilai-nilainya 
tidak dapat diubah. 
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47 Katakunci Java 
abstract double  int  super 
boolean else  interface switch 
break  extends long  synchronized 
byte  final  native  this 
case  finally new  throw 
catch  float  package throws 
char  for  private transient* 
class  goto*  protected try 
const*  if  public  void 
continue implements return  volatile 
default import  short  while 
do  instanceof static 

 

Tipe Data Numerik 

• Dua jenis dasar dari bilangan; integer (misalnya 42) dan real 
(dapat berisi desimal, misal 123.234). 

• Rangkuman tipe-tipe numerik: 

Tipe +/- Cakupan Nilai  
byte Signed Integer -128 s.d 127 
short Signed Integer -32768 s.d 32767 
int Signed Integer -2147483648 s.d 2147483647 

long Signed Integer -9223372036854775808 s.d 
9223372036854775807 

float Floating point ±1.40239846E-45 s.d  
±3.40282347E+38 

double Floating point ±4.94065645841246544 E-324 s.d 
±1.79769313486231570 E+308 

 

• Tipe numerik yang paling banyak digunakan adalah int dan 
double 

• Tipe-tipe ini (dan tipe lain seperti char yang 
merepresentasikan karakter tunggal) dikenal sebagai tipe 
dasar karena hanya dapat menyimpan satu nilai  
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Latihan 

Variabel atau konstanta-kah yang tepat untuk menyimpan data 
berikut? Tipe apa yang sebaiknya digunakan? 

• Jumlah kartu dalam satu pack; 

• Akar bujur-sangkar dari Pi; 

• Jumlah transaksi pada suatu bank  setelah 40 hari; 

• Separo dari jumlah buku di perpustakaan Universitas; 

• IPK standar kelulusan mudah kerja saat ini; 

• Kecepatan cahaya di dalam air 

 

Contoh 
public class HitungLuas { 
  public static void main(String[] arg) { 
    double lebar = 3.2;   // lebar dalam meter 
    double tinggi = 7.8;  // tinggi dalam meter 
 
    // hitung luas 
    double luas = lebar * panjang; 
    // cetak hasilnya 
    System.out.print("Luas area adalah "); 
    System.out.print(luas); 
    System.out.println(" meter kuadrat."); 
  } 
} 
 
>javac HitungLuas.java 
>java HitungLuas 

Luas area adalah 24.96 meter kuadrat 

 

Deklarasi dan Pelewatan Nilai 
• Lebih dari satu variabel bertipe sama dapat dideklarasikan 

dalam satu pernyataan, antar nama variabel dipisahkan koma. 

• Suatu variabel hanya dideklarasikan sekali, meskipun 
nilainya dapat berubah beberapa kali (tak terbatas). 
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• Nilai diletakkan dalam variabel melalui assignment 
(pelewatan nilai). 

• Operator assignment adalah ‘=’, dapat dibaca ‘ambil nilai 
dari’. 
public static void main(String[] args) { 
  double width, length = 4.0, area; 
  width = 6.0; 
  length = 3.0; 
} 

• Variabel dirujuk dengan menulis namanya 
System.out.println(luas); 

• Nilai pada suatu variabel juga dapat disalin (dilewatkan) ke 
variabel lain 
Panjang = lebar; 

• Q. Apa yang salah dengan 2 deklarasi berikut? 
double panjang = 4.0, lebar = 5.0;  
double lebar = panjang; 

 

Literal dan  Strong Typing 

• Bilangan atau data lain yang muncul secara langsung di 
dalam program disebut nilai literal. 

• Literal floating-point sering ditulis dalam notasi scientific 

123.456E3   123.456×103  atau 123456.0 
123.456E-3   123.456×10-3  atau 0.123456 

• Compiler menganggap bahwa literal floating point bertipe 
double; jika ingin diinterpretasikan sebagai float, tambahkan 
karakter ‘f’ diujung bilangan. 
double x = 123.456; // x bertipe double 
float y = 123.456f; // y bertipe float 
float z = 123.456;  // syntax error 
int w = 12.93;      // syntax error 

• Karena aturan pemeriksaan tipe yang ketat, Java dikenal 
sebagai strongly typed language (Bahasa Bertipe Ketat). 
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Pengenal 

• Variabel mempunyai nama (identifier, pengenal) dan tipe. 

• Nama yang dipilih sebaiknya jelas, misal umur, jumlahKotak, 
tinggiJembatan, warnaKulit daripada umr, jlhktk, tinggi, 
kulit. 

• Identifier harus dimulai dengan sebuah huruf, diikuti deretan 
huruf besar atau kecil, digit dan karakter garis bawah ‘_’. 

• Identifier dalam Java bersifat case sensitive, JumlahKOtak 
berbeda dengan JumlahKotak atau jumlahkotak. 

• Sebagai konvensi, nama class ditulis dengan awalan Huruf 
besar, sedangkan variabel diawali huruf kecil. 

• Reserved word berikut harus tidak digunakan sebagai nama 
identifier 

abstract  boolean  break   byte   
byvalue  case  cast   catch   
char   class   const   continue 
default  do   double   else   
extends  false  final   finally  
float   for   future   generic 
goto   if   import   inner  
instanceof  implements int   interface  
long   native   new   null 
operator  outer   package  private  
protected  public  rest   return  
short   static   super   switch 
synchronized  this   throw   throws  
transient  true  try   var   
void   volatile  while   assert 

 

Latihan 
Dari nama-nama berikut, mana yang merupakan identifier yang 
benar sesuai ketentuan di atas? 
• jamesbond007 
• DOUBLE 
• classy 
• x2 
• $dollars 
• high_score 
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• numberOfWindows 
• AC/DC 
• homer simpson 
• low-score 
• a 
• numberofwindows 

 

Ekspresi & Operator Aritmatika 

• Jika suatu nilai bertipe dasar dilewatkan ke variabel lain maka 
terjadi penyalinan (copy) terhadap nilai tersebut 
int sum = 5; 
int finalSum; 
finalSum = sum; 

• Ekspresi juga dapat dibentuk memanfaatkan operator 
aritmatika 
int y = 7; 
int x = y+2; 
int a = y-2; 
int b = y*2; 
int c = y/2; // pembagian integer 
int d = y%2; // modulus (sisa dari pembagian) 

• Operator ‘/’ memberikan hasil berbeda untuk tipe double: 
double y = 7.0; 
double c = y/2.0; // c berisi 3.5 

• Variabel yang sama dapat muncul pada sisi kiri dan kanan 
pada satu pernyataan pelewatan nilai; “sum menjadi nilai sum 
ditambah 2”: 
sum = sum+2; 

 

Notasi Pendek 
• Pernyataan seperti 

sum = sum + 2; 

dapat ditulis menjadi lebih pendek 
sum += 2; 
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• Notasi serupa juga berlaku untuk operator aritmatika lain 

Bentuk Panjang Bentuk Pendek 
x = x + 3 x += 3 
x = x – 7 x -= 7 
x = x * 2 x *= 2 
x = x / 4 x /= 4 
x = x % 6 x %= 6 

 

• Jika yang ditambahkan ke suatu variabel adalah nilai satu 
(penambahan sebesar satu), dapat ditulis:   
count++;  // pengganti  count = count + 1; 

• Sedangkan untuk pengurangan sebesar satu menjadi: 
count--; 

 

Contoh 
public class WallPaper { 

public static void main(String[] arg) { 
int panjang=2, lebar=4, tinggi=5; 
int ukuranKarpet, ukuranWallpaper; 
 
 
// lakukan kalkulasi 
ukuranKarpet = panjang * lebar; 
ukuranWallpaper = 2 * tinggi *(panjang+lebar); 
 
// cetak hasil 
System.out.print("Ruangan anda memerlukan "); 
System.out.print(ukuranKarpet); 
System.out.print(“ meter kuadrat karpet dan "); 
System.out.print(ukuranWallpaper); 
System.out.println(" meter kuadrat wallpaper"); 

} 
} 
 
>javac WallPaper.java 
>java WallPaper 
Ruangan anda memerlukan  8 meter kuadrat karpet dan 60 meter 
kuadrat wallpaper 
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Presedensi Operator 

• Java menentukan urutan operasi dalam suatu ekspresi 
berdasarkan aturan presedensi operator. 

• Pada ekspresi tanpa kurung,  operator ber-preseden kecil 
dikerjakan sebelum operator ber-preseden lebih besar 

Presedensi Operator 
1 unary +, unary -, ++, --, !  
2 *, /, %  
3 +, - 
4 <, <=, >, >= 
5 ==, != 
6 & 
7 | 
8 && 
9 || 
10  =, +=, -=, *=, /=, %= 

 

• Jika ekspresi mengandung tanda kurung, setiap pasangan 
dalam kurung dievaluasi lebih dulu, mulai dari blok paling 
dalam (pada kurung bersarang). 

• Jika operator-operator mempunyai preseden sama maka Java 
mengerjakan secara urut dari kiri ke kanan 

• Operator unary dapat muncul dalam ekspresi misalnya +4 dan 
- x. Karena itu, -4 - -5 berarti (-4) - (-5). 

• Jika anda ragu, yakinkan diri dengan memanfaatkan tanda 
kurung! 

 

Latihan 

• Jika terdapat deklarasi variabel  
int a=3, b=4, c=5; 
double x=2.0, y=1.2; 

tunjukkan hasil dari setiap baris ekspresi berikut? 
2*a+b; 
2*((a+b)*-c+2); 
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-a*b/c*a; 
-x*y/x*y; 
((x))*((y))/-x; 
2*(a++)*(b++)/(c*2); 

 

Penggabungan Tipe 

• Perhatikan kode program berikut 
int firstStudent, secondStudent, averageGrade; 
studentOne = 12; 
studentTwo = 9; 
average = (studentOne + studentTwo)/2; 

• Diperoleh nilai average 10, tidak sesuai harapan. Ini terjadi 
karena ‘/’ berarti pembagian integer. 

• Cara berikut juga tidak tepat 
double average = (studentOne + studentTwo)/2; 

• Tetapi beginilah caranya (perhatikan bentuk pecahan!) 
double average = (studentOne + studentTwo)/2.0; 

• Dalam ekspresi dengan tipe bilangan campuran, nilai ber-tipe 
lebih kecil secara otomatis dipromosikan ke nilai bertipe lebih 
besar 
byte myByte = 12; 
short myShort = myByte; 
int myInt = myShort; 
long myLong = myInt; 

• Cast eksplisit dapat digunakan untuk mempromosikan satu 
tipe ke tipe lain yang lebih besar 
average = (studentOne + (double)studentTwo)/2; 

 

Casting !!! 
• Jika kita mencoba menyimpan nilai variabel dengan range 

bilangan lebih besar di dalam variabel yang cakupannya lebih 
kecil, compiler akan memberikan error 
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int aBig = 39; 
short aSmall = aBig; // compiler error 
 

Error compiler adalah 
 
Incompatible type for declaration. Explicit cast needed 
to convert int to short. 

• Casting memungkinkan nilai bertipe besar dilewatkan ke nilai 
bertipe lebih kecil, tetapi potensi kehilangan informasi juga 
perlu diperhitungkan 
int largerValue = 39; 
short smallerValue; 
int a; 
double d = 2.9; 
smallerValue = (short)largerValue; 
a = (int)d; // a is truncated to 2 
a = (int)Math.round(d); // a is rounded to 3 

 

Konstanta 
• Jika data tidak berubah selama eksekusi  program, maka 

sebaiknya dideklarasikan konstan, sebagai konstanta 
final double LEBAR = 3.2;   // lebar dalam meter 
final double PANJANG = 7.8; // panjang dlm meter 

• Nilai dari variabel final (konstanta) tidak dapat diubah; 
kecuali diperoleh pesan errror 
Error: Can’t assign a value to a final variable 

• Konvensi di Java, gunakan karakter HURUF BESAR untuk 
nama konstanta dan garis bawah untuk memisahkan kata 

• Konstanta  membuat program mudah dirawat... 
double tax = productPrice*17.5/100.0; 

 
lebih baik ditulis 
// percentage tax 
final double VAT_RATE = 17.5;  
... 
double tax = productPrice * VAT_RATE/100.0; 
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• Nilai konstanta dapat digunakan lebih dari satu kali dalam 
suatu program; jika didefinisikan, anda hanya perlu 
mengubahnya sekali 

 

Contoh 
public class FeetInches { 

public static void main(String[] args) { 
final double CM_PER_INCH = 2.54; 
final int INCHES_PER_FOOT = 12; 
int numFeet = 3; 
int numInches = 2; 
double numCm; 
numCm = CM_PER_INCH * 

 numInches+numFeet*INCHES_PER_FOOT); 
System.out.print(numFeet); 
System.out.print(” feet and “); 
System.out.print(numInches); 
System.out.print(” inches is “); 
System.out.print(numCm); 
System.out.println(” cm”); 

} 
} 
 
>javac FeetInches.java 
>java FeetInches 
3 feet and 2 inches is 96.52 cm 

 

Rangkuman 

• Variabel dan konstanta dapat dianalogikan sebagai kotak-
kotak di dalam memory komputer yang menyimpan data 
bertipe tertentu 

• Nilai dari suatu  variabel dapat diubah selama eksekusi 
program; sedangkan konstanta TIDAK. 

• Java menentukan beberapa batasan dalam membentuk 
pengenal 

• Programmer Java dapat menggunakan suatu konvensi untuk 
membuat programnya lebih mudah dibaca: 

 nama class dimulai dengan huruf besar; 
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 nama variabel diawali huruf kecil; 

 nama konstanta ditulis lengkap dalam huruf besar. 

• Pada ekspresi yang mengandung lebih dari satu operator, Java 
menggunakan aturan presedensi untuk menentukan urutan 
operasi dikerjakan. 

• Tipe numerik berbeda dapat dicampur di dalam suatu ekspresi 

• Java memungkinkan tipe data ‘lebih kecil’ dipromosikan ke 
tipe ‘lebih besar’, tetapi diperlukan cast eksplisit saat 
mengubah tipe yang dapat menyebabkan kehilangan 
informasi (data terpotong). 
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3 
Input dan Output 

 

• Banyak program memerlukan masukan (input) dari keyboard 
dan mengeluarkan hasil proses (output) 

• Java menyediakan fasilitas Input-Output (I/O) dalam paket 
(package) bernama  java.io  

• Package adalah suatu koleksi kelas-kelas Java yang terkait, 
menyerupai unit di Pascal atau C (crt.pas, stdio.h) 

• Bab ini memperlihatkan pemanfaatan paket kecil untuk I/O 
yang terdapat di dalam file truepkg. Kode lengkap paket 
truepkg dapat dilihat pada lampiran A. 

• Truepkg berisi class-class untuk input (EasyReader), output 
(EasyWriter) dan menggambar grafik (EasyGraphics) 

• EasyWriter menyediakan metode menyerupai 
System.out.print dan System.out.println, tetapi 
memungkinkan tampilan output diformat 

 

Penggunaan Class EasyReader  

Program di bawah ini memperlihatkan pemanfaatan class 
EasyReader untuk membaca input dari keyboard: 
import TruePkg.*; 
 
public class LuasArea { 
  public static void main(String[] arg) { 
    EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
 
    // baca panjang dan lebar (input) 
    System.out.print("Masukkan lebar area: "); 
    double lebar = keyboard.readDouble(); 
    System.out.print("Masukkan panjang area: "); 
    double panjang =keyboard.readDouble(); 
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    // hitung luas 
    double luas = panjang * lebar; 
 
    //cetak hasil ke layar 
    System.out.print("Luas area anda adalah "); 
    System.out.print(luas); 
    System.out.println(" meter kuadrat"); 
  } 
} 

Apa yang dihasilkan oleh program tersebut? 

 

Input dengan Paket java.io 
Bagaimana jika input tidak menggunakan class EasyReader, 
tetapi langsung menggunakan paket standar input output bernama 
java.io? Perhatikan perbedaannya pada kode berikut 
import java.io.*; 
 
public class LuasArea02 { 
  public static void main(String[] arg) throws IOException{ 
    BufferedReader in = new BufferedReader( 

new InputStreamReader(System.in)); 
 
    // baca panjang dan lebar (input) 
    System.out.print("Masukkan lebar area: "); 
    String keyboard = in.readLine(); 
    double lebar = Double.parseDouble(keyboard); 
    System.out.print("Masukkan panjang area: "); 
    keyboard = in.readLine(); 
    double panjang = Double.parseDouble(keyboard); 
 
    // hitung luas 
    double luas = panjang * lebar; 
 
    //cetak hasil ke layar 
    System.out.print("Luas area anda adalah "); 
    System.out.print(luas); 
    System.out.println(" meter kuadrat"); 
  } 
} 

Bagaimana class EasyReader di atas diimplementasikan? 

 

 

 



Jurusan Teknik Informatika - Unijoyo 30 

Import Class  

• Pada baris pertama program  terdapat penyataan import 
import truepkg.*; 

yang akan membuat semua class dalam paket bernama 
TruePkg tersedia untuk digunakan dalam program ini 

• Jika hanya ingin menggunakan class EasyReader (lebih 
spesifik), dapat ditulis 
import truepkg.EasyReader; 

• Tidak ada overhead tambahan saat meng-import semua class; 
hanya kode untuk class yang digunakan yang dikaitkan (link) 

• Notasi dot (titik) menggambarkan struktur direktori; 
TruePkg.EasyReader menunjukkan bahwa class EasyReader 
terdapat di dalam direktori TruePkg, dan TruePkg sendiri 
berada di bawah direktori aktif saat aplikasi berjalan. 

 
 

Penggunaan 

• Sebelum digunakan EasyReader, harus dibuat obyek dari 
class (instance) EasyReader 
EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
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• Ini adalah deklarasi variabel, tetapi EasyReader adalah 
sebuah class, bukan tipe data sederhana, sehingga harus 
menggunakan kata kunci new 

• Jika anda telah membaca kode class EasyReader, maka 
pernyataan di atas juga menjalankan metode khusus, disebut 
constructor. Nama konstruktor sama dengan nama class, 
EasyReader()  

• Pernyataan ini membuat sebuah instance baru dari class 
EasyReader, obyek bertipe EasyReader. 

• Referensi ke obyek disimpan dalam variabel keyboard 

Catatan: 

Jadi, obyek adalah instance dari suatu class 

Class dapat dianggap sebagai blueprint untuk pembuatan 
obyek; anda dapat membuat banyak instance dari satu class 
selama memory mencukupi. Class dapat digambarkan sebagai 
pabrik yang dapat membuat banyak instance baru dari suatu 
class yang telah didefinisikan sebelumnya. 

 
Tipe Primitif & Obyek 

• Anda dapat menggunakan metode readDouble  milik 
EasyReader untuk membaca suatu bilangan floating point 
dari keyboard: 
EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
double lebar = keyboard.readDouble(); 
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• Ini dapat dibaca sebagai “kirim pesan readDouble ke obyek 
bernama keyboard dan simpan hasilnya dalam variabel lebar” 

• Perhatikan state memory setelah pernyataan ini di-eksekusi 

 
• Variabel bertipe double (lebar) adalah suatu lokasi di memory 

dimana bilangan floating-point diletakkan 

• Pengenal keyboard adalah lokasi di memory yang berisi 
referensi (pointer) ke lokasi lain dalam memory dimana 
obyek disimpan 

• Perbedaan ini sangat penting dan harus dipahami 

 

Metode & Abstraksi 

• Metode readDouble membaca bilangan floating point dari 
keyboard. Definisinya adalah 
public double readDouble() 
   read suatu double dari stream input  
   return suatu nilai double  

• Tidak perlu diketahui bagaimana readDouble bekerja; cukup 
mengetahui signature (access, return type dan parameter) 
yang disediakan untuk menggunakannya. 

• Inilah contoh abstraksi (abstraction); ada pemisahan antara 
apa yang dilakukan oleh metode dan bagaimana metode 
tersebut mengerjakannya. 

• Q. Sebutkan contoh abstraksi dalam kehidupan nyata!  
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• Class EasyReader menyediakan metode untuk membaca input 
tiap tipe numerik, misal readInt untuk membaca suatu nilai 
integer: 
int number = keyboard.readInt(); 

• Versi lain dari metode ini dapat menerima parameter string 
dan menampilkan string tersebut sebagai prompt input 
public int readInt(String s) 
   read integer dari stream input, dgn prompt 
   return suatu nilai integer  

• Kode berikut membaca input integer dengan prompt “Lebar 
area:”: 
int lebar = keyboard.readInt(“Lebar area: “); 

 

Contoh Program 
import TruePkg.*; 
 
public class WallPaper { 
  public static void main(String[] arg) { 
    EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
   
    // ambil dimensi dari ruang pengguna 
    int panjang = keyboard.readInt(“Masukkan panjang: “); 
    int lebar = keyboard.readInt(“Masukkan lebar: “); 
    int tinggi = keyboard.readInt(“Masukkan tinggi: “); 
   
    // lakukan kalkulasi 
    int ukuranKarpet = panjang*lebar; 
    int ukuranWallpaper = 2*tinggi*(panjang+lebar); 
   
    // cetak hasil 
    System.out.print(“Ruang anda memerlukan “); 
    System.out.print(ukuranKarpet); 
    System.out.print(" meter kuadrat karpet dan „); 
    System.out.print(ukuranWallpaper); 
    System.out.println(“ meter kuadrat wallpaper”); 
  } 
} 
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Input File Teks 

• Metode di dalam  EasyReader juga dapat digunakan untuk 
menerima (atau mengambil) input dari file teks 
import TruePkg.*; 
public class CropAreaFromFile { 
  public static void main(String[] arg) { 
     EasyReader fileInput =  

new EasyReader(“croparea.txt”); 
 

  // baca panjang dan lebar area dari file 
  System.out.println(“Masukkan lebar area: “); 
  double lebar = fileInput.readDouble(); 
  System.out.println(“Masukkan panjang area: “); 
  double panjang = fileInput.readDouble(); 
 
  // hitung luas 
  double luas = lebar*panjang; 
 
  // tulis hasil 
  System.out.print(“Luas area anda adalah “); 
  System.out.print(luas); 
  System.out.println(" meter kuadrat.”); 
      } 
   } 

• Jika file croparea.txt berisi data berikut  
2.5 
8.2 

• Apa yang dihasilkan program CropAreaFromFile di atas? 

 

Latihan 

• Buat sketsa state memory komputer selama eksekusi program 
CropAreaFromFile 

 

Format Output dengan EasyWriter 

• Class EasyWriter memungkinkan output bilangan diformat 
menggunakan versi khusus dari print dan println 

• Perlu dibuat instance dari class EasyWriter atau obyek 
EasyWriter sebelum metodenya dapat dijalankan 
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EasyWriter screen = new EasyWriter(); 

• Obyek System.out tersedia secara otomatis, sehingga anda 
dapat menulis pernyataan seperti  
System.out.println(“What crop are you growing? “); 

• Jika anda tidak menformat output, cukup gunakan System.out 
(kode lebih singkat satu baris). 

 

Contoh 
EasyWriter screen = new EasyWriter(); 
double x = 2.184918284982 
double y = 127.318291823; 
 
screen.println(x); //sama dengan System.out.println(x) 
screen.println(x,3); // menampilkan 3 tempat desimal 
screen.println(x,5,10); // menampilkan 5 tempat desimal dlm 
   // daerah sepanjang 10 space 
screen.println(y,5,10); 

• Apa hasil dari tiap baris pernyataan di atas ? 

• Integer juga dapat di-align di dalam field.  
screen.println(3189,6); 
screen.println(13,6); 
screen.println(534,6); 

 

Output ke File Teks  
import TruePkg.*; 
public class FormattedOutputToAFile { 
  public static void main(String[] arg) { 
    EasyWriter screen = new EasyWriter(“output.txt”); 
    double x = 2.184918284982; 
    double y = 127.318291823; 
 
    screen.println(x);      // = System.out.println(x) 
    screen.println(x,3);    // menampilkan 3 tempat desimal 
    screen.println(x,5,10); // 5 tempat desimal dalamn 
        // daerah sepanjang 10 space 
    screen.println(y,5,10); 
  } 
} 

• Apa yang dihasilkan program saat dijalankan? 
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Rangkuman 

• Class bernama EasyReader dan EasyWriter menyediakan 
suatu cara mudah menangani input dan output terformat 

• EasyReader juga dapat digunakan untuk menangani input dari 
suatu file teks dan EasyWriter dapat digunakan untuk menulis 
ke suatu file teks 

• Compiler Java diberitahu bahwa program menggunakan class 
eksternal dengan menulis pernyataan import 

• Obyek merupakan instance dari suatu class 

• Terdapat perbedaan penting antara variabel sederhana dan 
tipe obyek 

• Variabel dengan tipe dasar mengalamati lokasi di memory 
yang mengandung suatu nilai  (misal suatu angka atau 
karakter). 

• Variabel dengan tipe obyek mengalamati lokasi di memory 
yang berisi suatu referensi (rujukan, acuan) ke (misal alamat 
memory dari) suatu obyek 
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4 
Karakter dan String 

 

Tipe Data char 
• Variabel bertipe char dapat digunakan untuk menyimpan satu 

karakter dari Unicode character set. 

• Unicode merupakan superset dari ASCII, kode standar yang 
digunakan untuk menyajikan karakter dalam memory 
komputer 

• Unicode menggunakan dua byte untuk menyimpan karakter, 
berarti unicode dapat menyajikan sebanyak 65536 karakter. 

• ASCII menggunakan satu byte, sehingga hanya dapat 
memberikan 256 karakter. Karakter ASCII merupakan 256 (0 
s.d 255) karakter pertama dari set Unicode. 

• Tanda petik tunggal (single quote) digunakan untuk 
merepresentasikan suatu nilai karakter 
char c1 = ‘E’; //E diapit single quote 
char c2 = ‘@’; //@ diapit single quote 

• Dua baris di atas dapat pula ditulis menjadi 
char c1 = \u0045; // desimal 69 
char c2 = \u0040; // desimal 64 

• Bilangan ditulis dalam basis 16 (hexa-decimal), ditandai oleh 
awalan (prefix) ‘ \u’. 

 

Contoh  
• Program berikut memasukkan karakter dan mengeluarkan 

nomor Unicode-nya 
 

import TruePkg.*; 
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public class CharToUnicode { 
  public static void main(String[] args) { 
    EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
    char ch = keyboard.readChar( 

“Ketik Karakter: “); 
    System.out.print(“Nomor Unicode: "); 
    System.out.println((int)ch); 
  } 
} 

• Eksekusi program ini menghasilkan output: 
Ketik Karakter: E 
Nomor Unicode: 69 

 

Contoh (2) 

• Kode berikut mengerjakan kebalikan dari program 
sebelumnya; menerima suatu nomor Unicode dalam desimal 
sebagai input dan mengeluarkan karakternya 
import TruePkg.*; 
 
public class UnicodeToChar { 
  public static void main(String[] args) { 
    EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
    int number = keyboard.readInt( 
   “Ketik Nomor Unicode: “); 
    System.out.print(“Karakter: "); 
    System.out.println((char)number); 

• Eksekusi program memberikan hasil: 
Ketik Nomor Unicode: 69  
Karakter: E 

 

Escape Sequence 

• Beberapa nomor Unicode tidak berpasangan dengan karakter 
yang dapat dicetak; nomor tersebut merupakan pasangan  
tombol keyboard khusus seperti tab, enter dan panah atas 

• Di sisi lain, diperlukan mekanisme khusus untuk 
menampilkan karakter tertentu seperti petik tunggal atau 
ganda, tanda dolar dan garis miring (slash). 
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• Q. Mengapa mencetak petik tunggal dan ganda merupakan 
masalah? 

• Pemanfaatan karakter khusus tersebut, di dalam Java (juga C 
dan C++)  harus melalui  escape sequences  

• Escape sequence didahului oleh karakter escape berupa 
backslash ‘\’. 

• Beberapa escape sequence yang umum: 

Escape Seq. Arti 
\t tab 
\n karakter baris baru (newline) 
\’ karakter petik tunggal 
\” karakter petik ganda 
\\ backslash 

  

• Contoh 
System.out.println(“\”Hello\”, dia berkata.”); 

memberikan luaran: 
“Hello”, dia berkata 

  

Class String 
• String merupakan deretan nol atau lebih karakter dari 

Unicode character set seperti “Hello”, “&*#” dan  ““. 

• Tipe data String bukan tipe dasar; String adalah class yang 
didefinisikan dalam paket java.lang. 

• Obyek String dibuat dengan menulis deretan karakter yang 
diapit petik ganda: 
String greeting = “Hello”; 
String parting = “Goodbye”; 
String emptyString = ““; 
String singleSpace = “ “; 

• Empat variabel tersebut adalah instance dari class String 
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• Karena String sering digunakan maka Java memudahkan 
penggunaannya termasuk proses instansiasinya. Anda tidak 
harus menggunakan kata kunci new untuk membuat instance 
dari class String 
String greeting = new String(“Hello”); 

 

Penggabungan String 

• Dua atau lebih string dapat digabung (join) menggunakan 
operator ‘ +’ (concatenation) 

• Operator  ‘+’  bersifat overload; jika operand bertipe numerik 
berarti penjumlahan; jika setidaknya satu operand bertipe 
String maka dilakukan penggabungan 

• Berbeda dengan bahasa object-oriented lain, Java tidak 
mendukung mekanisme umum operator overloading.  
public class ContohString01 { 

public static void main(String[] args) { 
String s1 = “Hello”; 
String s2 = “Hello Hello”; 
String s3 = s1 + s2; 
String s4 = s1 + “ “ + s2; 
String s5 = “Dia berkata \“Hello\”.”; 
String s6 = “Dia berkata \“” + s4 + “\”.”; 
System.out.println(s6); 

• Output : Dia berkata “Hello Hello Hello”. 

• Jika setidaknya satu operand bertipe String, Java 
mempromosikan operand lain ke String 
System.out.println(“Ada “ + 52 + ” kartu dalam 1 pak”); 

• Q: Apa yang dihasilkan pernyataan di atas? 

 

Class String dan Garbage Collection 

• Setelah suatu String dibuat, nilainya tidak dapat diubah – 
dikatakan bahwa obyek String bersifat immutable. 
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• Obyek String baru dibuat oleh Java saat assignment dilakukan 
terhadap variabel String yang telah ada 

• Ruang memory baru dialokasikan untuk menyimpan string-
string baru. Lokasi memory lama dibersihkan dan disiapkan 
untuk digunakan  kemudian. Proses ini dinamakan garbage 
collection. 
String s1 = “Hello”; 
String s2 = “Hello Hello”; 
String s3 = s1 + s2; 
s2 = “World”; 
s3 = s1 + s2; 

 
Panjang String 
• Panjang suatu String dapat diketahui menggunakan metode 

length() 
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public int length() 
   Return panjang string ini. 

   Panjang sama dengan jumlah karakter Unicode 
  16 bit dalam string. 

• Program ini mengembalikan panjang string yang dimasukkan 
oleh pengguna 
import TruePkg.*; 
public class PanjangString { 
  public static void main( String[] args) { 
    EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
    String s1; 
    s1 = keyboard.readString(“Masukkan string: “); 
    System.out.println(“Panjang string: “  

        + s1.length()); 
  } 
} 

• Q.  Apa yang dikeluarkan program di atas? 

 

Substring 
• Suatu bagian di dalam string dapat diambil menggunakan 

metode substring 
public String substring(int beginIndex, int endIndex) 
    Return suatu string baru yang merupakan  

substring dari string ini. 
 Substring bermula dari karakter pada posisi  
       beginIndex sampai endIndex - 1.  

Jadi panjang substring adalah endIndex-beginIndex 

• Metode ini mengembalikan suatu obyek String baru. 
Parameter yang harus diberikan hanya posisi karakter pertama 
dan posisi setelah karakter terakhir 

• Index pertama dari string adalah 0 (nol) 
s1 = “Trunojoyo”; 
 
// T r u n o j o y o 
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
s2 = s1.substring(2,7); // s2 bernilai “unojo” 
s1 = s1.substring(0,4); // s1 bernilai “Trun” 

• Q. Apa yang ditampilkan program ini di bawah? 
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System.out.println("abc"); 
String cde = "cde"; 
System.out.println("abc" + cde); 
String c = "abc".substring(2, 3); 
String d = cde.substring(1, 2); 
System.out.println(c + d); 

 

Metode Class String 
Class String menyediakan beberapa metode, di antaranya: 
 public String trim() 

Menghilangkan white space seperti karakter spasi dan tab 
berlebihan, di awal atau diakhir String 

 public String toLowerCase() 

Mengubah semua karakter dalam  String ke huruf kecil 
 public String toUpperCase() 

Mengubah semua karakter dalam String ke huruf besar 
 public String replace(char oldChar, char newChar) 

Mengembalikan suatu string baru sebagai hasil dari 
penggantian semua karakter oldChar dengan newChar 
s2 = s1.replace(‘y’,‘o’); 
s3 = “Unix. Trunojoyo ” 

     .replace(‘o’,‘a’).replace(‘x’,’v’); 

Setelah eksekusi 2 pernyataan di atas, s2 berisi “Trunojooo” 
dan s3 menjadi  “Univ. Trunajaya”. 

 

Perbandingan String 
• Perbandingan String perlu dilakukan secara hati-hati karena 

String bukan tipe data dasar 

• Operator kesamaan (==) tidak dapat digunakan karena 
operator tersebut membandingkan nilai referensi, bukan isi 
dari String itu sendiri 
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• Metode berikut dapat digunakan untuk membandingkan dua 
instance String 
public boolean equals(Object anObject) 
    Membandinkan string ini ke obyek tertentu.  

Hasilnya adalah true jika dan hanya jika argumen  
tidak null dan obyek String merepresentasikan  
deretan karakter yang sama dengan obyek ini. 

• Metode ini mengembalikan nilai boolean (true atau false). 
String s1 = “Trunojoyo”; 
 
System.out.println(s1.equals(“Trunojoyo”)); 
System.out.println(s1.equals(“Bangkalan”)); 

Output dari program ini adalah: 
True 
false 

 

Metode Lain 
Berikut ini adalah beberapa metode lain yang juga sering 
digunakan dalam membangun aplikasi Java: 
 public boolean equalsIgnoreCase(String anotherString) 

Membandingkan suatu String dengan String lain 
(anotherString), pengabaikan besar-kecilnya huruf. Dua string 
dianggap sama jika memiliki panjang sama dan  karakter-
karakter yang bersesuaian di dalam dua string juga sama 
(equal ignoring case). 

 public boolean startsWith(String prefix) 

Menguji apakah string dimulai dengan prefix tertentu. 
 public boolean endsWith(String suffix) 

Menguji apakah string diakhiri dengan suffix tertentu. 
 public char charAt(int index) 

Mengembalikan karakter pada index tertentu. Index 
mempunyai range dari 0 sampai length() - 1. Karakter 
pertama dalam deretan (string) berada pada index 0, index 
berikutnya 1 dan seterusnya. 
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 public int indexOf(int ch) 

Mengembalikan index (posisi) di dalam string dimana  
karakter ch pertama kali ditemukan. 

 public int indexOf(String str) 

Mengembalikan index di dalam string dimana substring str 
pertama kali ditemukan. 

 public int lastIndexOf(String str) 

Mengembalikan index di dalam string dimana sub string 
terakhir kali ditemukan, substring berada di ujung string, 
index paling kanan (rightmost) 

 

Latihan 

 Gunakan metode yang tepat dari class String untuk membuat 
program yang dapat menentukan apakah suatu string bersifat 
palindrom. 

 Palindrom adalah string yang dibaca dari depan maupun dari 
belakang memberikan hasil sama, misal : “kakak”, “ini”, 
“9807089”, “madam” dan “deed”. 

 

Metode Class & Instance 

• Metode-metode yang dicontohkan di atas disebut metode 
instance, yaitu metode yang dijalankan pada instance dari 
suatu class 
String s1 = “Trunojoyo”; 

 
//metode replace pada instance s1 
String s2 = s1.replace(‘y’,’o’); 

• Metode milik class (bukan yang telah diturunkan pada 
instance) juga dapat digunakan 

• Misal, di dalam class Character (bagian dari paket java.lang) 
terdapat metode toUpperCase berikut: 
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public static char toUpperCase(char ch) 
Karakter ch dipetakan ke huruf besarnya;  

 Jika karakter tidak mempunyai pasangan huruf  
 besar, karakter itu sendiri yang dikembalikan. 

• Kata kunci static menunjukkan bahwa ini adalah metode 
class, bukan metode instance 

• Metode class dijalankan langsung pada nama class (meskipun 
dapat pula dijalankan pada suatu instance) 
char fisrtChar = ‘a’; 
char secondChar = Character.toUpperCase(firstChar); 
System.out.println(secondChar); 

• Class Math dalam paket java.lang juga menyediakan metode 
class seperti Math.abs(), Math.random(), Math.round(), 
Math.sin() dan lain-lain 

• Q. Dimana lagi anda melihat metode class static? 

 

Rangkuman 

• Tipe dasar bernama char dapat digunakan untuk menyimpan 
karakter Unicode berukuran 2-byte (16 bit) 

• Class Character dalam paket java.lang menyertakan sejumlah 
metode untuk manipulasi karakter 

• String merupakan class khusus dalam bahasa Java.  

• Variabel String berisi referensi ke suatu instance dari class 
String 

• Obyek String bersifat immutable  

• Class String dalam paket java.lang memberikan sejumlah 
metode yang dapat digunakan untuk manipulasi string 

• Java mempunyai metode class dan instance. 
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5 
Seleksi Kondisi (Percabangan) 

 

Pendahuluan 

• Proses eksekusi program (flow of control) Java bergerak dari 
satu pernyataan ke pernyataan berikutnya, mulai dari baris 
paling atas. 

• Kontrol aliran paling sederhana adalah mengerjakan satu 
pernyataan setelah pernyataan sebelumnya – urut baris demi 
baris 

 
• Struktur kontrol lain adalah seleksi (selection), kontrol aliran 

ditentukan dengan keputusan sederhana, melalui proses 
seleksi: 

 
• Aliran dalam program juga dapat dikendalikan dengan 

pengulangan (repetition): 

 
• Java menyediakan mekanisme throwing and catching 

exceptions yang juga mengubah aliran dalam program. 
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• Terakhir, Java memungkinkan program memiliki lebih satu 
flow of control, masing-masing disebut thread, banyak thread 
berjalan bersama pada satu komputer 

 

Seleksi Sederhana 

• Pernyataan seleksi memanfaatkan ekspresi boolean yang 
dapat berupa true atau false (sehingga disebut binary 
decision). Aksi yang dikerjakan tergantung pada nilai hasil 
dari ekspresi: 

 
• Berikut ini adalah dua contoh kasus (dalam pseudocode): 
jika saya merasa lapar maka 
   beli nasi goreng 
jikatidak 
   tidak lakukan apapun 

jika saya merasa kuat maka  
   jalan kaki ke kampus 
jikatidak  
   naik kendaraan ke kampus 

• Bagian ‘tidak lakukan apapun’ dapat diabaikan, menjadi 

Ekspresi

Lakukan itu

true
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• Dalam pseudocode, misalnya : 
jika saya merasa lapar maka 

 beli nasi goreng 

 

Pernyataan if 
• Pernyataan if melakukan pengujian boolean menggunakan 

operator relasional : 
if (umur >= 18) 
  System.out.println(“Anda sudah dewasa.”); 
 
if (rokokperhari > 5) 
  System.out.println(“Hati-hati, hidup hanya sebentar.”); 
 
if (jumlahanak == 3) 
  bonus = bonus*2; 
 
if (tinggi < 5.5) 
  System.out.println(“Gak boleh masuk tentara.”); 
 
if (i != j) 
  System.out.println(“i dan j tidak sama.”); 

• Berikut ini adalah daftar operator relasional: 

Operator  Arti 
> Lebih dari 
>= lebih dari atau sama 
< kurang dari 
<= kurang dari atau sama 
== sama dengan 
!= tidak sama  

 

• Titik-koma tidak diperlukan di akhir baris if 

• Q. Apa yang dilakukan potongan program berikut? 
if (jumlahanak == 3); 

   bonus = bonus*2; 
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Pernyataan if-else 
if (umur > 18) 
  System.out.println(“Sudah waktunya menikah.”); 
else 
  System.out.println(“Masih muda tapi OK juga.”); 
 
if (botolperminggu > 21) 
  System.out.println(“Wah kebanyakan minum, Mas.”); 
else 
  System.out.println(“Sedikit, lebih baik berhenti.”); 
 
if (umur > 60) 
  bonus = (umur-60)*tambahan; 
else 
  System.out.println(“Tidak ada bonus buat anda.”); 
 
if (i != j) 
  System.out.println(“i dan j tidak sama.”); 
else 
  System.out.println(“i dan j sama.”); 
 
if (a > b) nilai = a - b; 
else  nilai = 1000 - a + b; 

• Tidak ada titik-koma di akhir baris if  atau else 

• Q. Apa yang dilakukan potongan progran berikut?  
if (umur > 60) 

      bonus = (umur-60)*tambahan; 
else; 

      System.out.println(“Tidak ada bonus.”); 

 

Pernyataan Majemuk 
• Java menyediakan dua jenis pernyataan; tunggal dan 

majemuk (single & compound). Contoh pernyataan tunggal : 
jumlah = a + b; 

• Pernyataan majemuk merupakan deretan pernyataan dibatasi 
kurung kurawal: 
{ 

    temp = a; 
    a = b; 
    b = temp; 

} 
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• Pernyataan majemuk dapat digunakan sama seperti 
pernyataan tunggal: 
if (a < b) { 
   temp = a;    
   a = b;     
   b = temp; 
} 

• Sebaiknya ditambahkan indentasi agar blok pernyataan 
menjadi jelas 

• Q. Apa yang dilakukan potongan program berikut? 
if (a < b) temp = a; a = b; b = temp; 

 

Contoh 

• Program ini mencari jumlah dan selisih dua bilangan yang 
dibaca dari keyboard, menukar nilai-nilainya jika diperlukan. 
import TruePkg.*; 
 
public class UrutBilangan { 

public static void main(String[] args) { 
 

// deklarasi variabel 
int a, b, temp, jumlah, selisih; 
EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
 
// ambil dua bilangan dari keyboard 
a = keyboard.readInt(“Masukkan Bilangan 1: "); 
b = keyboard.readInt(“Masukkan Bilangan 2: "); 
 
// tukar jika perlu 
if (a < b) { 
temp = a; a = b; b = temp; 
} 
 
jumlah = a + b; selisih = a - b; 
System.out.println(“Jumlah : “ + jumlah); 
System.out.println(“Selisih :“ + selisih); 
 
System.out.println(“Bilangan terbesar : “ + a); 
System.out.println(“Bilangan terkecil : “ + b); 

 } 
} 
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• Sama dengan program sebelumnya, tetapi dua bilangan 
disalin ke varaibel a dan b 
import TruePkg.*; 
 
public class UrutBilangan02 { 

public static void main(String[] args) { 
 

// deklarasi variabel 
int satu, dua, a, b, jumlah, selisih; 
EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
 
// ambil dua bilangan dari keyboard 
satu = keyboard.readInt(“Masukkan bilangan 1: "); 
dua = keyboard.readInt(“Masukkan bilangan 2: "); 
 
// salin a ke b 
if (satu < dua) { 
b = satu; a = dua; 
} 
else { 
b = dua; a = satu; 
} 
 
jumlah = a + b; selisih = a – b; 
System.out.println(“Jumlah  : “ + jumlah);  
System.out.println(“Selisih : “ + selisih); 
 
System.out.println(“Bilangan terbesar : “ + a); 
System.out.println(“Bilangan terkecil : “ + b); 

} 
    } 

 

Multi-Seleksi 

• Seleksi antara banyak alternatif dapat dipecah ke dalam 
sederetan keputusan biner: 

• Pernyataan Java yang sesuai dengan flowchart pada halaman 
selanjutnya adalah  
if (umur < 13) 
   System.out.println(“Anak-anak”); 
else if (umur < 18) 
   System.out.println(“Remaja”); 
else if (umur < 60) 
   System.out.println(“Dewasa”); 
else 
   System.out.println(“Pensiunan”); 
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• Tidak lebih dari satu pernyataan yang dieksekusi meskipun 

terdapat banyak alternatif hasil seleksi 

• Q. Apa hasilnya jika pengujian dilakukan terhadap umur yang 
lebih tua terlebih dahulu? 

 

Tipe Boolean 

• Variabel bertipe boolean dibuat seperti variabel tipe lain 
boolean gemuk = true; 

• Hasil ekspresi boolean dapat dilewatkan ke suatu variabel 
bertipe boolean : 
gemuk = (celana > 36); 

• Ekspresi yang lebih kompleks dapat dibangun menggunakan 
operator logika AND(&&), OR(||), NOT(!) dan 
EQUALS(==): 
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• Tabel-tabel ini disebut tabel kebenaran 

• Setiap operator mempunyai presedensi tertentu dalam suatu 
ekspresi;  NOT berprioritas tinggi, AND berprioritas 
menengah  dan OR berprioritas rendah 

 

Contoh 
if ((x > 3) && (y < 1.5)) 
   abc = abc * 4; 
 
if ((berat > 200) && (tinggi < 1.7)) 
   System.out.println(“Anda termasuk overweight”); 
else 
   System.out.println(“Anda gak gemuk tapi lumayan…”); 
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if (hujan && !bertopi) 
   System.out.println(“Anda akan kebasahan nanti”); 
 
if ((x==y) && (x>0) && (y>0)) 
   System.out.println(“x dan y positif, nilai sama”); 

• Dua if berikut memberikan hasil sama: 
if (!(x==y)) 
   System.out.println(“x dan y tidak sama”); 
 
if (x != y) 
   System.out.println(“x dan y tidak sama”); 

• Karena aturan prioritas, dua if ini juga sama: 
if ((kalori > 2000) || (berat > 200) && (tinggi < 1.7)) 
   System.out.println(“Anda kebanyakan makan kayaknya”); 
 
if ((kalori > 2000) || ((berat > 200) && (tinggi < 1.7))) 
   System.out.println(“Anda kebanyakan makan kayaknya”); 

• Jika ragu, gunakan tanda kurung untuk mempertegas prioritas 

 

Pernyataan switch 

• Java menyediakan pernyataan switch untuk pemilihan satu 
dari banyak alternatif saat menguji variabel atau ekspresi 
boolean yang sama 

• Contoh, bayangkan mekanisme pada mesin vending yang 
menghitung nilai koin yang dimasukkan berdasarkan beratnya 

• Anggap koin mempunyai nominal 50, 20, 10, 5, 2, dan 1 yang 
mempunyai berat masing-masing 35, 19, 16, 9, 7 dan 3 : 
berat = keyboard.readInt(); 
 
switch (berat) { 

case 35: kredit += 50; break; 
case 19: kredit += 20; break; 
case 16: kredit += 10; break; 
case 9 : kredit += 5; break; 
case 7 : kredit += 2; break; 
case 3 : kredit += 1; break; 

} 

• Variabel berat harus bertipe int, tidak double. 
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• Q. Mengapa bilangan floating point tidak dapat digunakan 
sebagai argumen dalam penyataan switch? 

• Pernyataan break mentransfer kontrol ke pernyataan yang 
mengikuti (setelah blok) pernyataan switch 

• Jika break dihilangkan, maka pernyataan case berikutnya 
dalam pernyataan switch akan diekskusi 

• Ini merupakan sumber error  tidak disengaja, hati-hati! 

 

Contoh 
import TruePkg.*; 
 
public class BuatGambar { 

public static void main(String args[]) { 
EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
EasyGraphics g = new EasyGraphics(200,200); 
 
System.out.println("1 Segi Empat"); 
System.out.println("2 Bujur Sangkar");  
System.out.println("3 Segitiga"); 
 
int nomor = keyboard.readInt(“Pilih Gambar: "); 
 
switch (nomor) { 

case 1: // segi empat 
g.moveTo(75,50);  g.lineTo(125,50); 
g.lineTo(125,150); g.lineTo(75,150);  
g.lineTo(75,50); break; 

 
case 2: // bujur sangkar 

g.moveTo(50,50);  g.lineTo(150,50); 
g.lineTo(150,150); g.lineTo(50,150); 
g.lineTo(50,50); break; 

 
case 3: // segi tiga 

g.moveTo(100,50); g.lineTo(150,150); 
g.lineTo(50,150);  g.lineTo(100,50); 
break; 

 
default: 

System.out.println(“Gambar pilihan salah!"); 
} 

} 
} 
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Switch Lebih Lanjut  

• Klausa default dapat digunakan di dalam pernyataan switch 

• Jika berat tidak memenuhi kriteria case maka pernyataan 
default akan dieksekusi: 
berat = keyboard.readInt(); 
 
switch (berat) { 

case 35: kredit += 50;break; 
case 19: kredit += 20;break; 
case 16: kredit += 10;break; 
case 9 : kredit += 5; break; 
case 7 : kredit += 2; break; 
case 3 : kredit += 1; break; 
default:  

screen.println(“Koin Tidak Dikenali!”); 
} 

• Lebih dari satu case dapat diasosiasikan ke suatu pernyataan  
atau blok penyataan: 
bulan = keyboard.readInt(); 
 
switch (bulan) { 

case 1: case 2: case 11: case 12: 
System.out.println(“Biaya kamar 50 dolar”); break; 
 

case 3: case 4: case 5: case 10: 
System.out.println(“Biaya kamar 100 dolar”); 
break; 

 
case 6: case 7: case 8: case 9: 

System.out.println(“Biaya kamar 75 dolar”); break; 
} 

• Ini lebih jelas dan singkat daripada bentuk pernyataan if-else: 
if ((bulan==1)||(bulan==2)||(bulan==11)||(bulan==12)) 
    System.out.println(“Biaya kamar 50 dolar”) 
else if ((bulan==3)||(bulan==4)||(bulan==5)||(bulan==10)) 

System.out.println(“Biaya kamar 100 dolar”) 

 

Pernyataan break 

• Perhatikan skema kenaikan gaji. Semua karyawan mendapat 
kenaikan 10 % tetapi manager mendapat ekstra 1 juta 
sebelum kenaikan ini diterapkan. 
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if (status==MANAGER) gaji += 1000000; 
 
if ((status==KARYAWAN) || (status==MANAGER)) 
    gaji = gaji + ((gaji/100)*10); 

• Di bawah ini jika diimplementasikan dengan switch: 
switch (status) { 

case MANAGER: 
 gaji += 1000000; 
case EMPLOYEE: 
 gaji = gaji + ((salary/100)*10); 
break; 

} 
• Perhatikan, pada case MANAGER tidak ada break agar 

MANAGER juga mendapat kenaikan 10 %. 

• Q. Apa yang terjadi jika blok case MANAGER diakhiri 
dengan break;? 

• Q. Mana yang lebih mudah diimplementasi dan dipahami, 
menggunakan if atau switch? 

 

Rangkuman 

• Java menyediakan pernyataan yang disebut struktur kontrol  
yang dapat mengubah aliran kontrol program. 

• Keputusan sederhana dapat dibuat dengan pernyataan if atau 
if-else. 

• Pernyataan if dan if-else menguji ekspresi boolean. Ekspresi 
boolean memberikan nilai evaluasi true atau false. 

• Variabel bertipe boolean dapat dideklarasi dan diberi nilai 
true atau false. 

• Pernyataan dapat tunggal atau majemuk. Penyataan majemuk 
sering disebut blok. 

• Nilai-nilai boolean dapat dikombinasikan dengan operator 
logika AND (&&), OR (||), EQUALS (==) dan NOT (!). 
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• Java menyediakan pernyataan switch untuk pengujian banyak 
nilai dari variabel atau ekspresi yang sama, sebagai alternatif 
multiple if-else. 

• Jika break tidak disertakan pada akhir suatu pernyataan case, 
aliran kontrol akan berlanjut ke pernyataan case berikutnya. 
Ini sangat berguna tetapi dapat menjadi sumber error jika 
tidak dikelola dengan baik. 
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6 
Pengulangan (repetition) 

 

Pendahuluan 
• Perulangan termasuk struktur kontrol penting. Suatu 

pernyataan atau deretan pernyataan (disebut loop body) 
dikerjakan ulang sebanyak jumlah tertentu 

• Java menyediakan dua jenis struktur kontrol untuk 
perulangan, yaitu counting loop dan conditional loop. 

• Counting loop melakukan perulangan sebanyak n kali; telah 
diketahui berapa kali perulangan akan terjadi  
lakukan (do) dibawah ini lima kali 

 tambahkan satu sendok gula ke dalam gelas berisi teh 

• Pada conditional loop, tidak diketahui berapa kali perulangan 
akan dilakukan;  pemrogram menentukan kapan loop berakhir 
dengan menguji suatu ekspresi (test) 

• Test dapat dilakukan di akhir dari loop (do loop) 
lakukan (do) 

 tambahkan satu sendok gula ke dalam gelas berisi teh 
selama (while) teh belum terasa manis 

• Test juga dapat ditempatkan di awal loop (while loop) 
selama (while) teh belum manis lakukan (do) 

 tambahkan satu sendok gula ke dalam gelas berisi teh 

• Loop do selalu dikerjakan, minimal satu kali, sedangkan pada 
loop while bisa jadi loop tidak dieksekusi sama sekali. Sesuai 
kasus yang akan dipecahkan, tentukan loop yang akan 
diaplikasikan. 

 

Pernyataan for 
• Pernyataan for bersifat counting loop. 
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for (Inisialisasi; Test; Modifikasi) 

 Badan Loop 

• Loop menggunakan variabel kontrol (counter) untuk 
mengetahui berapa kali loop telah dieksekusi. 

• Terdapat inisialisasi variabel kontrol dan test pada awal loop 

• Terdapat modifikasi terhadap variabel kontrol pada akhir 
setiap iterasi 

 
Contoh  

• Loop berikut mencetak 5 baris teks “Halo kawan“: 
int i;  // counter 
 
for (i=1; i<=5; i++) 
 System.out.println(“Halo kawan”); 

• Operator ‘++’ menaikkan nilai dari suatu variabel (i = i + 1 
dapat ditulis i++) 

• Java memungkinkan peletakan deklarasi  i di dalam pernyatan 
for; sehingga i hanya dapat diakses di dalam loop body. 
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for (int i=1; i<=5; i++) 
 System.out.println(“Halo kawan”); 

• Konvensi di Java, hitungan dimulai dari 0, bukan 1. Sehingga 
kode di atas sebaiknya diubah menjadi: 
for (int i=0; i<5; i++) 
 System.out.println(“Halo kawan”); 

• Variabel kontrol dapat diakses dari dalam loop. Contohnya 
menampilkan bilangan bulan antara 0 dan 9: 
for (int i=0; i<10; i++) 
 System.out.println(i); 

• Loop body dapat juga berupa blok pernyataan (lebih satu 
pernyataan di dalam { }) 

• Penggunaan indentasi memudahkan pemrogram membaca, 
memahami dan memelihara kode program 

• Konstanta juga dapat dilibatkan dalam loop, terutama untuk 
suatu inisialisasi. 

 

Contoh for 
/* 
Membuat tabel perkalian dengan pernyataan for 
*/ 
 
import TruePkg.*; 
 
public class TableKali { 

public static void main(String args[]) { 
final int JUMLAH_BARIS = 12; // jumlah baris tabel 
int nomor; 
 
EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
number = keyboard.readInt(“Masukkan Bilangan: "); 
 
for (int i=0; i<=JUMLAH_BARIS; i++) { 

System.out.print(i + “ kali “ + nomor + " = "); 
System.out.println(nomor*i); 

} 
} 

} 
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Variabel Kontrol 

• Nilai variabel kontrol biasanya dinaikkan (ditambah 1) setiap 
kali loop selesai dieksekusi. Namun juga dapat dinaikkan 
lebih dari satu menggunakan modifikasi berikut : 
i += 10; // i = i + 10; 

• Loop berikut menghitung dari 0 sampai 100 dalam kelipatan 
10 (0, 10, 20 ... 90, 100): 
for (int i=0; i<=100; i+=10) 
 System.out.println(i); 

• Perhatikan program WebMaker.java berikut 
/* 
File WebMaker.java 
Memanfaatkan loop for untuk membuat jejaring 
Loop digunakan untuk menghitung koordinat kelipatan 10 
*/ 
 
import TruePkg.*; 
 
public class WebMaker { 
public static void main(String args[]) { 
 

final int WIN_SIZE = 300; // ukuran jendela 
final int STEP_SIZE = 10; // jarak antar garis 
 
EasyGraphics g=new EasyGraphics(WIN_SIZE,WIN_SIZE); 
 
for (int x=0; x<=WIN_SIZE; x+=STEP_SIZE) { 

g.lineBetween(x,0,WIN_SIZE,x); 
g.lineBetween(x,WIN_SIZE,0,x); 
g.lineBetween(x,WIN_SIZE,WIN_SIZE,WIN_SIZE-x); 
g.lineBetween(0,WIN_SIZE-x,x,0); 

} 
} 

} 

• Perhitungan mundur dapat dilakukan menggunakan operator 
decrement; loop berikut menghitung mundur dari 10 sampai 0 
(10, 9, 8 ... 1, 0): 
for (int i=10; i>=0; i--) 
 System.out.println(i); 

• Perhitugan mundur dengan rentang lebih besar juga dapat 
dilakukan; loop berikut menghitung dari 100 sampai 0 dengan 
kelipatan 5 (100, 95, 90 ... 10, 5, 0): 
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for (int i=100; i>=0; i-=5) 
 System.out.println(i); 

• Q. Apa yang dikerjakan kode berikut? 
for (int i=50; i<=0; i-=5) 
 System.out.println(i); 

 

Latihan 
• Jelaskan output yang diberikan 2 kode for berikut, samakah? 

Soal 1: 
for (int i=1; i<=10; i++) 
 System.out.println(i); 
 
for (int i=0; i<10; i++) 
 System.out.println(i+1); 

Soal 2: 
for (int i=9; i<=MAX_NUMBER*10; i+=10) 
 System.out.println(i); 
 
for (int i=1; i<=MAX_NUMBER; i++) 
 System.out.println(i*10-1); 

 

Loop Bersarang (Nested) 

• Badan loop dapat menampung banyak pernyataan termasuk  
loop lainnya jika ada. Loop di dalam loop ini disebut sebagai 
nested loop atau perulangan bersarang. 

• Kode berikut memperlihatkan pembuatan grid tabel perkalian 
dengan nested loop: 
EasyWriter layar = new EasyWriter(); 
for (int i=1; i<=5; i++) { 

 for (int j=1; j<=10; j++) { 
     layar.print(i*j,3); 
     layar.print(" "); 
 } 
 layar.println(); 

} 
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• Variabel i adalah hitungan baris (loop terluar) dan j adalah 
hitungan kolom (loop lebih dalam) : 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 
2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 
3  6  9 12 15 18 21 24 27 30 
4  8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

• Metode println milik EasyWriter dapat digunakan untuk 
menformat tampilan untuk tipe data integer. 

• Metode print digunakan untuk menampilkan setiap baris dan 
println pada akhir setiap loop terdalam bertujuan memberikan 
ganti baris 

• Contoh lain dari nested loop dapat diihat pada file 
Graticule.java berikut 

/* 
File Graticule.java 
Nested for untuk membuat grid dari kotak 
Satu loop menghitung koordinat x,  
loop lain menghitung koordinat y 
*/ 
 
import TruePkg.*; 
 
public class Graticule { 
 

// deklarasi Konstanta 
public static void main(String args[]) { 

final int WIN_SIZE = 300; // ukuran jendela 
EasyGraphics g=new EasyGraphics(WIN_SIZE,WIN_SIZE); 
for (int x=50; x<=250; x+=10) 
for (int y=50; y<=250; y+=10) { 
 

// gambar kotak dengan tinggi &  
// lebar 8 pixel pada (x,y) 
g.moveTo(x,y); g.lineTo(x+8,y); 
g.lineTo(x+8,y+8); g.lineTo(x,y+8); 
g.lineTo(x,y); 

} 
} 

} 
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Pernyataan while 

 Pernyataan while termasuk conditional loop dan test  
(eveluasi ekspresi) dilakukan pada awal loop.  

 while (Ekspresi Boolean) 
  Loop body 

 Jika evaluasi boolean bernilai true maka loop body 
dieksekusi. 

 Di dalam loop body, beberapa operasi akan dikerjakan dan ini 
mungkin mengubah nilai dari ekspresi boolean. 

 Setelah eksekusi loop body, ekspresi kembali dievaluasi. 
Loop berhenti saat evaluasi mengembalikan nilai false. 

 Jika loop body tidak pernah menyebabkan ekspresi boolean 
bernilai false maka diperoleh infinite loop (perulangan tanpa 
henti) 

 
Contoh 
/* 
File Robot.java 
Robot membagi dua jarak antara dirinya & obyek,  
sampai obyek dicapai. 
*/ 
 
import TruePkg.*; 
 
public class Robot { 
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public static void main(String args[]) { 
 

final double JARAK_MIN = 0.5; 
EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
 
double jarak = keyboard.readDouble 

(“Masukkan jarak: ”); 
 
while (distance > JARAK_MIN) { 

System.out.println(“Jarak dari obyek adalah “ +  
jarak); 

System.out.println(“Bergerak...“); 
jarak = jarak/2; 

} 
 
System.out.println(“Obyek diperoleh,  

    jaraknya: “ + jarak); 
} 

} 

 

while dan Operator short-circuit 

• Pada Robot.java, robot membagi 2 jarak antara dirinya dan 
obyek sampai berada dalam JARAK_MIN. 

• Perulangan while mengevaluasi apakah jarak robot ke obyek 
masih lebih besar dari JARAK_MIN. Jika hasil evaluasi 
bernilai true maka jarak ke obyek dibagi 2, dan seterusnya 
sampai robot tidak bergerak karena sudah mencapai obyek. 
while (jarak > JARAK_MIN) { 
 System.out.println(“Bergerak...”); 
 jarak = jarak/2; 
} 

• Ekspresi boolean dapat lebih kompleks. Perhatikan program 
RobotBaterai.java yang mempunyai kondisi : 
while ((jarak > JARAK_MIN) && (bateraiPower > POWER_MIN)) 

• Pada kondisi ini, body dieksekusi hanya jika kedua kondisi 
bernilai true. 

• AND (&&) adalah operator short-circuit. Jika operand 
pertama bernilai false, operator kedua tidak pernah dievaluasi. 
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• Terdapat bentuk AND dimana kedua operand selalu 
dievaluasi (ditulis & bukan &&). Hal serupa, operator OR 
juga mempunyai dua bentuk (|| dan |). 

• Q. Ada masalah dengan salah satu loop berikut, loop mana? 
while ((i!=0) & ((n/i)>5)) 
 ... 
 
while ((i!=0) && ((n/i)>5)) 
 ... 

 

Contoh 
import TruePkg.*; 
 
public class RobotBaterai { 

public static void main(String args[]) { 
final double POWER_MIN = 0.1; 
final double JARAK_MIN = 0.5; 
 
EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
 
double jarak = keyboard.readDouble( 

“Masukkan jarak:"); 
double powerBaterai = keyboard.readDouble( 

“Masukkan Power Baterai: "); 
 
while ( (jarak > JARAK_MIN) &&  

(powerBaterai> POWER_MIN)) { 
System.out.println(“Jarak dari obyek: “ + jarak); 
System.out.println(“Power baterai: “ + 

powerBaterai); 
System.out.println(“Bergerak..."); 
jarak = jarak / 2; 
powerBaterai = powerBaterai / 2; 

} 
 
if (powerBaterai<= POWER_MIN) 

System.out.println(“Baterai Looooow!"); 
else 

System.out.println(“Obyek didapat, jaraknya “ +  
   jarak); 

} 
} 
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Pernyataan do 

• Pernyataan do juga termasuk conditional loop, tetapi test 
diletakkan di akhir loop. 
do 
 Loop body 
 while (Ekspresi Boolean) 

• Loop body selalu dieksekusi setidaknya satu kali. Perulangan 
berlanjut sampai evaluasi ekspresi menjadi false. 

• Loop do sering digunakan saat penanganan respon pengguna 
terhadap pertanyaan (seperti pilihan dari suatu menu) 

• Perhatikan SquareLoop.java yang menghitung kuadrat suatu 
bilangan sampai pengguna meminta program berhenti. 

Badan Loop

Test

true

 
Contoh 
/* 
File SquareLoop.java 
Menghitung kuadrat dari suatu bilangan 
Input pengguna menghentikan program 
*/ 
 
import TruePkg.*; 
 
public class SquareLoop { 

public static void main(String args[]) { 
String respon; 
EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
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do { 

int bil = keyboard.readInt(“Masukkan Angka: “); 
System.out.println(“Kuadrat: “ + number*number); 
respon = keyboard.readString(“Coba lagi? (y/n)"); 

} while (respon.equals("y")); 
 
System.out.println(“Selesai..."); 

} 
} 

 

for, while, do 
• Loop for dapat ditulis dalam bentuk while atau do. Tiga blok 

kode berikut memberikan hasil sama: 
for (int i=nilaiAwal; i<=nilaiHenti; i++) { 
 Pernyataan-pernyataan; 
} 
 
int i=nilaiAwal; 
while (i<=nilaiHenti) { 
 pernyataan-pernyataan; 
 i++; 
} 
 
int i=nilaiAwal; 
if (nilaiAwal <= nilaiHenti) 
do { 
 pernyataan-pernyataan; 
 i++; 
} while (i <= nilaiHenti); 

• Jika diketahui jumlah perulangan sebelum memasuki loop, 
gunakan for. Pernyataan for lebih cocok untuk loop 
sederhana. 

• Jika tidak diketahui jumlah perulangannya sebelum 
memasuki loop, biasanya while lebih tepat. 

• Pernyataan do digunakan jika diketahui bahwa loop body 
harus dieksekusi setidaknya satu kali. 

 

Latihan 

• Samakah output dua blok perulangan berikut? 
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Soal 1: 
 
int i=0; 
 
while (i<=5) { 

for (int j=1; j<=i; j++) 
System.out.print(“*”); 
 

if (i>0) 
 System.out.println(); 
i++; 

} 
 
for (int i=1; i<=5; i++) { 
 for (int j=1; j<=i; j++) 
  System.out.print(“*”); 
 
 System.out.println(); 
} 
 
Soal 2: 
 
for (;;) System.out.println(“.”); 
 
while(true) System.out.println(“.”); 

 

Fitur Loop Java 
• Jika pernyataan break hadir di dalam loop, maka iterasi aktif 

langsung dihentikan, menghentikan loop. 
while (ekspresi boolean 1) { 
 pernyataan1; 
 
 if (ekspresi boolean 2) 
  break; 
 
 pernyataan2; 
} 

• Juga tersedia pernyataan continue yang langsung 
menghentikan iterasi aktif dan memulai iterasi berikutnya 
(loop terus berjalan). 
while (ekspresi boolean 1) { 
 pernyataan1; 
 
 if (ekspresi boolean 2) 
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  continue; 
 
 pernyataan2; 
} 

• Perulangan di atas dapat pula ditulis tanpa continue: 
while (ekspresi boolean 1) { 
 pernyataan1; 
 
 if (!ekspresi boolean 2) { 
  pernyataan2; 
 } 
} 

 

Rangkuman 

• Java menyediakan pernyataan ‘looping’ untuk perulangan 
pernyataan atau blok pernyataan sebanyak beberapa kali. 

• Pernyataan for bersifat counting loop.  

• Pernyataan while dan do termasuk conditional loop. 

• Tiap pernyataan looping mempunyai karakteristik tersendiri, 
pemrogram harus dapat menggunakannya dengan tepat. 

• Loop dapat diletakkan di dalam body loop lain, membentuk 
suatu nested loop. 

• Conditional loop dapat menampung ekspresi boolean 
kompleks. Biasanya digunakan bentuk short-circuit dari AND 
(&&) dan OR (||) dalam ekspresi demikian. 

• Pernyataan break memungkinkan eksekusi keluar loop dan 
memroses pernyataan berikutnya setelah loop. 

• Penggunaan pernyataan break sebaiknya diminimalkan –
selalu ada cara menulis loop ber-break dalam bentuk tanpa 
break dan lebih jelas  
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7 
Larik (array) 

 

Koleksi Item Data 

• Kadang diperlukan rujukan ke koleksi elemen-elemen bertipe 
sama, misal daftar gaji, tabel detail karyawan. 

• Contoh, jika kita ingin menyajikan suatu koleksi 5 integer, 
mungkin akan ditulis: 
int  itemData1; 
int  itemData2; 
int  itemData3; 
int  itemData4; 
int  itemData5; 

• Java memungkinkan elemen-elemen bertipe sama 
ditempatkan di dalam satu array. 

• Array dapat dimanipulasi secara keseluruhan atau per-elemen. 

 

Deklarasi Array 

• Contoh: deklarasi array 5 bilangan bulat bernama arrayX, 
ditulis: 
int[] arrayX = new int[5]; 

• Karakter [] menunjukkan suatu array, sehingga int[] dapat 
dibaca sebagai “array dari int”. 

• Variabel arrayX menampung referensi ke suatu area di 
memory yang menyimpan kumpulan 5 bilangan bulat: 
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• Elemen array ditentukan dengan suatu index, misal arrayX[3]. 

Index dinomori dari nol; index terakhir adalah jumlah elemen 
array dikurang satu. 

• Array juga dapat diinisiasi menggunakan  ekspresi array 
literal dimana elemen-elemennya ditentukan dalam kurung 
kurawal : 
int[] arrayX = {1, 3, 5, 7, 9}; 

• Compiler mengetahu jumlah elemen array (5 dalam contoh 
ini, dinomori dari arrayX[0] sampai arrayX[4]). 

 

Pemrosesan Array 

• Loop sering digunakan untuk memroses setiap elemen dalam 
array: 
for (int i=0; i<arrayX.length; i++) 
 arrayX[i] = i * 10; 

• Suatu elemen dapat ditentukan menggunakan arrayX[i], 
dimana i adalah integer dalam range index yang valid. Jika i 
berada di luar index, akan diperoleh pesan ArrayIndexOut-
OfBoundsException. 

• Kesalahan umum adalah menulis: 
for (int i=0; i<=arrayX.length; i++) // SALAH! 
 arrayX[i] = i * 10; 

• Jumlah elemen arrayX dapat diperoleh menggunakan metode 
length(), misalnya arrayX.length. Ini lebih baik daripada 
menggunakan suatu nilai literal sebagai counter, terutama 
dalam perawatan software: 
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//sebaiknya i < 5 diganti i < arrayX.length 
 
for (int i=0; i<5; i++) // tidak baik! 
 arrayX[i] = i * 10; 

• Anda dapat membuat array yang menampung jumlah elemen 
sesuai keinginan pengguna: 
int jumlahelemen = keyboard.readInt(“Jumlah elemen? "); 
int[] arrayX = new int[jumlahelemen]; 

• Loop for dapat digunakan untuk membaca elemen-elemen 
array yang dimasukkan melalui keyboard, juga untuk  
menampilkannya ke layar. 

• Perhatikan program SimpleTable.java 
/* 
File SimpleTable.java 
Membaca dan menulis tabel integer sederhana 
*/ 
 
import TruePkg.*; 
 
public class SimpleTable { 

public static void main(String[] args) { 
 

// stream untuk input & output 
EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
 
// membuat array berukuran user-defined 
int jumlahElemen = keyboard.readInt( 

    “Berapa elemen? "); 
int[] arrayX = new int[jumlahElemen]; 
 
// membaca nilai elemen (isi) array 
for (int i=0; i<jumlahElemen; i++) 

arrayX[i] = keyboard.readInt(“Bilangan “ +  
  (i+1) + ": "); 

 
// menulis isi array ke layar 
System.out.println(“Bilangan anda tadi adalah:"); 
 
for (int i=0; i<jumlahElemen; i++) 

System.out.println(arrayX[i]); 
} 

} 
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Index & Ekspresi 

• Disamping menggunakan literal integer atau variabel untuk 
meng-index suatu array, ekspresi juga dapat digunakan 
sebagai  index atau subscript. 
public class TestArrayExpressions { 

public static void main (String[] args) { 
int x=1, y=10; 
int[] dataItem = new int[5]; 
 
dataItem[2] = 5; 
dataItem[0] = dataItem[2] * 2; 
 
dataItem[x+2] = 3*4; 
dataItem[3-2] = 65; 
 
dataItem[2+(x*6+98)/52] = 2+x+y; 
 
for (int i=0; i<5; i++) 

System.out.println(dataItem[i]); 
} 

} 
• Q: Apa yang dihasilkan program di atas? 

 
Latihan 

• Apa efek dari kode Java berikut? 
int i; 
int[] a = new int[6]; 
 
for (i=1; i<6; i++) 

a[i]=i; 
for (i=1; i<6; i++) 

System.out.print(a[i]+ “ ”); 
 

System.out.println(); 
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A. Menampilkan 1 2 3 4 5 6 

B. Menampilkan 0 1 2 3 4 5 

C. Menampilkan 1 2 3 4 5 

D. Menampilkan persan kesalahan saat run-time 

 

Pencarian 

• Masalah terkait pencarian atau searching sering diaplikasikan 
dengan array karena dianggap mudah menyimpan dan 
menemukan item (elemen) tertentu. 

• Pada linear search, pencarian dimulai dari awal tabel, 
memeriksa tiap elemen secara urut untuk menentukan apakah 
elemen tersebut cocok dengan yang dicari. 

public class ArrayLinearSearch { 
public static void main (String[] args) { 
 

int[] dataItem = {24, 5, 6, 23, 42, 45, 2, 42, 1, 8}; 
int posisi = 0, nilaiDicari = 42; 
 
while  ((posisi<dataItem.length)&&  

(dataItem[posisi]!= nilaiDicari)) { 
posisi++; 

} 
 
if (posisi<dataItem.length) 

System.out.println(nilaiDicari +  
" ditemukan pada index "+ posisi); 

else 
System.out.println(nilaiDicari +  

" tidak ditemukan"); 
} 

} 
• Saat dijalankan, keluarannya adalah 

42 ditemukan pada index 4 

• Program di atas hanya menemukan nilai data pertama yang 
dicari, dan langsung berhenti.  Kode tersebut dapat 
dimodifikasi sehingga diperoleh semua elemen yang cocok: 
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for (int i=0; i<dataItem.length; i++) { 
 if (dataItem[i]== nilaiDicari) 

 System.out.println(nilaiDicari + 
” ditemukan pada index “+i); 

} 
 

Pencarian Biner 

• Jika diketahui array berada dalam kondisi terurut (dari kecil 
ke besar atau sebaliknya), pencarian akan lebih efisien 
menggunakan binary search. 

• Lihat elemen di tengah array.  Jika itu adalah elemen yang 
diinginkan, selesai. Jika tidak,  pencarian dibatasi pada 
setengah atas atau bawah (karena telah terurut). 

• Pencarian berlanjut pada bagian lebih kecil, sampai elemen 
ditemukan atau panjang bagian telah nol. 

 
• Pada gambar di atas,  target bilangan (42) diperoleh dalam 2 

iterasi; linear search memerlukan 8 iterasi. 

• Q. Bagaimana hubungan biaya dan efektifitas pencarian? 
public class ArrayBinarySearch { 

public static void main (String[] args) { 
int[] dataItem = {1, 2, 5, 6, 8, 23, 24, 42, 45, 48}; 
int nilaiDicari = 42; 
int awal = 0; 
int akhir = dataItem.length-1; 
int tengah = 0; 
boolean ketemu = false; 
 
while ((awal <= akhir) && (!ketemu)) { 

tengah = (awal+akhir)/2; 
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if (dataItem[tengah]>nilaiDicari) 
 akhir = tengah-1; 
else if (dataItem[tengah]<nilaiDicari) 
 awal = tengah +1; 
else 
 ketemu = true; 

} 
 
if (ketmu) 

System.out.println(nilaiDicari+   
" ketemu pada index " + tengah); 

else  
System.out.println(nilaiDicari +  

" tidak ditemukan"); 
} 

} 

 

Tracing Binary Search 
if (dataItem[tengah]<nilaiDicari) 

awal = tengah + 1; 

1 48454224238652

itemData

awal

akhirtengah

sasaran

ketemu

42

0

false

94

 
if (dataItem[tengah]>nilaiDicari) 

akhir = tengah - 1; 
else if (dataItem[tengah]<nilaiDicari) 

awal = tengah + 1; 
else 

ketemu = true; 
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1 48454224238652

itemData

awal

akhirtengah

sasaran

ketemu

42

5

true

97

 
 

Array Multi-dimensi 
• Anda dapat mempunyai array lebih satu dimensi, umumnya 2 

dimensi yang mempunyai baris dan kolom 
int[][] grid = new int[3][3]; 

• Bentuk array bertipe int[][], dibaca ‘array dari array int’. 
Sehingga, sebenarnya adalah array satu deminensi dari array 
satu dimensi. 

• Dalam memroses array dua dimensi, gunakan nested loop:  
for (int i=0; i<grid.length; i++) 
 for (int j=0; j<grid[i].length; j++) 

grid[i][j]=0; 
• Counter i digunakan untuk menghitung baris dan j untuk 

menghitung kolom pada setiap baris. 

• Anda dapat menginisiasi array multi-dimensi dengan sutau 
nilai literal, melalui penulisan elemen setiap baris dalam 
kurung kurawal: 
int[][] grid = {{0,1,2},{3,4,5},{6,7,8}}; 

• Q. Apa yang dihasilkan grid.length dan grid[i].length? 
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Tesselation automata 

• Tesselation automata adalah model matematis dari sistem 
fisik dimana ruang dan waktu bersifat diskret. 

• Pada setiap langkah waktu (generasi), digunakan aturan untuk 
membangkitkan state baru berdasarkan state generasi 
sebelumnya. 

• Digunakan dua array dua dimensi integer untuk 
merepresentasikan state dalam generasi lama dan baru: 
int[][] lama = new int[MSIZE][MSIZE]; 
int[][] baru = new int[MSIZE][MSIZE]; 

• Tiap elemen dalam array adalah 0 atau 1. Awalnya, semua 
diset 0, kecuali 1 untuk elemen di tengah. 

• Berawal dari state ini, diterapkan aturan berikut untuk setiap 
titik (x,y), dimana k adalah jumlah current generation (aktif): 
when k mod 2 == 0, 
 if orto == 1 then  

c[x][y] = 1 
 

when k mod 2 == 1, 
 if (orto + diago) == 1 then  

c[x][y] = 1 
• Orto adalah jumlah tetangga ortogonal dari titik (x,y), dan 

diago jumlah tetangga diagonal 
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/* 
File Tesselation.java 
"Mod 2" Tesselation Automata, array multi-dimensi 
*/ 
 
import TruePkg.*; 
 
public class Tesselation { 

public static void main(String args[]) { 
final int MSIZE = 200; 
final int MAX_GENERATION = 50; 
 
// create a new graphics window 
EasyGraphics graphics =  

new EasyGraphics(MSIZE,MSIZE); 
 

// arrays to hold the old state and new state 
int[][] oldc = new int[MSIZE][MSIZE]; 
int[][] newc = new int[MSIZE][MSIZE]; 
 
// start with a lattice of all zeros, apart from 
// a one in the middle 
for (int i=0; i<MSIZE; i++) 
for (int j=0; j<MSIZE; j++) 
oldc[i][j]=0; 
oldc[MSIZE/2][MSIZE/2]=1; 
 
// k counts the generations 
for (int k=1; k<MAX_GENERATION; k++) { 
 

// set the new generation to all zeros 
for (int i=0; i<MSIZE; i++) 

 for (int j=0; j<MSIZE; j++) newc[i][j]=0; 
 

// apply the rules for creating a new generation 
for (int y=1; y<MSIZE-1; y++) 
    for (int x=1; x<MSIZE-1; x++) { 

    int corth = oldc[x][y-1]+oldc[x][y+1]+ 
          oldc[x-1][y]+oldc[x+1][y]; 
 

if ((k%2 == 0) && (corth==1))  
 newc[x][y]=1; 
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if (k%2 == 1) { 
     int cdiag = oldc[x-1][y-1]+ 

oldc[x-1][y+1]+ oldc[x+1][y+1]+  
oldc[x+1][y-1]; 
 

if ((corth+cdiag)==1)  
newc[x][y]=1; 

    } 
} 
 
// overlay the new generation on the old one 
for (int y=1; y<MSIZE-1; y++) 

 for (int x=1; x<MSIZE-1; x++) 
     if (newc[x][y]==1) oldc[x][y]=1; 
} 
 
// display the pattern in the graphics window 
for (int y=0; y<MSIZE; y++) 
 for (int x=0; x<MSIZE; x++) 
     if (oldc[x][y]==1) graphics.plot(x,y); 

} 
} 

 

Rangkuman 

• Mekanisme array Java memungkinkan pemeliharaan dan 
manipulasi terhadap koleksi data. 

• Akses terhadap elemen dari array menggunakan index 

• Inisiasi isi dari array dapat dilakukan saat deklarasi. 

• Loop menyediakan mekanisme tepat untuk akses secara urut 
(sequential) elemen-elemen array 

• Operasi umum terhadap array adalah searching. 

• Pencarian biner lebih efisien daripada pencarian linear. 

• Java mendukung deklarasi array multi-dimensi. 
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8 
Class dan Obyek 

 

Mengapa Berorientasi Obyek? 

• Benda atau hal dalam dunia nyata dapat digambarkan 
bersama dengan status dan pekerjaan yang dilakukannya. 

• Benda atau hal tertentu dapat disebut obyek, sedangkan status 
(state) dapat disebut atribut atau properti. Pekerjaan dapat 
dikatakan action atau perilaku (behaviour). Setiap obyek pasti 
mempunyai atribut dan action. 

• Orang (obyek) mempunyai tangan, warna_kulit, kesukaan, 
umur (atribut) dan dapat berjalan, menulis, belajar dan 
menghadiri kuliah (perilaku) 

• Contoh: vending machine, berkomunikasi dengan customer 
melalui suatu antar muka. 

 
• Customer dapat meminta mesin menjalankan suatu action, 

misalnya memilih item yang dibeli atau mengembalikan coin 
yang dimasukkan 

• Mesin mempunyai status yang mempengaruhi perilakunya; 
status tidak mampu memberikan perubahan bagi customer. 
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• Bagi customer, vending machine sebagai sebuah ‘black box’. 
Customer tidak (perlu) tahu bagaimana mesin bekerja untuk 
menggunakannya; detail mekanisme disembunyikan. 

 

Prinsip Pendekatan OO 

• Suatu object menyediakan sekumpulan operasi yang dapat 
dijalankan pengguna (orang, mesin atau obyek lain). Operasi 
ini disebut method. 

• Suatu object mempunyai state internal. Sebagian mungkin 
disediakan untuk pengguna sehingga dapat diakses langsung 
atau lewat method. 

• Object adalah sebuah black box. Beberapa state internalnya 
disembunyikan dari pengguna (information hiding). 

• Pengguna tidak tahu bagaimana method bekerja, atau 
bagaimana method tersebut memanipulasi state internal. 

 

Object dan Class 
• Terdapat banyak tipe vending machine, tetapi semuanya 

mempunyai fungsionalitas dasar sama. 

• Sehingga dapat dikatakan, ada sebuah class vending machine. 

 
• Dalam class ini, secara umum dapat ditentukan state yang 

dikelola dan action (method) yang disediakan, misal semua 
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vending machine akan mengeluarkan satu produk dari 
beberapa jenis minuman. 

• Vending machine tertentu merupakan instance dari class 
vending machine. Semua instance mempunyai metode sama 
tetapi dapat berbeda state. 

• Secara umum, object adalah instance dari sebuah class. 

 

Obyek Software 

• Perhatikan kasus penawaran makanan. 

• Setiap makanan mempunyai nama. Harga dari makanan dan 
jumlah kalori di dalamnya juga perlu disimpan. 

• Miniatur dari class yang dapat digunakan adalah 
public class Makanan { 

// variabel-variabel instance 
// deklarasi method 

} 

• Variabel instance memodelkan atribut-atribut dari suatu 
makanan: 
nama makanan (String) 
harga (double) 
jumlah kalori (int) 

• Metode memodelkan operasi pada makanan, misal mencari 
namanya atau mengatur harganya 

• Class dideklarasikan public agar dapat diakses oleh class lan. 

• Namun, variabel instance biasanya dideklarasikan private 
sehingga nilai-nilainya hanya tersedia di dalam class 
(information hiding). 

 

Class Makanan 
public class Makanan { 

// variabel instance 
private String nama; 
private double harga; 
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private int kalori; 
// deklarasi metode 

} 

• Variabel instance hadir dalam body deklarasi class, tidak di 
dalam method. 

• Variabel tersebut dikatakan mempunyai global scope; nilai-
nilainya dapat diakses dari suatu metode di dalam class. 

• Variabel yang didefinisikan di dalam suatu method (seperti 
main) hanya dapat diakses di dalam method tersebut – local 
scope. 

• Anda dapat membuat banyak instance dari Makanan, masing-
masing mempunyai nilai variabel instance sendiri 

Makanan

nama:String

kalori:int

harga:double

burger:Makanan

nama:”burger”

kalori:1200

harga:2.49

pizza:Makanan

nama:”pizza”

kalori:400

harga:4.99

instance dariinstance dari

 
 

Method get dan set 

• Jika variabel instance bersifat private, bagaimana class lain 
mengubah atau mengakses state dari suatu obyek? 

• Perlu disediakan method untuk mengambil dan mengatur 
nilai setiap variabel instance private. 
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• Konvensi, method yang mengubah nilai suatu variabel 
instance bernama set (mutator) dan dimulai dengan kata set. 

• Method yang mengambil nilai dari suatu variabel instance 
bernama get dan dimulai dengan kata get. 

• Deklarasi method terdiri dari signature diikuti oleh body 
(dalam kurung kurawal): 
<access> <return value type> name ( <parameters> ) { 

// body 
} 

• Penulisan method get cukup mudah; hanya mengembalikan 
nilai dari variabel instance, pastikan bahwa type 
kembaliannya yang digunakan cocok. 
public double getHarga() { 

return harga; 
} 

• Sehingga, jika kentangGoreng adalah instance dari Makanan 
maka dapat ditulis : 
double harga = kentangGoreng.getHarga(); 

• Q.  Bagaimana definisi dari method getKalori? 

 

Method set 
• Ini adalah metode untuk mengatur harga dari suatu Makanan: 

public void setHarga(double hrg) { 
 harga = hrg; 
} 

• Tidak seperti method get, set tidak mengembalikan suatu nilai 
sehingga digunakan type kembalian void. 

• Informasi dilewatkan ke dalam method melalui proses 
parameter passing. 

• Method setHarga di atas mempunyai formal parameter hrg, 
bertype double. 

• Method dijalankan dengan memberikan actual parameter 
bertype sama, nilainya dilewatkan ke parameter formal. 
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• Jika kentangGoreng adalah instance dari Makanan maka 
dapat ditulis : 
kentangGoreng.setHarga(7500); 

• Parameter aktual (7500) dilewatkan ke parameter formal, 
sebagaimana biasa 
Hrg = 7500; 

• Sehingga body method setHarga selama proses ini berbentuk 
Harga = 7500; 

• Pemanggilan terhadap method set mengubah state dari object  
kentangGoreng.setHarga(7500); 
 
// harga berisi 7500 
double harga = kentangGoreng.getHarga();  

 

Constructor 

• Sebuah class dapat mempunyai method khusus yang langsung 
dijalankan saat pembuatan instance –  disebut constructor – 
metode bernama sama dengan nama class. 

• Konstruktor dasar tidak punya parameter dan body : 
public Makanan() { 
} 

• Pernyataan berikut membuat sebuah instance  dari class 
Makanan, memory dialokasikan untuk variabel-variabel 
instance, tetapi belum berisi nilai. 
Makanan makanMalam = new Makanan(); 

makanMalam:Makanan

nama:?

kalori:?

harga:?
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• Konstruktor dapat digunakan untuk memberikan atau 
mengatur variabel instance ke suatu nilai default: 
public Makanan() { 

nama = “”; 
harga = 0.0; 
kalori = 0; 

} 
• Sekarang, saat suatu obyek dibuat (bertipe class) maka 

constructor dipanggil dan nilai awal untuk variabel instance 
telah disiapkan (juga lokasinya di memory). 

 
 

Konstruktor Berbeban Lebih 

 Anda dapat menulis konstruktor yang memungkinkan nilai-
nilai awal dari atribut Makanan diset  melalui parameter: 
public Makanan(String n, double h, int k) { 

nama = n; 
harga = h; 
kalori = k; 

} 

 Konstruktor ini dapat dipanggil sebagai berikut: 
Makanan makanMalam = new Makanan(“Soto”, 5000, 600); 

 Parameter formal dan aktual dicocokkan. 

 Instance dari Makanan dibuat, nilai variabel instance diset  
sesuai nilai parameter. 

 Sekarang ada dua konstruktor untuk class Makanan, tanpa 
dan dengan parameter: 
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public Makanan() { ... } 
public Makanan(String n, double h, int h) { ... } 

 Compiler mengetahui konstruktor mana yang dipanggil – 
membandingkan parameter aktual terhadap parameter formal. 

 Secara umum, suatu class dapat mempunyai beberapa method 
dengan nama sama tetapi berbeda parameter formal – ini 
disebut overloading. 

 Q. Dimana lagi anda melihat overloading? 

 
 

Method toString 

 Sangat membantu jika pengguna dapat menampilkan atribut-
atribut dari suatu class dengan memanggil sebuah method, 
tidak memanggil banyak method atau akses langsung ke 
atribut (yang kadang harus diset private) 

 Solusinya adalah menyiapkan method toString : 
public String toString() { 

return “Nama = ” + nama + ”, Harga = ”+ harga + 
“ dan Kalori = ” + kalori; 

} 

 Kapan method toString digunakan? Java secara otomatis 
menjalankan method toString saat ada ekspresi yang 
memerlukan argumen string, misalnya mencetak (println) 
dengan argumen berupa nama obyek. 
Makanan pizza = new Makanan(“Paparons Pizza”,  
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  35400, 1220); 
System.out.println(pizza); 

Keluaran dari baris di atas adalah: 
Nama = Paparons Pizza, Harga = 35400 dan Kalori = 1220 

 Hasil dari kode berikut juga sama dengan di atas: 
System.out.println(pizza.toString()); 

 

Variabel Static dan Enumerasi 
• Perhatikan suatu ekstensi class Makanan dimana makanan 

mungkin pula disediakan bagi keperluan vegetarian, normal 
atau diet. 

• Anda dapat menggunakan String untuk merepresentasikan 
atribut ini, tetapi itu terlalu umum; diet hanya mempunyai 3 
kemungkinan nilai, mengapa harus menggunakan string?! 

• Java tidak menyediakan type data  enumeration. 

• Namun begitu, anda dapat menyelesaikan ini menggunakan 
konstanta class: 
public class Makanan { 

// konstanta class 
public static final int NORMAL = 0; 
public static final int VEGAN = 1; 
public static final int VEGETARIAN = 2; 
public static final int TIDAKADA = 3; 
 
// variabel instance 
private String nama; 
private double harga; 
private int kalori; 
private int diet; 
 
// deklarasi method 

} 
• Konstanta ini didefinisikan di dalam class - bukan dalam 

method, dan diawali kata kunci static 

• Konstanta class menjadi milik class dimana dideklarasikan. 
Class lain merujuknya menggunakan nama class: 
Makanan.VEGETARIAN 
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Method get & set (Enumerasi) 

• Berikut adalah class Makanan dengan tambahan atribut diet: 
public Makanan() { 

nama  = “”; 
harga  = 0.0; 
kalori  = 0; 
diet  = TIDAKADA; 

} 
 
public Makanan(String n, double h, int k, int d) { 

nama  = n; 
harga  = h; 
kalori  = k; 
diet  = d; 

} 
 
public void setDiet(int d) { 
 diet = d; 
} 
 
public int getDiet() { 
 return diet; 
} 
 
public String toString() { 

return “ Nama = ” + nama + ”, Harga = ” + harga + 
”, Kalori = ” + kalori + ”dan Diet = ” + diet; 

} 

• Ada yang aneh? YA; saat anda menampilkan nilai dari atribut 
diet, diperoleh nilai int(eger): 
Makanan pizza = new Makanan(“Paparons Pizza”, 

 35400, 1220, Makanan.NORMAL); 
System.out.println(pizza); 

Keluaran yang diperoleh: 
Nama = Paparons Pizza, Harga = 35400, Kalori = 1220 dan Diet = 0 

Metode getDiet 

• Solusi masalah di atas adalah menyediakan method yang 
mengembalikan String dari atribut diet : 
private String getDietString() { 

String s=””; 
 
switch(diet) { 
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case NORMAL  : s = “normal”; break; 
case VEGAN   : s = “vegan”; break; 
case VEGETARIAN  : s = “vegetarian”; break; 
case TIDAKADA  : s = “tidakada”; 

} 
return s; 

} 
• Q. Program client menginisiasi class Makanan dengan cara: 

Makanan lebaran = new Makanan(“Ketupat lebaran”, 
6500, 400, 35); 

Jika method getDietString dijalankan pada object lebaran, apa 
yang dihasilkan? Bagaimana menyelesaikan masalah ini? 

 

javadoc 

• Setelah menulis suatu class, anda sebaiknya (perlu) 
mendokumentasikannya dengan benar bagi pengguna class 

• Java memberi kemudahan dengan menyediakan tool bernama 
javadoc, membangkitkan dokumentasi HTML dari komentar. 

• Komentar dokumentasi diawali dengan /** dan diakhiri */. Di 
antara dua simbol tersebut diletakkan tag-tag format 

• Beberapa tag yang banyak digunakan adalah 
@author nama penulis 
@param deskripsi nama parameter 
@return deskripsi class 

• Berikut ini adalah contoh penulisan terdokumentasi dari 
method setNama dan getHarga: 
/** 
* Set atribut nama 
* @param n nama dari Makanan 
*/ 
public void setNama(String n) { 
 nama = n; 
} 
 
/** 
* Get atribut harga 
* @return harga dari Makanan 
*/ 
public double getHarga() { 
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 return harga; 
} 

• Kemudian membangkitkan dokumen HTML, gunakan tool 
javadoc seperti berikut : 
javadoc Makanan.java 

 

Rangkuman 

• Class adalah sebuah modul yang  menyembunyikan  state 
internalnya (data) dan berinteraksi dengan modul lain hanya 
melalui interface yang didefinisian dengan baik. 

• Atribut dari sebuah kelas (umumnya) disembunyikan dengan 
deklarasi variabel instance bersifat private. 

• Perlu dibuat method ‘get’ untuk mendapatkan nilai atribut 
dan method ‘set’ untuk mengubah nilai atribut. 

• Anda dapat menulis method yang mempunyai nama sama 
tetapi berbeda parameter - overloading (berbeban kebih). 

• Instance baru dari class dibuat dengan menjalankan method 
constructor. Konstruktor boleh method berbeban lebih. 

• Pada saat penulisan suatu class, sebaiknya dibuat method 
toString yang mengembalikan representasi String dari obyek. 

• Kata kunci static menunjukkan bahwa atribut adalah milik 
class, bukan instance dari class tersebut. 

• Java tidak mendukung type enumeration, tetapi fungsi serupa 
dapat dicapai menggunakan konstanta class  

• Tool javadoc memungkinkan dokumentasi HTML 
dibangkitkan dari komentar di dalam program Java. 

9 
Metode dan Parameter 
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Ingatkah Anda? 

• Istilah class, object, instance dan method. 

• Gagasan dari variable - sebuah kotak dalam memory yang 
mengandung suatu nilai bertipe data tertentu. 

• Input dan output menggunakan paket TruePkg & java.io 

• Bagaimana memanipulasi suatu String (koleksi character). 

• Bagaimana menyeleksi sejumlah alternatif menggunakan if, 
else, switch dan case. 

• Bagaimana melakukan perulangan menggunakan suatu 
counting loop (for) dan conditional loop (do..while). 

• Bagaimana mendeklarasi suatu array, suatu koleksi data 
dimana setiap elemen mempunyai tipe sama. 

• Bagaimana mendeklarasi sebuah class java sederhana, 
menyediakan constructor dan menulis metode get dan set. 
public class Makanan { 
 // atribut atau state 

public int kalori;  
public double harga;  
public String nama; 

 
 // constructor 

public Makanan() { 
nama = ””;  
harga = 0;  
kalori = 0; 

 } 
 
 public Makanan(String n, double h, int k) { 

nama = n;  
harga = h;  
kalori = k; 

 } 
 // method set 

public void setHarga(double h) { 
harga = h; 

 } 
  
 // method get 
 public double getHarga() { 
  return harga; 
 } 
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} 

 

Method class  
• Melihat lebih dekat metode yang disediakan oleh class 

Makanan dan bagaimana parameter ditangani. 

• Dapat diidentifikasi 3 jenis metode di dalam class Makanan. 

• Constructor. Metode khusus yang membangun  instance 
baru dari sebuah class 
public Makanan(String n, double h, int k, int d) { ... } 

Constructor tidak mempunyai tipe kembalian dan nama 
metode sama dengan  nama class. 

• Metode set yang mengubah atribut dari suatu obyek:  
public void setHarga(double p) { ... } 

Tipe kembaliannya void, diabaikan, tidak mengembalikan 
suatu nilai. 

• Metode get yang mengembalikan nilai atribut, atau 
menghitung kemudian mengembalikan hasilnya:  
public double getHarga() { ... } 

Tipe nilai kembalian ditentukan selain void. 

 

Constructor & Chaining 
• Saat constructor dipanggil, suatu obyek baru dibentuk dan 

referensi diarahkan ke lokasi obyek di memory. 
Makanan makanMalam = new Makanan(); 

• Anda dapat mempunyai beberapa constructor overload 
dengan parameter berbeda.  
public Makanan() { 
 nama = “”; 
 harga = 0.0; 
 kalori = 0; 
} 
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public Makanan(String n, double h, int k) { 
 nama = n; 
 harga = p; 
 kalori = c; 
} 

• Cara lebih singkat adalah menggunakan constructor chaining, 
misalnya dengan memanggil constructor lain: 
public Makanan() { 
 this(“”, 0.0, 0); 
} 

• Pemanggilan terhadap this() menjalankan constructor yang 
sesuai dengan daftar parameter (dalam class yang sama). 

 

null 

 Sejauh ini anda telah menggabungkan deklarasi dengan 
pembuatan obyek : 
Makanan makanan = new Makanan();  
Makanan salad = new Makanan(“Salad”,15000,350); 

 Sebenarnya, anda tidak harus langsung membuat suatu obyek 
saat deklarasi variabel : 
Makanan salad; 

 Dapat pula dipertegas bahwa salad tidak tidak mengandung 
suatu referensi valid (alamat memory dari obyek)  dengan 
melewatkan ke variabel tersebut nilai khusus null. 
Makanan salad = null; 

 Nilai null ini dapat diperiksa, dievaluasi dalam suatu ekspresi, 
misalnya pada pernyataan if dan while: 

 
if (salad != null) { 

// lakukan sesuatu dengan salad 
} 

 Akibatnya, pemrogram dapat membuat suatu obyek dan 
menyimpan referensinya dalam variabel dengan memangil 
suatu constructor: 
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salad  =  new Makanan(); 

 Perlu dicatat bahwa ini adalah assignment, bukan deklarasi. 

 

Assignment dan Referensi 

• Perhatikan deklarasi berikut: 
Makanan makanSiang = new Makanan(); 

• Pernyataan tersebut membuat sebuah obyek baru yang 
direferensi dengan variabel makanSiang. 

• Jika ini diikuti oleh the assignment  
makanSiang = new Makanan(); 

maka obyek baru dibuat dan obyek lama (yang sudah tidak 
mempunyai referensi) dianggap garbage collection dan 
dihapus. 

Perhatikan proses pembuatan obyek pertama kali 
diperlihatkan gambar berikut: 

 
Kemudian variabel makanSiang memegang referensi obyek 
baru, dan referensi yang lama dibebaskan, termasuk ruang 
memory yang digunakan. 
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• Bagaimana dengan dua baris kode berikut: 

Makanan makan = new Makanan(); 
Makanan minum = makan; 

• Perlu disadari bahwa pernyataan kedua  tidak membuat obyek 
baru, hanya menyalin (copy) referensi  yang ditunjuk oleh 
variabel makan. Jadi, variabel makan dan minum menunjuk 
alamat yang sama di memory. 

Karena itu, baris berikut : 
makan.setHarga(30.0); 
System.out.println(minum.getHarga()); 

Memberikan keluaran 30.0. 
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• Namun, jika anda melakukan hal di atas terhadap tipe data 

sederhana (bukan class) maka diperoleh dua variabel yang 
saling independen yang berisi nilai berbeda, tidak menunjuk 
obyek alamat memory yang sama: 
int nomor01 = 3; 
int nomor02 = nomor01; 

 

• Q. Diberikan situasi seperti dalam diagram di bawah, apa 
yang akan dilakukan oleh garbage collector jika nilai null 
diberikan ke variabel makanSiang? 

 

Melewatkan Parameter 
• Ingatkah anda bagaimana melewatkan informasi ke suatu 

metode dengan pencocokan actual parameter dan formal 
parameter. 

• Contoh pemanfaatan actual parameter saat pemanggilan 
metode: 
Makanan makan = new Makanan(“Steak”,10.99,930); 
makan.setHarga(15.99); 
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• Formal parameter dapat dideklarasikan pada definisi metode 
sebagai berikut: 
public Makanan(String n, double h, int k) 
public void setHarga(double h) 

• Actual parameter dicocokkan ke formal parameter dari kiri ke 
kanan, harus terdapat jumlah paramater yang sama, 
dipisahkan oleh koma dengan tipe data yang kompatibel. 

• Actual parameter dapat berupa variabel, literal atau ekspresi. 

• Contoh pemanggilan metode setHarga yang valid adalah: 
double hargaTinggi = 29.99; 
int hargaLain = 10; 
dinner.setHarga(15.99); 
dinner.setHarga(hargaTinggi); 
dinner.setHarga(hargaLain); 
dinner.setHarga(hargaTinggi * 0.75); 

• Sedangkan pemanggilan dengan bentuk berikut salah: 
dinner.setHarga(); 
dinner.setHarga(“15.99”); 
dinner.setHarga(17.99, 3); 

 

Call-by-value 

 Perhatikan situasi di bawah ini: 

 
 Kemudian pernyataan  berikut dieksekusi: 

makanMalam.setHarga(hargaTinggi); 
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 Ini adalah contoh dari call-by-value. 

 

 Variabel p hanya dapat diakses di dalam metode setHarga; 
merupakan variabel lokal. Setelah metode setHarga 
dieksekusi, p menjadi garbage collected. 

 

Actual Parameter 

 Dalam call-by-value, perubahan formal parameter tidak 
mengubah actual parameter: 
public void setHarga(double p) { 

double markUp = 0.1; 
p += p * markUp; 
harga = p; 

} 

 Anggap kita memulai dengan kondisi berikut:  
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Dan memanggil  
makanMalam.setHarga(hargaTinggi); 

 Sekali lagi, p dan markUp adalah variabel lokal. 

 
 

Metode Public dan Private  

• Jika suatu metode bersifat private, maka metode tersebut 
hanya dapat diakses dari dalam instance class dimana metode 
tersebut didefinisikan. 
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• Metode demikian sering digunakan untuk “mendukung“ 
metode bersifat public: 
public class Makanan { 
 private double harga; 
  
    public void setHarga(double p) { 
    if (!validHarga(p)) { 
      System.out.println(“Harga salah dlm setHarga”); 
      System.exit(1); 
    } 
    else 
  harga = p; 
 } 
 
 private boolean validHarga(double harga) { 
    return (harga > 0.0); 
 } 
} 

• System.exit mengakibatkan interpreter Java berhenti. Cara 
yang lebih baik menangani masalah seperti ini adalah melalui 
exception (dibahas pada bab lain) 

• Kita juga dapat menggunakan validHarga dalam metode lain: 
public Makanan(String n, double p, int c, int d) { 

nama = n; 
 
if (validHarga(p)) 
 harga = p; 
else 
 harga = DEFAULT_HARGA; 
 
kalori = c; 
diet = d; 

} 
 

Nilai Kembalian 
• Selain mengembalikan nilai dari suatu variabel instance, 

suatu ekspresi dapat dihitung dalam suatu pernyataan return: 
public class Circle { 
 private double xCentre, yCentre;  // tengah 
 private double radius;   // radius 
 
 public Circle(double x, double y, double r) { 
  xCentre = x;  
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  yCentre = y; 
  radius = r; 
 } 
 
 public void setRadius(double r) { 
  radius = r; 
 } 
 
 public double circumRerence() { 
  return 2.0 * Math.PI * radius; 
 } 
 
 public double area() { 
  return Math.PI * radius * radius; 
 } 
} 

• Pastikan bahwa tipe ekspresi dan tipe kembalian dari metode 
harus kompatibel. 

 

this 
• Perhatikan metode setRadius dari class Circle berikut: 

public class Circle { 
 private double xCentre, yCentre; 
 private double radius; 
 
 // deklarasi lain, jika diperlukan 
 
 public void setRadius(double r) { 
  radius = r; 
 } 
} 

• Mungkin akan lebih mudah dibaca jika formal parameter 
diganti menjadi radius, bukan r: 
public void setRadius(double radius) { 
 radius = radius; 
} 

• Namun, ini melewatkan formal parameter ke dirinya sendiri. 
Ini dapat diselesaikan dengan menggunakan kata kunci this: 
public void setRadius(double radius) { 
 this.radius = radius; 
} 
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• Kata kunci this menandakan bahwa variabel instance adalah 
yang dirujuk, bukan the formal parameter. 

• Karena itu, this berarti the current instance of the class 
(instance terkini dari class). 

• Q. Benarkah deklarasi metode setRadius berikut? 
public void setRadius(double r) { 
 this.radius = r; 
} 

 

Metode Class atau Statis 
• Sebagaimana variabel, suatu metode dapat dideklarasikan 

sebagai statis. Metode demikian menjadi milik class, bukan 
instance dari class. 

• Dalam class Makanan terdapat konstanta class berikut: 
public class Makanan { 
 // konstanta class – enumerasi untuk diet 
 public static final int NORMAL = 0; 
 public static final int VEGAN = 1; 
 public static final int VEGETARIAN = 2; 
 public static final int TIDAKADA = 3; 
 
 // bagian berikutnya dari class Makanan 
} 

• Metode static berikut dideklarasikan sebagai bagian dari class 
Makanan untuk mendaftarkan  nilai-nilai dari semua 
konstanta class: 
public static void listEnumeration() { 
 System.out.println(“NORMAL = “ + NORMAL); 
 System.out.println(“VEGAN = “ + VEGAN); 
 System.out.println(“VEGETARIAN = “ + VEGETARIAN); 
 System.out.println(“UNSPECIFIED = “ + UNSPECIFIED); 
} 

• Kemudian kita dapat menjalankan metode sebagai berikut: 
Makanan.listEnumeration(); 

• Pastikan bahwa anda memanggil metode pada nama class 
(Makanan), bukan nama instance (makanMalam atau lainnya) 
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• Di sini memang tepat digunakan metode class, karena nilai-
nilai konstanta class bersifat umum bagi class Makanan 
secara keseluruhan, tidak hanya untuk instance tertentu. 

• Perhatikan bahwa suatu metode class tidak dapat mengakses 
variabel instance atau metode instance dari class, karena 
secara definisi metode tersebut adalah milik class, bukan 
milik instance dari class. 

• Kita dapat mempunyai variabel class sebagaimana konstanta 
class, dapat menjadi penyelesaian masalah di atas. 

• Perubahan terhadap class Makanan berikut mencatat jumlah 
instance Makanan yang telah dibuat: 
public class Makanan { 

// variabel class 
private static int MakananCount = 0; 
 
//konstruktor 
public Makanan() { 
   MakananCount++; 
} 
 
public static int getCount() { 
   return MakananCount; 
} 
 
// bagian seterusnya dari class Makanan  

} 
• Metode MakananCount bersifat static, tetapi tidak final – 

sebuah variabel class, bukan konstantan. 

• Nilai dari MakananCount dibagi-pakai oleh semua instance 
dari class; setiap instance mempunyai salinan variabel 
instance masing-masing. 

• Jumlah dari instance Makanan yang telah dibuat ditampilkan 
sebagai berikut: 
System.out.println(Makanan.getCount()); 
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Metode Main() 

• Kita dapat mendeklarasikan suatu metode main bagi suatu 
class. Ini bergunakan untuk menguji class  sebelum diinte-
grasikan ke dalam program yang lebih besar. 
public class Circle { 
 private double x,y;   // koordinat tengah lingkaran 
 private double radius; //  radius (jari-jari) 
 
 public Circle(double x, double y, double r) { 
    this.x = x; this.y = y; radius = r; 
 } 
 
 public void setRadius(double r) { 
    radius = r; 
 } 
 
 public double circumference() { 
    return 2.0 * Math.PI * radius; 
 } 
 
 public double area() { 
    return Math.PI * radius * radius; 
 } 
 
 public static void main (String[] args) { 
    Circle c = new Circle(0.0, 0.0, 2.0);  
       c.setRadius(10.0); 
       System.out.println(“main method in class Circle”); 
       System.out.println(“Circum: “+c.circumference()); 
       System.out.println(“Area: “ + c.area()); 
 } 
} 

• Interpreter Java hanya menjalankan  metode main() dari class, 
tidak secara langsung memanggil metode lain. Metode lain 
dipanggil dari dalam metode main(). 

• Q. Apa keluaan dari program berikut? 
public class TestMain { 
 public TestMain() { 
 } 
 
 public static void main (String[] args) { 
    System.out.println(3); 
    TestMain t = new TestMain(); 
    t.displayNumber(4); 
 } 
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 public void displayNumber(int n) { 
    System.out.println(n); 
 } 
} 

 

Pass-by-reference 

• Pada tipe data sederhana, dilakukan penyalinan nilai dari 
variabel saat pencocokan parameter; call-by-value. 

• Pada suatu obyek, nilai dari referensinya dilewatkan. 

• Jadi, perubahan yang dibuat terhadap parameter formal di 
dalam metode juga mengubah nilai dari obyek yang 
direferensi  oleh parameter aktual. 

• Perhatikan program yang memanipulasi tanggal berikut: 
public class TestATanggal { 

public static void main (String[] args) { 
ATangal tanggal = new ATanggal(1, 10, 2007); 
System.out.print("Tanggal: "); 
displayTanggal(tanggal); 
System.out.println("Panggil naikkanBulan"); 
naikkanBulan(tanggal); 
System.out.print("Tanggal: "); 
displayTanggal(tanggal); 

} 
 
public static void displayTanggal(ATanggal h) { 

System.out.println(h.getHari()+"/" 
+h.getBulan()+"/"+h.getTahun()); 

} 
 
public static void naikkanBulan(ATanggal h) { 

int bulan = h.getBulan(); 
bulan++; 
 
if (bulan > ATanggal.DESEMBER) { 
   System.out.println("Aaarrggh!"); 
   System.exit(0); 
} 
 
h.setBulan(bulan); 

} 
} 
public class ATanggal { 

public static final int JANUARI = 1; 
public static final int FEBRUARI = 2; 



Diktat - Pemrograman Berorientasi Obyek 2007 111 

public static final int MARET = 3; 
public static final int APRIL = 4; 
public static final int MEI = 5; 
public static final int JUNI = 6; 
public static final int JULI = 7; 
public static final int AGUSTUS = 8; 
public static final int SEPTEMBER = 9; 
public static final int OKTOBER = 10; 
public static final int NOVEMBER = 11; 
public static final int DESEMBER = 12; 
 
private int hari, bulan, tahun; 
 
public ATanggal() { 
   hari = 0; bulan = 0; tahun = 0; 
} 
 
public ATanggal(int hari, int bulan, int tahun) { 
   this.hari = hari; 
   this.bulan = bulan; 
   this.tahun = tahun; 
} 
 
public void setHari(int h) { hari = h; } 
public void setBulan(int b) { bulan = b;} 
public void setTahun (int t) { tahun = t;} 
 
public int getHari() { return hari;} 
public int getBulan() { return bulan; } 
public int getTahun() { return tahun;} 
 
public String toString() { 
   return ("("+hari+", "+bulan+", "+tahun+")"); 
} 

} 

• Keluaran dari program TestATanggal adalah 
Tanggal: 1/10/2007 
Panggil naikkanBulan 
Tanggal: 1/11/2007 

• Awalnya, suatu instance baru dari ATanggal dibuat: 
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• Parameter aktual tanggal kemudian disalin ke parameter 
formal h dari metode displayTanggal. 

• Karena itu, tanggal dan h sekarang mengacu ke obyek yang 
sama, dan metode displayTanggal mencetak isi dari obyek 
tanggal. 

tanggal:ATanggal

hari:1

tahun:2007
bulan:10

tanggal

Ruang memory 
metode statik 

displayTanggal

h

Nilai (isi) parameter 
aktual disalin ke 
parameter formal 

 
 

Pemanggilan Metode naikkanBulan 

• Berikutnya, perhatikan pemanggilan metode naikkanBulan.  
Sekali lagi, jelas parameter aktual tanggal disalin ke 
parameter formal h dari metode naikkanBulan. 

• Karena parameter formal h dan  parameter aktual tanggal 
merujuk ke obyek yang sama, perubahan terhadap h dalam 
metode juga mempengaruhi  obyek yang dirujuk melalui 
tanggal. 

• Pada saat tanggal dilewatkan ke metode displayTanggal, 
atribut-atribut dari obyek yang diupdate ditampilkan. 
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Lingkup dan Visibilitas 
• Perlu kejelasan mengenai arti suatu pengenal (identifier) di 

dalam suatu bagian program. 

• Java mempunyai aturan yang ketat, bernama aturan lingkup 
(cakupan atau scope) yang mengatur visibilitas dari pengenal 
tertentu – sejauh mana / dari bagian mana saja (di dalam 
program) pengenal tersebut dapat dilihat / diakses. 
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Contoh: 
public class Sesuatu01 { 

// atribut dan konstruktor... 
// metode lain... 
 
public void metodeSatu() { 
  int x; 
  x = 1; 
} 
 
public void metodeDua() { 
  int y; 
  y = x + 1; // memberikan compilation error 
} 
 
// deklarasi selanjutnya... 

} 

• Lingkup dari pengenal x hanya di dalam metode bernama 
metodeSatu, tidak dikenal diluar metodeSatu. 

• Suatu usaha untuk mengakses variabel x di dalam metodeDua 
akan memunculkan error saat kompilasi: 
Sesuatu01.java:14: cannot resolve symbol 
symbol : variable x 

 

Celah Dalam Lingkup Variabel 

• Apa yang terjadi jika suatu variabel lokal di deklarasikan di 
dalam metode yang mempunyainama dengan variabel 
instance?  

Contoh: 
public class Sesuatu02 { 

// atribut dan konstruktor... 
private int x = 2; 
 
// metode lain... 
 
public void metodeSatu() { 
   int x = 1; 
   System.out.println(“metodeSatu x = “ + x); 
} 
 
public void metodeDua() { 
   System.out.println(“metodeDua x = “ + x); 
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} 
 
// deklarasi berikutnya... 

} 
• Variabel instance x adalah variabel global – nilainya dapat 

diakses dalam suatu metode, kecuali dimana suatu variabel 
lokal bernama sama didefinisikan. 

• Dalam metodeSatu, merujuk ke variabel lokal x. 

• Dalam metodeDua, merujuk ke variabel instance (global) x. 

• Membingungkan? Inilah yang kadang dinamakan a hole in 
the scope dari variabel x. Fitur seperti ini diperlukan dalam 
pengembangan perangkat lunak, pada kondisi tertentu. 

 
• Pengujian terhadap class: 

import Sesuatu02; 
 
public class TestSesuatu02 { 

public static void main(String[] args) { 
Sesuatu02 s = new Sesuatu02(); 
s.metodeSatu(); 
s.metodeDua(); 

} 
} 

• Keluaran yang diperoleh, sesuai perkiraan: 
metodeSatu x = 1; 
metodeDua x = 2; 



Jurusan Teknik Informatika - Unijoyo 116 

Latihan 
public class Sesuatu03 { 

private int x = 2; 
private double y = 3.0; 
 
public void metodeSatu(int y) { 

int x = 1; 
System.out.println(“metodeSatu x = “ + x); 
System.out.println(“metodeSatu y = “ + y); 

} 
 
public void metodeDua(int x) { 

metodeSatu(this.x); 
System.out.println(“metodeDua x = “ + x); 
System.out.println(“metodeDua y = “ + y); 

} 
 
public void metodeTiga() { 

metodeSatu(x); 
System.out.println(“metodeTiga x = “ + x); 
System.out.println(“metodeTiga y = “ + y); 

} 
 
public void metodeEmpat(int x) { 

this.x = this.x + x; 
metodeSatu(x); 
System.out.println(“metodeEmpat x = “ + x); 
System.out.println(“metodeEmpat y = “ + y); 

} 
} 

• Apa yang dikeluarkan oleh program berikut? 
import Sesuatu03; 
 
public class TestSesuatu03 { 

public static void main(String[] args) { 
Sesuatu03 s = new Sesuatu03(); 
s.metodeSatu(4); 
s.metodeDua(4); 
s.metodeTiga(); 
s.metodeEmpat(4); 

} 
} 

 

Paket dan Lingkup 
• Ingat kembali bahwa class-class Java ditata dalam paket-

paket (packages) yang dihubungkan ke struktur direktori. 
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• Contohnya adalah paket TruePkg. 

• Dalam direktori kerja, misalnya D:\Java,  akan dibuat 
direktori (folder) bernama TruePkg yang mengandung byte-
code dan source-code bagi paket. 

 

 Setiap class di dalam paket TruePkg, selalu terdapat 
pernyataan: 
package TruePkg; 

sebagai baris pertamanya. Ini memberitahu compiler bahwa 
class tersebut adalah milik paket. 

• Dalam direktori D:\Java diletakkan program-program lain 
yang menggunakan paket TruePkg, seperti misalnya 
Sesuatu03.java, dan byte-code yang bersesuaian (hasil 
kompilasi). Di dalam file-file ini, diharuskan ada baris berikut 
(pernyataan import): 
import TruePkg.*; 

 

Menemukan dan Membuat Paket 

• Pernyataan import tidak secara aktual mengimpor kode 
program, tetapi hanya memberitahukan compiler Java dimana 
kode dapat ditemukan (di dalam direktori mana kode berada). 
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• Compiler Java mencari paket-paket di dalam tiga tempat: 

• Dari direktori kerja (current), akan dicari mengikuti struktur 
direktori yang ditetapkan di dalam pernyataan import. 

• Jika tidak, akan dicari dari direktori di mana Java SDK 
diinstal, misalnya C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_03. 

• Terakhir, class ditemukan dengan memeriksa variabel 
lingkungan (environment variable) bernama CLASSPATH 
yang mendaftarkan semua direktori dimana class mungkin 
dapat ditemukan: 

Di MS-DOS/Windows (command line): 
set CLASSPATH=.;c:\somedirectory;c:\adir\subdirectory 

Sedangkan di Unix atau Linux: 
setenv CLASSPATH=.:/somedirectory:/adir/subdirectory 

• Bagaimana membuat paket? Letakkan semua file source-code 
(.java)  di dalam suatu direktori. Beri nama direktori sama 
dengan nama paket yang diinginkan. 

• Kemudian dari direktori induk (parent) dari direktori paket, 
compile semua file source code: 
javac nama_paket\*.java 

 

Paket dan Lingkup 

• Terdapat empat tingkat perijinan: 

 public (paling longgar) 
 protected 
 default (visibilitas paket, dapat diakses hanya dari dalam 

paket) 
 private (sangat ketat, sangat terbatas) 

Bagi class: 

 public –class dapat diakses di mana pun 
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 default – Jika ijin akses tidak ditentukan, class hanya 
dapat diakses oleh class lain dalam paket yang sama. 

Bagi metode, konstanta dan atribut: 
 public – dapat diakses di mana pun 

 default – dapat diakses di dalam class tempat 
deklarasinya dan di dalam class lain dalam paket yang 
sama. 

 private – hanya dapat diakses di dalam class tempat 
deklarasinya. 

• Secara normal, class dan konstanta bersifat public 
(dimaksudkan untuk digunakan oleh class dan pengguna 
instance) dan atribut bersifat private (terkait status hidden dari 
suatu obyek, konsep information hiding). 

• Metode dapat bersifat public (metode accessor) atau private 
(jika untuk mendukung implementasi metode public). 

 

Rangkuman 

• Konstruktor dapat digunakan untuk menghasilkan kode 
program yang lebih kompak dan mudah dirawat (compact 
and maintainable). 

• Perlu hati-hati ketika melewatkan referensi dari satu variabel 
ke variabel lain, karena ini dapat membuat banyak referensi 
ke obyek yang sama. Ini dapat menyebabkan masalah karena 
obyek dapat diupdate dari banyak tempat. 

• Parameter aktual adalah parameter yang digunakan ketika 
memanggl suatu metode, sedangkan parameter formal adalah 
pengenal yang dideklarasikan di dalam metode. 

• Pada model call-by-value, nilai dari suatu parameter aktual 
disalin ke suatu parameter formal. Ini adalah cara melewatkan 
variabel bertipe sederhana, primitif. Perubahan terhadap 
parameter formal tidak mempengaruhi parameter aktual. 
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• Pada model pass-by-reference, suatu referensi disalin dari 
parameter aktual ke parameter formal, sehingga dua 
parameter mengacu obyek yang sama. Perubahan yang 
dilakukan terhadap parameter formal juga mempengaruhi 
parameter aktual. 

• Metode-metode private tidak dapat dipanggil oleh pengguna 
class. Metode demikian digunakan untuk mendukung metode 
public. Metode publiclah yang dipanggil oleh class pengguna. 

• Katakunci this dapat digunakan untuk merujuk ke variabel 
instance (lokal dalam metode) ketika suatu parameter metode 
mempunyai nama yang sama (global, milik class). 

• Java menggunakan aturan lingkup untuk mengatur visibilitas 
dari pengenal tertentu pada suatu titik di dalam program. 
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10 
Komposisi Obyek 

 

Pendahuluan 
• Atribut dari suatu class dapat merujuk ke obyek lain 

• Perhatikan class Orang berikut: 
public class Orang { 
 private String nama; 
 private double berat; 
 private int agama; 
} 

• Class di atas hanya berisi 3 atribut atau variabel bertipe 
primitif. Bagaimana jika ditambahkan atribut lain bertipe 
obyek? Misalnya tanggalLahir. 

• Atribut tanggalLahir tentu merupakan kombinasi dari tanggal, 
bulan dan tahun. Selain dapat ditulis langsung seperti 
“12/12/2007”, tanggalLahir juga dapat merujuk ke obyek 
lain, misalnya TTanggal yang menyediakan atribut tanggal, 
bulan dan tahun. 

• Proses ini dikenal sebagai komposisi; obyek difungsikan 
sebagai variabel instance dari obyek lain. Komposisi hadir 
secara natural dalam pemodelan entitas dunia nyata 

 

• Q. Berikan contoh obyek yang dikomposisi dari obyek lain? 
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• Berikut ini adalah contoh class TTanggal, merupakan class 
ATanggal yang ditulis ulang (disesuaikan): 
public class TTanggal { 
 public static final int JANUARI = 1; 
 public static final int FEBRUARI = 2; 
 public static final int MARET = 3; 

 public static final int APRIL = 4; 
 public static final int MEI= 5; 
 public static final int JUNI = 6; 
 public static final int JULI = 7; 
 public static final int AGUSTUS = 8; 
 public static final int SEPTEMBER = 9; 
 public static final int OKTOBER = 10; 
 public static final int NOVEMBER = 11; 
 public static final int DESEMBER = 12; 
 
 private int tanggal, bulan, tahun; 
 
 public TTanggal() { 
    tanggal = 0; bulan = 0; tahun = 0; 
 } 
 
 public TTanggal(int tanggal, int bulan, int tahun) { 
    this.tanggal = tanggal; 
    this.bulan = bulan; 
    this.tahun = tahun; 
 } 
 
       public void setTanggal(int tg) { tanggal = tg; } 
       public void setBulan(int bl) { bulan = bl;} 
       public void setTahun(int th) { tahun = th;} 
 
       public int getTanggal() { return tanggal;} 
       public int getBulan() { return bulan; } 
       public int getTahun() { return tahun;} 
 
       public String toString() { 
          return ("("+tanggal+", "+bulan+", "+tahun+")"); 
       } 
} 

 

Shallow Copy 

• Perhatikan kode berikut : 
public class TestTanggal01 { 
 public static void main (String[] args) {  
    TTanggal tanggal1 = new TTanggal(1, 10, 2007); 
    TTanggal tanggal2 = tanggal1; 
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    System.out.println("tanggal1: " + tanggal1); 
    System.out.println("tanggal2: " + tanggal2); 
    System.out.println(“Pernyataan:   
    tanggal2.setTanggal(3);"); 
 
    tanggal2.setTanggal(3); 
    System.out.println("tanggal1: " + tanggal1); 
    System.out.println("tanggal2: " + tanggal2); 
 } 
} 

• Hasil eksekusinya? 
tanggal1: (1, 10, 2007) 
tanggal2: (1, 10, 2007) 
Pernyataan: tanggal2.setTanggal(3); 
tanggal1: (3, 10, 2007) 
tanggal2: (3, 10, 2007) 

• Pernyataan TTanggal tanggal2 = tanggal1; hanya menyalin 
referensi, membuat banyak referensi ke obyek yang sama 

 
• Saat tanggal2 diubah, berlaku juga terhadap tanggal1. 

Dikatakan tanggal2 merupakan shallow copy dari tanggal1. 

 

Deep Copy 

• Deep copy (salinan mendalam, kebalikan shallow copy) 
dilakukan melalui pembuatan suatu obyek baru dengan isi 
sama seperti obyek asalnya. 

• Ini dicapai, misalnya dengan menambahkan metode copy ke 
dalam class TTanggal : 
public class TTanggal { 
 // deklarasi seperti sebelumnya 
 private int tanggal, bulan, tahun; 
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 // metode tambahan bernama copy 
 public TTanggal copy() { 
    TTanggal t = new TTanggal(); 
    t.tanggal = tanggal; 
    t.bulan = bulan; 
    t.tahun = tahun; 
    return t; 
 } 
} 
 
public class TestTanggal02 { 
 public static void main (String[] args) { 
    TTanggal tanggal1 = new TTanggal(1, 10, 2007); 
    TTanggal tanggal2 = tanggal1.copy(); 
 
    System.out.println("tanggal1: " + tanggal1); 
    System.out.println("tanggal2: " + tanggal2); 
 
    System.out.println(“Pernyataan :  
    tanggal2.setTanggal(3);"); 
 
    tanggal2.setTanggal(3); 
    System.out.println("tanggal1: " + tanggal1); 
    System.out.println("tanggal2: " + tanggal2); 
 } 
} 

• Keluaran dari program adalah : 
tanggal1: (1, 10, 2007) 
tanggal2: (1, 10, 2007) 
Pernyataan : tanggal2.setTanggal(3); 
tanggal1: (1, 10, 2007) 
tanggal2: (3, 10, 2007) 
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Latihan 

• Apa keluaran kode berikut? Gambarkan status memory 
selama eksekusi program! 
TTanggal tanggal1 = new TTanggal(1, 10, 2000); 
TTanggal tanggal2 = tanggal1.copy(); 
 
System.out.println("tanggal1: " + tanggal1); 
System.out.println("tanggal2: " + tanggal2); 
 
System.out.println("Pernyataan:  

tanggal2.setTanggal(3);"); 
 
tanggal2.setTanggal(3); 
tanggal2 = tanggal1; 
tanggal1 = tanggal2.copy(); 
 
System.out.println("tanggal1: " + tanggal1); 
System.out.println("tanggal2: " + tanggal2); 

 

Contoh: Class Orang 
public class Orang { 

private static final String NO_NAME = “NONAME”; 
private String nama; 
private int tinggi; 
private TTanggal tanggalLahir; 
 
public Orang() { 
   nama = NO_NAME;  
   tinggi = 0; 
   tanggalLahir = new TTanggal(); 
} 
 
public Orang(String n, int t) { 
   nama = n;   
   tinggi = t; 
   tanggalLahir  = new TTanggal(); 
} 
 
public Orang(String n, int t, TTanggal tg) { 
   this(n, t);   
   tanggalLahir = tg; 
} 
 
public void setNama(String n) { nama = n; } 
public void setTinggi(int t) { tinggi = t; } 
public String getNama() { return nama; } 
public int getTinggi() { return tinggi; } 
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public void setTanggalLahir(TTanggal tg) {  
   tanggalLahir = tg; 
} 
 
public TTanggal getTanggalLahir() {  
   return tanggalLahir;  
} 
  
public String toString () { 
   return ("(" +nama+", "+tinggi+", "+tanggalLahir+")"); 
} 

} 

 

Obyek Dalam Obyek 

• Pemakaian class Orang: 
public class TestOrang { 

 public static void main (String[] args) { 
     TTanggal tanggal1 = new TTanggal(13, 4, 2005); 
    Orang orang = new Orang(“MAysarA”, 120, tanggal1); 
 
    System.out.println(“orang: “ + orang); 
 
    TTanggal tanggal2 = orang.getTanggalLahir(); 
    System.out.println(“tanggal2: “ + tanggal2); 
 } 

} 

• Keluaran yang diperoleh: 
orang: (MAysarA, 120, (13, 4, 2005)) 
tanggal2: (13, 4, 2005) 

• Status memory saat eksekusi adalah 
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Deep Copy Dalam Class Orang 

• Constructor Orang membuat suatu shallow copy dari instance 
TTanggal yang dilewatkan ke dirinya: 
public Orang(String n, int t, TTanggal tg) { 
 this(n, t); 
 tanggalLahir = tg; 
} 

• Pendekatan ini sebaiknya tidak diteruskan, karena dapat 
menyebabkan kesalahan, secara tidak sengaja. 

• Perubahan terhadap tanggal1 dan tanggal2 juga 
mempengaruhi atribut tanggalLahir. 

• Salah satu solusinya adalah menggunakan anonymous 
reference: 
Orang orang = new Orang(“MAysarA”,120,  

new TTanggal(13,4,2005)); 

• Sehingga referensi ke obyek TTanggal hanya dari atribut 
tanggalLahir dari Orang. 

• Atau dapat digunakan deep copy dalam metode terkait: 
public TTanggal.getTanggalLahir() { 
 return tanggalLahir.copy(); 
} 
 
public Orang(String n, int t, TTanggal tg) { 
 this(n, t);  
    tanggalLahir = tg.copy(); 
} 
 
public void setTanggalLahir(TTanggal tg) { 
 tanggalLahir = tg.copy(); 
} 

• Umumnya, deep copy lebih disukai daripada shallow copy. 

 

Information Hiding & Komposisi Obyek 

• Class TTanggal dapat disembunyikan di dalam class Orang 
dengan menyediakan metode di dalam Orang yang 
mengambil parameter untuk kedua class : 
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public class Orang { 
private String nama; 
private int tinggi; 
private TTanggal tanggalLahir; 
 
public Orang(String n, int t, int tg, int bl, int th) 
{ 
   nama = n;  
   tinggi = t;  
   tanggalLahir = new TTanggal(tg, bl, th); 
} 
 
public void setTanggalLahir(int tg, int bl, int th) { 
 tanggalLahir = new TTanggal(tg, bl, th); 
} 
 
public int getTanggalLahir () { 
 return tanggalLahir.getTanggal(); 
} 
 
public int getBulanTanggalLahir() { 
 return tanggalLahir.getBulan(); 
} 
 
public int getTahunTanggalLahir() { 
 return tanggalLahir.getTahun(); 
} 

} 

• Q. Apa keuntungan dan kerugian penerapan teknik 
Information Hiding di atas? 

 

Array Obyek 

• Deklarasi variabel array standar adalah : 
int[] number = new int[5]; 

• Dengan cara sama, dapat dideklarasikan array yang akan 
menampung 5 obyek orang, sebagai berikut  
Orang[] tabelOrang = new Orang[5]; 

• Terlihat bahwa variabel bertipe Orang[]  (array Orang) 
merujuk ke suatu blok elemen bertipe Orang. 

• Setelah deklarasi ini, obyek tabelOrang hanya berisi suatu 
array yang tidak diketahui referensinya, null. 
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• Konstruktor untuk suatu array telah dijalankan tetapi instance 

Orang belum dibuat karena konstruktor Orang tidak 
dijalankan 

• Q. Diberikan situasi di atas, apa hasil dari pernyataan berikut? 
System.out.println(tabelOrang[2]); 

 

Inisialisasi Obyek Array 

• Sebelum array obyek dapat digunakan, setiap elemen harus 
diinisialisasi (atau berisi referensi null). 
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for (int i=0; i<tabelOrang.length; i++) 
 tabelOrang[i] = new Orang(); 

 
Manipulasi Array Obyek 

• Manipulasi atribut dari elemen array (obyek Orang) dilakukan 
dengan memanfaatkan subscript array dan metode class: 
tabelOrang[0].setNama(“Saffanah”); 
tabelOrang[1].setTinggi(163); 
System.out.println(tabelOrang[0].getNama()); 

 

• Q. Tulis pernyataan untuk mengubah tahun lahir Saffanah 
menjadi 1978, dan mengubah nama NONAME menjadi 
MaySara, sera tinggi Saffanah menjadi 163! 

 

Membaca Array Obyek dari File 

• Database sederhana dapat ditulis dalam file teks, kemudian 
nilai-nilai ini dibaca dan ditempatkan ke dalam array obyek 
untuk pemrosesan lebih lanjut. 

• Misal, file orangteks.txt berisi data berikut : 
Homer 
180 
1 
7 
1964 
Marge 
185 
22 
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9 
1967 
Bart 
182 
18 
6 
1980 
Maggie 
175 
5 
1 
1980 

• Perlu dideklarasikan suatu array yang besar (jumlah 
elelemnya banyak) sehingga cukup untuk menampung data 

• Suatu variabel digunakan untuk mencatat jumlah item yang 
sedang dibaca dari file. 

• Metode eof dalam class EasyReader mengembalikan true saat 
akhir file dicapai. 

 

Contoh 
import TruePkg.*; 
 
public class TestBacaOrang { 

public static final int MAX_ORANG = 20; 
 
public static void main (String[] args) { 

EasyReader file = new EasyReader("orangteks.txt"); 
int numOrang = 0; 
Orang [] tabelOrang = new Orang[MAX_ORANG]; 
 
// baca setiap orang dari file 
while (!file.eof() && (numOrang < MAX_ORANG)) { 

String nama = file.readString(); 
int tinggi = file.readInt(); 
int tanggal = file.readInt(); 
int bulan = file.readInt(); 
int tahun = file.readInt(); 
 
tabelOrang[numOrang] =  

new Orang(nama, tinggi,  
     new Tanggal(tanggal,bulan,tahun)); 
numOrang++; 

} 
 
// tampilan isi dari array 
for (int i=0; i<numOrang; i++) 
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System.out.println(tabelOrang[i]); 
} 

} 

 Q. Coba eksekusi program di atas, apa yang dihasilkan? 

 

Linear Search pada Array Obyek 

• Bagaimana mencari dalam array obyek, misalnya untuk 
menemukan data lengkap seseorang berdasarkan namanya? 

• Perlu dibuat metode dalam class Orang yang melakukan 
pencocokan atribut nama dengan nama yang dimasukkan: 
public boolean matchNama(String n) { 
 return nama.equals(n); 
} 
 
public boolean matchNamaIgnoreCase(String n) { 
 return nama.equalsIgnoreCase(n); 
} 

• Temukan semua obyek orang dalam array dengan nama sama 
sebagaimana diberikan: 
String searchNama =  

keyboard.readString(“Masukkan nama: "); 
 
for (int i=0; i<numOrang; i++) 
 if (tabelOrang[i].matchNamaIgnoreCase(searchNama)) 
     System.out.println(tabelOrang[i]); 

• Temukan obyek orang pertama dalam array yang namanya 
sama dengan nama yang dimasukkan: 
int i = 0; 
 
String searchNama =  

keyboard.readString(“Masukkan nama: "); 
 
while ((i<numOrang) &&  
 (!tabelOrang[i].matchNamaIgnoreCase(searchNama))) 
 i++; 
 
if (i==numOrang) 
 System.out.println(“Tidak ditemukan nama tersebut"); 
else 
 System.out.println(tabelOrang[i]); 
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• Q. Mengikuti pola yang sama, dapat ditulis metode 
pencocokan elemen tabelOrang berdasarkan atribut-atribut 
lain. Bagaimana jika pencarian dilakukan berdasarkan 
tanggalLahir? Tulis metodenya! 

 

Array Sebagai Argumen 

• Array adalah obyek, dbuat menggunakan kata kunci new. 

• Sehingga, ketika array dilewatkan sebagai parameter ke suatu 
metode, dilakukan secara passing by reference. 

• Sebagai contoh, perhatikan program yang menambahkan satu 
(increment) tinggi dari setiap Orang dalam array. 

• Array obyek Orang dan jumlah elemen array (karena ini 
mungkin kurang dari maksimum kapasitas array) dilewatkan 
(assign) ke metode : 
// pemanggilan metode 
incrementTinggi(tabelOrang,numOrang); 
... 
 
// definisi metode 
public static void incrementTinggi(Orang[] tabel, int n) 
{ 
 for (int i=0; i<n; i++) 
    tabel[i].setTinggi(tabel[i].getTinggi()+1); 
} 

• Parameter formal tabel dan parameter aktual tabelOrang 
merujuk ke array sama; karena itu perubahan terhadap tabel 
(atau atributnya) juga mempengaruhi tabelOrang. 

• Kode lengkap dari contoh di atas, misalnya: 
import TruePkg.*; 
 
public class IncrementTinggi { 
   public static final int MAX_ORANG= 20; 
 
   public static void incrementTinggi(Orang[] tabel, int n)  
   { 
 for (int i=0; i<n; i++) 

   tabel[i].setTinggi(tabel[i].getTinggi()+1); 
   } 
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   public static void displayTabel(Orang[] tabel, int n) { 
for (int i=0; i<n; i++) 

    System.out.println(tabel[i]); 
   } 
 
   public static void main (String[] args) { 
      EasyReader file = new EasyReader("orangteks.txt”); 
      int numOrang = 0; 
      Orang [] tabelOrang = new Orang[MAX_ORANG]; 
  
      // baca setiap orang dari file 
      while (!file.eof() && (numOrang<MAX_ORANG)) { 
   String nama = file.readString(); 
   int tinggi = file.readInt(); 
   int tangal = file.readInt(); 
   int bulan = file.readInt(); 
   int tahun = file.readInt(); 
   tabelOrang[numOrang] = new Orang(nama, tinggi, 
          new TTanggal(tanggal, bulan, tahun)); 

  numOrang++; 
      } 
   
      displayTabel(tabelOrang, numOrang); 
      incrementTinggi(tabelOrang,numOrang); 
      System.out.println(“Setelah perubahan tinggi...”); 
      displayTabel(tabelOrang, numOrang); 
   } 
} 

 Q. Jalankan program di atas, apa yang dihasilkan? 

 Q. Class IncrementTinggi dapat diperbaiki dengan 
menyediakan metode dalam class Orang yang  menaikkan 
satu tinggi dari orang. Tulis metode ini dan ubah metode 
incrementTinggi dari class IncrementTinggi untuk 
menggunakannya! 

 

Rangkuman 

• Obyek dapat berisi referensi (rujukan) ke obyek lain. 

• Referensi obyek dapat dilewatkan sebagai parameter dan 
dikembalikan sebagai hasil (return) dari metode. 

• Metode yang mengembalikan suatu obyek yang merupakan 
bagian dari status obyek lain dapat mengembalikan hanya 
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referensi (shallow copy) atau mengembalikan obyek baru 
yang mempunyai duplikasi atribut dari aslinya (deep copy). 

• Saat mendesain class, pastikan jenis copy mana yang 
digunakan – deep atau shallow copy. 

• Array obyek dibuat sebagaimana array standar. 

• Pada algoritma searching yang melibatkan array obyek, 
tetapkan atribut mana dari class yang akan digunakan dalam 
pembentukan kriteria searching. 

• Ketika array dilewatkan sebagai parameter ke suatu metode, 
sebenarnya yang dilewatkan adalah rujukan (ferensi) ke array. 
Karena itu, perubahan terhadap parameter formal juga 
mempengaruhi array yang dirujuk di dalam parameter aktual. 
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11 
Tipe Data Abstrak 

 

Pendahuluan 

• Bab ini akan mengimplementasikan 2 class. Pertama untuk 
menyajikan (memroses) bilangan kompleks dan berikutnya 
merepresentasikan stack obyek 

• Class merupakan tipe data abstrak (abstract data type). Class 
mengenkapsulasi data dan menyediakan metode untuk 
memanipulasi data 

• Kedua class tersebut banyak digunakan, dapat dijadikan basis 
(class dasar atau parent) bagi aplikasi lain 

• Ketika mengembangkan class baru, sebaiknya dilakukan 
pengujian sebelum digunakan dalam aplikasi nyata 

• Kebanyakan pengembang menulis suatu test harness untuk 
menguji class, diletakkan pada file atau class yang akan diuji 
atau pada lokasi terpisah 

• Yaitu menulis metode main yang mengakses class beserta 
atribut dan metode yang ada di dalamnya 

• Dengan alasan efisiensi, lebih baik menyertakan test harness 
langsung dalam class yang akan diuji 

 

Class bilangan kompleks 

• Bilangan kompleks berbentuk a + ib, dimana  i =√-1, a adalah 
bagian real dan b bagian imaginer. 

• Spesifikasi dari class (atribut dan metode) yang 
merepresentasikan bilangan kompleks adalah  

 



Diktat - Pemrograman Berorientasi Obyek 2007 137 

Atribut 

• realPart – bagian real dari bilangan kompleks 

• imagPart – bagian imaginer dari bilangan kompleks 

Metode 

• getReal – mengembalikan bagian real 

• getImag – mengembalikan bagian imaginer 

• set – set bagian real dan imaginer ke nilai yang diberikan 

• setReal – set bagian real ke nilai yang diberikan 

• setImag – set bagian imaginer ke nilai yang diberikan 

• add – menambahkan dua bilangan kompleks 

• subtract – mengurangkan dua bilangan kompleks 

• multiply – mengalikan dua bilangan kompleks 

• divide – membagi dua bilangan kompleks 

• conj – mengembalikan konjugasi kompleks 

• abs – mengembalikan nilai absolut (magnitude) 

• angle – mengembalikan angle (argument) 

• copy – mengembalikan copy dari bilangan kompleks 

• toString – mengembalikan string yang merepresentasikan 
bilangan kompleks 

public class Kompleks { 
   // atribut 
   double realPart; 
   double imagPart; 
 
   // metode constructor 
   public Kompleks() { 
      realPart = 0.0; imagPart = 0.0; 
   } 
 
   public Kompleks(double r, double i) { 
      realPart = r; imagPart = i; 
   } 
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   // metode-metode accessor 
   public double getReal() { 
      return realPart; 
   } 
 
   public double getImag() { 
      return imagPart; 
   } 
 

public void set(double r, double i) { 
 realPart = r; imagPart = i; 
} 
 
public void setReal(double r) { realPart = r; } 
 
public void setImag(double i) { imagPart = i; } 
 
// operasi-operasi matematis 
public Kompleks add(Kompleks c) { 

return new Kompleks(realPart+c.getReal(), 
         imagPart+c.getImag()); 
} 
 
public Kompleks subtract(Kompleks c) { 
 return new Complex(realPart-c.getReal(),  

imagPart-c.getImag()); 
} 
 
public Kompleks multiply(Kompleks c) { 
 return new Kompleks(realPart*c.getReal() - 
  imagPart*c.getImag(),realPart*c.getImag() +  
  imagPart*c.getReal()); 
} 
 
public Kompleks divide(Kompleks c) { 
 double d = c.getReal()*c.getReal() + 

c.getImag()*c.getImag(); 
 return new Kompleks((realPart*c.getReal()+ 

     imagPart*c.getImag())/d, 
    (realPart*c.getReal() –  
     realPart*c.getImag())/d); 

} 
 
public Kompleks conj() {  

return new Kompleks(realPart,-imagPart);  
} 
 
public double abs() { 

return Math.sqrt(realPart*realPart +  
imagPart*imagPart);  

} 
 
public double angle() {  
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return Math.atan(imagPart/realPart);  
} 
 
//metode lain 
public Kompleks copy() { 
 return new Complex(realPart, imagPart); 
} 
 
public String toString() { 
 if (imagPart < 0.0)  

   return realPart + (imagPart + ”i”); 
 else return realPart + ”+” + imagPart + ”i”; 
} 

} 

 

Penulisan Test Harness 

• Buat sebuah metode main() yang membaca pasangan 
bilangan kompleks dan menguji setiap metode di dalam class 
Kompleks 

• Memungkinkankan dilakukan testing terhadap unit – testing 
class dalam isolasi, sebelum diintegrasikan ke dalam sistem 
yang lebih besar 

 

Metode main Class Kompleks  
public static void main(String args[]) { 

EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
String reply; 
 
do { 

// buat dua bilangan kompleks 
System.out.println(“Bilangan Pertama: “); 
 
double realPart =  
   keyboard.readDouble(“Masukkan bagian real: “); 
double imagPart =  
   keyboard.readDouble(“Masukkan bagian imaginer: “); 
 
Kompleks c1 = new Kompleks(realPart, imagPart); 
 
System.out.println(“Bilangan kedua: “); 
realPart =  
   keyboard.readDouble(“Masukkan bagian real: “); 
imagPart =  
   keyboard.readDouble(“Masukkan bagian imaginer: “); 
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Kompleks c2 = new Kompleks(realPart, imagPart); 
 
// Tampilkan kedua bilangan 
System.out.println();  
System.out.println("c1 = " + c1);  
System.out.println("c2 = " + c2);  
 
// test metode accessor dan mutator 
System.out.println(); 
System.out.println(“Bagian real c1 = “+c1.getReal()); 
System.out.println(“Bagian real c2 = “+c2.getReal()); 
System.out.println(“Bagian imaginer c1 =  
    “ + c1.getImag()); 
System.out.println(“Bagian imaginer c2 =  
    “ + c2.getImag()); 
 
// test operasi terhadap bilangan 
System.out.println(); 
System.out.println("c1+c2 = " + c1.add(c2)); 
System.out.println("c1-c2 = " + c1.subtract(c2)); 
System.out.println("c1*c2 = " + c1.multiply(c2)); 
System.out.println("c1/c2 = " + c1.divide(c2)); 
System.out.println("abs(c1) = " + c1.abs()); 
System.out.println("abs(c2) = " + c2.abs()); 
System.out.println("conj(c1) = " + c1.conj()); 
System.out.println("conj(c2) = " + c2.conj()); 
System.out.println("angle(c1) = " + c1.angle()); 
System.out.println("angle(c2) = " + c2.angle()); 
System.out.println(); 
 
reply = keyboard.readString(“Mencoba lagi (y/n)?: "); 

} while (reply.equals(“y”); 
} 

 

Menjalankan Test Harness 
>java Kompleks 
Bilangan pertama: 
Masukkan bagian real: 3 
Masukkan bagian imaginer: -2 
Bilangan kedua: 
Masukkan bagian real: 6 
Masukkan bagian imaginer: 9 
c1 = 3.0-2.0i 
c2 = 6.0+9.0i 
Bagian real c1 = 3.0 
Bagian real c2 = 6.0 
Bagian imaginer c1 = -2.0 
Bagian imaginer c2 = 9.0 
c1+c2 = 9.0+7.0i 
c1-c2 = -3.0-11.0i 
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c1*c2 = 36.0+15.0i 
c1/c2 = 0.0-0.07692307692307693i 
abs(c1) = 3.605551275463989 
abs(c2) = 10.816653826391969 
conj(c1) = 3.0+2.0i 
conj(c2) = 6.0-9.0i 
angle(c1) = -0.5880026035475675 
angle(c2) = 0.982793723247329 
Mencoba lagi (y/n)?: n 

 

Isu Implementasi Class Kompleks 

• Perhatikan ekspresi matematika berbentuk : 
Kompleks c1 = new Kompleks(2.4, 1.3); 
Kompleks c2 = new Kompleks(1.7, 4.6); 
Kompleks sum = c1.add(c2); 

• Lebih alami mendeklarasikan operasi matematika sebagai 
metode class, bukan metode instance : 
public static Kompleks add(Kompleks c1, Kompleks c2) { 
 return new Kompleks(c1.getReal() + c2.getReal(), 
        c1.getImag() + c2.getImag()); 
} 

• Sehingga dapat digunakan ekspresi berikut : 
sum = Kompleks.add(c1, c2); 

• Q. Adakah solusi lain yang lebih baik? Silakan tulis metode 
tersebut! 

 

Penggunaan Class Kompleks 

• Class Kompleks dapat dipakai pada banyak aplikasi. Inilah 
keuntungan dari pendekatan object-oriented; code re-use. 

• Misalnya fraktal – anda tidak perlu tahu secara detail, kecuali 
beberapa prinsip dasarnya saja. 

• Perhatikan suatu diagram dimana bagian real dari suatu 
bilangan kompleks disajikan pada sumbu x dan bagian 
imaginer pada sumbu y: 
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• Titik pada  bidang (plot) ini akan berkorespondensi dengan 

suatu  bilangan kompleks, misalnya disebut z. Dilakukan 
pengkudratan secara berulang terhadap z dan menambahkan 
bilangan kompleks lain. 

• Kemudian dilakukan  ‘convergence test’. Jika z melewati test 
konvergensi maka diplot suatu titik pada koordinat z, jika 
tidak maka pindah ke titik berikutnya. 

• Perhatikan class Fractal berikut: 
import TruePkg.*; 
 
public class Fractal { 

// konstanta class 
static final int WIN_WIDTH = 200;     // lebar window 
static final int WIN_HEIGHT = 200;    // tinggi window 
static final int MAX_ITERATION = 100; // iterasi maksimum 
 
public static void main(String args[]) { 

// z dan  u adalah bilangan kompleks 
Kompleks z = new Kompleks();      
Kompleks u = new Kompleks(-0.74,0.11); 
int i; 
double realPart, imagPart; 
double x, y; 
double xscale = WIN_WIDTH/2.0;  // skala sumbu 
double yscale = WIN_HEIGHT/2.0; 
 
// increment sepanjang sumbu x dan  y 
double xinc = 1.0/xscale; 
double yinc = 1.0/yscale; 
 
// buat window grafis & letakkan di tengah window 
EasyGraphics grafis = new EasyGraphics( 
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   WIN_WIDTH,WIN_HEIGHT,WIN_WIDTH/2,WIN_HEIGHT/2); 
  
// untuk setiap titik z pada sumbu real dan imaginer, 
// lakukan iterasi z -> z*z + u  
// sampai kondisi konvergen dicapai 
 
for (realPart=-0.8; realPart<=0.8; realPart+=xinc) 

for (imagPart=-0.8;  
     imagPart<=0.8;  
     imagPart+=yinc) { 

z.set(realPart,imagPart); 
i=0; 
 
do { 

      // hitung z = z*z+u 
   z = u.add(z.multiply(z));  
   i++; 
} while (i<MAX_ITERATION && z.abs()<=2); 
 
// test konvergensi 
if ((z.abs()<=4) && (i%2 == 0)) { 
   x = realPart*xscale; 
   y = imagPart*yscale; 
   grafis.lineBetween(x,y,x,y); 

     } // end of if 
    } // end of for  

} // end of main 
} // end of class Fractal 

• Q. Coba jalankan class Fractal, perlihatkan hasilnya! 

 

Class Stack 

• Stack banyak digunakan pada aplikasi ilmu komputer, seperti 
penulisan compiler. 

• Java sebenarnya menyediakan class Stack dalam paket 
java.util; instruksi-instruksi yang disediakan harus dipelajari 
untuk menggunakannya 

• Stack diperlihatkan oleh  suatu properti dimana hanya elemen 
teratas (top) yang dapat diakses. 

• Berikut ini adalah atribut dan metode class Stack 

Atribut 

• items – koleksi elemen-elemen bertipe sama 
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• numElements – jumlah elemen pada stack 

Metode 

• isFull – mengembalikan true jika stack penuh (full). 

• isEmpty – mengembalikan true jika stack kosong (empty). 

• pop – menghapus satu elemen top of stack. 

• push – memasukkan satu elemen pada top of stack. 

• retrieve – mengembalikan satu salinan elemen pada top of 
stack, tanpa menghapusnya. 

public class Stack { 
// konstanta class 
private static final int MAX_ITEM = 10; 
// variabel instance 
private int numElements; 
private Object[] items; 
 
// metode constructor 
public Stack() { 

numElements = 0; 
items = new Object[MAX_ITEM]; 

} 
 
public boolean isFull() { 
 return numElements == MAX_ITEM; 
} 
 
public boolean isEmpty() { 
 return numElements==0; 
} 
 
public Object pop() { 

if (isEmpty())   
   System.exit(0);  
 
numElements-=1; 
return items[numElements]; 

} 
 
public void push(Object obj) { 

if (isFull())   
System.exit(0); 

 
items[numElements] = obj; 
numElements+=1; 

} 
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public Object retrieve() { 
if (isEmpty())   

System.exit(0); 
return items[numElements-1]; 

} 
} 

 

Test Harness Class Stack 

• Seperti sebelumnya, metode main bertindak sebagai test 
harness: 
public static void main(String args[]) { 

// deklarasi variabel 
EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
Stack myStack = new Stack(); 
 
// membaca lima integer &  
// memasukkan satu demi satu ke dalam stack 
for (int i=0; i<5; i++) { 
   int num = 
   keyboard.readInt(“Masukkan bilangan "+(i+1)+": "); 
   myStack.push(new Integer(num)); 
} 
 
// cek menggunakan isEmpty dan pop 
while (!myStack.isEmpty()) 
   System.out.println(myStack.pop()); 

} 

• Program ini mendemontrasikan properti ‘last in first out’ dari 
stack: 
>java Stack 

 

Isu Implementasi Class Stack 

• Obyek items didefinisikan di dalam stack sebagai array 
Object (Object[]): 
private Object[] items; 

• Semua class dalam Java adalah sub-class dari class Object; 
class seperti String dapat dianggap sebagai ‘a kind of’ 
Object. 

• Silakan membaca bahasan tentang inheritance (bab 12). 
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• Stack dapat dibuat lebih umum jika hanya dijadikan sebagai 
statck obyek, bukan stack yang elemen bertipe tertentu. 

• Jika ingin menyimpan tipe data sederhana dalam stack (int, 
char, double) maka akan sedikit sulit; karena tipe sederhana 
bukan obyek! 

• Sehingga perlu digunakan class pembungkus yang 
berkorespondensi dengan tipe sederhana (Integer, Character, 
Double): 
num = keyboard.readInt(“Masukkan bilangan “+(i+1)+”: “); 
myStack.push(new Integer(num)); 

• Q. Apakah implementasi stack ini memenuhi spesifikasi? Jika 
tidak, mengapa? 

• Q. Masalah dengan metode pop adalah ‘memory leak’; obyek 
yang tidak digunakan tidak direclaim untuk garbage 
collection. Mengapa tidak? Bagaimana membetulkan ini? 

 

Penggunaan Class Stack 

• Salah satu aplikasi stack adalah syntax checking (misalnya 
saat penulisan compiler). 

• Masalah pengecekan tanda kurung tepat seimbang 
(berpasangan); harus ada kurung tutup untuk setiap kurung 
buka dan mungkin terdapat beberapa bentuk tanda kurung. 

• Ekspresi berikut adalah tepat seimbang: 
( 2 + { a * 3 - [ 4 / 3 ] } + 5 ) 

( ( 3 + { 4 * 2 } ) / [ 2 – 5 ] ) 

• Sedangkan ekspresi berikut tidak seimbang : 
( 2 + [ a * 3 - [ 4 / 3 } + 5 ) 

( ( 3 + { 4 * 2 ) / [ 2 – 5 ] ) 

• Berikut ini algoritma untuk pengecekan apakah suatu ekspresi 
tepat seimbang: 
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for setiap karakter dalam ekspresi 
   if karakter adalah kurung buka 
      push ke stack 
   endif 
 
 if karakter adalah kurung tutup 
    if stack kosong 
  ekspresi tidak seimbang 
    else 
  pop satu karakter dari stack 
  

       if karakter bukan pasangan kurung buka 
     ekspresi tidak seimbang 
        endif 
    endif 
 endif 
endfor 

 

Class Seimbang 
// Memeriksa keseimbangan kurung dari suatu string  
// menggunakan class Stack 
 
import TruePkg.*; 
 
public class Seimbang { 

public static void main(String[] args) { 
// deklarasi variabel 
EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
int idx = 0; boolean balanced = true; 
Stack myStack = new Stack(); 
 
// baca ekspresi dari keyboard 
String s =  
   keyboard.readString(“Masukkan suatu ekspresi: "); 
 
// jelajah karakter dalam string sampai akhir  
// atau diketahui ekspresi tidak seimbang 
while ((idx<s.length()) && (balanced)) { 
   char someChar = s.charAt(idx); 
    
   // jika karakter kurung buka – push ke stack 
   if ((someChar==’(’)  

||(someChar==’{’)  
||(someChar==’[’)) 
myStack.push(new Character(someChar)); 

 
   // jika karakter kurung tutup,  
   // harus ada kurung pasangan pada stack 
   if ((someChar==’)’) 

||(someChar==’}’) 
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||(someChar==’]’)){ 
    // jika stack kosong berarti  

   // tidak ada kurung yang cocok 
    if (myStack.isEmpty()) 
  balanced = false; 
    else { 

       // pop karakter dari stack 
       char stackChar=  
      ((Character)myStack.pop()).charValue(); 
 

// apakah stack dari karakter cocok? 
switch(someChar) { 

         case ’)’:     
balanced = (stackChar==’(’);  
break; 
 

         case ’}’:    
balanced = (stackChar==’{’); 
break; 
 

         case ’]’:     
balanced = (stackChar==’[’); 

  } 
    } 

} 
 

   idx++; 
} 
    
// tampilkan hasil 
if (balanced)  
   System.out.println(“Ekspresi seimbang"); 
else  
   System.out.println(“Ekspresi tidak seiimbang"); 

} 
} 
• Saat program dijalankan: 

>java Seimbang 
Masukkan Ekspresi: (a+(b*{c+8-[3*4]+3-[2*f]+2}-
2)/2+{2*4}) 
Ekspresi seimbang 
>java Seimbang 
Masukkan Ekspresi: (a+(b*{c+8-[3*4]+3-[2*f]+2]-
2}/2+{2*4}) 
Ekspresi tidak seimbang 
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Rangkuman  

• Class dapat bersifat re-use. 

• Sebaiknya selalu menyediakan test harness untuk menguji 
fungsi dari class (dan metode di dalamnya) – penulisan 
metode main()  merupakan cara yang tepat untuk itu 

• Saat penulisan class baru, pikirkan mengenai spesifikasi dari 
class tersebut (data yang ditangani dan operasi yang 
disediakan) 

• Masalah implementasi dipikirkan setelah spesifikasi class 
dibuat secara jelas. 
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12 
Inheritance & Polymorphism 

 

Kaitan antar obyek 

• Telah diperlihatkan  hubungan komposisi antar obyek, 
misalnya satu obyek merupakan bagian dari obyek lain. 
TTanggal bagian dari Orang. 

• Obyek-obyek juga dapat dihubungkan melalui sharing 
beberapa aspek perilakunya. Misalnya :  

– Buku, suratkabar dan majalah – semua obyek yang dapat 
dibaca. 

– Elemen dari suatu graphical user interface (GUI) seperti 
tombol, menu dan text box berbagi pakai beberapa fungsi 
(select, highlight, tooltip) satu dengan lainnya 

– Bentuk seperti segiempat, segitiga, lingkaran – semuanya 
dapat digambar atau mempunyai luas yang dapat 
dihitung. 

• Obyek-obyek demikian dapat diorganisasi untuk 
menghasilkan hirarki generalisasi/spesialisasi; satu obyek 
adalah a kind of obyek lain. 

 

• Dapat dikatakan bahwa Buku merupakan subclass dari Bahan 
Bacaan, dan Bahan Bacaan adalah superclass dari Buku 
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Hirarki Class dan Inheritance 

• Tree spesialisasi/generalisasi dapat mempunyai banyak level, 
misalnya jenis obyek astronomi 

 
• Proses spesialisasi dan generalisasi ini adalah aspek 

organisasional penting  dari rancangan berorientasi obyek. 

• Teknik ini memberikan significant reuse code dan membuat 
sistem lebih mudah dikembangkan. 

• Keuntungan ini bertambah karena fakta bahwa perilaku obyek 
dapat menurun (inherit) dari induknya dalam hirarki 

 

Contoh  
public class Buku {  

private int jumlahHalaman; 
private int serialNumber 
private String judul;  
private String penulis; 
private String[] judul2Bab;  
 
public int getJumlahHalaman() { 
   return jumlahHalaman; 
}                

} 
 
public class SuratKabar { 

private int jumlahHalaman; 
private int serialNumber; 
private String judul; 
private String headline; 
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public int getjumlahHalaman() {          
 return jumlahHalaman;    
} 

} 
 
public class Majalah { 

private int jumlahHalaman; 
private int serialNumber; 
private String judul; 
private int issueNumber; 
 
public int getJumlahHalaman() { 
 return jumlahHalaman; 
} 

} 

• Terdapat duplikasi atribut dan metode yang mungkin dapat 
menyebabkan munculnya kesalahan, juga kesulitan dalam 
perawatan kode program (sistem), misalnya perubahan 
metode getJumlahHalaman 

 

Inheritanc 

• Java menyediakan fitur inheritance (penurunan) sebagai 
terjemahan mekanisme pewarisan sifat yang umum dalam 
dunia nyata. Dalam pemrograman berarti hubungan 
pewarisan sifat atau perilaku dari satu class ke class lain. 

• Langkah pertama adalah penulisan superclass yang mewakili 
atribut bersama dari koleksi class berhubungan. Kemudian 
informasi tersebut diturunkan ke dalam subclass: 
public class BahanBacaan { 

// atribut yang dimiliki oleh banyak class 
protected int jumlahHalaman; 
protected int serialNumber; 
protected String judul; 
 
// metode sama, dipunyai oleh beberapa class 
public int getJumlahHalaman() { 
 return jumlahHalaman; 
} 

} 
• Keyword extends menunjukkan bahwa class merupakan 

subclass dari class lain (yang di-extend) : 
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public class Buku extends BahanBacaan { 
// atribut khusus untuk class Buku 
protected String penulis; 
protected String[] judul2Bab; 
 
// metode khusus untuk class Buku  
// misalnya get/set penulis 

} 
• Suatu class hanya dapat diturunkan dari satu class induk. Java 

hanya mengijinkan single inheritance, tidak multiple. 

• Q. Adakah bahasa lain yang menyediakan fitur multiple 
inheritance? Sebutkan dan jelaskan! 

• Multiple inheritance, di Java, dapat diperoleh dengan 
memanfaatkan fitur interface. 

• Berikut adalah kode class BahanBacaan dan turunannya yang 
telah disesuaikan, memenuhi konsep dasar inheritance: 
public class BahanBacaan { 

// atribut umum atau bersama 
protected int jumlahHalaman; 
protected int serialNumber; 
protected String judul; 
 
// metode umum atau bersama 
public int getJumlahHalaman() { 
   return jumlahHalaman; 
} 

} 
 
public class Buku extends BahanBacaan { 

// atribut khusus untuk class Buku 
protected String penulis; 
protected String[] judul2Bab; 
 
// metode khusus class Buku misalnya get/set penulis 

} 
 
public class SuratKabar extends BahanBacaan { 

// atribut khusus class SuratKabar 
protected String headline; 
 
// metode khusus class SuratKabar,  
// misal get/set headline 

} 
 
public class Majalah extends BahanBacaan { 

// atribut khusus class Majalah 
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protected int issueNumber; 
// metode khusus class Majalah,  
// misal get/increment issueNumber 

} 
 

Rantai Penurunan 

• Class-class yang saling terkait dalam Java dapat dibuat 
berbentuk hirarki multi-layer, disebut chain of inheritance 
(rantai penurunan). 

• Sebagai contoh, pembentukan class baru untuk penyajian 
surat kabar dalam bentuk Tabloid dan Buletin. Sehingga 
sekarang terdapat class induk BahanBacaan, turunan 
pertamanya berupa Buku, SuratKabar dan Majalah, serta 
turunan berikutnya yaitu Tabloid dan Buletin (ini hanya 
contoh, anda tentu mengetahui beda antar obyek-obyek 
tersebut, secara nyata): 
public class BahanBacaan { 

// atribut umum bahan bacaan 
protected int jumlahHalaman; 
protected int serialNumber; 
protected String judul; 
 
// metode umum bahan bacaan 
public int getJumlahHalaman() { 
   return jumlahHalaman; 
} 

} 
 
public class SuratKabar Extends BahanBacaan { 

// atribut khusus class SuratKabar 
protected String headline; 
 
// metode khusus untuk class SuratKabar,  
// misal get/set headline 

} 
 
public class Tabloid extends SuratKabar { 

// atribut khusus class Tabloid 
protected String daftStoryEditor; 
 
// metode khusus class Tabloid,  
// misal get/set daft story editor 

} 
 
public class Buletin extends SuratKabar { 
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// atribut khusus class Buletin 
protected String weightyNewsEditor; 
 
// metode khusus class Buletin,  
// misal get/set weighty news editor 

} 

 

Penurunan Atribut 
• Identifier atau atribut yang dideklarasikan protected bersifat 

visible di dalam class lokasi deklarasi (class-visible), dan 
dalam suatu subclass (class lebih rendah dalam hirarki 
inheritance). 

• Buku, SuratKabar, Majalah menurunkan variabel 
jumlahHalaman, serialNumber dan judul dari BahanBacaan. 

• Buletin dan Tabloid menurunkan jumlahHalaman, 
serialNumber dan judul dari BahanBacaan dan headline  dari 
SuratKabar 

• Suatu metode dalam class dapat menggunakan variabel 
turunan sebagaimana variabel yang dideklarasikan di dalam 
class itu sendiri. 

• Contoh: 
public class TestBahanBacaan { 

public static void main(String[] args) { 
BahanBacaan bb = new BahanBacaan(); 
Buku bk = new Buku(); 
Majalah m = new Majalah(); 
SuratKabar sk = new SuratKabar(); 
Tabloid t = new Tabloid(); 
Buletin bl = new Buletin(); 

} 
} 
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Status Memory dari Program TestBahanBacaan 
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Pembayangan dan Lingkup Turunan 

• Variabel instance dalam class anak boleh mempunyai nama 
sama dengan variabel turunan dari superclass. Variabel ini  
membayangi (shadowing) variabel dari superclass sehingga 
pemanfaatan kedua variabel bernama sama ini harus hati-hati. 

• Selain lingkup lokal dan gobal, atribut dan metode dalam 
Java juga dapat dibuat protected, lingkup turunan. 

• Berikut ini penulisan ulang potongan kode BahanBacaan 
untuk mengilustrasikan pemikiran di atas: 
public class BahanBacaan { 

protected int jumlahHalaman; 
... 

} 
 
public class Buku extends BahanBacaan { 
 void someMethod() {  

   jumlahHalaman = ... //lingkup turunan  
}  

} 
 
public class SuratKabar extends BahanBacaan { 

int jumlahHalaman; 
 
void someMethod() {  
   jumlahHalaman = ... // Lingkup instance membayangi 
    // jumlahHalaman turunan 
} 
 
void someOtherMethod() { 
   int jumlahHalaman; 
   jumlahHalaman =...  //lingkup lokal/instance 
} 

} 

 

Kata Kunci super 

• Keyword super dapat digunakan untuk merujuk ke atribut 
atau metoe milik superclass, diakses dari dalam subclass.  

• Di dalam class SuratKabar yang sudah berubah di atas, 
super.jumlahHalaman merujuk ke variabel jumlahHalaman 
class BahanBacaan, bukan variabel instance (lokal): 
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public class BahanBacaan { 
protected int jumlahHalaman; 
... 

} 
 
public class SuratKabar extends BahanBacaan { 

protected int jumlahHalaman; 
 
void someMethod() { 
   jumlahHalaman = super.jumlahHalaman + 10; 
} 
 
void someOtherMethod() { 
   int jumlahHalaman; 
   jumlahHalaman = this.jumlahHalaman *  
      super.jumlahHalaman; 
} 

} 
• Q. Perhatikan potongan kode di atas, jelaskan perbedaan 

antara this.jumlahHalaman dan super.jumlahHalaman? 

 

Penurunan  Metode 

• Subclass juga mewarisi metode dari superclassnya. 
public class BahanBacaan { 

protected int jumlahHalaman; 
protected int serialNumber; 
protected String judul; 
 
public BahanBacaan(String ti, int pc) { 
   jumlahHalaman = pc; judul = ti; 
} 

 
public void setJumlahHalaman(int p) {  
   jumlahHalaman = p;  
} 
 
public void setSerialNumber(int s) { 
   serialNumber = s;  
} 
 
public void setJudul(String t) {  
   judul = t;  
} 
 
public int getJumlahHalaman() { 
   return jumlahHalaman;  
} 
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public int getSerialNumber() { 
   return serialNumber;  
} 
 
public String getJudul() {  
   return judul;  
} 
 
public String toString() { 
   return (“Bahan bacaan berjudul: “ + judul + “  
          (“ + jumlahHalaman + “halaman).”); 
} 

} 
 
public class SuratKabar extends BahanBacaan { 

// atribut khusus class SuratKabar 
protected String headline; 
 
public Newspaper(String ti, int pc, String hl) { 
   judul = ti;  
   jumlahHalaman = pc;  
   headline = hl; 
} 
 
public void setHeadline(String s) { 
   headline = s;  
} 
 
public String getHeadline() { 
   return headline;  
} 

} 
 
public class Buku extends BahanBacaan { 

protected String penulis; 
protected String[] judul2Bab; 
 
public Buku(String ti, String au,int noBab, int pc) { 

judul = ti; 
jumlahHalaman = pc; 
penulis = au; 
 
judul2Bab = new String[noBab]; 
 
for (int i=0; i < noBab; i++) 
   judul2Bab[i]=“tidak diketahui"; 

} 
 
public void tambahBab(int cn, String ti) { 
   if (cn <= judul2Bab.length) 

judul2Bab[cn-1] = ti; 
} 
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// metode lain khususu class Buku  
// misal get/set penulis 

} 

• Subclass Buku dan SuratKabar menurunkan semua metode 
dari superclass BahanBacaan, termasuk metode 
getJumlahHalaman dan toString. 

 

Contoh Metode Inheritance 

• Metode getJumlahHalaman mengembalikan nilai variabel 
jumlahHalaman untuk obyek tertentu, seperti kode berikut : 
public class TestBahanBacaan { 

public static void main(String[] args) { 
BahanBacaan bb =  

new BahanBacaan(“Java in a Nutshell”, 610); 
System.out.println(“Halaman:  
 “+rm.getJumlahHalaman()); 
 
System.out.println(bb); 
SuratKabar sk = new SuratKabar(“Republika”,  
 48,“Tobat Nasional”); 
 
System.out.println(“Halaman:  
 "+n.getJumlahHalaman()); 
 
System.out.println(n); 
Buku bk = new Buku(“Core Java”, 

”Horstmann”,15,985); 
 

System.out.println(“Halaman:  
"+b.getJumlahHalaman()); 

System.out.println(b); 
} 

} 

• Q. Apa yang dihasilkan oleh program di atas saat eksekusi? 

 

Method Overriding 

• Metode yang berasal dari superclass dapat dimodifikasi  di 
dalam subclass sehingga pemanggilannya dapat memberikan 
hasil yang lebih sesuai, lebih khusu mengikuti fungsi dari 
subclass. Misalnya metode toString diubah  agar 
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mengembalikan sesuatu yang lebih khusus bagi class Buku 
dan SuratKabar 

Pada  class Buku: 
public String toString() { 
 return judul+” dengan “+penulis+”(“+ judul2Bab.length 
  + ” bab, “+jumlahHalaman+”halaman).”; 
} 

Sedangkan pada class SuratKabar: 
public String toString() { 
   return “Edisi “+judul+"“ dengan judul\””+ 
          headline+“\” (“+jumlahHalaman+” halaman).”; 
} 

• Modifikasi ini disebut overriding terhadap metode toString. 

• Q. Bagaimana keluaran dari TestBahanBacaan setelah 
metode toString diubah di dalam Buku dan SuratKabar? 

• Q. Apa perbedaan antara method overload dan method 
override? Berikan contohnya! 

• Bagaimana cara memanggil metode yang masih murni dari 
superclass? Gunakan keyword super seperti pada akses 
atribut. Berikut adalah contoh pemanggulan metode toString 
milik BahanBacaan dari dalam class Book: 
super.toString() 

 

Class Object 

• Setiap class secara tidak langsung adalah extends atau 
turunan dari class Object (java.lang). Object merupakan class 
root/akar dari semua class lain dalam Java. 

Metode penting dari Object di antaranya: 

• public String toString() 

Mengembalikan presentasi aktual dari obyek. Biasanya 
overriden. Jika tidak, metode ini akan mengembalikan string 
berisi nama class dari obyek, karakter @ dan kode hash 
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obyek dalam hexadecimal, misalnya “BahanBacaan@ 
e6ae4169“. 

• protected Object clone() 
Dapat digunakan untuk membuat salinan byte-for-byte dari 
obyek tetapi hanya untuk class yang mengimplementasikan 
interface cloneable. 

 
 

Overriding & Overloading 

• Dalam method overloading, lebih dari satu metode dapat 
mempunyai nama sama tetapi berbeda parameter formalnya: 
public class C1 { 

public void method() { . . . } 
public void method(Type1 arg1) { . . . } 

} 

• Dalam method overriding, bentuknya identik; deklarasi 
metode di dalam subclass menggantikan deklarasi metode 
dalam superclass. 
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public class C2 extends C1 { 
public void method() { 

// meng-override metode dengan bentuk sama 
// dalam superclass C1 

} 
} 

 

Constructor dan Inheritance 

• Variabel dan metode dapat diturunkan, begitu pula 
constructor. 

• Penulisan super() di dalam metode constructor subclass akan 
memanggil constructor superclass: 
public SuratKabar(String ti, int pc, String hl) { 
 super(ti, pc);  
    headline = hl; 
} 

• Constructor superclass sering digunakan untuk menginisiasi 
variabel turunan, sebelum menginisiasi variabel khusus milik 
subclass. 

• Pemanggilan super() hanya dapat digunakan di dalam 
constructor, hanya constructor yang dapat menjalankan 
constructor. 

• Jika digunakan, super() harus menjadi pernyataan pertama di 
dalam body constructor subclass. 

• Jika pemanggialn super() diabaikan di dalam class turunan, 
Java memanggilnya secara implisit agar ruang memory untuk 
atribut-atribut turunan segera dialokasikan. 

• Akan memunculkan masalah jika superclass tidak 
menyediakan sebuah default constructor (misalnya suatu 
versi constructor tanpa parameter). 

• Sebaiknya setiap class selalu menyediakan default 
constructor;  compiler Java menuntut superclass mempunyai 
default constructor terutama saat dijalankan secara eksplisit 
dari subclass 
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protected dan private 

• Atribut-atribut dalam BahanBacaan dideklarasikan sebagai 
protected sehingga subclass dapat mengaksesnya secara 
langsung. 

• Jika keyword private digunakan sebagai ganti protected 
maka subclass harus menggunakan metode turunan untuk 
mengakses atribut turunan yang private tersebut. 

• Sebagai contoh, jika jumlahHalaman dideklarasikan private: 
public class BahanBacaan { 

private int jumlahHalaman; 
... 
public int getJumlahHalaman() {  
   return jumlahHalaman;  
} 
... 

} 

di dalam Buku, metode getJumlahHalaman harus digunakan: 
public class Buku extends BahanBacaan { 

... 
void someMethod() {  
   int x = getJumlahHalaman();  
} 
... 

} 

• Rangkuman visibilitas 

Lokasi Visibilitas 

Keyword 
Class  
sama 

Class 
dalam 
paket yang 
sama 

Subclass 
dalam 
paket 
berbeda 

Non-
subclass, 
paket 
berbeda 

public Ya Ya Ya Ya 

protected Ya Ya Ya Tidak 

package 
(default, tanpa 
keyword) 

Ya Ya Tidak Tidak 

private Ya Tidak Tidak Tidak 
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Contoh Inheritance 
public class Animal { 

private int weight; 
public Animal(int w) { weight=w; } 
public void setWeight(int w) { weight = w; } 
public int getWeight() { return weight; } 
public void talk() { 
 System.out.println("An animal can't talk"); 
} 

} 
 
public class Cow extends Animal { 

public Cow() { super(100); } 
public void talk() { 
 System.out.println("Moo!"); 
} 

} 
 
public class Pig extends Animal { 

public Pig() { super(40); } 
public void talk() { 
 System.out.println("Grunt!"); 
} 

} 
 
public class Sheep extends Animal { 

public Sheep() { super(65); } 
public void talk() { 
 System.out.println("Baa!"); 
} 

} 

 

Polymorphism 

• Inheritance dan overriding menyebabkan munculnya 
polymorphism (literally ‘banyak bentuk’) – salah satu ciri dan 
kelebihan dari object-oriented programming. 

• Definisi Booch (1991): 
“A concept in type theory, according to which a name (such as a variable 
declaration) may denote objects of many different classes that are related 
by some common superclass; thus, any object denoted by this name is able 
to respond to some common set of operations in different ways.”  

• Karena Cow adalah subclass dari Animal, maka pemrogram 
dapat merujuk ke obyek Cow sebagai Animal atau Cow. 
Kedua pernyataan berikut benar: 
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Cow daisy = new Cow(); 
Animal daisy = new Cow(); 

• Mengapa? Karena Cow adalah subclass dari Animal (Cow 
adalah a kind of Animal), maka Cow mempunyai 
fungsionalitas dari superclassnya. 

• Baris berikut salah:  
Cow daisy = new Animal(); // SALAH 

• Mengapa? Cow mungkin mempunyai fungionalitas tambahan 
yang tidak diimplementasikan dalam superclass Animal 
(Animal bukan a kind of Cow). 

 

Koleksi Heterogen 

• Misalnya, suatu lahan peternakan dapat dimodelkan sebagai 
sebuah array obyek Animal: 
public class FarmExample { 

public static void main(String[] args) { 
Animal[] farm = {new Cow(), new Pig(), 

  new Sheep()}; 
System.out.println("The animals say:"); 
for (int i=0; i<farm.length; i++) 
   farm[i].talk(); 

} 
} 

• Keluaran dari program ini adalah 
The animals say: 
Moo! 
Grunt! 
Baa! 

• Meskipun array bertipe Animal, pemanggilan terhadap 
farm[i].talk() sebenarnya memanggil metode talk() dari 
Cow, Pig atau Sheep, tergantung pada class dari obyek. 

• Pada contoh ini, farm dapat dianggap sebagai koleksi 
heterogen obyek (heterogeneous collection), bukan koleksi 
homogen seperti pada pembahasan mengenai array . 
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Bagaimana Polymorphism Bekerja? 

• Ada dua prinsip yang mendasari polymorphism: 
An object always retains the identity of the class from which it was 
created. 

When a method is invoked on an object, the method associated with 
the class of the object is always used. 

• Keputusan mengenai metode mana yang akan dipanggil tidak 
dapat ditentukan oleh compiler; tetapi ditentukan saat run 
time. Java menggunakan dynamic binding bukan static 
binding. 

• Contoh, Menghitung total berat semua hewan pada lahan 
peternakan: 
public class FarmExample2 { 

public static void main(String[] args) { 
Animal[] farm = {new Cow(), new Pig(), 

  new Sheep()}; 
int totalWeight = 0; 
 
for (int i=0; i<farm.length; i++) 
 totalWeight += farm[i].getWeight(); 
 
System.out.println(“The total weight of the “ + 

+ “animals is “ + totalWeight); 
} 

} 

• Q. Apa keluaran dari program di atas? 

 

Meng-Extend Class Animal  

• Salah satu kelebihan dari inheritance dan polymorphism 
adalah relatif mudah dalam pengembangan (extending) sistem 
yang telah dibuat. 

• Sebagai contoh, class Goose dapat dibuat sebagai subclass 
dari Animal yang mempunyai atribut tambahan jumlah telur 
yang dikeluarkan (ditelurkan). 
public class Goose extends Animal { 

// atribut khusus class Goose 
int numberOfEggs; 
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// konstruktor class Goose 
public Goose() { 

super(4);  // panggil constructor induk 
numberOfEggs = 2;  // lengkapi peran constructor 

} 
 
public void talk() { 

System.out.println("Honk!"); 
} 
 
public int getNumberOfEggs() { 

return numberOfEggs; 
} 
 
public void setNumberOfEggs(int n) { 

numberOfEggs = n; 
} 

} 

• Q. Gambarkan sketsa hirarki class dari hewan-hewan di atas! 

 

Menggunakan Class Goose 
public class FarmExample3 { 

public static void main(String[] args) { 
Animal[] farm = {new Goose(), new Cow(), 

  new Pig(), new Sheep()}; 
 
System.out.println(“The animals say:”); 
 
for (int i=0; i<farm.length; i++) 
   farm[i].talk(); 

} 
} 

• Q. Perlihatkan output dari program tersebut! 

• Class Goose mempunyai suatu atribut tambahan, tetapi tetap 
sebagai bagian dari Animal, a kind of Animal. 

 

Masalah Pada Polymorphism 

• Perhatikan kode berikut: 
public class FarmExample4 { 

public static void main(String[] args) { 
Animal[] farm = {new Goose(), new Cow(), 

      new Pig(), new Sheep()}; 



Diktat - Pemrograman Berorientasi Obyek 2007 169 

for (int i=0; i<farm.length; i++) { 
farm[i].talk(); 
System.out.println(farm[i].getNumberOfEggs()+ 
“ eggs”); 

} 
} // end of main 

} 

• Q. Eksekusi program tersebut, javac FarmExample4.java! 
Apa hasil yang diperoleh, error? 

• Goose, Cow, Pig dan Sheep dapat diperlakukan sebagai jenis 
dari Animal, tetapi class-class ini tidak mengimplementasikan 
semua metode yang sama: hanya Goose yang 
mengimplementasikan metode getNumberOfEggs. 

 

Casting Obyek 

• Barangkali masalah ini dapat diselesaikan dengan meng-cast 
obyek-obyek di dalam array ke class Goose? 
public class FarmExample5 { 

public static void main(String[] args) { 
Animal[] farm = {new Goose(), new Cow(),  

  new Pig(), new Sheep()}; 
 
for (int i=0; i<farm.length; i++) { 
   farm[i].talk(); 
   System.out.println(((Goose)farm[i]). 

getNumberOfEggs()+ “ eggs”); 
} 

} // end of main 
} 

• Ini hanya bekerja terhadap elemen pertama array; program 
gagal dengan suatu run time casting exception. 
>FarmExample5 

Honk! 
2 eggs 
Moo! 
Exception in thread "main" 
java.lang.ClassCastException 
at FarmExample5.main(FarmExample5.java:6) 
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Operator instanceof 

• Pada contoh di atas, jika class dari suatu obyek diketahui, 
maka dapat diketahui pula apakah mungkin memanggil 
metode getNumberOfEggs. 

• Ini dapat dilakukan menggunakan operator instanceof: 
public class FarmExample6 { 

public static void main(String[] args) { 
Animal[] farm = {new Goose(), new Cow(), 

  new Pig(), new Sheep()}; 
 
for (int i=0; i<farm.length; i++) { 

farm[i].talk(); 
if (farm[i] instanceof Goose) 
   System.out.println(((Goose)farm[i]).   
              getNumberOfEggs()+ “ eggs”); 

} 
} // end of main 

} 

• Output dari kode di atas adalah 
Honk! 
2 eggs 
Moo! 
Grunt! 
Baa! 

• Q. Saat mencapai pernyataan println, diketahui bahwa 
farm[i] sebenarnya adalah instance dari Goose. Mengapa 
masih diperlukan cast farm[i] ke Goose? 

 

Contoh Klasik Polymorphism 

• Berikut adalah contoh klasik dari polymorphism; 
menggambarkan sekumpulan bidang pada layar grafis. 

• Terdapat class Asquare, ACircle dan Atriangle yang 
merupakan turunan dari class AShape. 
public class AShape { 

double x, y; 
 
public AShape() { 
   this(0.0, 0.0); 
} 
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public AShape(double x, double y) { 
   this.x=x; 
   this.y=y; 
} 
 
public void draw(EasyGraphics g) { 
   System.out.println(“Error - can’t draw a shape”); 
} 

} 
 

public class ASquare extends AShape { 
double sideLength; 
 
public ASquare(double x, double y, double s) { 
   super(x,y); 
   sideLength=s; 
} 
 
public void draw(EasyGraphics g) { 
   double x0 = x-sideLength/2; 
   double y0 = y-sideLength/2; 
   g.moveTo(x0,y0); g.lineTo(x0+sideLength,y0); 
   g.lineTo(x0+sideLength,y0+sideLength); 
   g.lineTo(x0,y0+sideLength); g.lineTo(x0,y0); 
} 

} 
 
public class ATriangle extends AShape { 

double sideLength; 
 
public ATriangle(double x, double y, double s) { 
   super(x,y); 
   sideLength=s; 
} 
 
public void draw(EasyGraphics g) { 
   double x0 = x-sideLength/2; 
   double y0 = y-sideLength/2; 
   g.moveTo(x0,y0); 
   g.lineTo(x0+sideLength,y0); 
   g.lineTo(x,y+sideLength*Math.sin(Math.PI/3.0)); 
   g.lineTo(x0,y0); 
} 

} 
 
public class ACircle extends AShape { 

// the number of steps around the circle 
private static final int NUM_STEPS = 30; 
double radius; 
public ACircle(double x, double y, double r) { 
   super(x,y); 
   radius=r; 
} 
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public void draw(EasyGraphics g) { 
   double theta = 2.0*Math.PI/(NUM_STEPS-1); 
   g.moveTo(x+radius,y); 
   for (int i=1; i<NUM_STEPS; i++) 
      g.lineTo(x+radius*Math.cos(theta*i), 
               y+radius*Math.sin(theta*i)); 
} 

} 
• Aplikasi menggambarkan bentuk lingkaran, segiempat dan 

segitiga dalam suatu jendela. Setiap kali perlu me-refresh 
tampilan, dilakukan iterasi melalui array obyek AShape dan 
menjalankan metode draw dari setiap bentuk. 

• Metode  draw tepat dipanggil tergantung pada tipe dari obyek 
(ACircle, ASquare atau ATriangle). 
import TruePkg.*; 
 
public class GraphicsDisplay { 

public static void main(String[] args) { 
EasyGraphics g = new EasyGraphics(300,300); 
AShape[] shape = {new ACircle(100,100,80), 
new ATriangle(150,150,100), 
new ASquare(220,220,80)}; 
 
for (int i=0; i<shape.length; i++) 
   shape[i].draw(g); 
} 

} 

• Pemrogram tidak pernah menginisiasi AShape karena begitu 
general, tidak diketahui bagaimana menggambarkan suatu 
“shape”, masih perlu diperjelas. 

• Kode di atas dapat dibuat lebih baik dengan menggunakan 
suatu abstract class bagi AShape. Silakan membaca bab 13. 

 

Rangkuman 

• Inheritance memungkinkan penempatan atribut & metode 
umum dalam superclasses, dan subclass kemudian dapat 
menggunakannya 

• Subclass juga dapat mendeklarasikan atribut dan metode 
bernama sama seperti pada superclass, sehingga dua atribut 
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atau metode bernama sama tersebut mempunyai lingkup 
berbeda, dan cara penanganannya juga berbeda.  

• Variabel instanve non-private yang diturunkan dari superclass 
dapat dibayangi oleh variabel bernama sama dideklarasi di 
dalam subclass. 

• Metode non-private yang diturunkan dari superclass juga 
dapat di-overridde oleh metode bernama sama di dalam 
subclass. 

• Metode dan variabel superclass dapat dirujuk menggunakan 
kata kunci super. 

• Konstruksi suatu obyek diawali oleh konstruksi obyek 
superclass (melalui constructor); perilaku contructor 
superclass dapat dipanggil dan dilengkapi fungsinya dengan 
perintah super() di dalam constructor subclass. 

• Polymorphism mengacu kepada kemampuan untuk 
menjalankan suatu metode bergantung pada class  obyek. 

• Java menerapkan dynamic binding untuk memutuskan 
metode mana yang dijalankan saat runtime. 

• Polymorphism memungkinkan koleksi heterogen 
diperlakukan secara seragam. 

• Casting kadang diperlukan untuk memastikan bahwa metode 
yang tepat akan dijalankan saat run time. 
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13 
Class Abstrak & Interface 

 

Class Abstrak 

• Class yang mempunyai instance langsung dinamakan class 
konkrit (concrete class). 

• Pendefinisian class abstrak (abstract classes) yang tidak 
mempunyai instance langsung, pada kondisi tertentu, akan 
bermanfaat. 

• Class abstrak menyediakan fungsionalitas yang akan 
diturunkan oleh subclass konkrit. 

• Contoh: bentuk-bentuk dalam aplikasi gambar sebelumnya. 

Shape
 x : double
 y : double

 area()  : double
 draw() : void
 setPosition() : void

Rectangle
 width : double
 height : double

 area()  : double
 draw() : void

Triangle

 sideLength : double

 area()  : double
 draw() : void

Circle

 radius : double

 area()  : double
 draw() : void

 
• Semua bentuk mempunyai beberapa metode dan atribut 

umum. 

• Detail dari bagaimana metode bekerja berbeda bagi setiap 
bentuk. 

• Beberapa bentuk dapat mempunyai atribut tambahan. 
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Hirarki Shape  
public abstract class Shape { 

protected double x; 
protected double y; 
 
public void setPosition(double xval, double yval) { 

x = xval; 
y = yval; 

} 
 
public abstract void draw(EasyGraphics g); 
public abstract double area(); 

} 

• Jelas metode draw dan area adalah ‘abstract’ karena tidak 
menyediakan suatu implementasi, hanya deklarasi yang 
mendefinisi bagaimana metode tersebut harus dipanggil, apa 
yang harus dijadikan argumen oleh pemanggil. 

• Suatu class yang mengandung metode abstrak harus selalu 
dideklarasikan abstrak. 

• Class abstrak dapat mengandung metode konkrit seperti 
setPosition. Setiap metode dari class abstrak dapat dibuat 
konkrit, jika diperlukan. 

 

Mengembangkan Class Shape 

• Rectangle merupakan sebuah concrete class. Class ini 
menyediakan suatu implementasi dari metode abstrak draw 
dan area, dan juga menurunkan implementasi setPosition dari 
superclass Shape. 
public class Rectangle extends Shape { 

private double width; 
private double height; 
 
public Rectangle(double w, double h) { 
    width  = w; 
    height = h; 
} 
 
public void draw(EasyGraphics g) { 

g.moveTo(x, y); g.lineTo(x + width, y); 
g.lineTo(x + width, y + height); 
g.lineTo(x, y + height);  



Jurusan Teknik Informatika - Unijoyo 176 

g.lineTo(x, y); 
} 
 
public double area() { 
   return width * height; 
} 

} 

• Penggunaan class Rectangle: 
EasyGraphics g = new EasyGraphics(300, 300, 150, 150); 
Rectangle myRect = new Rectangle(40, 70); 
myRect.setPosition(-130, -130); 
myRect.draw(g); 
System.out.println(myRect.area()); 

 

Mengapa Bersusah Ria? 
• Mendeklarasikan  suatu abstract class terlihat memunculkan 

masalah karena harus diimplementasikan itu di dalam 
concrete subclass.  

Namun: 

Dalam pemodelan data, sangat bermanfaat menerapkan 
generalisasi dan spesialisasi. Semua bentuk mempunyai 
beberapa fitur umum. 

Lebih dari itu, abstract class memungkinkan pemrogram 
untuk mengeksploitasi polymorphism dengan menyediakan 
suatu superclass umum bagi beberapa subclass terkait. 

• Contoh: 
EasyGraphics g = new EasyGraphics(300, 300, 150, 150); 
Shape myShape = new Rectangle(40, 70); 
myShape.setPosition(-130, -130); 
myShape.draw(g); 
System.out.println(myShape.area()); 

• Ini sangat berguna bagi pembangunan koleksi heterogen dari 
obyek-obyek. 
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Koleksi Heterogen 

• Contoh:  daftar bentuk yang tergambar pada tampilan gafis. 

• Bagaimana menggambar ulang tampilan? Dilakukan iterasi 
(sesuai daftar) pemanggilan metode draw dari setiap  bentuk. 
import TruePkg.*; 
 
public class ShapeDemo { 

public static void main(String args[]) { 
EasyGraphics g =  

new EasyGraphics(300,300,150,150); 
 

Shape[] list = new Shape[5]; 
 
// mengisi array dengan bentuk/shape 
list[0] = new Rectangle(40,70); 
list[0].setPosition(20,20); 
list[1] = new Circle(70); 
list[1].setPosition(-40,-60); 
list[2] = new Triangle(30); 
list[2].setPosition(-40,40); 
list[3] = new Rectangle(90,50); 
list[3].setPosition(20,50); 
list[4] = new Circle(30); 
list[4].setPosition(0,0); 
 
// sekarang, update tampilan 
for (int i=0; i<5; i++) 
   list[i].draw(g); 

} 
} 

 

Multiple Inheritance 
• Kadang perlu memodelkan situasi dimana suatu obyek 

mungkin mewarisi perilaku lebih dari satu superclass. Seperti 
disebutkan sebelumnya, Java tidak mendukung ini secara 
langsung melalui konsep inheritance (extends). 

• Contoh kasus adalah pada hirarki aset berikut: 
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• Diagram di atas memperlihatkan multiple inheritance. Bank 

account (rekening bank) adalah jenis dari aset (asset), tetapi 
adalah interest bearing (berbunga) dan dapat diasuransi 
terhadap kehilangan. 

• Q. Java tidak  membolehkan multiple inheritance murni. 
Mengapa? 

 

Masalah pada Multiple Inheritance 

• Multiple inheritance diimplementasikan dalam beberapa 
bahasa object oriented programming ( seperti C++). 

• Masalah – suatu subclass dapat mempunyai multiple 
superclasses dengan perilaku dan struktur yang overlap. 

• Contoh: 

Class InterestBearing menyimpan tanggal pembayaran  bunya 
pertama. 

Class Insurable menyimpan tanggal premi asuransi pertama 
di bayar 

BankAccount diturunkan dari InterestBearing dan Insurable, 
jadi atribut tanggal (date) mana yang diwarisinya? 

• Masalah ini bukan tidak dapat  diatasi tetapi akan menambah 
kompleksitas dari bahasa. 

• Java dirancang menjadi bahasa yang sederhana sehingga tidak 
mendukung multiple inheritance. 

• Solusi yang diberikan Java adalah melalui interface. 
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Interface 

• Suatu interface mengkondisikan metode mana yang akan 
disediakan oleh sebuah class, tetapi bukan bagaimana metode 
akan diimplementasikan. 

• Seperti sebuah perjanjian (contract), class yang 
mengimplementasikan suatu interface harus menyediakan  
metode-metode yang dideskripsikan olehnya. 

 
• Hirarki Asset dapat diimplementasikan  dengan satu abstract 

class dan dua interface. 

 

Implementasi Hirarki Asset 
• Class Asset tidak mempunyai suatu metode abstrak; 

dideklarasikan abstract untuk mencegahnya dari instansiasi: 
public abstract class Asset { 

protected double value; 
 
public double getValue() { 
   return value; 
} 

} 

• Interface Insurable menyediakan suatu metode untuk 
mendapatkan insurance premium (premi asuransi), dan 
interface InterestBearing menyediakan metode untuk 
memperoleh interest rate (tingkat bunga): 
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public interface Insurable { 
public abstract double getPremium(); 

} 
 
public interface InterestBearing { 

public abstract double getInterestRate(); 
} 

• Semua metode dari suatu interface adalah abstract meskipun 
kata kunci abstract dihilangkan, tetapi akan lebih membantu 
memahami kode dengan  menyerakannya. 

 

Implementasi Interface 
public class RealEstate extends Asset implements 
Insurable { 

public RealEstate(double v) { 
   value=v; 
} 
 
public double getPremium() { 
   // insurance premium 5% dari value 
   return value * 0.05; 
} 

} 
• Q. Apa perbedaan utama antara inheritance dan implementasi 

suatu interface? 

• RealEstate tidak mengandung suatu implementasi dari 
getValue, karena ini diturunkan dari Asset. Namun, class ini 
harus menyediakan implementasi dari getPremium karena 
diperlukan oleh ‘contract’-nya dengan interface Insurable. 
public class BankAccount extends Asset implements 
InterestBearing, Insurable { 

public BankAccount(double v) { 
   value=v; 
} 
 
public double getInterestRate() { 
   return 5.2; 
} 
 
public double getPremium() { 
   // insurance premium 1% dari value 
   return value*0.01; 
} 

} 
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• Sekali lagi, apa perbedaan penting antara inheritance dan 
implementasi interface? 

• Suatu class dapat mewarisi hanya dari satu superclass, tetapi 
class tersebut dapat mengimplementasikan sejumlah 
interface. 

 

Interface dan Polymorphism 

• Tipe-tipe interface dapat digunakan dengan cara sama seperti 
tipe class untuk membangun koleksi heterogen dari obyek. 

• Perlu berhati-hati: 
Insurable myAsset = new BankAccount(354.53); 
System.out.println(myAsset.getPremium()); 
System.out.println(myAsset.getInterestRate()); // NO! 

• Meskipun myAsset adalah suatu instance dari BankAccount, 
compiler tidak dapat membuktikan bahwa obyek tersebut 
mengimplemenasikan metode getInterestRate karena 
myAsset (polymorphically) bertipe sebagai Insurable (yang 
hanya mengimplementasikan metode getPremium). 

• Tentu saja, baris-baris berikut (yang tidak menggunakan 
polymorphism)  benar: 
BankAccount myAsset = new BankAccount(354.53); 
System.out.println(myAsset.getPremium()); 
System.out.println(myAsset.getInterestRate()); // OK 

 

Sub-interface 

• Suatu interface boleh mempunyai sub-interface, sebagaimana 
suatu class mempunyai satu atau lebih subclass. 

• Suatu sub-interface mewarisi semua metode dan konstanta 
abstrak dari super-interface-nya, dan boleh pula menyediakan 
metode atau konstanta baru milik sendiri. 

• Contoh dari API Java: 
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Interface DataOutput (yang mendefinisikan metode untuk 
output bagi tipe data primitif) dikembangkan oleh interface 
ObjectOutput (yang mendefinisikan metode untuk output bagi 
obyek dan array): 
public interface DataOutput { ...} 
public interface ObjectOutput extends DataOutput { ... } 

 

Class Abstrak dan Interface 

Class Abstrak    

• Dapat menyediakan implementasi satu atau lebih metode 

• Involve inheritance – suatu subclass yang mewarisi suatu 
abstract class harus meng-override semua metode abstrak 
(dari superclass) 

• Suatu abstract class dapat menyediakan atribut variabel dan  
konstan.  

Interface 

• Tidak pernah menyediakan detail implementasi. Semua 
metode bersifat abstrak secara implisit (tidak langsung) 

• Involve a contract - suatu class yang mengimplementasikan 
interface harus menyediakan implementasi bagi setiap metode 

• Suatu interface boleh hanya menyediakan atribut-atribut 
konstan, atribut yang dideklarasikan static dan final. 

 

Latihan 

• Perhatikan deklarasi berikut: 
Asset asset1 = new RealEstate(1834.34); 
Insurable asset2 = new RealEstate(1834.34); 
InterestBearing asset3 = new BankAccount(794.43); 
BankAccount asset4 = new BankAccount(794.43); 
 

Mana pernyataan berikut yang sah (legal)? 
System.out.println(asset1.getPremium()); 
System.out.println(asset1.getValue()); 
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System.out.println(asset2.getPremium()); 
System.out.println(asset2.getInterestRate()); 
System.out.println(asset3.getPremium()); 
System.out.println(asset3.getInterestRate()); 
System.out.println(asset4.getPremium()); 
System.out.println(asset4.getValue()); 
System.out.println(asset4.getInterestRate()); 

 

Rangkuman 

• Class abstrak tidak dapat diinisiasi. Class ini digunakan 
sebagai superclass untuk merepresentasikan fitur-fitur yang 
di-share oleh sejumlah subclass. 

• Interface menyediakan fasilitas yang serupa dengan multiple 
inheritance. 

• Meskipun suatu class Java dapat mewarisi hanya dari satu 
superclass, tetapi sejumlah interface dapat 
diimplementasikan. 

• Class abstrak dan interface mendukung pemanfaatan dari 
polymorphism. 
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14 
Penanganan Exeption 

 

Pendahuluan 

• Program perlu bekerja secara stabil (terutama sekali saat 
mengendalikan embedded systems, bidang dimana Java 
awalnya digunakan). 

• Pemrogram dapat  menulis banyak pernyataan kondisi untuk 
memeriksa keabsahan (valid tidaknya) input, tetapi: 

Sulit dalam pemeliharaan, karena kode yang menangani 
kejadian exceptional (pengecualian) bercampur baur dengan 
kode untuk menangani operasi program normal; 

Kode tambahan dapat secara dramatis memperbesar ukuran 
dari program. 

• Java mempunyai  mekanisme exception handling yang 
mengalamati masalah-masalah di atas. 

• Dalam Java, terdapat perbedaan antara exception dan error: 

Exception – suatu situasi tidak biasa yang dapat di atasi 
dengan mudah, situasi ini dapat diperkirakan saat 
perancangan. Contohnya adalah percobaan untuk membaca 
data dari suatu file yang tidak dapat ditemukan. 

Error – suatu kondisi yang tidak dapat  diperbaiki atau 
solusinya masih memerlukan perbaikan pada bagian di lura 
program yang ditulis. Contoh kondisi ini adalah running out 
of memory. 

 

Melempar dan Menangkap Exception 
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• Exception handling (penanganan pengecualian)  ditengahi 
oleh obyek class java.lang.Exception (atau salah satu dari 
subclassnya). 

• Obyek tersebut dibangkitkan oleh kode yang mendeteksi  
bahwa suatu kondisi “tidak biasa” terjadi – dikatakan 
melempar (throw) exception. 

• Kode lain bertanggungjawab untuk menangkap exception 
(mengambil suatu tindakan untuk mengurusinya, atau sekedar 
mengabaikannya). 

• Obyek thrown exception biasanya  mengalami beberapa 
lapisan kode exception-catching sampai suatu exception 
handler yang cocok ditemui. 

 

Blok try…catch 

• Exception handling ditempatkan di dalam blok try…catch: 
try { 
   // pernyataan yang mungkin menyebabkan exception 
   // ... 
} 
catch (Exception e) { 
   // tangani obyek exception e 
   // ... 
} 

• Throw dan catch secara efektif merupakan bentuk lain dari 
struktur kendali (control structure) dalam Java. 

• Aliran kendali dimulai dari titik dimana exception dilempar 
(thrown) dan dilanjutkan pada tempat ditangkap (catch). 

• Suatu kode yang mengikuti blok try…catch dieksekusi secara 
normal (kecuali tindakan dari blok catch adalah keluar dari 
program). 

 

Contoh 
public class TestException1 { 

public static void main(String[] args) { 
String[] p = new String[4]; 
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try { 
p[0] = “John Lennon”; 
p[2] = “Paul McCartney”; 
p[4] = “George Martin”; 
p[1] = “Ringo Starr”; 
p[3] = “George Harrison”; 

} 
catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { 

System.out.println(“There were only four 
Beatles”); 

} 
 
for (int i=0; i<p.length; i++) 

System.out.println(p[i]); 
} 

} 
• Keluaran dari program TestException1 di atas adalah 

There were only four Beatles 
John Lennon 
null 
Paul McCartney 
null 

ada yang aneh, Mengapa? 

 

Menangkap Banyak Exception 

• Berikut ini adalah contoh yang lebih artificial! 

• Program ini menggunakan generator (pembangkit) bilangan 
acak (random) untuk mengatur nilai suatu pembagi integer 
menjadi 0 atau 1 (dengan peluang yang sama). 

• Saat bernilai nol, suatu ArithmeticException dimunculkan 
ketika ada usaha untuk membagi (karena pembagian dengan 
nol menghasilkan error, secara matematis memberikan nilai 
tak terhingga). 

• Saat bernilai satu, diperoleh  exception indeks array seperti 
sebelumnya. 
import java.util.Random; 
 
public class TestException2 { 

public static void main(String[] args) { 
String[] p = new String[4]; 
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try { 
Random r = new Random(); 
int divisor=0; 
if (r.nextGaussian()>0) 
divisor=1; 
double x = 1/divisor; 
p[0] = “John Lennon”; 
p[2] = “Paul McCartney”; 
p[4] = “George Martin”; 
p[1] = “Ringo Starr”; 
p[3] = “George Harrison”; 

} 
catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { 

System.out.println(“There were only four 
Beatles”); 

} 
catch (ArithmeticException e) { 

System.out.println(“Divide by zero”); 
} 
 
System.out.println(“But lets continue anyway”); 

} 
} 

• Keluaran dari program di atas dapat berupa: 
There were only four Beatles 
But lets continue anyway 

 atau 
Divide by zero 
But lets continue anyway 

• Sintaks try…catch menyediakan suatu cata teratur dari 
penanganan lebih dari satu exception; 

• Pemrogram tidak pernah melempar kedua exception dalam 
suatu giliran tunggal (single run), karena aliran kontrol 
dilempar ke blok catch dan kemudian ke ujung dari blok 
try…catch lengkap. 

• Pemrogram dapat menangkap kedua exception dalam suatu 
pernyataan tunggal (hanya dengan class Exception) karena 
ArrayIndexOutOfBoundsException dan ArithmeticException 
merupakan subclass dari Exception: 
catch (Exception e) { 

// lakukan sesuatu 
} 
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• Ini merupakan cara mudah dan tepat untuk menangani 
banyak exception sekaligus, misalnya meminta program 
keluar (selesai) walaupun dapat dikatakan sebagai 
langkah yang “malas”. 

 

Menggunakan Instance Exception 

• Pemrogram mempunyai akses ke instance Exception dan 
dapat salah satu: 

Melemparnya kembali, misalnya ke suatu blok lebih luar dari 
kode exception-handling; 

Mencetak informasi diagnosis. 

• Pada pilihan terakhir, digunakan metode printStackTrace 
milik class Exception. 
catch (ArithmeticException e) { 

System.out.println(“Divide by zero”); 
e.printStackTrace(); 

} 
• Ini memberikan informasi berharga, tertama jika exception 

terjadi dalam kode bersarang yang dalam: 
Divide by zero 
java.lang.ArithmeticException: / by zero 

     at TestException2.main(TestException2.java:9) 
But lets continue anyway 

 

Exception ‘bubbling up’ (throwing up?) 
• Jika tidak disediakan suatu handler yang tepat atau 

menghilangkan blok try...catch maka exception dilempar ke 
metode yang menjalankan metode tempat exception terjadi. 

• Jika metode yang menjalankan mempunyai handler yang 
tepat, exception ditangani pada titik itu, jika tidak maka 
proses berulang sampai metode top-level (main) dicapai. 
public class TestException3 { 

public static void main(String[] args) { 
try { 
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   method1(); 
} 
catch (ArithmeticException e) { 
   System.out.println(“divide by zero”); 
   e.printStackTrace(); 
} 

} // end of main 
 

public static void method1() { 
double index = 5/0; 

}  
} // end of class 

Eksekusinya memberikan hasil: 
divide by zero 
java.lang.ArithmeticException: / by zero 
at TestException3.method1(TestException3.java:11) 
at TestException3.main(TestException3.java:4) 

 

Checked Exception 

• Java mempunyai dua jenis exception, checked dan unchecked. 

• Compiler mendorong pemrogram menyediakan suatu 
exception handler untuk yang terlebih dahulu, tetapi tidak 
yang belakangan 

• Sebagian besar exception diimplementasikan oleh 
programmer adalah checked, sebagaimana yang 
diperkenalkan Java sendiri: 

Exception harus ditangkap pada beberapa titik dalam 
program; 

Suatu metode yang mempunyai potensi untuk 
membangkitkan suatu checked exception yang tidak 
ditangkap secara lokal (dalam metode) harus menyatakan 
bahwa exception akan dilempar. 

• Contoh: metode readFile() mungkin membangkitkan suatu 
EOFException. Jika exception tidak ditangani dalam metode 
itu sendiri, maka harus mempunyai  signature: 
public void readFile(String s) throws EOFException { 
   ... 
} 
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Penyertaan metode yang tidak menangani exception harus 
pula mengandung pernyataan bahwa metode melemparnya. 

 

Unchecked Exception 

• Tidak ada kemungkinan untuk meminta pemrogram  
memeriksa setiap kemungkinan tipe exception. 

• Sebagai contoh, compiler tidak mengharuskan bahwa suatu 
ArrayIndexOutOfBoundsException ditangkap. 

• Q. Mengapa ini menjadi tidak praktis? 

• Semua exception yang merupakan subclass dari 
java.lang.RuntimeException atau java.lang.Error adalah 
unchecked. 

• Tidak ada ebutuhan untuk mengingat mana exception yang 
checked dan mana yang unchecked - compiler akan 
memberitahu jika suatu checked exception belum ditangani. 

 

Mendeklarasikan Exception Sendiri 
• Sebagian besar aplikasi perlu menghandle kondisi 

exceptional-nya sendiri, misalnya program catur (chess) akan 
melempar suatu exception jika dua bidak dipindahkan ke 
kotak yang sama. 

• Pemrogram mendefinisikan exception sendiri dengan 
mengembangkan class java.lang.Exception. 

• Secara konvensi, pemrogram hanya perlu menyediakan: 

Contructor default (tanpa parameter); 

Contructor dengan suatu parameter String tunggal. 

• Contoh: Hirarki exception umur: 
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Implementasi Hirarki Exception Umur 
public class ExceptionUmur extends Exception { 

public ExceptionUmur() { 
   super(); 
} 
 
public ExceptionUmur(String s) { 
   super(s); 
} 

} 
 
public class ExceptionTerlaluMuda extends ExceptionUmur { 

public ExceptionTerlaluMuda() { 
   super(); 
} 
 
public ExceptionTerlaluMuda(String s) { 
   super(s); 
} 

} 
 
public class ExceptionTerlaluTua extends ExceptionUmur { 

public ExceptionTerlaluTua() { 
   super(); 
} 
 
public ExceptionTerlaluTua(String s) { 
   super(s); 
} 

} 

 

Menggunakan Exception Umur 
try { 
   EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
   int umur = keyboard.readInt(“Masukkan umur: “); 
 
   if (umur > 70) 
      throw new ExceptionTerlaluTua(“Terlalu tua untuk ikut 
panjat tebing”); 
   if (umur < 16) 
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      throw new ExceptionTerlaluMuda(“Terlalu muda kalau 
harus pergi”); 
} 
   catch (ExceptionUmur e) { 
   e.printStackTrace(); 
} 

Output kalau variabel umur bernilai 2 
ExceptionTerlaluMuda: Terlalu muda kalau harus pergi 
at TrivialApplication.main(ProgramUmur.java) 

Output jika variabel umur bernilai  90 
ExceptionTerlaluTua: Terlalu tua untuk ikut panjat tebing 
at TrivialApplication.main(ProgramUmur.java) 

 

Finally, akhirnya… 

• Pemrogram sering (perlu) melakukan  beberapa ‘cleaning up’ 
setelah melempar suatu exception, misalnya menutup koneksi 
ke file dan database. 

• Duplikasi kode dalam blok catch berbeda sebaiknya 
dihindari. Java menyediakan suatu blok optional finally yang 
pasti selalu dieksekusi, tidak peduli apakah exception di-
thrown, di-catch atau tidak. 
try { 

// seperti sebelumnya 
} 
catch (AgeException e) { 

// seperti sebelumnya 
} 
finally { 

System.out.println(“Maaf…ini hanya contoh.”); 
} 

Output jika umut yang dimasukkan adalah 80 
ExceptionTerlaluTua: Terlalu tua untuk ikut panjat tebing 
at AgeApplication.main(ProgramUmur.java) 
Maaf…ini hanya contoh. 

Output jika umur yang dimasukkan 35 
Maaf…ini hanya contoh. 
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Rangkuman 

• Exception adalah kondisi yang mempunyai potensi untuk 
dapat direcover sedangkan error secara umum tidak dapat 
diselesaikan. 

• Kode yang dapat membangkitan exception sebaiknya 
diletakkan di dalam blok try…catch…finally. 

• Beberapa exception bersifat checked, dan lainnya unchecked. 
Checked exception harus ditangani oleh programmer. 

• Pemrogram dapat membuat class exception sendiri dengan 
mengembangkan class java.lang.Exception. 

• Suatu kode yang diletakkan di dalam blok finally akan 
dieksekusi sebelum kontrol meninggal blok 
try…catch…finally, tanpa memperhatikan apakah suatu 
exception dilempar atau ditangkap. 



Jurusan Teknik Informatika - Unijoyo 194 

Lampiran A 

Listing Paket TuePkg 
 

File-file yang termasuk dalam paket TruePkg yaitu 
EasyReader.java, EasyWriter.java, dan EasyGraphics.java harus 
diletakkan di dalam direktori bernama TruePkg. Secara umum, 
direktori ini berada di bawah direktori kerja, direktori dimana file 
kode program Java anda diletakkan. Jika progam Java anda 
letakkan di D:\Java makan file-file paket berada dalam direktori 
D:\Java\TruePkg. 

 
A.1 EasyReader 

Class EasyReader adalah utility untuk memudahkan proses 
pembacaan data yang dimasukkan oleh pengguna melalui 
keyboard. Class ini membungkus perintah-perintah Java terkait 
dengan input yang agak sulit diaplikasikan oleh pengguna 
pemula. 
/** 
* EasyReader 
* Menyediakan interface bagi input stream text 
**/ 
 
package TruePkg; 
import java.io.*; 
 
public class EasyReader extends BufferedReader { 

 
// variabel instance 
private boolean endOfFile = false; 
private boolean startOfFile = true; 
private char bufferChar = ' '; 
  
// constructor 
// membuat EasyReader baru yg membaca standard input 
public EasyReader() { 

super(new InputStreamReader(System.in)); 
} 
   
// membuat EasyReader baru yang membaca file text 
// @param s adalah nama file text 
public EasyReader(String s) { 
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super(new InputStreamReader(getFileInputStream(s))); 
} 
   
// metode private  
private static FileInputStream getFileInputStream(String s) 
{ 

FileInputStream f = null; 
try { 

    f = new FileInputStream(s); 
} 
catch (IOException e) { 

     error("file not found"); 
} 
 
return f; 

} 
   
private static void error(String s) { 

System.err.println("Error in EasyReader - "+s); 
System.err.flush(); 
System.exit(0); 

} 
 
private void prompt(String p) { 

System.err.print(p); 
System.err.flush(); 

} 
   
private void getNextChar() { 

if (!endOfFile) { 
int c=0; 
try { 

c=read(); 
} 
catch (IOException e) { 

error("could not read another character"); 
} 

 
if (c==-1)  

endOfFile=true; 
else 

bufferChar=(char)c; 
} 

} 
   
// metode-metode public 
  
// memeriksa apakah sudah mencapai akhir file input, eof 
// @return true jika eof dicapai 
public boolean eof() { 
 return endOfFile; 
} 

   
// membaca character dai stream input 
// @return suatu nilai character 
public char readChar() { 
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 if (startOfFile) { 
    startOfFile=false; 
    getNextChar(); 
 } 
  

char ch; 
 do { 
    ch = bufferChar; 
    getNextChar(); 
 } while (ch=='\n'); 
  

return ch; 
    } 
 

// membaca character dari stream input, dengan prompt 
// @param s adalah prompt 
// @return suatu nilai character 
public char readChar(String s) { 
 prompt(s); 
 return readChar(); 
} 
 
// membaca string dari input stream 
// @return suatu string 
public String readString() { 
 while (!endOfFile && (bufferChar==' ' ||  

bufferChar=='\r' || bufferChar=='\n')) 
     getNextChar(); 
 
 String s = ""; 
 while (!endOfFile && (bufferChar!='\r' &&  

bufferChar!='\n')) { 
     s+=bufferChar; 
     getNextChar(); 
 } 
  

return s; 
} 
  
// membaca string dari input stream, dengan prompt 
// @return suatu string 
public String readString(String s) { 
 prompt(s); 
 return readString(); 
} 
 
// membaca double dari input stream 
// @return suatu bilangan double 
public double readDouble() { 
 double x = 0; 
 try { 
    x=(new Double(readString())).doubleValue(); 
 } 
 catch (Exception e) { 
    error("invalid floating point number"); 

} 
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 return x; 
} 
 
// membaca double dari input stream, dengan prompt 
// @return suatu pecahan double 
public double readDouble(String s) { 
 prompt(s); 
 return readDouble();  
} 
  
// membaca pecahan float dari input stream 
// @return suatu pecahan float 
public float readFloat() { 
 float x = 0; 
 try { 
    x=(new Float(readString())).floatValue(); 
 } 
 catch (Exception e) { 
    error("invalid floating point number"); 
 } 
 return x; 
} 
  
// membaca float dari input stream, dengan prompt 
// @return suatu pecahan float 
public float readFloat(String s) { 

prompt(s); 
 return readFloat(); 

} 
   

// membaca integer dari input stream 
// @return suatu integer  
public int readInt() { 

 int x = 0; 
 try { 
    x=(new Integer(readString())).intValue(); 
 } 
 catch (Exception e) { 
    error("invalid integer number"); 
 } 
 return x; 

} 
 
// membaca integer dari input stream, dengan prompt 
// @return suatu nilai integer 
public int readInt(String s) { 

 prompt(s); 
 return readInt(); 

} 
 
// membaca boolen  
// @return nilai boolean 
public boolean readBoolean() { 

 char c = readString().charAt(0); 
 return (c=='t' || c=='T'); 

} 
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// membaca boolean dengan prompt 
// @return suatu nilai boolean 
public boolean readBoolean(String s) { 

 prompt(s); 
 return readBoolean(); 

}   
} // eof EasyReader.java 

 
A.2 EasyWriter 

Class EasyWriter adalah kebalikan dari EasyReader. Class ini 
menyediakan metode-metode untuk menampilkan sesuatu ke 
layar untuk mempermudah proses pencetakan teks. Fitur yang 
disediakan misalnya menformat tampilan. 
/** 
* EasyWriter.java 
* Kumpulan metode untuk mencetak teks 
*/ 
 
package TruePkg; 
import java.io.*; 
 
public class EasyWriter extends PrintWriter { 

 
// contructor 
  
// membuat EasyWriter baru yang menulis ke output standard 
public EasyWriter() { 
 super(System.out,true); 
} 
  
// membuat EasyWriter baruyang menulis ke file text 
// @param s adalah naa file text 
public EasyWriter(String s) { 
 super(getFileWriter(s),true); 
} 
  
// metode private 
private static FileWriter getFileWriter(String s) { 
 FileWriter f = null; 
 try { 
    f = new FileWriter(s); 
 } 
 catch (IOException e) { 
    System.err.println("Error in EasyWriter –  

   ouldn't create output file"); 
    System.exit(0); 
 } 
  

return f; 
} 
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private double rounded(double x, int ndp) { 
 return Math.round(x*Math.pow(10,ndp))/Math.pow(10,ndp); 
} 
  
private String padfield(double x, int n, int w) { 
 String s = padfrac(x,n); 
 while (s.length()<w) s=" "+s; 
 return s; 
} 
 
private String padfrac(double x, int n) { 
 String s = (new Double(rounded(x,n))).toString(); 
 int ndp = n-(s.length()-s.indexOf('.')-1); 
 for (int i=0; i<ndp; i++) s+="0"; 
 return s; 
} 
   
private String padwhole(long x, int n) { 
 String s = (new Long(x)).toString(); 
 while (s.length()<n) s=" "+s; 
 return s; 
} 
  
// berikan suatu prompt 
public void prompt(String p) { 
 System.err.print(p); 
 System.err.flush(); 
} 
    
// integer terformat 
// Println suatu integer dalam suatu lebar field 
// @param x bilangan yang di-println 
// @param n lebar field 
public void println(int x, int n) { 
 println(padwhole(x,n)); 
} 
  
// Print suatu int dalam suatu lebar field 
// @param x bilangan yang di-print 
// @param n lebar field 
public void print(int x, int n) { 
 print(padwhole(x,n)); 
} 
 
// long terformat 
// Println suatu long dalam suatu lebar field 
// @param x bilangan yang di-println 
// @param n lebar field 
public void println(long x, int n) { 
 println(padwhole(x,n)); 
} 
 
// Print suatu long dalam suatu lebar field 
// @param x bilangan yang di-print 
// @param n lebar field 
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public void print(long x, int n) { 
 print(padwhole(x,n)); 
} 
 
// short terformat 
// Println suatu short dalam suatu lebar field 
// @param x bilangan yang di-println 
// @param n lebar field 
public void println(short x, int n) { 
 println(padwhole(x,n)); 
} 
  
// Print suatu short dalam suatu lebar field 
// @param x bilangan yang di-print 
// @param n lebar field 
public void print(short x, int n) { 
 print(padwhole(x,n)); 
} 
 
// double terformat 
// Print suatu double dengan presisi tertentu 
// @param x bilangan yang di-print 
// @param n jumlah tempat desimal 
public void print(double x, int n) { 
 print(padfrac(x,n)); 
} 
 
// Println suatu double dengan presisi tertentu 
// @param x bilangan yang di-println 
// @param n jumlah tempat desimal 
public void println(double x, int n) { 
 println(padfrac(x,n)); 
} 
 
// Print suatu double dengan presisi tertentu & lebar field 
// @param x bilangan yang di-print 
// @param n jumlah tempat desimal 
// @param w lebar field 
public void print(double x, int n, int w) { 
 print(padfield(x,n,w)); 
} 
 
// Println suatu double dengan presisi ttt & lebar field 
// @param x bilangan yang di-println 
// @param n jumlah tempat desimal 
// @param w lebar field 
public void println(double x, int n, int w) { 
 println(padfield(x,n,w)); 
} 
 
// float terformat  
// Print suatu float dengan presisi tertentu 
// @param x bilangan yang di-print 
// @param n jumlah tempat desimal 
public void print(float x, int n) { 
 print(padfrac(x,n)); 
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} 
 
// Println suatu float dengan presisi tertentu 
// @param x bilangan yang di-println 
// @param n jumlah tempat desimal 
public void println(float x, int n) { 
 println(padfrac(x,n)); 
} 
 
// Print suatu float dengan presisi tertentu & lebar field 
// @param x bilangan yang di-print 
// @param n jumlah tempat desimal 
// @param w lebar field 
public void print(float x, int n, int w) { 
 print(padfield(x,n,w)); 
} 
 
// Println suatu double dengan presisi ttt & lebar field 
// @param x bilangan yang di-println 
// @param n jumlah tempat desimal 
// @param w lebar field 
public void println(float x, int n, int w) { 
 println(padfield(x,n,w)); 
} 

 
} 

A.3 EasyGraphics 
EasyGraphics menyediakan metode-metode untuk memudahkan 
pemrogram memuat aplikasi grafis, baik program berbasis jendela 
(GUI) atau sekedar menggambar obyek sederhana seperti 
segitiga, segiempat atau lingkaran. Jika anda sudah pernah 
menggunakan Swing maka anda tentu mengerti sulitnya 
pemrograman GUI, EasyGraphics membungkus kesulitan 
tersebut dan menyediakan kemudahan sebagai gantinya. 
package TruePkg; 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
 
public class EasyGraphics extends Frame implements 
WindowListener { 
 

private EasyCanvas myCanvas; 
private int currentX=0; 
private int currentY=0; 
 
public EasyGraphics() { 
 this(200,200,0,0); 
} 
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public EasyGraphics(int w, int h) { 
 this(w,h,0,0); 
} 
  
public EasyGraphics(int w, int h, int x0, int y0) { 
 setTitle("Graphics Window"); 
 setSize(w,h); 
 myCanvas = new EasyCanvas(w,h,x0,y0); 
 setMenuBar(new MenuBar()); 
 add(myCanvas); 
 addWindowListener(this); 
 setVisible(true); 
 setResizable(false); 
} 
  
public void clear() { 
 myCanvas.clear(); 
} 
  
public void moveTo(int x0, int y0) { 
 currentX=x0; 
 currentY=y0; 
} 
  
public void moveTo(double x0, double y0) { 
 currentX=(int)x0; 
 currentY=(int)y0; 
} 
  
public void plot(int x0, int y0) { 
 lineBetween(x0,y0,x0,y0); 
} 
 
public void plot(double x0, double y0) { 
 lineBetween((int)x0,(int)y0,(int)x0,(int)y0); 
} 
 
public void lineTo(int x0, int y0) { 
 lineBetween(currentX,currentY,x0,y0); 
} 
  
public void lineTo(double x0, double y0) { 
 lineBetween(currentX,currentY,(int)x0,(int)y0); 
} 
  
public void lineBetween(int x0, int y0, int x1, int y1) { 
 myCanvas.lineBetween(x0,y0,x1,y1); 
 currentX=x1; 
 currentY=y1; 
} 
  
public void lineBetween(double x0, double y0,  

double x1, double 1) { 
 lineBetween((int)x0,(int)y0,(int)x1,(int)y1); 
} 
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public void debug() {  
 myCanvas.debug();  
} 
        
public void windowClosing(WindowEvent event) { 
 dispose(); 
 System.exit(0); 
} 
  
public void windowIconified(WindowEvent event) {} 
public void windowOpened(WindowEvent event) {} 
public void windowClosed(WindowEvent event) {} 
  
public void windowDeiconified(WindowEvent event) {} 
public void windowActivated(WindowEvent event) {} 
public void windowDeactivated(WindowEvent event) {} 

} // end of EasyGraphics 
 
class EasyCanvas extends Canvas { 

private Coordinates head=null; 
private Coordinates tail=null; 
private int originX; 
private int originY; 
private int width; 
private int height; 
private int maxx; 
private int maxy; 
   
public EasyCanvas(int w, int h, int x, int y) { 
 originX = x; 
 originY = y; 
 width = w; 
 height = h; 
 maxx = w; 
 maxy = h; 
 setSize(w,h); 
} 
    
public void paint(Graphics g) { 
 Dimension d = getSize(); 
 maxx=d.width; 
 maxy=d.height; 
 Coordinates h = head; 
 
 while (h!=null) { 
    g.drawLine(mapx(h.x0),mapy(h.y0), 

              mapx(h.x1),mapy(h.y1)); 
    h=h.next; 
 }  
} 
  
public void clear() { 
 repaint(); 
 head=tail=null; 
} 
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public void debug() { 
 Coordinates h = head; 
 while (h!=null) { 
    System.err.println(h); 
    h=h.next; 
 } 
} 
  
public void lineBetween(int x0, int y0, int x1, int y1) { 
 if (head==null) { 
    head=tail=new Coordinates(x0,y0,x1,y1); 
 } 
 else { 
    tail.next=new Coordinates(x0,y0,x1,y1); 
    tail=tail.next; 
 } 
 
 Graphics g = getGraphics(); 
 g.drawLine(mapx(x0),mapy(y0),mapx(x1),mapy(y1)); 
 g.dispose(); 
} 
  
private int mapy(int y) { 
 return maxy*(height-(originY+y))/height; 
} 
  
private int mapx(int x) { 
 return maxx*(originX+x)/width; 
} 
 
private class Coordinates { 
 public int x0; 
 public int y0; 
 public int x1; 
 public int y1; 
 public Coordinates next; 
  
 public Coordinates(int x0, int y0, int x1, int y1) { 
    this.x0 = x0; 
    this.y0 = y0; 
    this.x1 = x1; 
    this.y1 = y1; 
    next = null; 

} 
  
 public String toString() { 
    return("("+x0+","+y0+") to ("+x1+","+y1+")"); 
 } 
   
} // end of Coordinates   

} // end of EasyCanvas 
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Lampiran B 

Pemrograman Grafis 
 

Lampiran kedua ini mencoba menjelaskan bagaimana 
menggunakan class EasyGraphic untuk membangkitkan bentuk-
bentuk geometri sederhana dan dapat menjadi modal dasar 
pemrograman GUI (graphical user interface) apalagi jika anda 
menjelalah dan mempelajari kode di dalam class EasyGraphics. 

 

Class EasyGraphics 

• Terdapat dalam paket TruePkg. Suatu alternatif sederhana 
terhadap class API Java (AWT, Swing, Java2D). 

• Suatu window grafis yang berisi jaringan pixel (grid). Posisi 
pixel dalam window ditentukan oleh posisi baris dan kolom 
(lebar dan tinggi window) 

• Dalam suatu window EasyGraphics, setiap pixel dapat hitam 
atau putih; jika ingin berwarna gunakan langsung API Java. 
EasyGraphics belum mendukung fitur tersebut 

• Constructor default (tanpa parameter) membuat seuah 
window berukuran 200 x 200, lebar 200 pixel dan tinggi juga 
200 pixel. 
EasyGraphics g = new EasyGraphics(); 

• Pada kasus ini, sistem koordinat dimulai dari (0,0) sampai 
(199, 199). 
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• Constructor dibuat berbeban lebih (overloaded); terdapat 

beberapa versi dengan parameter  berbeda. Pemrogram juga 
dapat membuat window dengan lebar dan tinggi tertentu: 
EasyGraphics g = new EasyGraphics(520,384); 

 

Metode Class EasyGraphics 

• Metode plot mengubah suatu pixel pada koordinat tertentu 
menjadi hitam, misalnya plot berikut dilakukan terhadap pixel 
beralamat (120,190): 
g.plot(120,190); 

• Suatu ‘invisible cursor’ memelihara track dari posisi terakhir 
dalam window. Kursor ini awalnya diset ke nilai awal (0,0). 
Metode moveTo menggerakkan kursor ke posisi baru: 
g.moveTo(32,59); 

• Metode lineTo menggambar sebuah garis antara posisi 
terakhir kursur (current position) dan posisi baru yang 
diberikan dalam pemanggilan metode ini: 
g.lineTo(45,96); 

Setelah eksekusi baris ini, posisi kursor menjadi (45,96). 

• Metode moveTo dan lineTo dapat dikombinasikan 
menggunakan metode lineBetween: 
g.lineBetween(32,59,45,96); 
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Contoh 
import TruePkg.*; 
 
public class House { 

public static void main(String[] args) { 
EasyGraphics g = new EasyGraphics(200,200); 
g.moveTo(10,140); 
g.lineTo(10,10); 
g.lineTo(190,10); 
g.lineTo(190,140); 
g.lineTo(10,140); 
g.lineTo(100,190); 
g.lineTo(190,140); 

} 
} 

Hasil eksekusi program di atas adalah 

 
 

Metode Lain 

• Metode plot, moveTo, lineTo dan lineBetween mempunyai 
versi berbeban lebih (overloaded) yang meminta parameter 
bertipe double – dan kemudian dibulatanke integer terdekat. 
import TruePkg.*; 
public class DrawTriangle { 

public static void main(String[] args) { 
final double theta = Math.PI/3.0; 
EasyReader keyboard = new EasyReader(); 
double sideLen = 
keyboard.readDouble("Enter the side length: "); 
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EasyGraphics g = new EasyGraphics(); 
g.moveTo(10, 10); 
g.lineTo(10 + sideLen * Math.cos(theta), 
10+sideLen * Math.sin(theta)); 
g.lineTo(10 + sideLen,10); 
g.lineTo(10, 10); 

} 
} 

• Saat eksekusi, program menampilkan: 

 
Membersihkan Window 

• Kadang perlu meletakkan titik asal (origin) pada suatu lokasi 
selain kiri bawah screen, caranya adalah 
EasyGraphics g = new EasyGraphics(200,200,80,120); 

• Ini menempatkan origin pada koordinat (80,120) 

 
• Terakhir, EasyGraphics menyediakan suatu metode bernama 

clear untuk menghapus isi dari window grafis. 
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g.clear(); 

• Q. Gambarkan output dari program DrawTriangle untuk 
window berukuran 200 × 200 pixel jika origin diset ke 
koordinat (100,100), dengan panjang sisi 150. 

 

Rangkuman 

• Class EasyGraphics menyediakan sesuatu yang memudahkan 
memetakan gambar sederhana dalam suatu window grafis. 

• Class ini menyediakan metode untuk peletakan titik dan 
menggambar garis. Origin dari sistem koordinat dapat 
ditentukan. 

• Fasilitas grafis yang lebih komprehensif disediakan oleh API 
Java. 
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Lampiran C 

Menulis Program Java 
 
Tutorial ini hanya akan memaparkan bagaimana langkah awal 
membuat aplikasi sederhana dengan Java di lingkungan 
Windows.  

Java hadir dalam beberapa edisi, mencakup J2SE, J2EE dan 
J2ME. Sebagai pemula, anda sangat dianjurkan menggunakan 
J2SE (Java 2 Standard Edition) yang sudah dapat dimanfaatkan 
membangun aplikasi stand-alone, database client/server bahkan 
berbasis web. J2EE pada dasarnya sama dengan J2SE ditambah 
beberapa komponen sehingga tepat diaplikasi di lingkungan 
enterprise, usaha kelas menengah ke atas. Aplikasi besar yang 
dihasilkan menggunakan Java diantaranya adalah Open Office, 
Compiere, Oracle serta Matlab. J2ME adalah kit untuk 
mengembangkan aplikasi mobile (micro) seperti pada handphone. 

Pertama yang perlu dilakukan adalah mendapatkan SDK atau 
Software Development Kit dari Java, J2SE. Anda dapat langsung 
mendownload dari http://java.sun.com. Setelah mendapatkan file 
instalasi berukuran 50-an atau 100-an MB jika mengikut-sertakan 
Netbeans, segera instal SDK java tersebut mengikuti langkah-
langkah instalasi umum. Umumnya, compiler dan interpreter java 
terinstal di direktori C:\Program Files\Java\jdkversi\bin. Anda 
dapat menentukan direktori lain pada saat instalasi tersebut. 

Sudahkah Java anda terinstal dengan benar? Coba berikan 
perintah java di console Windows. Jika diperoleh hasil seperti di 
bawah ini berarti instalasi berhasil dengan baik : 
Usage: java [-options] class [args...] 
           (to execute a class) 
   or  java [-options] -jar jarfile [args...] 
           (to execute a jar file) 
   .... 
   java.lang.instrument 

Tetapi jika anda memperoleh pesan seperti  
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‘java’ is not recognized as an internal or external of  
command, operable program or batch file. 

Maka Java belum dapat digunakan. Kemungkinan besar sistem 
(Windows) meminta anda mengatur variabel path dari 
lingkungan kerja anda.  Variabel path dapat diseting mengikuti 
langkah-langkah berikut : 

1. Buka Control Panel | System 

2. Klik tab Advanced 

3. Klik tombol Environment Variables 

4. Pada bagian System variables, pilih Path. Kemudian klik 
tombol Edit 

 
5.  Pada isian Variable value, masukkan lokasi file program java 

dan javac berada, pada gambar di atas adalah C:\Program 
Files\Java\jdk1.5.0_03\bin dan akhiri dengan titik koma (;) 
sebelum nilai lain dari variabel Path. 

6. Klik OK beberapa kali dan akhiri dengan Restart.  

7. Sekarang, silakan masuk ke console Prompt, berikan perintah 
set dan perhatikan variabel Path, sudahkah path java tampil di 
sana?. 
Path=C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_03\bin; 
C:\Program Files\Borland\Delphi7\Bin; 
C:\...;C:\WINDOWS\system32; 

Tantangan #1 : 

Apa kegunakan dari variabel lingkungan Path? Mengapa harus 
diberikan ? 
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Anda dapat menggunakan Notepad atau Editor Text lain untuk 
menulis kode Java. Coba tulis kode berikut dan simpan dengan 
nama Hello.java, misalnya di D:\Java. 
// Class Hello 
// by Husni, S.Kom. 
// OOP Sample #1 
 
public class Hello {                          
    public static void main(String[  ] args) {  
       System.out.println("Hello World, Howya?"); 
   System.out.println("I am learning java @ Trunojoyo");   
    }                                         
}   
 

 
 
Tantangan #2 : 

Mengapa harus disimpan dengan nama Hello.java? 

Bagaimana menjalankan aplikasi sederhana di atas? Silakan ikuti 
langkah-langkah berikut : 

1. Silakan buka Console Prompt dan pindah ke direktori dinama 
file Hello.java di simpan. 
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2. Gunakan perintah javac untuk meng-compile 
javac Hello.java 

diperoleh file Hello.class (mengapa?, file apakah ini?) 

3. Kemudian gunakan perintah java untuk mengeksekusi file 
obyek Hello.class 
java Hello 

Hasilnya adalah  
Hello World, Howya? 
I am learning java @ Trunojoyo 

Tantangan #3 : 

Apa yang harus dilakukan agar Hello.java yang disimpan di 
dalam direktori D:\Java\oop\01\ berikut ini memberikan hasil 
seperti kode di atas? 
package oop.01;                
           
public class Hello {                          
    public static void main(String[  ] args) {  
       System.out.println("Hello World, Howya?"); 
   System.out.println("I am learning java @ Trunojoyo");   
    }                                         
}   

Selamat memrogram Java, semoga menjadi programmer yang 
handal dan mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. 
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