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Introduction

For(int i=0;i<10;i++)

{

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

{

System.out.print(“*”);

}

System.out.println(“”);

}



Introduction

class OuterClass { 

... 

class NestedClass {

... 

} 

}

Nested class memiliki arti yang sama yaitu adanya

class di dalam class



NESTED CLASS



Static

• Nested class yang dideklarasikan 
sebagai static disebut sebagai Static 
Nested Class

Non Static

• Nested class yang tidak 
dideklarasikan sebagai static disebut 
sebagi Inner Class



class OuterClass {

... 

static class StaticNestedClass{ 

... 

} 

class InnerClass{ 

... 

} 

} 



Inner 
Class

Kelas dalam (inner class) diperbolehkan
mengakses atribut/method dari kelas luar
meskipun dideklarasikan sebagai private

Kelas luar tidak bisa mengakses
atribut/method dari kelas dalamya

Static 
Nested 
Class

Kelas dalam (static nested class) dan kelas
luar dalam sama-sama tidak bisa saling
mengakses

ATURAN



Static Nested Class

• berhubungan juga
dengan kelas luarnya, 
tetapi tidak secara
langsung berelasi
dengan kelas luarnya

• untuk melakukannya
nested static class 
harus mereferense
obyek terlebih dahulu

Inner Class

• memiliki hak akses
untuk mengakses
secara langsung
terhadap fungsi-
fungsi/atribut yang 
ada



KelasLuar.KelasStaticNested ObjekNested = new KelasLuar.KelasStaticNested();

KelasLuar.KelasDalam ObjekDalam = ObjekLuar.new KelasDalam();



Static Nested Class

• Jika kelas Inner bersifat static, maka objek milik kelas Inner dapat
dibuat sendiri tanpa melalui kelas Luarnya, (Artinya kelas Inner tidak
dapat mengakses attribute ataupun method non static milik kelas
Luarnya).



Shadowing

• Jika declarasi atribut memiliki nama yang sama pada kelas inner 
dan outer maka urutan aksesnya adalah dimulai dari deklarasi
nama variable yang paling dekat dengan penggunaan variabelnya







Anonymous Class

• Class anonym sering digunakan pada kelas nested

• Kelas anonimus berarti kelasnya tidak dideklarasikan tersendiri
tapi langsung dideklarasikan didalam pembuatan objek

Abc a=new abc(){

private int a; 

……

}





Local Class

• Class yang dibuat didalam method 

• Kepentingan privatisasi class untuk tujuan method tersebut







Kegunaan Nested Class

• Salah satu cara untuk mengelompokan kelas secara logic yang 
digunakan dalam tempat yang sama, jika suatu kelas hanya
digunakan satu kelas ditempat lain maka bisa disatukan
dalam nested class

• Meningkatkan enkapsulasi:
• Class yang ada di dalam dapa dilakukan privatisasi dari

kelas luar

• Dapat mudah dibaca dan dimaintenance:
• Kelas kecil yang disatu tempatkan pada kelas besar, 

sehingga tidak perlu bolak-balik, membuka slide



Non Static Inner Class yang 
dideklarasikan di dalam Class



Inner Class yang dideklarasikan
di dalam method



Static Inner Class, 
Error



Local Inner Class


