
Brigida Arie Minartiningtyas, M.Kom.





Pemrograman
I

Pemrograman
II

Pemrograman
Berorientasi

Objek



Aplikasi yang dikembangkan dengan bahasa Java akan dapat
dijalankan pada berbagai macam platform atau sistem operasi



Dikembangkan pertama kali oleh James 
Gosling dari Sun Microsystem tahun 1990-an



Mulanya bahasa yang diciptakan diberi
nama ”Oak” oleh James Gosling



Namun dikarenakan nama Oak sendiri merupakan nama bahasa pemrograman yang 
telah ada sebelumnya, kemudian Sun menggantinya dengan JAVA



Pembagian Java



• Aplikasi berbasis desktop (stand-alone application)
• Aplikasi yang dijalankan pada browser (applets)

Java2SE (Standard Edition)

• Aplikasi MIDlets (peralatan mobile)
• Aplikasi Xlets (peralatan TV, ex: pemutar disc)

Java2ME (Micro Edition)

• Komponen aplikasi skala enterprise (ex: servlets 
berbasis Java server Pages)

Java2EE (Enterprise Edition)



Amunisi





Editor



NetBeans adalah IDE yang bagus. Didalamnya terdapat GUI Builder 
yang sudah built-in. Dan dikembangkan dalam Java pula. 

Kompatibel untuk berbagai platform



IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA adalah IDE yang intelijen. Memang difokuskan untuk produktivitas programmer 
yang menyediakan kombinasi kakas pengembangan. Didalamnya terdapat sugesti coding 

yang instan dan pintar dalam pelengkapan kode secara otomatis.



Eclipse

Eclipse adalah IDE yang bagus juga open source. Banyak digunakan untuk kepentingan komersial dan individu. 
Dikembangkan dengan Java pula. Kompatibel untuk berbagai platform. Punya banyak dukungan plugin tambahan

untuk memperluas pengembangan yang dibutuhkan. Terdapat highlight untuk compiling error.



JCreator

IDE ini dikembangkan dalam C++ tidak seperti
yang lain, yang dibuat dengan Java. Tersedia

hanya untuk platform Windows.



BlueJ adalah IDE yang sederhana. Banyak konsep pemrograman Java dan juga terdapat kakas UML yang bagus pula. Dan 
merupakan salah satu IDE favorit James Gosling, penemu Java. Dia bilang, "One of my favourite IDEs out there is BlueJ".

BlueJ









Aturan Dasar Java



Pemrograman Java bersifat case-sensitive

Java mengabaikan spasi kosong

Tanda brace { } adalah simbol dari pengelompokkan java yang 
menandai awal dan akhir bagian dari suatu program

Setiap pernyataan pada program java harus diakhiri dengan simbol ; 
(titik koma)

Simbol // akan membuat sebuah baris komentar, simbol /* ….. */ 
akan membatasi bagian awal dan akhir menjadi sebuah komentar

Nama file harus sama dengan nama class





Why Java?



Sederhana
• Menggunakan Sintaks mirip dengan C++

Berorientasi objek (Object Oriented) 
• Membuat program dapat dibuat secara modular dan dapat dipergunakan kembali

Terdistribusi (Distributed) 
• Membuat aplikasi terdistribusi secara mudah dengan adanya libraries networking yang terintegrasi pada Java. 

Interpreted
• Program Java dijalankan menggunakan interpreter yaitu Java Virtual Machine (JVM). 

Robust
• Java mempunyai runtime-Exception handling untuk membantu mengatasi error pada pemrograman. 

Architectural Neutral

• Program cukup mempunyai satu buah versi yang dapat dijalankan pada platform berbeda dengan Java Virtual Machine. 

Portable
• Source code maupun program Java dapat dengan mudah dibawa ke platform yang berbeda-beda tanpa harus dikompilasi ulang. 



Istilah pada Java



• perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan aplikasi
yang dibangun menggunakan java. Versi JRE harus sama atau
lebih tinggi dengan JDK yang dugunakan untuk membangun
aplikasi java.

JRE (Java Runtime Environment)

• Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses 
kompilasi dari kode java ke bytecode yang dapat dimengerti 
dan dapat dijalankan oleh JRE (Java Runtime Envirotment).

JDK (Java Development Kit)

• Berfungsi untuk mengubah bahasa program menjadi bahasa
mesin

JVM (Java Virtual Machine)













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 bridgeyang 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. 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



Pengelompokan tipe data dalam Java

 Integer

 Byte

 Short

 Int

 Long

 Floating Point

 Float

 Double

 Char

 Boolean



Integer (Bilangan Bulat)

Tipe Data Ukuran (dalam bit) Rentang

Byte 8 -128 sampai 127

Short 16 -32.786 sampai 32.767

Int 32 -2.147.483.648 sampai 2.147.483.647

long 64 -9.223.372.036.854.775.808 sampai

9.223.372.036.854.775.807



Floating-Point (Bilangan Riil)

Tipe Data Ukuran (dalam bit) Rentang

Float 32 3.4 e-038 sampai 3.4e+038

Double 64 1.7e-308 sampai 1.7e+308



Variabel

 Unit dasar yang diperlukan untuk menyimpan suatu nilai dengan tipe

data tertentu di dalam memori komputer



Mendeklarasikan Variabel

 Tidak boleh mengandung spasi

 Tidak boleh berupa angka atau diawali oleh karakter numerik (angka)

 Tidak boleh mengandung karakter simbol, kecuali tanda $

 Tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah didefinisikan di dalam java

 Dalam satu program,nama variabel harus bersifat unik atau berbeda satu sama lain

 Usahakan nama variabel sedeskriptif mungkin sehingga kode program dapat lebih mudah
untuk dipahami oleh orang lain (teruatam bila bekerja dalam tim)

 Selalu diawali dengan huruf kecil

Tipe namavariabel;

Tipe namavariabel1, variabel2, …



Inisialisasi Variabel

Contoh :

Int index =0;

Char ch = ‘A’;

Tipe namavariabel = nilai;

Tipe namavariabel1 = nilai1, namavariabel2 = nilai2 …


