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Pemrograman Berorientasi 

Object 
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Syntax error 
• Error karena salah ketik 

• Yang bertugas mendeteksi : compiler 

Runtime error (EXCEPTION/eksepsi) 
• Syntax  tidak bermasalah(OK) 

• Ketika dijalankan, muncul error 

Logic error 
• Syntax tidak bermasalah(OK) 

• Running  tidak bermasalah(OK) 

• Hasil salah 
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Eksepsi adalah kondisi abnormal yang 
terjadi pada saat suatu perintah 
dieksekusi. 

Ketika eksepsi terjadi pada suatu 
method, ada dua pilihan yang dapat 
dilakukan: 
• Menangani sendiri eksepsi 

• Meneruskannya ke luar (throw) 

Keyword eksepsi: 
 try, catch, finally, throw,throws 
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try{ 

 // code yg mengakibatkan eksepsi 

      }  catch(TipeEksepsi1 objekEksepsi){ 

 // code utk menangani eksepsi yg cocok dg TipeEksepsi1 

         } 
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try  { 

   } 

catch (TipeeksepsiN objekEksepsi){ 

 // code utk menangani eksepsi yg cocok dg TipeEksepsiN 

           }finally{ 

 //code yg pasti dieksekusi setelah blok try-catch dieksekusi 

            } 
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Eksepsi tdk dicek 

Error 

Eksepsi dicek 
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 Semua eksepsi bertipe RuntimeException dan 

turunannya tidak harus secara eksplisit ditangani 

dalam program. Contohnya: 

ArrayIndexOutofBoundException, AritmeticException, 

dsb 

 Program dengan eksepsi ini tetap dapat dikompilasi, 

meskipun ketika dijalankan akan mengeluarkan pesan 

eksepsi dan eksekusi berakhir 

 Supaya eksekusi tidak berakhir, bisa menggunakan 

blok try-catch 
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Tipe eksepsi yang seharusnya tidak 

ditangani dengan blok try-catch karena 

berhubungan dengan Java runtime 

system 

Error merupakan eksepsi yang sangat 

kritis dan tidak perlu ditangani oleh 

program kita 

 

Semua eksepsi yang bukan turunan class 

RuntimeException adalah eksepsi yang 

harus ditangani dengan blok try-catch 

Dicek pada saat compile. 

Program tidak bisa dikompilasi apabila 

eksepsi tidak ditangani. 

PBO-Suprayogi,M.Kom 
14 

 

PBO-Suprayogi,M.Kom 
15 

 

 

PBO-Suprayogi,M.Kom 
17 

Kita ingin program kita bisa memperbaiki 
kesalahan akibat eksepsi dan terus 
melanjutkan eksekusi seolah-olah tidak 
pernah terjadi eksepsi 

Pengguna program(software) umumnya 
tidak peduli (mengerti) bagaimana sebuah 
program dieksekusi sehingga akhirnya 
muncul pesan kesalahan. Kita ingin pesan 
kesalahan tadi dipahami oleh pengguna. 

Kita ingin program tetap berjalan dan 
bukannya dihentikan pada saat eksepsi 
terjadi. 
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Code yang ada dalam blok try bisa saja 
mengakibatkan lebih dari satu jenis eksepsi 

Kita dapat menuliskan lebih dari satu blok 
catch untuk setiap blok try 

Blok catch dengan tipe data subclass harus 
ditulis terlebih dahulu daripada tipe data 
superclass-nya 

Exception adalah superclass dari 
ArithmeticException dan 
ArrayIndexOutOfBoundsException 
sehingga harus ditulis paling akhir 
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 Keyword throws digunakan untuk memberitahu 
bahwa suatu method ada kemungkinan 
menghasilkan suatu eksepsi 

 Bentuk: 
 

public tipe namaMethod() throws JenisEksepsi{ 

... 

} 

 

atau 

 

public tipe namaMethod() throws JenisEksepsi1, 

JenisEksepsi2, JenisEksepsi3...{ 

... 

} 
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Keyword throw digunakan untuk 

melontarkan eksepsi. 

Bentuk: 

 throw variabelObjek; 
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Jika dalam suatu method terdapat suatu 
kata“throw” exception, method tersebut 
harus ditambahkan label “throws 
exception” pada inisialisasi methodnya. 

 
Jika sebuah class memiliki throw 

exception maka driver class atau 
mainnya harus menggunakan try-catch. 
Atau jika tidak diberi statement try-catch, 
exception bisa di-throw langsung. 
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