
  

Enkapsulasi (Pengkapsulan)



  

Teori Singkat

Kita dapat menyembunyikan information 
dari suatu class sehingga anggota-anggota 
class tersebut tidak dapat di akses dari luar. 

Adapun caranya adalah cukup dengan 
memberikan akses control private ketika 
mendeklarasikan suatu attribut atau 
method. 

Contoh:
       private int nrp;



  

Teori Singkat(2)

Encapsulation (Enkapsulasi adalah suatu 
cara untuk menyembunyikan implementasi 
detail dari suatu class. Enkapsulasi 
memiliki dua hal mendasar adalah :
  1. information hiding
  2.Interface to acces (menyediakan suatu 
perantara/method untuk pengaksesan data)



  

Teori Singkat(3)

Variabel dan method dalam suatu obyek 
dibungkus agar terlindungi

Untuk mengakses, variabel dan method 
yang sudah dibungkus   tadi perlu interface
(penjelasan) 

Setelah variabel dan method dibungkus, 
hak akses terhadapnya bisa ditentukan.

file:///home/opank/Gambar/Screenshot.png


  

Mengapa harus ada 
Pengkapsulan???

1. Karena ada informasi yang harus di 
sembunyikan. Artinya : anggota dari suatu 
class bisa di lindungi agar tidak bisa di 
akses dari luar.
2. Supaya terlindungi, artinya hak akses
terhadapnya bisa ditentukan.
3.Bersifat pribadi, artinya kita tidak perlu
tahu semua method yang ada dalam
obyek



  

Contoh Sederhana

  Contoh : obyek Roti, obyek ini
  mempunyai method Pembuatan Roti
• Jika kita ingin memakan roti, tentu kita
  tidak perlu tahu bagaimana cara
  membuatnya
• Demikian juga jika kita ingin
  mengakses obyek Roti, tentu kita tidak
  perlu tahu isi dari method Pembuatan
  Roti.



  

Contoh Program

● Silahkan CoPas Source code andi.java 
dan manusia.java dari Modul 4 (tugas 
Praktikum)

● Lakukan Percobaanya!!!

● Class andi.java
● Class manusia.java

file:///home/opank/pbo2011/modul4/andi.java
file:///home/opank/pbo2011/modul4/manusia.java


  

1.Cobalah Program 1 ini!!!
2.Analisis!!!
3.Perbaiki Jika ada error !!!

Program 1 “Public, Private, Protected”

file:///home/opank/pbo2011/modul4/coba.java


  

Program ttg Protected

Program 2 “Hak Akses Protected”

file:///home/opank/pbo2011/modul4/protected_coba.java


  

Penjelasan Tentang Protected

Program 1

Program 2

file:///home/opank/pbo2011/modul4/DemoPublicDanPrivate.java
file:///home/opank/pbo2011/modul4/protected_coba.java


  

Oleh-oleh di rumah..hehe!!! 
(diposting juga)

1. Mengapa jika hak akses public pada 
konstruktor manusia di ganti dengan 
PRIVATE, program akan ERROR???

2.  Dalam teori, dapatkah kita memberikan 
hak akses pada konstruktor???

3. Bagaimana solusi agar program dapat 
berjalan??

  



  

Jika Kalian akan mengalami Rasa 
Putus Asa, lakukan 3 hal berikut :

1. Genggamlah telapak tangan 
kalian sekuat mungkin

2. Pejamkan mata untuk 
beberapa detik

3.Paksalah untuk mengingat 
IBUNDA kita, lalu...... 

(Rasakan keajaibanya)
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