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Pengenalan OOP

Object-Oriented programming (OOP)
 

– Menitikberatkan pada konsep object sebagai 
elemen dasar dari program. 

– Object tersebut dikarakterisasi oleh property 
dan behavior.  



  

Pengenalan OOP
Contoh Object :

Object dapat diasumsikan sebagai sebuah perangkat lunak, yang 
menggunakan property sebagai data, dan behavior sebagai method



  

Class dan Object

Class 
– Diasumsikan sebagai template, sebuah prototype dari object
– Merupakan struktur dasar dari OOP 

Dua tipe class member
– Field (property atau attribute)

• Menentukan tipe data yang digunakan oleh class
– Method 

• Menentukan jalan operasional



  

Class dan Object

Object 

– Terdiri dari: 
• kumpulan data (property), berupa variabel yang 

menentukan karakteristik sebuah object 
• beberapa method (behavior) yang menjelaskan 

bagaimana bentuk object.

– Object adalah sebuah instance dari Class.



  

Class dan Object

Berikut ini merupakan contoh Class dan Object :



  

Class Variable

Class terdiri dari :

– Instance variable

– Instance method

– Class Variable (static member variable)
• variabel yang dimiliki oleh keseluruhan class
• Variabel tersebut memiliki nilai (value) yang sama untuk semua 

object dalam class yang sama. 



  

Class Variable

Sebagai Contoh,



  

Instantiate Class

Untuk membuat sebuah object atau instance dari class, digunakan 
operator new 

Sebagai contoh : 

String str2 = new String(“Hello world!”);  

atau sama dengan, 

String str2 = "Hello"; 



  

Instantiate Class

Operator new 

– Mengalokasikan memory untuk object dan membuat sebuah  
reference dari alokasi memory tersebut 

– Pada saat pembuatan object, class constructor dipanggil.  

Constructor 
merupakan sebuah method dimana penginisialisasian 
ditempatkan, nama constructor sama dengan nama class. 



  

Method

Method 
merupakan bagian code yang dapat dipanggil oleh 
program utama atau method lain untuk melakukan 
suatu fungsi tertentu. 

Beberapa ciri method: 
– Dapat me-return value atau tidak sama sekali.
– Setelah method telah selesai dieksekusi, proses 

kembali kepada method yang memanggilnya. 



  

Alasan Menggunakan Method

• Inti dari pemecahan masalah yang efektif adalah memilah dan 
membagi permasalahan. 

• Proses tersebut dapat dilakukan dalam Java dengan membuat 
method untuk menyelesaikan bagian tertentu atas permasalahan. 

• Ambil sebuah permasalahan, pilah menjadi beberapa bagian kecil, 
kemudian atur penulisannya menjadi program berskala besar. 



  

Memanggil Static Method

Static method

– Method yang dapat dipanggil tanpa penginstansiasian class  (tanpa 
menggunakan keyword new).

– Static method tidak hanya dimiliki oleh instance atau object tertentu dari 
class, tetapi oleh class secara keseluruhan. 

– Keyword static digunakan oleh static method di dalam sebuah class, 
untuk membedakannya dengan instance method. 

Pemanggilan static method, dapat diklarasikan dengan sintaks berikut ini,

Classname.staticMethodName(params); 



  

Memanggil Static Method

Contoh dari static method : 

//mencetak data pada layar
System.out.println(“Hello world”); 

//konversi String 10, menjadi sebuah integer 
int i = Integer.parseInt(“10”);  

//menghasilkan representasi String dari integer argument sebagai 
//integer basis 16 
String hexEquivalent = Integer.toHexString( 10 ); 



  

Membandingkan Objects

Contoh :
1 class EqualsTest 
2 {
3     public static void main(String[] arguments) {
4       String str1, str2;
5       str1 = "Free the bound periodicals.";
6       str2 = str1;
7       System.out.println("String1: " + str1);
8       System.out.println("String2: " + str2);
9       System.out.println("Same object? " + (str1 == str2));
10       str2 = new String(str1);
11       System.out.println("String1: " + str1);
12       System.out.println("String2: " + str2);
13       System.out.println("Same object? " + (str1 == str2));
14       System.out.println("Same value? " + str1.equals(str2));
15     }
16 } 



  

Membandingkan Objects

Hasil eksekusi program :

String1: Free the bound periodicals. 
String2: Free the bound periodicals. 
Same object? true 
String1: Free the bound periodicals. 
String2: Free the bound periodicals. 
Same object? false 
Same value? True 



  

Membandingkan Objects

Catatan untuk String:

String str1 = “Hello”;
String str2 = “Hello”;

– Dua referensi str1 dan str2 akan menunjuk object yang sama

– String literal teroptimasi di Java; 
jika suatu String menggunakan literal dan kemudian literal lain juga 
digunakan namun dengan character yang sama, Java mengetahui cara 
untuk mengembalikan object string pertama. 

– Kedua string adalah object yang sama, anda harus melakukan cara 
yang lain untuk membuat object yang berbeda.



  

Menentukan class dari sebuah 
object

Bagaimana cara menentukan class dari object?

Asumsikan terdapat object berikut :

SomeClassName key = new 
SomeClassName();

Berikut ini akan dibahas mengenai dua cara untuk 
mengetahui tipe tujuan object dengan 
menggunakan reference key.



  

Method getClass()

• Method getClass() digunakan untuk menentukan Class object 
(dimana Class adalah class) yang memiliki sebuah method 
getName(). 

• Dalam hal ini, getName() menghasilkan sebuah string yang 
merepresentasikan nama dari class 

• Sebagai contoh, 

String name = key.getClass().getName(); 
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