
Pertanyaan kerjakan di folio bergaris 
1. Dari Program netbeans 1 coba ubah : 

 str1 = new String("Adik"); 

 str2 = new String("makan"); 

 str3 = new String("Agar"); 

 str4 = new String("agar");  

========================= 

 str1 = new String("Adik"); 

 str2 = new String("makan"); 

 str3 = new String("agar"); 

 str4 = new String("Agar");  

Apa perbedaan/perubahannya?? 



2. Dari Program netbeans 2  

      Tulis coding yg berfungsi membuat huruf besar, dan 
huruf kecil yang mana ? 

3. Dari Program netbeans 3 

 Bagaimana cara menulis Indonesia Selamat Pagi 
Indonesia. Coding apa yang perlu ditulis?? 

4. Apa perbedaan Debug dan Run pada netbeans? 

5. Berikan penjelasan Project, File, Services pada 
jendela netbeans. 

 

 Buat analisa dari netbeans 9-16, dari coding yang ada. 

 

 

 

Pertanyaan kerjakan di folio bergaris 



Pengenalan IDE Netbean 



 
Berisi daftar semua project yang ada, 

merupakan logical view dari isi project, 

seperti daftar package dan web page. 



 

•Jendela ini menampilkan daftar struktural dari file-file dan 

folder  yang tidak tampak dalam jendela Projects.  

• File source dapat berupa file Java, HTML, file konfigurasi 

project  dan file output hasil proses build (file class, JAR, WAR, 

dan file  Javadoc) 



 

Jendela ini memberikan services yang bisa 

digunakan untuk aplikasi contoh : koneksi 

database, menjalankan web server dll 



 



 



1. untuk membuka project yang tersimpan di komputer 

2. membuat project baru (java, web, dll) 

3. membuat file baru (file class java, file JSP, dll) 

4. jendela untuk melihat data – data project 

5. node / ikon sebuah project, klik kanan untuk menambah / merubah isi project 

6. node / ikon package untuk mengumpulkan package2 dalam project, klik kanan untuk menambah package 

7. tempat library – library yag diperlukan di project 

8. toolbar untuk membuat dan melihat eror keseluruhan project lalu dibuat JAR jika sudah tidak ada error 

9. sama fungsinya jika kita menekan F6 utk run project, untuk run file bisa tekan [Shift + F6] 

10. tombol untuk melihat kode program dari design yang terlihat. 

11. tombol untuk melihat GUI design 

12. - 

13. tempat melihat komponen – komponen 

14. jendela untuk melihat urutan komponen dan komponen yang tak terlihat (JPopUpMenu, ButtonGroup, dll), di netbeans versi 
7.1 sudah tidak ada lagi inspector, digantikan dengan navigator. jika menggunakan versi sebelumnya namanya adalah inspector 

15. node yang menunjukkan komponen – komponen yang digunakan, klik kanan atau drag – drop(atas/bawah) untuk memodifikasi 
komponen 

16. node komponen yang tak terlihat 

17. jendela untuk melihat output / keterangan dari program saat dijalankan / dicompile / debug / proses lainnya 

18. daftar menu pada netbeans 

19. salah satu komponen swing / AWT yang dapat digunakan untuk membuat GUI dengan designer dari netbeans 

20. jendela yang menunjukkan dan mengelompokkan komponen – komponen Swing  / AWT 

21. jendela untuk melihat dan memodifikasi property dari sebuah komponen, untuk melihat properties sebuah komponen, anda 
hanya perlu klik pada komponen yang ingin dilihat propertiesnya. 

22. tombol utuk membuka windows dialog untuk merubah value dari properties dengan lebih detail 

23. tempat untuk quick edit value dari sebuah property. 



Membuat .Java menjadi .Jar 



Apa itu JAR? 

 Java Archieve (JAR) merupakan file archieve yang menyimpan 

source program Java agar dapat dijalankan secara portable pada 

Windows maupun Linux. 

 JAR merupakan bentuk Exe dari Java, seperti halnya pada flash 

bentuk flash adalah .swt, bentuk exe-nya adalah .fla. 



Apa itu JAR dan JAD? 

 JAR = Java ARchive, yaitu file ZIP yang berisi file-file manifest, 

icon, resources, dll yang dapat digunakan untuk aplikasi JAVA. 

 

JAD = Java Application Descriptor, yaitu file text yang berisi 

deskripsi file JAR. 

 

Contoh: ada file game.jar, pasti ada file game.jad juga sebagai 

pendeskripsi file game.jar. 
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KELAS 

 Pada pemprograman terstruktur seperti Pascal atau C, programmer 

akan membagi program menjadi beberapa modul sesuai dengan 

tugasnya masing-masing untuk mengurangi kompleksitas aplikasi.  

 Modul atau subprogram itu dikenal dengan istilah prosedur dan 

fungsi. 

 Dalam konsep OOP, seperti Java atau C++ (C++ adalah versi OOP 

dari C), modul berupa kelas dan method 
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Kelas 

Kelas dan method ini selanjutnya dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

1. Kelas dan method standard/fundamen 

2. Kelas dan Method yang didefinisikan sendiri 
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Kelas & method  

Standard/Fundamen 

 Merupakan predefined classmethod, yakni kelas/method yang telah 

disediakan oleh Java dan menjadi reference library.  

 Java telah menyediakan begitu banyak kelas standard maupun method 

yang dapat digunakan untuk aplikasi yang spesifik. 

 Kumpulan dari method ini dikenal juga sebagai API (Application 

Programming Interface). 
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Kelas dan Method  

yang Didefinisikan Sendiri 

 Selain menggunakan kelas dan method standard, terkadang Anda masih 

perlu memodelkan suatu objek ke dalam kelas dan mendefinisikan data serta 

method yang dimilikinya.  

 Bila aplikasi tersebut besar dan kompleks, Anda dapat membaginya menjadi 

beberapa package (paket) yang di dalamnya terdapat beberapa kelas. 

 Pada fase ini Anda menggunakan pendekatan top down.  

 Selanjutnya, Anda mulai membuat dan merancang masing-masing kelas 

dengan tetap memperhatikan hubungannya dengan kelas yang lain. 

Pendekatan ini dinamakan bottom up 
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Deklarasi Kelas 

 Bentuk deklarasi kelas yang paling sederhana adalah: 

 

 

 

 Bentuk deklarasi tersebut akan membentuk kelas dengan sifat default. 

 Namun, ada kalanya Anda ingin mempunyai kelas dengan sifat-sifat 

tertentu, seperti private (tidak dapat diakses oleh kelas lain) atau 

memperoleh warisan data dan method dari kelas lain (extends).  

 Private dan extends adalah contoh modifier yang menentukan sifat suatu 

kelas/datamethod terhadap kelas data/method yang lain. 
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Class NamaKelas 

{ 

Class Body 

) 



Deklarasi Kelas 
 Secara umum, kelas memiliki struktur anatomi sebagai berikut: 

 

 

 Dalam Java ada beberapa keyword yang sering digunakan sebagai modifier, yaitu kata tambahan yang 

terletak di depan suatu unsur (kelas data/method).  

 Modifier tersebut adalah abstract, final, multiple, static, serta tiga jenis lainnya yakni: public, private, 

dan protected.  

 Ketiga modifier terakhir digunakan untuk menentukan tingkat aksesabilitas dari suatu kelas/data 

method terhadap kelas/data/method lainnya. 

 Modifier ini bersifat optional, boleh dipakai atau tidak, tergantung kepada perancangan program dan 

bagaimana sifat kelas tersebut terhadap kelas lainnya. 
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(Modifier 1) Class NamaKelas (Modifier 2)  

{ 

Class Body 

) 



 Bagian ini akan membahas beberapa modifier yang  sering  

 digunakan untuk mendeklarasikan kelas 
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Modifier 1  (Optional) Keterangan 

public Menyatakan bahwa kelas tersebut dapat juga diakses oleh kelas yang 

lain, baik yang masih berada dalam package yang sama maupun 

berbeda. Anda akan mendiskusikan package 

(paket)dalam pertemuan selanjutnya 

private Menyatakan bahwa kelas tersebut tidak dapat diakses sama sekali oleh 

kelas lain, tanpa memandang apakah ia berasal dari paket yang sama 

atau bukan. 

protected Membatasi akses kelas yang dilakukan oleh subkelas turunannya (dari 

proses pewarisan/inherrtance) dan kelas lain yang terletak 

dalam paket yang sama. 

abstract Menyatakan bahwa kelas tersebut tidak dapat diinstansiasi langsung 

menjadi objek. Modifier ini hanya dipakai bila kelas tersebut terletak 

pada hirarki kelas tertinggi, sehingga hanya mungkin diturunkan 

sebagai subkelas, bukan diinstansiasi 

Menjadi objek 

final Menyatakan bahwa kelas tersebut tidak dapat diturunkan menjadi 

subkelas (pewarisan/inheritance). 
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Modifier 2  (Optional) Keterangan 

extends 

SuperClass 
Digunakan dalam prinsip inheritance, yaitu bila kelas 

tersebut merupakan subkelas dari suatu kelas super 

(SuperClass). tnheritance adalah salah satu pilar 

penting dalam OOP, di mana suatu kelas dapat 

mewariskan seluruh data dan method yang dimilikinya 

kepada kelas lainnya. Kelas yang mewariskan disebut 

kelas super (SuperClass), sedangkan kelas yang 

menjadi ahliwaris dinamakan subkelas (SubClass). 

Implements Interfaces Digunakan bila kelas tersebut mengimplementasisatu 

atau lebih interface. Bila terdapat lebih dari satu 

interface, digunakan koma di antara interface-interface 

tersebut. 



Aturan Penamaan Kelas 

 Aturan Dasar 

1. Dimulai dengan abjad (a,b,c,d,e...) atau karakter underscore ( _ ) 

atau tanda dollar ( $ ). Nama kelas tidak dapat dimulai dengan 

bilangan (0,1,2...). Setelah karakter pertama, dapat diikuti 

kombinasi abjad, underscore, dollar, atau bilangan. 

2. Tidak boleh menggunakan keyword dalam Java (pubIic, class, 

boolean, dan sebagainya). 

3. Tidak boleh menggunakan opelator (+, -, =). 

4. Java bersifat case sensitive (membedakan huruf kecil dan kapital), 

sehingga abjad "a" dan "A" diperlakukan sebagai dua variabel yang 

berbeda. 
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Aturan Konvensi  

(bersifat boleh diikuti atau tidak) sebagai berikut: 

1. Nama kelas hendaklah merepresentasikan apa yang akan 

dideklarasikan, namun tetaplah mudah diingat dan dituliskan, bukan 

hanya satu abjad saja. Contoh kelas "Kalkulator", bukan "K". 

2. Huruf pertama dalam nama kelas hendaklah huruf kapital. 

3. Bila nama kelas terdiri dari dua kata atau lebih, kedua kata itu 

digabungkan. Huruf peftama dari setiap kata sebaiknya huruf kapital. 

Contoh: "BolaSport“ 

4. semua huruf selain aturan butir b dan c dituliskan dalam bentuk huruf 

kecil. 
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Harus diingat pula aturan  

sebagai berikut: 

1. Dalam satu file java diperbolehkan memiliki lebih dari satu 

kelas. 

2. Dalam satu file java, jurnlah kelas yang boleh dideklarasikan 

sebagai public HANYA SATU dan nama dari file java ini harus 

sama dengan nama kelas yang dideklarasikan sebagai public. 

3. Bila dalam satu file source *java terdapat sejumlah n kelas, 

maka pada saat kompiiasi akan dihasilkan sebanyak n file 

*.class. Proses ini sama seperti bila kelas-kelas tersebut 

dituliskan dalam file *java yang berbeda. 
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Scope/Blok 

 Scope adalah grup yang menghimpun bagian tertentu 

dari program dan dapat dianggap sebagai suatu kesatuan 

modul. Scope bisa berupa kelas, blok, atau method dan 

selalu ditandai oleh kurung kurawal buka dan tutup { }. 

 Anda bisa memanggil anggota-anggotanya (data atau 

method) secara langsung di dalam scope, tanpa harus 

menyebutkan nama scope-nya.  
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 Ada tiga macam Scope, yaitu: 

1. Scope berupa Kelas 

 Dimulai dengan deklarasi kelas dan diikuti oleh tanda kurung 

kurawal buka dan tutup { }. Anggotanya terdiri dari data dan 

method. 
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 macam Scope/Blok 

class Lingkaran 

{ 

double radius; 

/** Konstruktor Default */ 

Lingkaran ( ) 

{ 

radiue = 1.0, 

}/ / Penutup dari. scope Kelas Lingkaran 



2. Scope berupa Blok 

 Dimulai dari tanda kurung kurawal buka "{" dan diakhiri oleh 

kurung kurawal tutup ")". Anggotanya terdiri dari data dan 

method. Scope jenis ini dapat dijumpai pada blok yang menyertai 

perulangan dan penyeleksian kondisi, yaitu: for, while, do..while, 

dan switch..case. 
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 macam Scope/Blok 

for (ints i = 0; i < varArray.length; 

i++) { 

int countsqr = 0; 

counter+=i; 

} 



3. Scope berupa Method 

 Dimulai dengan deklarasi method dan diikuti oleh ianda kurung 

kurawal buka dan tutup { }. Anggotanya terdiri dari data lokal 

yang hanya didefinisikan dan digunakan dalam method tersebut 
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 macam Scope/Blok 

/*Method mangembalikan luas Lingkaran */ 

double luas() 

{ 

return radius*radius*Math. PI ; 

} 



Mengakses Anggota Scope 

 Pada Scope yang berupa kelas dan blok, anggotanya adalah data 

(variabel) dan method, sedangkan untuk Scope yang hrupa method 

anggotanya adalah variabel. Cara mengakses anggota scope ini 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 
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1. Mengakses dari dalam Scope 

 Misalkan, ada variabel bilangan1 dan bilangan2 yang terletak di 

dalam Main method dari kelas Penjumlahan. Selanjutnya, Anda ingin 

menjumlahkan kedua variabel tersebut dan hasilnya disimpan dalam 

variabel Hasil Jumlah, masih di dalanr Main Method.  

 Anda cukup memanggil nama variabel tersebut untuk menampilkan 

hasil penjumlahan tersebut ke layar, tidak perlu menyebutkan 

referensi kelas atau methodnya 
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Mengakses Anggota Scope 



Netbeans 9 : 



 

Estu Sinduningrum, ST, MT 

/** 

* Title    : Akses Variabel 

* Deskripsi : Mendemonstrasikan cara mengakses variabel  

*  di dalam suatu scope. 

*/ 

public class AksesDalamScope { 

/** Main Method */ 

public static void main (String args[]) 

{ 

  

System.out.println("\nDEMO AKSES VARIABEL dari DALAM SCOPE"); 

System.out.println("------------------------------------\n"); 

 

// Mendeklarasikan argumen untuk kedua method 

int bilangan1 = 3, bilangan2 = 5, hasilJumlah; 

hasilJumlah = bilangan1 + bilangan2; 

 

// Mencetak hasil ke console 

System.out.println("Hasil Penjumlahan "+bilangan1+"+"+bilangan2+"="+ 

hasilJumlah); 

 }   } 



2. Mengakses dari luar Scope 

 Kemudian anda buat method jumlah 2 Bilangan, lalu variabel 

bilanganl, bilangan2, serta hasilJumlah Anda taruh di 

dalamnya' Selaniutnya' melalui Main method. 

 Anda ingin memanggil hasil penjumlahan untuk ditampilkan 

di layar. Diperlukan nama scope-nya yakni method jumlah 2 

bilangan sebagai referensi untuk mengakses variabel jumlah 

2 Bilangan. 
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Mengakses Anggota Scope 



Netbeans 10 : 
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/** 

*Title    : Akses Variabel 

*Deskripsi : Mendemonstrasikan cara mengakses variabel  

*  dari luar suatu scope. 

*/ 

public class AksesLuarScope { 

/** Main Method */ 

public static void main (String args[]) 

{ 

System.out.println("\nDEMO AKSES VARIABEL dari LUAR SCOPE"); 

System.out.println("-------------------------------------\n"); 

 

// Mendeklarasikan argumen untuk kedua method 

int bilangan1 = 3, bilangan2 = 5; 

// Membuat objek 

AksesLuarScope aLS = new AksesLuarScope(); 

// Mengakses method jumlah 

aLS.jumlah(bilangan1, bilangan2); 

} 

//Mendeklarasikan dan mendefinisikan method penjumlahan 

public void jumlah (int x, int y) { 

 int jumlah2Bilangan = x+y; 

System.out.println("Hasil Penjumlahan "+x+"+"+y+"="+ jumlah2Bilangan); 

 }   } 



Static dan lnstance 

 Kelas tersusun dari data dan method. Kedua unsur terscbut dapat 

dibubuhkan modifier untuk menentukan hubungannya terhadap 

unsur lainnya, baik dalam Scope yang sama, maupun berbeda.  

 Modifier juga digunakan untuk menentukan hubungan kepemilikan 

antara kelas dan objek terhadap kedua unsur tersebut. 

 Dilihat dari hubungan kepemilikan antara kelas dengan objek (yang 

diinstans dari kelas tersebut) terhadap data dan method, Anda dapat 

mengklasifikasikan data dan method ini menjadi dua, yaitu: 
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Klasifikasi data dan method 

1. Bersifat sama untuk seluruh bagian kelas dan instansnya 

 Bila Anda membubuhkan modifier static pada data atau method 

dalam suatu kelas, maka kedua unsur tersebut akan bersifat berlaku 

untuk seluruh bagian kelas tersebut, serta objek yang diinstans 

darinya. Maksudnya, semua objek yang diinstans dari kelas tersebut 

akan memiliki nilai data dan method yang sama dengan kelasnya. 

Misalnya, penggunaan "family name" untuk penulisan nama barat. 

setiap anak  yang “diinstans” dari suatu kelas "Orangtua" itu akan 

memiliki nama keluarga yang sama. 
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 Karena static bersifat "dimiliki" oleh kelas, maka ia tidak akan 

terpengaruh pada saat proses pembentukan objek.  Oleh sebab itu, 

keyword static ini sering digunakan untuk membuat variabel 

counter yang menghitung jumlah oblek yang dihasilkan oleh proses 

instansiasi. 
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Klasifikasi data dan method 



Netbeans 11 : 



 

/** 

*Title    : Demo Variabel Static 

*Deskripsi : Mendemonstrasikan cara mengakses 

 *                  variabel static 

*/ 

public class DemoVarStatic { 

// Mendeklarasikan variabel static 

 private static int counterJumlahObjek = 0; 

// Method untuk menambahkan variabel 

counterJumlahObjek 

// setiap kali objek baru tercipta. 

 private static void tambahCounter() { 

  counterJumlahObjek++; 

 } 

// Method untuk mengambil nilai counter jumlah 

protected static int getJumlahObjek() { 

 protected static int getJumlahObjek() { 

 return counterJumlahObjek; 

 } 

// Konstruktor Default : setiap kali objek baru 

tercipta 

// konstruktor ini akan mengupdate counter jumlah 

objek 

 DemoVarStatic() { 

 DemoVarStatic.tambahCounter(); 

System.out.println("Menginstans objek ke-

"+counterJumlahObjek); 

} 

 

/** Main Method */ 

public static void main (String args[]) 

{ 

System.out.println("\nDEMO VARIABEL 

STATIC"); 

System.out.println("----------------------\n"); 

System.out.println("Sebelum menciptakan 

objek,"+"nilai 

counter:"+counterJumlahObjek+"\n"); 

 for(int c =0;c<10;c++) 

 new DemoVarStatic(); 

System.out.println("\n Nilai counter 

setelah"+"proses 

instansiasi:"+counterJumlahObjek); 

 }  }  



2. Bersifat unik hanya untuk suatu objek(yang diinstans dari kelas 

tersebut) 

 Secara default, bila Anda tidak membubuhkan modifier apapun 

pada kedua unsur tersebut, atau bila tidak terdapat modifier 

static, maka data dan method itu akan bersifat sebagai instans 

(instance).  

 Maksudnya, data dan method itu akan bersifat unik untuk suatu 

objek yang diinstans dari kelas yang bersangkutan. 
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Klasifikasi data dan method 



Operator New 

Operator ini digunakan untuk membentuk 

(menginstansiasi) objek cari kelas.  Bentuk umumnya 

adalah: 

 

 

 Contoh: 

 Pegawai amir = newPegawai(); 

Mobil kijangKapsul = newMobil(); 
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tipeDataReferensi namaObjek = new namaKelas() 



 Seperti yang telah dibahas pada bab 3 tentang variabel dan tipe 

data, kelas disimpan di dalam memory sebagai tipe data 

referensi dan diperlakukan oleh compiler sebagai tipe data yang 

didefinisikan oleh user (userdefined type). 

 Jadi, Anda dapat menggunakan kelas sebagai suatu tipe data. 

Bagian di dalam tanda kurung (dalam deklarasi kelas) berfungsi 

untuk menginisialisasi objek dengan suatu nilai awal. 
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Operator New 



 Pada saat menggunakan new, terjadi beberapa proses internal 

berikut: 

1. Objek baru tercipta. 

2. Memory dialokasikan untuk objek tersebut. 

3. Method konstruktor dipanggil untuk menginisialisasi objek. 

 Bila Anda tidak rnerfruat konstruktor, maka compiler akan 

memberi nilai inisial default kepada objek, sama ketika compiler 

menginisialisasi tipe data primitif. 
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Operator New 



Keyword This 

 Ditinjau dari kepemilikannya, variabel dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Variabel Kelas 

2. Variabel Instans 

 Variabel kelas adalah variabel yang melekat pada kelas dan tidak 

terpengaruh oleh proses Instansiasi, sehingga tidak dapat dimiliki dan 

diakses oleh objek yang diinstans dari kelas tersebut. Variabel instans adalah 

variabel yang dimiliki oleh objek dari proses instansiasi suatu kelas. 

 Keyword this digunakan untuk mengakses variabel instans dari masing-

masing objek. 
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Netbeans 12 : 
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*Title    : Program KenaikanGaji 

*Deskripsi : Menggunakan keyword this untuk  

* mengakses variabel private objek. 

*/ 

public class KenaikanGaji { 

// Mendeklarasikan variabel-variabel  

private double gajiPokok; 

private double persenNaik; 

private String jabatan; 

private String noPegawai; 

/** Method konstruktor yang akan 

menginisialisasi variabel */ 

public KenaikanGaji(String id,String jabatan, 

double gaji, double persen){ 

 this.noPegawai = id; 

 this.jabatan = jabatan; 

 this.gajiPokok = gaji; 

 this.persenNaik = persen; 

} 

/** Method yang mengembalikan besar gaji baru 

*/     

 

public double getGajiBaru(){ 

 double gajiBaru = gajiPokok + 

(persenNaik/100)*gajiPokok; 

 return gajiBaru; 

} 

/** Method yang mengembalikan no ID 

pegawai */ 

public String getNoPegawai() { 

 return noPegawai; 

} 

/** Method yang mengembalikan jabatan 

*/ 

public String getJabatan() { 

 return jabatan; 

} 

/** Main Method */ 

public static void main (String args[]) 

{ 

KenaikanGaji Santi = new 

KenaikanGaji("SBY001","Manager",40000

00,5);     
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KenaikanGaji("BDG317","Staff",2000000,7.

5); 

    KenaikanGaji Indra = new 

KenaikanGaji("JKT189","Direktur",800000

0,3);    

double gajiSanti = Santi.getGajiBaru(); 

    double gajiRonny = Ronny.getGajiBaru(); 

    double gajiIndra = Indra.getGajiBaru(); 

 

String idSanti = Santi.getNoPegawai(); 

    String idRonny = Ronny.getNoPegawai(); 

    String idIndra = Indra.getNoPegawai(); 

    String jbSanti = Santi.getJabatan(); 

    String jbRonny = Ronny.getJabatan(); 

    String jbIndra = Indra.getJabatan(); 

 // Mencetak semua informasi ke console 

    System.out.println("\nPROGRAM 

MENGHITUNG KENAIKAN GAJI"); 

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

---------\n");    

     

   System.out.println("Santi"); 

    System.out.println("No Pegawai"+"\t"+":"+ 

idSanti); 

    System.out.println("Jabatan"+"\t"+":"+ 

jbSanti); 

    System.out.println("Gaji Baru"+"\t"+":"+ 

gajiSanti); 

     

    System.out.println("Ronny"); 

    System.out.println("No Pegawai"+"\t"+":"+ 

idRonny); 

    System.out.println("Jabatan"+"\t"+":"+ 

jbRonny); 

    System.out.println("Gaji Baru"+"\t"+":"+ 

gajiRonny+"\n"); 

     

    System.out.println("Indra"); 

    System.out.println("No Pegawai"+"\t"+":"+ 

idIndra); 

    System.out.println("Jabatan"+"\t"+":"+ 

jbIndra); 

    System.out.println("Gaji Baru"+"\t"+":"+ 

gajiIndra); 

    }    } 



Deklarasi Method 

 Deklarasi Method memiliki struktur sebagai berikut: 
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Modifier tipeNilaiKembalian namaMethod (parameter input) 

throws 

exception 

{ 

body dari Method; 

} 



Modifier (Optional) 

 Modifier yang digunakan di sini sama dengan modifier untuk 

mendeklarasikan kelas karena pada prinsipnya, modifier dapat 

"dilekatkan" pada kelas, data, atau method.  

 Namun demikian, implikasi dari penggunaan modifier pada ketiganya 

belum tentu sanu persis antara satu dengan lainnya. Sebagai contoh 

adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan final pada kelas berarti bahwa kelas itu tidak dapat 

diturunkan menjadi subkelas. 

2. Final pada method, berarti bahwa method tersebut tidak dapat 

dioverride oleh subkelas yang lain. 

3. Final pada variable akan mengubah variabel tersebut menjadi 

sebuah constant. 
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 Selain dari ketujuh modifier yang telah dijelaskan pada bagian 

kelas  sebelumnya  (public, private, Protected, abstract, final, 

multiple, static), terdapat dua modifier lagi untuk 

mendeklarasikan method, yakni native dan synchronrzed. 

Namun, kedua method ini jarang digunakan.  
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Modifier (Optional) 



 native 

Modifier ini digunakan bila Anda ingin menggunakan 

method (fungsi) yang masih ditulis dalam bahasa 

pemrograman yang lain, misalnya C. 

 Dibutuhkan pengetahuan tambahan tentang Java 

Native Interface (JNI) untuk dapat 

mengimplementasikan method antar bahasa 

pemrograman ini. 

 Synchronized, Digunakan dalam prinsip 

multithreading. 
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Modifier (Optional) 



Tipe Nilai Kembalian 

(ReturnValueType) 

 Dilihat dari nilai yang dikembalikannya (returnValue), 

method memiliki dua kemungkinan, yaitu mengembalikan 

suatu nilai atau tidak. 

 Bila method mengembalikan nilai, maka tipe nilai 

kembaliannya (returnValue Type) harus dituliskan sesuai 

tipe datanya, sedangkan bila tidak mengembalikan  nilai, 

maka returnValueType Anda beri atribut void. 
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 Bagi Anda yang pernah mempelajari bahasa pemrograman yang 

lain, khususnya C/C++ akan mudah mengenali brahwa method ini 

sama dengan fungsi (function), sedangkan bagi yang pernah 

mempelajari bahasa Pascal, maka method ini memiliki analogi 

sebagai fungsi dan prosedur. 

 Bila mengembalikan nilai, maka method ini adalah fungsi, 

sedangkan bila tidak, maka merupakan prosedur. 
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Tipe Nilai Kembalian 

(Return Value Type) 



Parameter lnput 

 Dilihat dari parameter input, method dapat dibagi menjadi 

dua, yakni membutuhkan input dan tidak. Input dalam Java 

bisa berupa input bertipe data primitif ataupun objek.  

 Bila method membutuhkan input, maka tipe data 

parameter dari input tersebut harus dituliskan.  

 Bila tidak membutuhkan input, maka bagian di dalam tanda 

kurung setelah deklarasi method harus dikosongkan. 
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 Jumlah parameter yang dapat diinputkan ke suatu method bisa 

tunggal atau banyak (multiple input).  

 Bila bersifat multiple inpuf maka dalam penulisan parameter 

tersebut, masing-masing parameter harus dipisahkan dengan 

koma. 

  Pada saat memanggil/mengakses method ini, harus pula 

diperhatikan urutan pararneter yang dibutuhkan, sehingga 

method dapat memproses data dengan benar. 
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Parameter lnput 
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// Mendeklarasikan dan mendefinisikan method penjumlahan 

public void jumlah (int x, int y) { 

int jumlah2Bilangan = x + y; 

Systen.out.println("Hasil Penjumlahan"+ x + " + " +y+ " = " 

+ jumlah2Bilangan); 

} 

Parameter lnput 



Aturan Penamaan Method 

 Aturan Dasar dan Anjuran Konvensi-nya sama dengan aturan 

penamaan variabel. 

 Aturan Dasar (bersifat harus diikuti) 

1. Dimulai dengan abjad (a,b,c,d,e...) atau karakter underscore ( _ ) 

atau tanda dollar ( $ ). Nama methodi tidak dapat dimulai dengan 

bilangan (0,1,2...). Setelah karakter pertama, dapat diikuti 

kombinasi abjad, underscore, dollar atau bilangan. 

2. Tidak boleh menggunakan reserved keyword dalam Java (public, 

class, boolean,...). 

3. Tidak boleh menggunakan operator (+, -. =). 

4. Jangan bersifat case sensitive (membedakan huruf kecil dan 

kapital), sehingga abjad "a" dan "A" diperlakukan sebagai dua 

karakter yang berbeda. 
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 Aturan Konvensi (bersifat boleh diikuti atau tidak) sebagai berikut: 

1. Bila nama method hanya terdiri dari satu abjad atau satu kata, 

semua abjad dituliskan sebagai huruf kecil. Contoh: "a", "x", 

"perkalian", "pembagian". 

2. Bila nama method terdiri dari dua kata atau lebih, kedua kata itu 

digabungkan. Huruf pertama dari kata pertama sebaiknya huruf 

kecil, sedangkan huruf pertama kata kedua dan kata berikutnya 

sebaiknya huruf kapital. Contoh: "perkalianMatriks", 

"perhitunganGaji". 
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Aturan Penamaan Method 



Memanggil Method 

 Sama seperti ketika mengakses variabel, Anda juga 

menggunakan notasi titik / dot (.) untuk memanggil method. 

Bentuk umum pemanggilan method adalah: 
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NamaKelas.namaMethod() 



Melewatkan Argumen 

 ke Method 

 Ada dua cara melewatkan argumen ke method, yaitu: 

1. Melewatkan secara Nilai @ass by Value) 

2. Melewatkan secara Referensi (pass by Reference) 
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Melewatkan secara Nilai  

(pass by Value) 

 Diterapkan pada argume, bertipe data primitif (byte, short, int, long, 

float, double, char, dan boolean).  

 Prosesnya adalah kompiler hanya menyalin (meng-copy) isi memori 

(yang telah diarokasikan untuk suatu variabel), dan kemudian 

menyampaikan salinan tersetrut kepada method. 

 Isi memory ini merupakan data "sesungguhnya" yang akan dioperasikan. 

 Karena hanya berupa salinan isi memory, maka-perubahan yang terjadi 

pada variabel akibat proses di dalam method tidak akan berpengaruh 

pada nilai variabel asalnya. 
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Estu Sinduningrum, ST, MT /** 

* Title     : Pass By Value 

•Deskripsi : Mendemonstrasikan cara melewatkan 

•argumen  secara nilai/value ke methodment  

•  ke console sebanyak. 

*/ 

public class PassByValue { 

/** Main Method */ 

 

public static void main(String[] args) 

 { 

  //Mendeklarasikan dan 

menginisialisasi variable 

  int bilangan1 = 3; 

  int bilangan2 = 7; 

   

  System.out.println( "Sebelum 

memanggil method tukarBilangan :\n"+ 

  "------------------------------------

------------------------\n"+ 

  "Nilai bilangan1 

adalah"+bilangan1 +"\n"+ 

  "Nilai bilangan2 

adalah"+bilangan2 +"\n");   

// Memanggil method tukarBilanga menukar nilai 

dua 

// variabel; bilangan1 dan bilangan2 

tukarBilangan(bilangan1, bilangan2); 

 

 

System.out.println( "Setelah memanggil method 

'tukarBilangan' :\n"+"--------------------------------

----------------------------\n"+ 

  "Nilai bilangan1 

adalah"+bilangan1 +"\n"+ 

  "Nilai bilangan2 

adalah"+bilangan2 +"\n"); 

 } 

/** Method untuk menukar dua bilangan */ 

static void tukarBilangan(int a, int b) 

 { 

System.out.println( "Saat ini kendali program 

berada di "+ "dalam method 'tukarBilangan'\n"); 

  

System.out.println( "Sebelum Proses Penukaran 

:\n"+"-------------------------------------------\n"+ 

"Nilai a adalah"+ a +"\n"+ "Nilai b adalah"+ b 

+"\n"); 
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// Menukar bilangan a dengan b 

int temp = a ; 

a = b; 

b = temp; 

 

System.out.println( "Kendali program masih 

di dalam method "+ 

 "'tukarBilangan'.......\n"); 

  

System.out.println( "Sebelum Proses 

Penukaran :\n“+"------------------------------

-------------\n"+ 

"Nilai a adalah"+ a +"\n"+ 

"Nilai b adalah"+ b +"\n"); 

 System.out.println( "Kendali 

program keluar dari "+"method 

'tukarBilangan':\n"); 

 }   } 

 



Melewatkan secara Referensi  

(Pass by Reference) 

 Diterapkan pada array dan objek. Berbeda dengan prinsip yang 

pertama, isi memory pada variabel array atau objek merupakan 

penunjuk ke alamat memory yang mengandung data 

sesungguhnya yang akan dioperasikan. 

 Dengan kata lain, variabel array atau objek menyimpan alamat 

memory, bukan isi memory.  

 Akibatnya, setiap perubahan variabel di dalam method akan 

mempengaruhi nilai pada variabel asalnya. 
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Estu Sinduningrum, ST, MT /** 

* Title     : Pass By Reference 

*Deskripsi : Mendemonstrasikan cara  

*melewatkan argumen secara a 

*cuan/Reference ke method. 

*/ 

class PassByReference { 

/** Main Method */ 

public static void main(String[] arguments) { 

int arrBilangan[] = {7, 0, 5, 0, 2, 0, 0,9}; 

PassByReference pBR = new PassByReference(); 

int jumlahNol; 

System.out.print("Array bilangan: [ "); 

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

 

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

System.out.println("]"); 

jumlahNol = pBR.tukar(arrBilangan); 

System.out.println("\nJumlah elemen '0'="+ 

jumlahNol); 

System.out.print("\nArray bilangan yang baru 

:["); 

 

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

 System.out.print(arrBilangan[i] 

+"");  } 

System.out.println("]"); 

} 

/** Method 'tukar' untuk menukar nol ke 

satu*/ 

int tukar (int varArray[]){ 

int jumlah = 0; 

System.out.println("\n Method Menukar 

'0'menjadi '1'"); 

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

---"); 

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

 if (varArray [i]==0){ 

  jumlah++; 

System.out.println("Menukar elemen pada 

indeks:"+i); 

 varArray[i] = 1; 

}  } 

 return jumlah; 

 }    } 

 



Overloading Method 

 Java memperbolehkan Anda membuat dua atau lebih 

method dengan nama yang sama dalam satu kelas.  

 Meskipun memiliki nama sama namun jumlah dan tipe 

data argumen masing-masing merhod haruslah berbeda 

satu dengan lainnya. 
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0verloading Method Adalah membuat dua atau lebih method dengan 

nama yang sama dalam satu kelas. Method-method tersebut harus 

dapat dibedakan antara satu dengan yang lain dalam iumlah dan atau 

tipe argumennya 
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* Title     : Method Overload  

* Deskripsi : Mendemonstrasikan Overloading 

Method 

**/ 

public class MethodOverload { 

 

/** Main Method */ 

public static void main(String[] args) { 

System.out.println("\n DEMO METHOD 

OVERLOADING"); 

 

System.out.println("--------------------------\n"); 

// Mendeklarasikan argumen untuk kedua 

method 

int a = 6; 

double b = 6.45; 

 

MethodOverload kalkulasi = new 

MethodOverload(); 

kalkulasi.kuadrat(a); 

kalkulasi.kuadrat(b);    }  

// Method kuadrat yang mengambil argumen 

integer 

public void kuadrat (int x) 

{ 

int hasil = x * x; 

 System.out.println("Method 

'kuadrat' pertama"); 

 System.out.println("Hasil kuadrat 

"+ x +" adalah : " + hasil + "\n"); 

} 

 

// Method kuadrat yang mengambil argumen 

double 

public void kuadrat (double y) 

{ 

 double hasil = y * y; 

 

 System.out.println("Method 

'kuadrat' kedua"); 

 System.out.println("Hasil kuadrat 

"+ y +" adalah : " + hasil + "\n"); 

 }    } 



Method Konstruktor 

 Konstruktor adalah method yang dipanggil pada saat pembentukan 

(instansiasi) objek dan berfungsi untuk member nilai inisial pada 

variabel objek. 

 Biasanya tidak semua variabel objek yang akan diinisialisasi, namun 

dipilih satu atau beberapa yang representatif, seperti diarmeter pada 

kelas Lingkaran atau nilai mininum saldo pada kelas  Tabungan. 

 Jika kelas tidak menmiliki method konstrutor, maka seluruh variabel 

objek akan diinisialisasi kepada nilai default, sesuai dengan tipe 

datanya masing-masing. 
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Method Konstruktor 

Konstruktor 

Adalah method yang berfungsi untuk mensinisialisasi variabel-

variabel instans yang akan dimiliki oleh objek. Konstruktor ini 

dipanggil pada saat proses instansiasi kelas menjadi objek. 



 Berikut ini beberapa karakteristik yang dimiliki oleh konstruktor. 

1. Method Konstruktor harus memiliki nama yang sama dengan nama 

kelas. 

 Pada tahap instansiasi objek, petama-tama operator new akan membentuk 

objek, kemudian memberitahu Kompiler untuk mengalokasikan memory 

untuk objek tersebut.  

 Terakhir, operator new akan mencari method konstruktor untuk 

menginisialisasi beberapa variabel.  

 Pencarian ini dilakukan dengan memeriksa method yang memiliki nama 

sama dengan nama kelas. 
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Method Konstruktor 



2. Tidak mengembalikan suatu nilai. 

 Dalam struktur penulisannya, method konstruktor tidak memiliki 

tipe nilai kembalian. 

 Selain itu. Method konstruktor tidak dapat dipaksa untuk 

mengembalikan suatu nilai dengan keyword return. 

3. Satu kelas bisa memiliki lcbih dari satu konstruktor. 

 Meskipun nama konstruktornya sama, namur jumlah dan tipe 

datanya berbeda. 
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Method Konstruktor 



4. Dapat dibubuhi modifier public, private, ptotected. 

 Sama halnva dengan method,  konstruktor dapat juga diberi modifier 

public, private, protected. 

5. Suatu konstruktor bisa dipanggil oleh konstruktor lain dalam satu 

kelas. 

 Bila satu kelas memiliki lebih dari satu konstruktor, katakalah 

konstruktor A dan B, di mana B memiliki behavior yang merupakan 

 duplikasi dari A, maka method konstruktor B bisa memanggil A 

untuk menyalin (meng-copy) behavior tersebut. 
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Method Konstruktor 



Overloading  

Method Konstruktor 

 Sama seperti method biasa, Anda juga dapat membuat lebih 

dari satu konstruktor dalam satu kelas.  

 Meskipun konstruktor-konstruktor tersebut meniliki nama 

sama, namun jumlah dan tipe variabel yang dijadikan 

argumen berbeda. 
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Estu Sinduningrum, ST, MT /** 

* Title     : Lingkaran dengan Konstruktor 

* Deskripsi : Mendemonstrasikan penggunaan  

* konstruktor untuk  mendefinisikan  

* radius kelas Lingkaran 

**/ 

 

public class DemoKonstruktor { 

 

/** Main Method */ 

 

public static void main(String[] args)  

{ 

System.out.println("\n PROGRAM DEMO 

KONSTRUKTUR"); 

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

\n"); 

// Membuat Lingkaran dengan radius 10.0 

Lingkaran lingkaranSatu = new Lingkaran(10.0); 

System.out.println("Luas lingkaran dengan 

radius"+ lingkaranSatu.radius + " \t : " + 

lingkaranSatu.luas()); 

// Mengubah radius 

lingkaranDua.radius = 15; 

System.out.println("Luas lingkaran dengan 

radius"+ lingkaranDua.radius + " \t : " + 

lingkaranDua.luas()); 

 }   } 

// Mendefinisikan kelas lingkaran dengan dua 

konstruktor 

class Lingkaran 

{ 

double radius; 

/** Konstruktor Default */ 

Lingkaran() 

 { 

radius = 1.0; 

 } 

/** Konstruktor dengan suatu radius */ 

Lingkaran (double r) 

{ 

 radius = r;     } 

/** Method mengembalikan luas lingkaran */ 

 }    } 



TERIMA KASIH 

Cont next week 


