
Brigida Arie Minartiningtyas, M.Kom.



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



Integer (Bilangan Bulat)

Konvesi



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



Floating-Point (Bilangan Riil)



Karakter

ASCII



Karakter

Increment



Escape Sequence

Escape Sequence Keterangan

\ddd Karakter oktal (ddd)

\uxxxx Karakter Unicode heksadesimal (xxxx)

\’ Petik tunggal

\” Petik ganda

\\ Backslash

\r Carriage return

\n Baris baru (disebut juga dengan line feed)

\f Form feed

\t Tab

\b Backspace



Escape Sequence



Boolean



Boolean



Branching

If

Switch



Statemen If (Satu Kondisi)

If (kondisi) statemen

If (kondisi) {
statemen1;
statemen2;
…

}





Statemen If (Dua Kondisi)

If (kondisi) 
statemen jika kondisi benar

else
statemen jika kondisi salah

If (kondisi){
statemen1;
statemen2;
…

}else{
statemen1;
statemen2;
…

}





Statemen If 

(Tiga/Lebih Kondisi)

If (kondisi1) 
statemen jika kondisi benar

Else if (kondisi2)
statemen jika kondisi1 salah

Else 
statemen jika kondis1 dan kondisi2 salah

If (kondisi1){
statemen1;
statemen2;
…

}else if (kondisi2){
statemen1;
statemen2;
…

}else(
statemen1;
statemen2;
…

}





Statemen Switch

Switch (ekspresi){
Case nilai1 : statemen yg dilakukan jika ekspresi sama dg nilai1

break;
Case nilai2 : statemen yg dilakukan jika ekspresi sama dg nilai2

break;
…
Case nilain : statemen yg dilakukan jika ekspresi sama dg nilain

break;
default : statemen yg dilakukan jika semua nilai yg didefinisikan di atas tidak ada yg sama dg ekspresi
}



Hanya boleh : byte, short, int, char. Tidak boleh boolean

Tidak boleh lupa “BREAK”



Looping Statement

For

While

Do While



Struktur For

For (inisialisasi; kondisi; iterasi){
statemen yang akan diulang

}





Penggunaan Koma

Dalam Struktur For



Struktur While

Inisialiasi
While (kondisi){

statemen yang akan diulang
…
iterasi

}





Struktur Do-While

Inisialiasi
Do{

statemen yang akan diulang
…
iterasi

} while (kondisi1);





Pengulangan Bersarang





Jumping Statement

Peloncatan (jumping) digunakan untuk memindahkan
eksekusi program ke baris kode yang dikehendaki

Break

Continue

Return



Break



Continue



Return



Array adalah sekumpulan variabel bertipe sama yang diacu dengan nama yang 
sama. Dalam Java, indeks array selalu bertipe integer yang dimulai dari 0.



Array 1 Dimensi



Array 1 Dimensi

Deklarasi:
tipe namaArray[];
tipe [] namaArray;

variabelArray = new tipe [jumlahElemen];





Array Multi-Dimensi



Array Multi-Dimensi

Deklarasi:
tipe namaArray[] [];
tipe [] [] namaArray;

tipe namaArray [] [] [];
tipe [] [] [] namaArray;





Variasi dalam struktur For







Operator Relasional

Operator Keterangan

== Sama dengan

!= Tidak sama dengan

> Lebih besar

< Lebih kecil

>= Lebih besar atau sama dengan

<= Lebih kecil atau sama dengan



Operator Logika

Operator Keterangan

&& Operasi AND

|| Operasi OR

^ Operasi XOR (Exclusive OR)

! Operasi NOT (negasi)









Procedural VS OOP



Procedural VS OOP



Sekilas OOP ~ Computer Soccer Game



Konsep Object Oriented Programming

 Ciri OOP

 Abstraction

 Encapsulation

 Inheritance

 Polymorphism



Abstraction (Abstraksi)

 Penyembunyian kerumitan dari suatu proses



Encapsulation
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Encapsulation (Pembungkusan)

 Cara atau mekanisme untuk melakukan abstraksi

 Private (hanya dapat diakses oleh kelas yang meilikinya saja)

 Protected (dapat diakses oleh kelas yang memilikinya dan juga oleh kelas-

kelas yang masih meiliki hubungan turunan)

 Public (kebalikan dari private, dapat diakses oleh semua bagian di dalam

program)



Menentukan Tingkat Akses Data dan Method

class namakelas{
tingkat-akses data1;
tingkat-akses data2;
…
tingkat-akses dataN;

tingkat-akses method1 (daftar-parameter){
kode untuk method1

}

tingkat-akses method2 (daftar-parameter){
kode untuk method2

}

…
tingkat-akses methodN (daftar-parameter){

kode untuk methodN
}

}

Tingkat-Akses :
 Private
 Public
 Protected

Default : Public



 Public : data dapat diakses dari lingkungan luar
 Private : data atau method hanya dapat diakses oleh

kelas yang bersangkutan
 Protected : data atau method hanya akan dikenali oleh

kelas itu sendiri beserta dengan kelas-kelas turunannya

Tidak dapat diakses dari lingkungan luar



Inheritance

Java mengijinkan untuk mendefinisikan suatu kelas yang bersifat generik. Selanjutnya, 
kelas tersebut dapat diturunkan lagi menjadi kelas baru dengan sifat yang lebih spesifik

Binatang

Herbivora

Kambing Kerbau

Karnivora

Harimau Anjing



Inheritance (Pewarisan)

 Suatu kelas dapat diturunkan menjadi kelas-kelas baru (sub class) 

lainnya yang akan mewarisi beberapa sifat atau perilaku dari kelas

induknya (super class)

 Misal

 Kelas A  induk

 Kelas B  turunan

 Sifat dan perilaku baru dapat ditambahkan ke kelas B, yang sebelumnya

tidak dimiliki oleh kelas A



Membuat SubClass

class nama-subclass extends nama-superclass

Kelas turunan dapat diturunkan lagi menjadi kelas turunan lainnya



SuperClass SubClass

Hanya memanggil subclass, tapi method 
di superclass juga dapat dipanggil



Poliformisme
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Polimorfisme

 Kemampuan suatu objek untuk mengungkapbanyak hal melalu satu

cara yang sama

 Misal :

 Kelas A  induk

 Kelas B, C, dan D  turunan

 Method-method yang terdapat pada kelas B, C, dan D dapat dijalankan

hanya dari objek yang diinstansiasi.



Polimorfisme mengijinkan kelas induk untuk mendefinisikan sebuah method
general (bersifat umum) untuk semua kelas turunannya, dan selanjutnya kelas-
kelas turunan dapat meperbarui implementasi dari method tersebut secara lebih
spesifik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing






