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A. Pengenalan Lingkungan Pemrograman Java 

 

1. Java 

Java menurut definisi dari sun adalah nama untuk sekumpulan teknologi 

untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer 

standaloneataupun pada lingkungan jaringan. 

 

2. Sejarah Java 

Java dipelopori oleh James Gosling, Patrick Naughton, Chris Warth, 

Ed Frank, dan Mike Sheridan dari Sun Microsystems, Inc pada tahun 1991. 

Mereka membutuhkan kurang lebih 18 bulan untuk membuat versi pertamanya. 

Bahasa ini pada awalnya disebut “Oak” tapi kemudian diubah menjadi “Java” 

pada tahun 1995 karena nama Oak telah dijadikan hak cipta dan digunakan 

sebagai bahasa pemrograman lainnya. Antara pembuatan Oak pada musim gugur 

1992 hingga diumumkan ke publik pada musim semi 1995, banyak orang yang 

terlibat dalam desain dan evolusi bahasa ini. Bill Joy, Arthur van Hoff, Jonathan 

Payne, Frank Yellin, dan Tim Lindholm merupakan kontributor kunci yang 

mematangkan prototipe aslinya. 

 

3. Java Modern 

Java telah digunakan dalam banyak hal dan telah membuktikan 

keberadaannya pada abad ke 21. Saat ini, Java digunakan bermacam jenis aplikasi 

seperti aplikasi embedded, aplikasi keuangan, desktop, simulasi pesawat, 

pemrosesan citra, game, aplikasi perusahaan terdistribusi yang disebut J2EE dan 

masih banyak lagi. 

 

4. Java Virtual Machine (JVM) 

Java Virtual Machine merupakan aplikasi sederhana yang ditulis dalam 

bahasa C untuk mengeksi program yang ditulis dalam bahasa Java. Pada saat 

kompilasi (perubahan dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa lebih rendah), program 

tersebut diubah menjadi KODE BYTE. Kemudian pada saat eksekusi, JVM 
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membaca kode byte tersebu dan mengubahnya menjadi bahasa mesin yang 

dimengerti oleh sistem operasi tempat program tersebut dijalankan. 

Karena JVM sangat bergantung pada platformnya (bahasa mesin 

merupakan bahasa level rendah yang hanya dimengerti oleh suatu mesin tertentu, 

misalnya Intel, tapi tidak dapat dimengerti oleh mesin lain, seperti Macintosh), 

byte code ini dapat dibuat untuk terbebas dari kungkungan platform tertentu. Code 

byte yang dihasilkan dalam proses kompilasi bahasa Java akan selalu sama untuk 

setiap sistem operasi atau jenis mesinnya, tetapi JVM akan mengubah kode byte 

tersebut menjadi bahasa mesin tujuannya. 

 

5. Just In Time Compiler (JIT) 

Meskipun Java didesain untuk diinterpretasi, secara teknis tidak ada yang 

menghalangi Java untuk dikompilasi menjadi bahasa mesin seperti bahasa-bahasa 

pemrograman lainnya. Sun menyediakan kompiler Just In Time Compiler (JIT) 

untuk mengkompilasi kode byte itu menjadi bahasa mesinnya pada saat yang 

bersamaan dengan eksekusinya. Walaupun demikian, pendekatan JIT ini 

menghasilkan kemampuan yang lebih dibandingkan dengan interpretasi biasa. 

 

6. Java Development Kit 

Java Development Kit merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk 

melakukan proses kompilasi dari kode Java menjadi bytecode yang dapat 

dimengerti dan dapat dijalankan oleh Java Runtime Environtment. 

Java Development Kit wajib terinstal pada komputer yang akan 

melakukan proses pembuatan aplikasi berbasis Java. Namun Java Development 

Kit tidak wajib terinstal di komputer yang akan menjalankan aplikasi yang 

dibangun menggunakan Java. 

 

7. Java Runtime Environment 

Java Runtime Environment merupakan perangkat lunak yang digunakan 

untuk menjalankan aplikasi yang dibangun menggunakan Java. Versi JRE harus 
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sama atau lebih tinggi dari JDK yang digunakan untuk membangun aplikasi agar 

aplikasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

 

8. NetBeans IDE 

NetBeans IDE merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun 

perangkat lunak yang lain. NetBeans IDE dapat digunakan untuk membangun 

perangkat lunak berbasis Java Standart Edition, Java Enterprise Edition, Java 

Micro Edition, JavaFX, C/C++, Ruby, Groovy dan Python. 

 

9. Kelebihan Java 

 Multiplatform. Kelebihan utama dari Java ialah dapat dijalankan di beberapa 

platform / sistem operasi komputer, sesuai dengan prinsip tulis sekali, jalankan 

di mana saja. Dengan kelebihan ini pemrogram cukup menulis sebuah 

program Java dan dikompilasi (diubah, dari bahasa yang dimengerti manusia 

menjadi bahasa mesin / bytecode) sekali lalu hasilnya dapat dijalankan di atas 

beberapa platform tanpa perubahan. Kelebihan ini memungkinkan sebuah 

program berbasis java dikerjakan diatas operating system Linux tetapi 

dijalankan dengan baik di atas Microsoft Windows. Platform yang didukung 

sampai saat ini adalah Microsoft Windows, Linux, Mac OS dan Sun Solaris. 

Penyebanya adalah setiap sistem operasi menggunakan programnya sendiri-

sendiri (yang dapat diunduh dari situs Java) untuk meninterpretasikan 

bytecode tersebut. 

 OOP (Object Oriented Programming – Pemrogram Berorientasi Objek), 

Perpustakaan Kelas Yang Lengkap, Java terkenal dengan kelengkapan 

library/perpustakaan (kumpulan program program yang disertakan dalam 

pemrograman java) yang sangat memudahkan dalam penggunaan oleh para 

pemrogram untuk membangun aplikasinya. Kelengkapan perpustakaan ini 

ditambah dengan keberadaan komunitas Java yang besar yang terus menerus 

membuat perpustakaan-perpustakaan baru untuk melingkupi seluruh 

kebutuhan pembangunan aplikasi. 
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 Bergaya C++, memiliki sintaks seperti bahasa pemrograman C++ sehingga 

menarik banyak pemrogram C++ untuk pindah ke Java. Saat ini pengguna 

Java sangat banyak, sebagian besar adalah pemrogram C++ yang pindah ke 

Java. Universitas-universitas di Amerika Serikat juga mulai berpindah dengan 

mengajarkan Java kepada murid-murid yang baru karena lebih mudah 

dipahami oleh murid dan dapat berguna juga bagi mereka yang bukan 

mengambil jurusan komputer. 

 Pengumpulan sampah otomatis, memiliki fasilitas pengaturan penggunaan 

memori sehingga para pemrogram tidak perlu melakukan pengaturan memori 

secara langsung (seperti halnya dalam bahasa C++ yang dipakai secara luas). 

 

10. Kekurangan Java 

 Tulis sekali, jalankan di mana saja – Masih ada beberapa hal yang tidak 

kompatibel antara platform satu dengan platform lain. Untuk J2SE, misalnya 

SWT-AWT bridge yang sampai sekarang tidak berfungsi pada Mac OS X. 

 Mudah didekompilasi. Dekompilasi adalah proses membalikkan dari kode jadi 

menjadi kode sumber. Ini dimungkinkan karena kode jadi Java merupakan 

bytecode yang menyimpan banyak atribut bahasa tingkat tinggi, seperti nama-

nama kelas, metode, dan tipe data. Hal yang sama juga terjadi pada Microsoft 

.NET Platform. Dengan demikian, algoritma yang digunakan program akan 

lebih sulit disembunyikan dan mudah dibajak/direverse-engineer. 

 Penggunaan memori yang banyak. Penggunaan memori untuk program 

berbasis Java jauh lebih besar daripada bahasa tingkat tinggi generasi 

sebelumnya seperti C/C++ dan Pascal (lebih spesifik lagi, Delphi dan Object 

Pascal). Biasanya ini bukan merupakan masalah bagi pihak yang 

menggunakan teknologi terbaru (karena trend memori terpasang makin 

murah), tetapi menjadi masalah bagi mereka yang masih harus berkutat 

dengan mesin komputer berumur lebih dari 4 tahun. 
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B. Dasar Pemrograman Java 

 

1. Program Hello World 

Public class HelloWorld { 

 Public static void main (String[] args) { 

  System.out.println(“Hello World”); 

 } 

} 

Pada kode diatas, kita telah membuat sebuah program sederhana yang 

menampilkan tulisan “Hello World” pada console. Terdapat bebarapa aturan 

dalam membuat program dalam Java yaitu: 

1. Nama file harus sama dengan nama kelas program. Misal pada kode diatas 

nama kelasnya adalah HelloWorld, maka nama file harus HelloWorld.java 

2. Hanya boleh terdapat satu kelas public pada sebuah file. 

3. Kelas yang menjadi program harus memiliki metode public ststic void 

main(String[]args) 

4. Terminal pada Java menggunakan tanda ; (titik koma) 

 

2. Tipe Data 

Terdapat beberapa tipe data primitive yang ada di Java yaitu: 

Tipe Data Keterangan 

Boolean True atau false 

Char Karakter 

Byte -128 – 127 

Short -32768 – 32767 

Int -2147483648 – 2147483647 

Long -9223372036854775808 – 

9223372036854775807 

Double 4.9E-324 – 1.7976931348623157E308 

Float 1.4E-45 – 3.4028235E38 

String bukanlah merupakan tipe data di Java, String merpakan Object. Namun 

String memiliki keunikan yaitu String dapat langsung dibuat tanpa harus membuat 

Object. 

 

3. Variabel 
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Variabel merupakan sesuatu yang digunakan untuk menampung sebuah data. 

Sebuah variabel harus ada dalam sebuah kelas atau metode. Variabel merupakan 

lokasi memori yang telah diberikan nama dan dapat diberikan suatu nilai selama 

eksekusi program berlangsung. Aturan penamaan variabel sama dengan bahasa-

bahasa pemrograman lainnya seperti C atau C++. Pembuatan sebuah variabel di 

Java terlihat pada kode dibawah ini. 

Tipevariabel namavariabel; 

 

Tipe variabel dapat berupa tipe data atau kelas, misal: 

int nilai; 

char indexNilai; 

 

Untuk menambahkan nilai ke sebuah variabel, maka dapat menggunakan tanda = 

(sama dengan), misal jika kita akan menambahkan nilai 100 pada variabel nilai 

dan A pada variabel indexNilai, maka dapat terlihat pada kode di bawah ini. 

int nilai; 

char indexNilai; 

 

nilai = 100; 

indexNilai = „A‟; 

 

atau dapat juga langsung saat pembuatan sebuah variabel. 

int nilai = 100; 

char indexNilai = „A‟; 

 

Syarat-syarat penamaan variabel adalah: 

1. Harus diawali dengan huruf 

2. Tidak boleh terdapat karakter unik seperti @, #, % dan lain-lain 

3. Tidak boleh mengandung karakter putih (spasi, enter, tab) 
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C. Operator 

 

Operator merupakan sebuah karakter khusus yang digunakan untuk menghasilkan 

suatu nilai. 

 

1. Operator Aritmatika 

Operator Keterangan 

+ Penjumlahan 

- Pengurangan 

* Perkalian 

/ Pembagian 

% Sisa pembagian 

Contoh: 

Int a = 10; 

Int b = 3; 

Int c = a / b; 

System.out.println(c); 

 

Hasil dari kode program diatas adalah 3 bukan 3.333. Hal ini dikarenakan dalam 

Java jika kita melakukan operasi pembagian dengan tipe data integer, maka 

hasilnyapun akan nteger, dan integer tidak dapat mengandung nilai koma dalam 

Java, sehingga jika akan melakukan perkalian yang menghasilkan nilai koma, 

maka harus menggunakan tipe data double atau float. 

 

2. Operator Penugasan 

Operator Keterangan 

= Pemberian nilai 

+= Penambahan bilangan 

-= Pengurangan bilangan 

*= Perkalian bilangan 

/= Pembagian bilangan 

%= Pemerolehan sisa bagi 

Contoh: 

int a = 10; 

a += 5; 

System.out.println(a); 

 

Hasil dari operasi += tersebut adalah 15. Hal ini dikarenakan a += 5 sama dengan 

a=a+5, dikarenakan a sebelumnya adalah 10, maka itu berarti a=10+5. Jika akan 
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melakukan penambahan atau pengurangan dengan nilai 1, maka dapat dengan 

mudah menggunakan karakter ++ untuk penambahan atau – untuk pengurangan, 

misal: 

int a = 10; 

a--; 

System.out.println(a); 

 

maka hasilnya adalah 9. 

 

3. Operator Pembanding 

Operator Keterangan 

= = Sama dengan 

!= Tidak sama dengan 

>= Lebih dari sama dengan 

<= Kurang dari sama dengan 

> Lebih dari 

< Kurang dari 

 

Hasil dari operasi pembading adalah boolean. True jika operasi pembanding 

tersebut benar, dan false jika operasi pembanding tersebut salah. Misal: 

boolean a = 10 = = 100; 

System.out.println(a); 

 

Hasil dari program diatas adalah false, karena memang 10 tidak sama dengan 100. 

 

4. Operator Logika 

Operator Keterangan 

&& Dan 

| | Atau 

 

Operator logika digunakan untuk membentuk suatu keadaan dari dua atau lebih 

kondisi tertentu, operator logika biasanya digabungkan dengan operator 

pembanding. Hasil dari operator logika adalah boolean. 

 

Hasil operasi logika dengan menggunakan && adalah sebagai berikut. 

Operasi 1 Operasi 2 Hasil 

False False False 
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False True False 

True False False 

True True True 

 

Hasil operasi logika dengan menggunakan | | adalah sebagai berikut. 

Operasi 1 Operasi 2 Hasil 

False False False 

False True True 

True False True 

True True True 

Contoh: 

boolean hasil = 10 = = 100 | | 100 = = 100; 

System.out.println(hasil); 

Maka hasilnya adalah true. 

 

5. Contoh Penggunaan Operator 

public static void main(String[] args) { 

        // TODO code application logic here 

        // inisialisai variabel 

        int i=37; 

        int j=42; 

        System.out.println("Nilai variabel ... "); 

        System.out.println("i= "+i); 

        System.out.println("j= "+j); 

 

        // lebih besar dari 

        System.out.println("i>j="+(i>j)); 

        // lebih besar atau sama dengan 

        System.out.println("i>=j"+(i>=j)); 

        // lebih kecil dari 

        System.out.println("i<j"+(i<j)); 

        // lebih kecil atau sama dengan 

        System.out.println("i<=j"+(i<=j)); 

        // sama dengan 

        System.out.println("i==j"+(i==j)); 

        // tidak sama dengan 

        System.out.println("i!=j"+(i!=j)); 

    } 

 

Maka keluarannya adalah 
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D. Percabangan 

 

1. Percabangan If 

Pernyataan if merupakan salah satu bentuk pernyataan yang berguna untuk 

mengambil keputusan terhadap sebuah kemungkinan. Bentuk pernyataan if 

berupa: 

if (kondisi) { 

// yang akan dijalankan 

} 

Contoh: 

int nilai = 10; 

if (nilai = = 10) { 

 System.out.println(“sepuluh”); 

} 

 

Jika program diatas dijalankan, maka hasilnya adalah tulisan “sepuluh” karena 

kondisi pada if bernilai true, jika kondisi bernilai salah, misal nilai = = 100, maka 

program tidak akan menghasilkan tulisan apa-apa. 

 

2. Percabangan if-else 

Percabangan if-else merupakan percabangan yang sama dengan percabangan if 

namun memiliki kondisi false, artinya jika kondisi pada if tidak terpenuhi maka 

perintah pada else akan dijalankan. Bentuk pernyataan if-else berupa: 

if (kondisi) { 

 // jalankan jika kondisi true 

} else { 

 // jalankan jika kondisi false 

} 

Misal: 

int nilai = 8; 

if (nilai = = 10){ 

 System.out.println(“Sepuluh”); 

} else { 

 System.out.println(“Bukan Sepuluh”); 

} 

 

Jika program diatas dijalankan, maka hasilnya adalah tulisan “Bukan Sepuluh”, 

hal ini dikarenakan nilai bernilai 8, bukan 10. 
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3. Percabangan if bersarang 

Percabangan if bersarang merupakan gabungan beberapa if dan dapat pula 

digabung dengan if-else. Bentuk pernyataan if bersarang adalah sebagai berikut: 

if (kondisi1) { 

 // perintah kondisi1 

} else if (kondisi2) { 

 // perintah kondisi2 

} else if (kondisi3) { 

 // perintah kondisi3 

} else { 

 // perintah jika semua kondisi tidak ada yang benar 

} 

 

Misal: 

int nilai = 6; 

char index; 

if (nilai>=8) { 

 index=‟A‟; 

} else if (nilai>=7) { 

 index=‟B‟; 

} else if (nilai>=6) { 

 index=‟C‟; 

} else if(nilai>=5) { 

 index=‟D‟; 

} else { 

 Index=‟E‟; 

} 

System.out.println(index); 

 

Jika program diatas dijalankan, maka hasilnya adalah „C‟. 

 

4. Percabangan switch-case 

Percabangan switch-case merupakan percabangan yang kondisinya hanya dapat 

menggunakan perbandingan = = (sama dengan). Bentuk pernyataan percabangan 

switch-case adalah sebagai berikut: 

switch (variabel) { 

 case nilai1: 

  // jalankan instruksi 

  break; // hentikan 

 case nilai2: 

  // jalankan instruksi 

  break; // hentikan 

case nilai3: 

  // jalankan instruksi 

  break; // hentikan 

case nilai4: 
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  // jalankan instruksi 

  break; // hentikan 

 default; 

  // jalankan instruksi 

  break; 

} 

 

Pada percabangan switch pertama, diperlukan sebuah variabel, stelah itu pada 

bagian case dibandingkan, jika sama, maka instruksi akan dijalankan sampai 

menemui tanda break. Misal: 

int hari = 5; 

switch (hari) { 

 case 1: 

 case 2: 

 case 3: 

 case 4: 

case 5: 

case 6: 

  System.out.println (“Bukan Hari Libur”); 

  break; 

 case 7: 

  System.out.println (“Hari Libur”); 

  break; 

 default: 

  System.out.println (“Hari Tidak Diketahui”); 

  break; 

} 

 

Jika program diatas dijalankan, maka program akan mengahsilkan tulisan “Bukan 

Hari Libur”. 
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E. Perulangan 

 

1. Perulangan while 

Pernyataan while berguna untuk melakukan proses perulangan untuk sebuah 

kondisi, selama kondisi tersebut bernilai benar (true), maka perulangan akan terus 

berjalan, dan terhenti ketika kondisi bernilai salah (false). Bentuk pernyataan 

while seperti berikut ini: 

while (kondisi) { 

 // isi instruksi 

} 

Misal: 

int jumlah = 1; 

while (jumlah <= 10) { 

 System.out.println (jumlah); 

 jumlah++; // menaikkan jumlah 

} 

 

Jika program tersebut dijalankan, maka hasilnya adalah tulisan dari nomor 1 

sampai 10. Dan saat jumlah bernilai 11, maka perulangan akan terhenti 

dikarenakan kondisi bernilai false (11<=10). 

 

2. Perulangan do-while 

Perulangan do-while merupakan perulangan yang hampir mirip dengan 

perulangan while namun perbedaannya, pada perulangan do-while, maka minimal 

instruksi akan dijalankan sekali. Bentuk pernyataan do-while sebagai berikut: 

 

do{ 

 // instruksi 

} while (kondisi); 

 

Misal: 

int jumlah = 100; 

do{ 

 System.out.println (jumlah); 

 jumlah++; //naikkan jumlah 

} while (jumlah <= 10); 

Jika program tersebut dijalankan, maka akan menghasilkan keluaran 100, artinya 

walaupun kondisi salah, namun minimal isi instruksi akan dijalankan sekali, hal 
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ini dikarenakan proses do-while berbeda dengan while, dimana do-while pertama 

melakukan isntruksi baru mengecek kondisi, sedangkan while pertama mengecek 

kondisi baru melakukan instruksi. 

 

3. Perulangan for 

Perulangan for merupakan perulangan yang memiliki variabel untuk melakukan 

pengkondisian, berbeda dengan while dan do-while yang kita harus membuat 

sebuah variabel diluar untuk melakukan pengkondisian, pada perulangan for, 

ditempatkan sebuah blok untuk membuat variabel dan melakukan proses 

pengkondisian. Bentuk pernyataan for seperti berikut: 

for (inisialisasi; kondisi; penaikan/penurunan) { 

 // instruksi 

} 

 

Misal kita akan menamplkan angka 1 – 100, maka dapat menggunakan 

perulangan for. 

for (int i = 1; i <= 100; i++) { 

 System.out.println(i); 

} 

 

Contoh: 

public static void main(String[] args) { 

        // TODO code application logic here 

        int nilai[]=new int[3]; 

        nilai[0]=70; 

        nilai[1]=80; 

        nilai[2]=65; 

 

        double ratarata=0.0; 

        for (int i=0; i<nilai.length;i++) ratarata+=nilai[i]; 

        ratarata/=nilai.length; 

 

        System.out.println("Nilai rata-rata= "+ratarata); 

    } 

 

Maka akan ditampilkan Nilai rata-rata= 71.66666666666667 

 

4. Perintah break 

Perintah break merupakan perintah yang dapat digunakan untuk menghentikan 

proses perulangan, misal jika kita membuat program seperti berikut: 
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for (int i=1; i <= 100; i++) { 

 System.out.println(i); 

 if (i = = 50) { 

  break; 

 } 

} 

Maka program hanya akan menampilkan angka dari 1 sampai 50, karena pada saat 

i mencapai 50, program dihentikan oleh perintah break. 

 

5. Perintah continue 

Perintah continue dapat digunakan untuk meloncati sebuah perulangan, 

maksudnya adalah instruksi yang seharusnya dapat dilewati, hal ini berarti 

instruksi tidak akan dijalankan. Misal: 

 
for (int i=1; i <= 100; i++){ 

 if(i%2= =0){ 

  continue; 

 } 

 System.out.println(i); 

} 

Jika program diatas dijalankan, maka hasilnya akan menampilkan angka-angka 

ganjil saja, hal ini dikarenakan saat nilai i merupakan angka genap, maka perintah 

continue membuat program tidak menampilkan angka genap. 

 

6. Contoh Perulangan: 

// MENGGUNAKAN FOR 

        System.out.println("PERULANGAN FOR .."); 

        System.out.println(""); 

        int i; 

        for (i=1;i<=15;i++){ 

            if ((i%3==0)&&(i%5==0)){ 

                System.out.println(i+". Halo Hai"); 

            } 

            else if (i%3==0){ 

                System.out.println(i+". Halo"); 

            } 

            else if (i%5==0){ 

                System.out.println(i+". Hai"); 

            } 

            else if (i%7==0){ 

                System.out.println(i+". Salam"); 

            } 

            else{ 

                System.out.println(i+"."); 

            } 

        } 
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        System.out.println(""); 

        System.out.println("PERULANGAN WHILE .."); 

        System.out.println(""); 

        //MENGGUNAKAN WHILE 

        int x=1; 

        while (x<=15){ 

 if ((x%3==0)&&(x%5==0)){ 

                System.out.println(x+". Halo Hai"); 

            } 

            else if (x%3==0){ 

                System.out.println(x+". Halo"); 

            } 

            else if (x%5==0){ 

                System.out.println(x+". Hai"); 

            } 

            else if (x%7==0){ 

                System.out.println(x+". Salam"); 

            } 

            else{ 

                System.out.println(x+"."); 

            } 

            x++; 

} 

    } 

 

Keluarannya adalah: 
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F. Array 

 

1. Pengenalan Array 

Pada bahasa pemrograman Java maupun di bahasa pemrograman yang lain, 

terdapat sebuah kemampuan untuk menggunakan satu variabel yang dapat 

menyimpan beberapa data dan memanipulasinya dengan lebih efektif. Tipe 

variabel inilah yang disebut sebagai array. Sebuah array akan menyimpan 

beberapa item data yang memiliki tipe data sama didalam sebuah blok memori 

yang berdekatan yang kemudian dibagai menjadi beberapa ruang. Array adalah 

sebuah variabel/sebuah lokasi tertentu yang memiliki satu nama sebagai identifier, 

namun identifier ini dapat menyimpan lebih dari sebuah nilai. Array merupakan 

objek yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Data yang dapat 

ditampung pada array dapat berupa tipe data ataupun kelas (objek). 

 

2. Pendeklarasian Array 

Array harus dideklarasikan seperti layaknya sebuah variabel. Pada saat 

mendeklarasikan array, anda harus membuat sebuah daftar dari tipe data, yang 

diikuti oleh sepasang tanda kurung [], lalu diikuti oleh nama identifier-nya. 

Sebagai contoh, 

TipeArray namaArray[]; 

 

Dimana tipe array dapat berupa tipe data biasa seperti int, char, short atau juga 

kelas seperti string dan yang lainnya. 

 

3. Pengaksesan sebuah Array 

Untuk mengakses sebuah elemen dalam array, atau mengakses sebagian dari 

array, Anda harus menggunakan sebuah angka atau yang disebut sebagai indeks 

atau subscript. Pada saat memasukkan nilai ke dalam array, sebuah nomor indeks 

atau subscript telah diberikan kepada tiap anggota array, sehingga program dan 

programmer dapat mengakses setiap nilai pada array apabila dibutuhkan. Nilai 

indeks selalu dalam tipeinteger, dimulai dari angkanol dan dilanjutkan ke 
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angka berikutnya sampai akhir array. Sebagai catatan bahwa indeks didalam 

array dimulai dari 0 sampai dengan (ukuranArray-1). Sebagai contoh, pada 

array yang kita deklarasikan tadi, kita mempunyai, 

 

//memberikan nilai 10 kepada elemen pertama array 

ages[0] = 10; 

//mencetak elemen array yang terakhir 

System.out.print(ages[99]); 

 

4. Membuat Array 

Setelah mendeklarasikan Array, maka perlu dibuat arraynya terlebih dahulu, 

sebelum array tersebut digunakan, caranya dengan menggunakan perintah new. 

 

TipeArray namaArray[]; 

namaArray = new TipeArray[jumlah]; 

dimana jumlah array merupakan jumlah data yang dapat ditampung oleh array. 

 

5. Memanipulasi Data dalam Array 

Setelah membuat Array, maka untuk melakukan proses manipulasi seperti 

menambahkan data ke Array, mengubah data di Array ataupun mengakses data 

dalam Array, maka diperlukan sebuah indeks, dimana saat membuat sebuah Array 

dengan jumlah data 5, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. 

No Indeks 

1 0 

2 1 

3 2 

4 3 

5 4 

Artinya data ke-1 dapat diakses menggunakan indeks 0 dan seterusnya. Dan untuk 

melakukan proses manipulasi data dalam array menggunakan indeks dapat 

digunakan dengan perintah: 

namaArray[indeks]; 

 

Misal: 

public static void main(String[] args) { 

        // TODO code application logic here 

        int[]array1={7,4,8,1,4,1,4}; 

        int[]array2=new int[3]; 
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        System.arraycopy(array1,0,array2,0,3); 

        System.out.print("Array1 : "); 

 

        for (int i=0;i<array1.length;i++) 

            System.out.print(array1[i]+" "); 

            System.out.println(); 

            System.out.print("Array2 : "); 

 

        for(int i=0;i<array2.length;i++) 

            System.out.print(array2[i]+" "); 

    } 

Maka akan ditampilkan Array1 : 7 4 8 1 4 1 4 dan Array2 : 7 4 8 

 

6. Array Multidimensi 

Java mendukung pembuatan array multidimensi maksudnya kita dapat 

menambahkan data array ke dalam sebuah array, cara pembuatannya adalah 

sebagai berikut: 

TipeArray namaArray[ ] [ ] = new TipeArray [jumlah] [jumlah]; 

 

Contoh: 

package _2; 

import java.text.NumberFormat; 

/** 

 * 

 * @author ACER 

 */ 

public class Main { 

 

    /** 

     * @param args the command line arguments 

     */ 

    public static void main(String[] args) { 

        // TODO code application logic here 

        NumberFormat nf=NumberFormat.getInstance(); 

        nf.setMaximumFractionDigits(3); 

        int nilai[][]=new int[4][3]; 

        nilai[0][0]=81; 

        nilai[0][1]=90; 

        nilai[0][2]=62; 

        nilai[1][0]=50; 

        nilai[1][1]=83; 

        nilai[1][2]=87; 

        nilai[2][0]=89; 

        nilai[2][1]=55; 

        nilai[2][2]=65; 

        nilai[3][0]=77; 

        nilai[3][1]=70; 

        nilai[3][2]=92; 
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        String NO[]={"1","2","3","4"}; 

        String NAMA[]={"Ahmad          ","Adang          ","Dani           

","Edi            "}; 

        double ratarataNO[]=new double[nilai.length]; 

 

        for(int i=0;i<nilai.length;i++){ 

            for(int j=0;j<nilai[0].length;j++){ 

            ratarataNO[i]+=nilai[i][j]; 

        } 

        ratarataNO[i]/=nilai[0].length; 

        } 

 

        System.out.println("DAFTAR NILAI MAHASISWA\n"); 

        

System.out.println("NO\tNamaMahasiswa\tRPL\tBD\tPBO\tRataRata"); 

        System.out.println("--------------------------------------

-----------------------------------"); 

 

        for(int i=0;i<nilai.length;i++){ 

            System.out.print(NO[i]+"\t"); 

            System.out.print(NAMA[i]+"\t"); 

            for(int j=0;j<nilai[0].length;j++){ 

            System.out.print(nilai[i][j]+"\t"); 

        } 

        System.out.print(nf.format(ratarataNO[i])+"\n"); 

        } 

        System.out.println("--------------------------------------

-----------------------------------"); 

     

   } 

 

Keluarannya adalah: 
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G. Class 

 

1. Object dan Class 

Informasi-informasi yang saling berkaitan dan menjelaskan suatu objek disebut 

atribut objek (object attribute). Atribut ini membolehkan suatu objek mempunyai 

nilai atributnya yang berdiri sendiri. Selain atrbut objek juga memiliki suatu 

tindakan yang disebut dengan method. Sehingga method merupakan kumpulan 

operasi-operasi dari suatu objek yang berupa kode instruksi-instruksi. 

 

Class merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu 

instant dari object. class juga merupakan grup suatu object dengan 

kemiripan attributes/properties, behaviour dan relasi ke object lain. 

Contoh : Class kotak, persegi, Tree, Fruit dan lain-lain. 

 

Dalam Java, kelas didefinisikan menggunakan kata kunci class. Format umum 

pembuatan class adalah sebagai berikut: 

 

class classname { 

 // declare instance variables 

 type var1; 

 type var2; 

  // ... 

 type varN; 

  // declare methods 

 type method1(parameters){ 

  // body of method 

  } 

 type method2(parameters){ 

  // body of method 

  } 

  // ... 

 Type methodN(parameters){ 

  // body of method 
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  } 

} 

 

2. Mendefinisikan Class 

 

Perhatikan contoh definisi class kendaraan yang terdiri dari tiga variabel instansi 

serta pembuatan objek dari kelas tersebut. 

 

Public class kendaraan{ 

Int penumpang; //jumlah orang dalam kendaraan 

Int kapasitas bb; // kapasitas bahan bakar 

Int mpg; // konsumsi bahan bakar mil per galon 

 

3. Membuat object 

 

Object adalah instance dari class. Jika class secara umum 

merepresentasikan (template) sebuah object, sebuah instance adalah representasi 

nyata dari class itu sendiri. 

Contoh : Dari class Fruit kita dapat membuat object Mangga, Pisang, Apel dan 

lainlain. 

 

Untuk membuat object, kita menggunakan perintah new dengan sebuah nama 

class yang akan dibuat sebagai instance dari class tersebut. 

 String str = new String(); 

 Random r = new Random(); 

 Pegawai p2 = new PEgawai(); 

 Date hari = new Date(); 

hari adalah object reference dari class Date yang akan digunakan untuk 

mengakses class Date. Sedangkan operator new adalah operator yang akan 

menghasilkan hari sebagai reference ke instance dari class Date(). 

 

Objek merupakan hasil dari sebuah kelas, jika diibaratkan objek adalah kue, maka 

kelas adalah cetakan kuenya. Dimana kue dibuat menggunakan cetakan tersebut. 
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Dan sebuah cetakan kue dapat membuat beberapa kue, artinya sebuah kelas dapat 

membuat beberapa objek. 

 

Untuk membuat objek dalam Java diperlukan sebuah perintah new, dimana cara 

pembuatannya sama dengan pembuatan variabel. 

 

kelasobjek = new Kelas( ); 

 

Jika dalam kelas yang dibuat objek tersebut terdapat atribut, maka dapat dipanggil 

menggunakan . (titik) 

 

// mengubah atribut 

Objek.namaAtribut = value; 

 

Jika dalam kelas tersebut memiliki sebuah fungsi (metode), maka dapat dipanggil 

menggunakan . (titik) dan diakhiri dengan ( ) 

 

// memanggil fungsi 

Objek.namaFungsi ( ); 

 

Attributes merupakan nilai data yang terdapat pada suatu object yang berasal 

dari class. Attributes merepresentasikan karakteristik dari suatu object. 

Contoh : pada Class Fruit terdapat attribute : warna, berat pada object mangga : 

warna berisi kuning dan berat misalkan 0.25 kg pada object apel : warna 

berisi merah dan berat misalkan 0.30 kg 

 

Objek dibuat berdasarkan class yang sudah didefinisikan yaitu class kendaraan. 

 

public class ObjekKendaraan{ 

public static void main (String [] args){ 

kendaraan minivan = new Kendaraan(); 

kendaraan sportcar = new Kendaraan (); 

int range1, range2; 

minivan.penumpang = 7; 

minivan.kapasitas_bb = 16; 

minivan.mpg = 21; 
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sportcar.penumpang = 2; 

sportcar.kapasitas_bb = 14; 

sportcar.mpg = 12; 

range1 = minivan.kapasitas_bb + minivan.mpg; 

range2 = sportcar.kapasitas_bb + sportcar.mpg; 

System.out.println(“Minivan dapat membawa “ + minivan.penumpang + 

“ orang dengan jangkauan “ + range1); 

System.out.println(“Sportcar dapat membawa “ + minivan.penumpang + 

“ orang dengan jangkauan “ + range2); 

} 

} 

 

Keluarannya adalah: 

Minivan dapat membawa 7 orang dengan jangkauan 336 

Sportcar dapat membawa 2 orang dengan jangkauan 168 

 

4. Method 

 

Method merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan 

oleh suatu object. Method didefinisikan pada class akan tetapi dipanggil melalui 

object. 

Contoh : pada object mangga : terdapat method ambilRasa , kupasKulit dan lain-

lain. 

 

Metode menentukan perilaku objek, yakni apa yang terjadi ketika objek itu dibuat 

serta berbagai operasi yang dapat dilakukan objek sepanjang hidupnya. 

 

Dalam Java terdapat dua buah metode 

1. Fungsi, merupakan metode yang memiliki nilai balik jika metode tersebut 

dipanggil, cara pembuatan sebuah fungsi adalah dengan cara menentukan 

nilai baliknya, lalu membuat nama metodenya. 

2. Prosedur, merupakan metode yang tidak memiliki nilai balik, cara 

pembuatan prosedur sama dengan fungsi namun bedanya, nilai baliknya 

menggunakan kata kunci void. 

 

Contoh: 
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class Manusia { 

 string nama; 

 // fungsi 

 string ambilNama( ) { 

 // untuk mengembalikan nilai gunakan kata kunci return 

 return nama; 

} 

// prosedur 

void hapusNama ( ) { 

 nama = “ “; 

} 

} 

 

Pada kode diatas, kelas manusia memiliki 2 buah metode yaitu ambilNama() dan 

hapusNama(). Dimana ambilNama() merupakan sebuah fungsi karena 

mengembalikan nilai String, sedangkan hapusNama() merupakan prosedur karena 

tidak mengembalikan nilai. 

 

Saat membuat sebuah fungsi maka untuk mengembalikan nilainya, harus 

menggunakan kata kunci return, diikuti nilai yang akan dikembalikannya. Untuk 

mengambil nilai balik dari fungsi dapat dilihat pada contoh sebagai berikut: 

 

manusia manusia = new Manusia(); 

manusia.nama = “Aldila Sakinah Putri”; 

// mengambil nilai dari fungsi 

string nama = manusia.ambilNama (); 

 

Metode memiliki 4 (empat) bagian dasar : 

1. Nama metode 

2. Tipe Objek atau tipe primitive yang dikembalikan metode. 

3. Daftar parameter. 

4. Badan atau isi metode. 

 

Tiga bagian pertama mengindikasikan informasi penting tentang metode itu 

sendiri. Dengan kata lain, nama metode tersebut/ metode lain dalam program. 

Dalam java kita dapat memiliki metode-metode berbeda yang memiliki nama 

sama tetapi berbeda tipe kembalian atau daftar argumennya, sehingga bagian-

bagian definisi metode ini menjadi penting. Ini disebut overloading 
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metode. Untuk menjalankan program yang memiliki sifat polymorphism tersebut, 

diperlukan suatu kemampuan overloading, yaitu suatu kemampuan untuk 

menentukan fungsi yang mana yang harus digunakan atau dijalankan jika terdapat 

nama fungsi yang sama. 

 

Polimorfisme bisa diartikan seperti kemampuan suatu variable untuk 

mengubah perangai sesuai dengan objek hasil instansiasi yang digunakan. 

Polimorfisme membiarkan lebih dari 1 objek dari sub class sub class dan 

diperlakukan sebagai objek dari super class tunggal. 

 

Contoh: 

 Mahasiswa cowok = new anakSI(); 

 cowok.methodKU( Bernaz ); 

 Mahasiswa cewek = new anakTI(); 

 cewek.mothodKU( Amelia ); 

 

Outputnya: 

 Methodku dengan parameter dengan nilai Bernaz di class anakSI telah 

dipanggil 

 Methodku dengan parameter dengan nilai Amelia di class anakTI telah 

dipanggil 
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H. Pengenalan Grafik 

 

1. Memasukkan Gambar ke Frame Program 

Contoh: 

package pelajaranjava; 

 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

 

 

public class AlasGambar extends Frame{ 

Toolkit ambilGambar=getToolkit(); 

AlasGambar(){ 

super("Gambar Souljaboy"); 

addWindowListener(JE); 

setSize(500,260); 

setVisible(true); 

} 

 

public void paint(Graphics Gambar){ 

Image img = ambilGambar.getImage("C:/Souljaboy.jpg"); 

Gambar.drawImage(img, 150, 50, 200, 200, this); 

} 

 

JendelaEvent JE = new JendelaEvent(); 

public class JendelaEvent extends WindowAdapter{ 

public void windowClosing(WindowEvent wc){ 

dispose(); 

 

System.exit(1); 

} 

} 

} 

 

Penjelasan Script: 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

Mengimport class yang diperlukan 

 

public class AlasGambar extends Frame{ 

Toolkit ambilGambar=getToolkit(); 

AlasGambar(){ 

super("Gambar Souljaboy"); 

addWindowListener(JE); 

setSize(500,260); 

setVisible(true); 

} 
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Kelas AlasGambar menampilkan frame. Membuat objek ambilGambar dari kelas 

Toolkit yang berfungsi untuk mengambil gambar dari alamat yang diketikan. 

Membuat title program bernama "Gambar Souljaboy". Menambahkan window 

listener yang akan memproses program ketika User mengolah jendela program. 

Membuat program mempunyai lebar 500 dan tinggi 260. Membuat program 

menampakan dirinya. 

 

public void paint(Graphics Gambar){ 

Image img = ambilGambar.getImage("C:/Souljaboy.jpg"); 

Gambar.drawImage(img, 150, 50, 200, 200, this); 

} 

Membuat void paint dengan parameter berupa objek Gambar dari kelas Graphics. 

Membuat objek img dari kelas Image, img mengambil gambar dari objek 

ambilGambar yang mengambil gambar Souljaboy dengan tipe gambar JPG yang 

beralamat pada direktori C. Objek Gambar mulai menggambar img pada kordinat 

x 150m kordinat y 50, lebar gambar 200 dan tinggi gambar 200, observernya 

adalah this. 

 

JendelaEvent JE = new JendelaEvent(); 

public class JendelaEvent extends WindowAdapter{ 

public void windowClosing(WindowEvent wc){ 

dispose(); 

System.exit(1); 

} 

} 

Membuat objek JE dari kelas JendelaEvent. Membuat kelas JendelaEvent dan 

menampung WindowAdapter. Membuat void windowClosing dan menaruh skrip 

didalamnya, hal ini berarti ketika User mengclose program tersebut maka 

windowClosing akan menjalankan baris program yang dimilikinya, kita 

memberikan skrip dispose dan System.exit(1); pada void windowClosing 

sehingga ketika User mengklik close pada jendela Size program, program akan 

menghilangkan kenampakannya dan sistem program tersebut akan berhenti 

 

Pada kelas Main salin script dibawah ini yang diberi cetak tebal, 
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package pelajaranjava; 

public class Main { 

public static void main(String[] args) { 

AlasGambar ag = new AlasGambar(); 

} 

} 

Script diatas akan membuat objek tag dari kelas AlasGambar, jika Anda 

menggunakan kelas selain kelas AlasGambar untuk memasukan gambar kedalam 

frame maka Anda harus mengganti AlasGambar dengan nama kelas yang Anda 

gunakan tersebut. 

 

2. Membuat Objek Kotak 

Contoh: 

package pelajaranjava; 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

public class ObjekKotak extends Frame{ 

ObjekKotak(){ 

super("Menggambar Objek Kotak"); 

addWindowListener(JE); 

setSize(310,150); 

setVisible(true); 

} 

public void paint(Graphics Gambar){ 

Gambar.setColor(Color.RED); 

Gambar.drawRect(50, 50, 70, 70); 

Gambar.fillRect(200, 50, 70, 70); 

} 

JendelaEvent JE = new JendelaEvent(); 

public class JendelaEvent extends WindowAdapter{ 

public void windowClosing(WindowEvent wc){ 

dispose(); 

System.exit(1); 

} 

} 

} 

 

Penjelasan Script: 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

Mengimport class yang diperlukan 
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extends Frame 

Inisialisasi Frame pada kelas ObjekKotak 

 

super("Menggambar Objek Kotak"); 

addWindowListener(JE); 

setSize(310,150); 

setVisible(true); 

 

Membuat title program. Menambahkan WindowListener berupa objek JE dari 

kelas JendelaEvent yang mengimplementasikan WindowAdapter. Membuat 

program mempunyai lebar 310 dan tinggi 150. Membuat program bisa 

terlihat(Visible). 

 

public void paint(Graphics Gambar){ 

Gambar.setColor(Color.RED); 

Gambar.drawRect(50, 50, 70, 70); 

Gambar.fillRect(200, 50, 70, 70); 

} 

 

Membuat viod paint berupa parameter objek Gambar dari kelas Grafis. Objek 

Gambar yang merupakan anak dari kelas Grafis mengatur warrnanya berupa 

warna merah. Objek Gambar menggambar Kotak pada kordinat x 50, kordinat y 

50, lebar 70 dan tinggi 70. Objek Gambar menggambar Kotak pada kordinat x 

200, kordinat y 50, lebar 70 dan tinggi 70 dan memiliki warna yang sudah diatur 

sebelumnya. 

 

JendelaEvent JE = new JendelaEvent(); 

public class JendelaEvent extends WindowAdapter{ 

public void windowClosing(WindowEvent wc){ 

dispose(); 

System.exit(1); 

} 

} 

 

Membuat objek JE dari kelas JendelaEvent. Membuat kelas JendelaEvent dan 

menampung WindowAdapter. Membuat void windowClosing dan menaruh skrip 

didalamnya, hal ini berarti ketika User mengclose program tersebut maka 

windowClosing akan menjalankan baris program yang dimilikinya, kita 

memberikan skrip dispose dan System.exit(1); pada void windowClosing 

sehingga ketika User mengklik close pada jendela Size program, program akan 
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menghilangkan kenampakannya dan sistem program tersebut akan berhenti. 

Kemudian pada class Main salin kode dibawah ini yang dicetak tebal. 

 

package pelajaranjava; 

public class Main { 

public static void main(String[] args) { 

ObjekKotak ok = new ObjekKotak(); 

} 

} 

 

Pada skrip diatas akan menciptakan objek ol dari kelas ObjekKotak, jika Anda 

membuat kelas dengan nama lain maka Anda harus mengganti nama ObjekKotak 

dengan nama kelas yang Anda buat, sedangkan nama objek terserah. 

 


