
BEKERJA DENGAN JAVA CLASS LIBRARY
(CLASS-METHOD-OBJECT)

KARMILASARI

MK.  Pemrograman Berorientasi Objek



ANALOGI OBJEK DALAM DUNIA NYATA
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Objek di dunia nyata          = Objek dalam perangkat lunak
Atribut di dunia nyata         = Atribut/data/variabel dalam perangkat lunak
Tingkah laku di dunia nyata = Method dalam perangkat lunak



PERBEDAAN CLASS DAN OBJECT
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• Setiap obyek dibangun dari sekumpulan data (atribut) yang disebut variabel untuk
menjabarkan karakteristik khusus dari obyek, dan juga terdiri dari sekumpulan
method yang menjabarkan tingkah laku dari obyek.

• Variabel dan method dalam obyek Java secara formal diketahui sebagai 
variabel instance dan method instance (BEDAKAN dengan variabel class dan 
method class)

• Class adalah sturktur dasar dari OOP. 
• Class terdiri dari dua tipe dari anggota disebut dengan field (attribut/properti) 

dan method. 
• Field merupakan tipe data yang didefinisikan oleh class,
• Method merupakan operasi. 
• Sebuah obyek adalah sebuah instance  (keturunan) dari class.



CONTOH CLASS DAN OBJECT DALAM DUNIA NYATA
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INSTANSIANSI CLASS
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• Untuk membuat sebuah objek atau sebuah instance pada sebuah 
class, operator yang digunakan adalah new.

• Contoh instance dari class string :
String str2 = new String(“Hello world!”);
String str2 = "Hello";



METHOD
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• Method yang umum digunakan hanya memiliki satu method, yaitu method main().
• Di dalam Java, terdapat banyak method yang dapat dipanggil dari method yang

berbeda.
• Sebuah method adalah bagian-bagian kode yang dapat dipanggil oleh program

utama atau dari method lainnya untuk menjalankan fungsi yang spesifik
• Karakteristik method :

1. dapat mengembalikan satu nilai atau tidak sama sekali
2. dapat diterima beberapa parameter yang dibutuhkan atau tidak ada

parameter sama sekali. Parameter bisa juga disebut sebagai argumen dari
fungsi

3. setelah method telah selesai dieksekusi, dia akan kembali pada method yang
memanggilnya.



MEMANGGIL INSTANCE DAN 
MEMBERIKAN VARIABEL DARI METHOD
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• Bentuk umum memanggil instance method
nameOfObject.nameOfMethod( parameters );

• Contoh, method memanggil method menggunakan class string :

String str1 = "Hello";
char x = str2.charAt(0); //will return the character H
//simpan pada variabel x
String str2 = "hello";
//return boolean
boolean result = str1.equalsIgnoreCase( str1 );



PEMBERIAN VARIABEL DALAM METHOD :
PASS-BY-VALUE
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• Ketika pass-by-values terjadi, method membuat sebuah salinan dari nilai
variable yang dikirimkan ke method.

• Walaupun demikian, method tidak dapat secara langsung memodifikasi nilai
variabel pengirimnya meskipun parameter salinannya sudah dimodifikasi
nilainya di dalam method.



PEMBERIAN VARIABEL DALAM METHOD :
PASS-BY-VALUE
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PEMBERIAN VARIABEL DALAM METHOD :
PASS-BY-REFERENCE
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• Ketika pass-by-reference terjadi, alamat memori dari nilai pada sebuah variabel 
dilewatkan pada saat pemanggilan method. 

• Method menyalin alamat memori dari variabel yang dilewatkan pada method.
• Method dapat memodifikasi variabel asli dengan menggunakan alamat memori 

tersebut, meskipun berbeda nama variabel yang digunakan dalam method dengan 
variabel aslinya, kedua variabel ini menunjukkan lokasi dari data yang sama.



PEMBERIAN VARIABEL DALAM METHOD :
PASS-BY-REFERENCE
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PEMBERIAN VARIABEL DALAM METHOD :
PASS-BY-REFERENCE
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MEMANGGIL METHOD STATIC
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• Method Static adalah method yang dapat dipakai tanpa harus menginisialisasi
suatu class (maksudnya tanpa menggunakan variabel terlebih dahulu). 

• Method static hanya dimiliki oleh class dan tidak dapat digunakan oleh instance 
(atau objek) dari suatu class. 

• Methodstatic dibedakan dari method yang dapat instance di dalam suatu class 
oleh kata kunci static.

• Bentuk umum   :     Classname.staticMethodName(params);
• Contoh :



LINGKUP VARIABEL
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• Selain nama dan tipe data yang dimiliki oleh variabel, suatu variable juga
mempunyai jangkauan.
• Jangkauan ini menentukan kemampuan program dalam mengakses variable.
• Jangkauan menentukan siklus hidup dari suatu variable atau berapa lama

variable itu berada dalam memori.
• Jangkauan ditentukan oleh letak pendeklarasian variabel di dalam program.

• Untuk memudahkan anda mengenai jangkauan variabel, kita bedakan variabel
yang terletak di dalam kurawal {.....}.
• Blok kode yang terdapat di luar kurung kurawal disebut dengan blok luar,
• blok kode yang terletak di dalam kurung kurawal disebut dengan blok dalam.
• Jika mendeklarasikan variabel di blok luar, variabel akan dapat dipakai

oleh blok bagian dalam.
• Lain halnya jika mendeklarasikan variabel di blok dalam, tidak bisa

harapkan blok terluar untuk menggunakan variabel tersebut.



LINGKUP VARIABEL
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LINGKUP VARIABEL
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CASTING OBJECT :
CASTING TIPE DATA PRIMITIF
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• Casting adalah proses konversi data dari tipe data tertentu ke tipe data yang lain.
• Casting tipe data primitif mengijinkan kita untuk mengkonversikan sebuah nilai 

dari sebuah tipe data tertentu kepada tipe primitif yang lain. 
• Tipe data boolean TIDAK DAPAT di-casting
• Contoh :

int numInt = 10;
double numDouble = numInt; //implicit cast



CASTING OBJECT :
CASTING TIPE DATA PRIMITIF

18

• Contoh yang lain adalah apabila kita ingin untuk melakukan typecasting sebuah int 
ke char atau sebaliknya. 

• Sebuah karakter dapat digunakan sebagai nilai integer karena setiap karakter 
memiliki sebuah nilai numerik yang merepresentasikan posisinya dalam satu set 
karakter. 
• Jika sebuah variable memiliki nilai 65, maka cast (char) i akan menghasilkan 

nilai 'A'. Kode numerik yang merepresentasikan huruf kapital A adalah 65, 
berdasarkan set karakter ASCII, dan Java telah mengadopsi bagian ini untuk 
mendukung karakter.

• Contoh :
char valChar = 'A';
int valInt = valChar;
System.out.print( valInt ); //casting explisit: keluaran 65



CASTING OBJECT :
CASTING TIPE DATA PRIMITIF
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• Ketika kita mengkonversi data yang bertipe besar ke tipe data yang lebih kecil, 
kita harus menggunakan explicit cast. 

• Bentuk umum :     (dataType)value
dimana, dataType, adalah nama dari tipe data yang kita konversi dan value, 
adalah pernyataan yang dihasilkan pada nilai dari the source type.

• Contoh
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CASTING OBJECT 

• Instances dari class-class juga dapat di ubah ke instance-instance dari class-class 
yang lain dengan satu batasan:
• class-class sumber dan tujuan harus terhubung dengan mekanisme 

inheritance; 
• satu class harus menjadi sebuah subclass terhadap class yang lain. 

• Sejalan dengan konversi nilai primitif ke tipe yang lebih besar ukurannya, beberapa 
object mungkin tidak membutuhkan untuk ubah secara explisit. Faktanya karena 
semua subclass terdiri atas informasi yang sama seperti class induknya.
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CASTING OBJECT 
• Contoh, hirarkit class :

• Jika terdapat method yang memiliki dua argumen, satu tipe 
object dan tipe window yang lain, kita dapat melewatkan 
instance dari class apapun untuk argumen object karena semua 
class java adalah subclass dari object. 

• Untuk argumen window, kita dapat melewatkannya subclassnya, 
seperti dialog, FileDialog, dan frame. Hal ini dapat dituliskan 
dalam program dan bukan hanya dalam memanggil method. 

• Jika kita mempunyai variabel yang didefinisikan sebagai class 
window, kita dapat memberikan obyek dari class tersebut atau 
dari subclassnya untuk dijadikan variabel tanpa konversi.
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CASTING OBJECT 

• Kita dapat menggunakan superclass ketika sebuah subclass dibentuk. Akan tetapi error akan
ditemukan karena subclass kemungkinan memiliki lebih banyak tingkah laku daripada
superclassnya, maka mungkin akan terjadi hilangnya kendali dari superclass untuk method
tertentu.

• Superclass object mungkin tidak memiliki semua kemungkinan tingkah laku yang dapat dilakukan
subclass object.
• contoh jika kita memiliki operasi yang memanggil method dalam obyek dari class integer,

mengunakan object dari class Number tidak akan didapat kan method lebih banyak dar i yang
dispesifikasikan dalam integer. Error akan terjadi jika kita mencoba untuk memanggil method
yang tidak dimiliki oleh obyek tujuan.

• Untuk mengunakan obyek-obyek superclass dimana obyek-obyek subclass ditentukan terlebih dahulu,
kita harus mengkonversi mereka secara eksplisit. Kita tidak akan kehilangan informasi sebelumnya
setelah proses konversi, tapi kita mendapatkan semua method dan variabel yang didefinisikan oleh
subclass. Untuk konversi sebuah obyek ke class yang lain, kita dapat menggunakan operasi yang sama
seperti konversi untuk tipe-tipe primitif : Untuk memilih,

(classname)object
dimana, classname, adalah nama dari class tujuan.

object, adalah sesuatu yang mengarah pada obyek sumber.



CASTING OBJECT
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• Contoh berikut konversi sebuah instance dari 
class VicePresident ke sabuah instance dari class 
Employee; 

• VicePresident adalah sebuah subclass dari 
Employee dengan lebih banyak informasi, disini 
didefinisikan bahwa VicePresident memiliki 
akses menuju executive washroom,



CONVERT TIPE PRIMITIVE KE OBJECT DAN SEBALIKNYA
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• Pada beberapa keadaan kita tidak dapat melakukan konversi dari sebuah obyek ke sebuah tipe 
data primitif, atau sebaliknya.

• Tipe-tipe data primitif dan obyek adalah sesuatu yang sangat berbeda dalam Java, dan kita 
tidak bisa secara langsung konversi diantara keduanya.

• Sebagai sebuah alternatif, package java.lang yang terdiri atas class-class yang berhubungan 
untuk setiap tipe data primitif yaitu : Float, Boolean, Byte, dan sebagainya. 

• Kebanyakan dari class-class ini memiliki nama yang sama seperti tipe datanya, kecuali jika nama 
classnya diawali dengan huruf besar (Short -> sort, Double -> double dan sebagainya). 

• Selain itu terdapat dua class yang memiliki nama berbeda dari tipe data primitifnya yaitu: 
Character digunakan untuk variabel char dan Integer untuk variabel int. (Disebut dengan Wrapper 
Classes)

• Java merepresentasikan tipe data primi ti f dan versi classnya dengan sangat berbeda.
• Sebuah program tidak akan berhasil tercompile jika Anda menggunakan hanya satu ketika yang 

lain juga diperlukan.
• Menggunakan class-class yang berhubungan untuk setiap tipe primitif, anda dapat membuat 

sebuah obyek yang memiliki nilai yang sama.



CONVERT TIPE PRIMITIVE KE OBJECT DAN SEBALIKNYA
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MEMBANDINGKAN DUA OBJECT
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• Operator untuk membandingkan nilai (sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil daripada, dan 
sebagainya), hanya bekerja pada tipe primitif, bukan pada obyek. 

• Jika kita berusaha untuk menggunakan nilai selain tipe data primitif sebagai operand, compiler Java 
akan menghasilkan error.
• Salah satu contoh untuk aturan ini adalah operator untuk persamaan : == (sama dengan) dan != 

(tidak samadengan), ketika operator ini dimasukkan ke sebuah obyek, operator ini tidak akan 
melakukan apa yang sebenarnya diinginkan. Penggunaan operator ini akan memeriksa 
kesamaan antara satu obyek ke obyek lain, bukan nilainya.

• Untuk membandingkan instance dari sebuah, kita harus mengimplementasikan method khusus dalam 
class anda dan memanggil method tersebut.
• Contoh kasus ini adalah class String.
• Sangat mungkin memiliki dua object String yang memiliki nilai yang sama. Namun, jika kita 

menggunakan operator == untuk membandingkan obyek ini, kedua obyek tersebut  akan 
menghasilkan hasil yang tidak sama. Walaupun isinya ternyata sama akan tetapi pada 
kenyataannya mereka bukan merupakan obyek yang sama.

• Untuk melihat jika dua object String memiliki nilai yang sama, sebuah method dari class yaitu 
equals() digunakan. Method ini akan memeriksa setiap karakter dalam string dan 
mengembalikan nilai true jika dua obyek string memiliki nilai yang sama.



MEMBANDINGKAN DUA OBJECT
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MEMBANDINGKAN DUA OBJECT
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Perhatikan dua baris program di atas berikut :
String str1, str2;
str1 = "Free the bound periodicals.";

Bagian pertama dari program mendeklarasikan dua variabel (str1 dan str2), memberikan kalimat 
"Free the bound periodicals." untuk str1, dan kemudian memberi nilai tersebut untuk str2.

str2 = new String(str1);

• Pada bagian yang kedua dari program ini, kita membuat obyek String baru 
dengan nilai yang sama dari str1 dan memberikkanya ke str2. Sekarang Anda 
memiliki dua obyek string yang berbeda yaitu str1 dan str2, keduanya memilki 
nilai yang sama. 

• Ketika dilakukan pengujian untuk melihat jika mereka obyek yang sama dengan 
menggunakan operator ==, akan dihasilkan nilai: false — kedua obyek bukan 
obyek yang sama dalam memory. 

• Ketika dilakukan pengujian menggunakan method equals() maka akan 
dihasilkan : true – kedua obyek tersebut memiliki nilai yang sama.



DISKUSI .............


