
Class , Object, Method, Attribute, Instance, 
Message, Konstruktor 



Attribute: 
  Topi, Baju, Jaket,  
  Tas Punggung,   
  Tangan, Kaki, Mata 
 
Behavior: 
  Cara Jalan ke Depan 
  Cara Jalan Mundur 
  Cara Belok ke Kiri 
  Cara Memanjat 
 



Attribute (State): 
  Ban, Stir, Pedal Rem, Pedal Gas, 
  Warna, Tahun Produksi 
 
Behavior: 
  Cara Menghidupkan Mesin 
  Cara Manjalankan Mobil 
  Cara Memundurkan Mobil 
 
Attribute  Variable(Member) 
Behavior  Method(Fungsi) 



 Class: konsep dan deskripsi dari sesuatu/ „cetak biru‟ atau „blueprint‟ 
dari object.  
 Class mendeklarasikan method yang dapat digunakan (dipanggil) 

oleh object 
 Object: instance dari class, bentuk (contoh) nyata dari class 

 Object memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk 
memanggil method 

 
 Contoh Class dan Object: 

 Class: mobil 
▪ Object: mobilnya pak Joko, mobilku, mobil berwarna merah 
 

 Class: laptop 
▪ Object: Merk,memiliki,keyboard,memiliki processor, menghidupkan 

laptop atau mematikan laptop. 
 

 



 Class itu seperti cetakan kue, dimana kue yg dihasilkan 
dari cetakan kue itu adalah object 

 Warna kue bisa bermacam-macam meskipun berasal dari 
cetakan yang sama (object memiliki sifat independen) 
 



variable kecepatan 

gir 

tampilkan kecepatan 

ubah gir method 

Class Sepeda 



 instance 
variable kecepatan = 10km/jam 

gir = 3 

tampilkan kecepatan () 
kecepatan = 10 km/jam 

ubah gir (2) 
gir = 5 

 instance 
method 

Object Sepedaku 



 Instantiasi : proses pembuatan objek dari kelas  
 

Class Object 

instantiasi 

Gambar  Pembuatan objek dari kelas dengan instantiasi 

 



 bagaimana cara membuat atau istilahnya instantiantion 
suatu objek? 

 Mudah saja, yaitu dengan menggunakan operator new: 
 

PersegiPanjang  persegiPanjang = new PersegiPanjang();  

P = huruf besar 
PersegiPanjang =class 

p = huruf kecil 
persegiPanjang = objek 

Dengan perintah new 



 persegiPanjang adalah variabel referensi objek dari class PersegiPanjang,  
dpt dikatakan remote control, yg akan digunakan untuk mengakses class 
PersegiPanjang.  

 Kemudian berada dimana  objeknya? Objek dalam Java berada di suatu 
tempat yang disebut heap. 

 Sedangkan operator new adalah operator yang akan menghasilkan 
persegiPanjang sebagai reference ke instance dari class PersegiPanjang().  

 Terus bagaimana mengendalikan objek menggunakan variabel referensi 
objek atau remote control agar objek tersebut melakukan apa yang kita mau? 
Yaitu menggunakan tanda titik atau operator dot. 

 Misalkan kita ingin agar objek bisa menghitung luas dan keliling persegi 
panjang, maka bisa di tulis: 
 
persegiPanjang.hitungLuas(); 
persegiPanjang.hitungKeliling(); 



 Satu class lagi dibuat untuk menguji objek tersebut yang 
dinamakan misalnya class UjiPersegiPanjang yang memiliki main 
method untuk menjalankan program. 

 

public class ujiPersegiPanjang { 

  public static void main (String[] args) { 

  // Membuat objek persegi panjang 

  PersegiPanjang persegiPanjang = new PersegiPanjang(); 

  // Mememerintahkan objek untuk menghitung luas dan keliling 

  persegiPanjang.hitungLuas(); 

  persegiPanjang.hitungKeliling(); 

 } 

} 

 



public class PersegiPanjang { 

double $panjang = 12.5;  //ini adalah data field 

double $lebar = 8.7;  //ini adalah data field 

   

 //Method untuk menghitung luas 

 void hitungLuas() { 

  double $luas =$panjang * $lebar; 

  System.out.println("Luas persegi panjang adalah: " + $luas); 

 } 

 

 //Method untuk menghitung keliling 

 void hitungKeliling() { 

  double keliling = 2 * $panjang + 2 * $lebar; 

  System.out.println("Keliling persegi panjang adalah: " + keliling); 

 } 

} 

         
 

public class ujiPersegiPanjang { 

  public static void main (String args []){ 

   

  //Membuat objek persegi panjang 

  PersegiPanjang persegiPanjang = new PersegiPanjang(); 

   

  //Mememerintahkan objek untuk menghitung luas dan keliling 

  persegiPanjang.hitungLuas(); 

  persegiPanjang.hitungKeliling(); 

 } 

 

} 

Contoh program  



 Attribute adalah variable yang mengitari class, dengan nilai 
datanya bisa ditentukan di object 

 Variable digunakan untuk menyimpan nilai yang nantinya akan 
digunakan pada program 

 Variable memiliki jenis (tipe), nama dan nilai 
 Name, age, dan weight adalah attribute  (variabel) dari class 

Person 



 class bisa dikatakan sebagai template, cetak biru atau 
bahkan kontrak yang menetapkan data field atau method 
dari objek  

 Objek di hasilkan dari class 
 objek itu memiliki,  

 Identitas yang unik 

 State atau properties atau atribut yang direpresentasikan 
oleh data field dengan nilai tertentu. 

 Perilaku atau aksi yang bisa ditetapkan dengan method. 

 



public class PersegiPanjang { 
 
} 
 

PersegiPanjang antara lain memiliki panjang dan lebar dengan nilai 

tertentu. Maka nilai itu dapat di sebut state atau propertis atau 

atribut yg direpresentasikan oleh datafield 

 
Contoh: 
 
public class PersegiPanjang { 
 
double panjang = 12.5;    // ini adalah data field 
double lebar = 8.7;         //ini adalah data field 
} 



 Terus yang bisa dilakukan oleh objek persegi panjang?  
 Misalnya objek persegi panjang nantinya bisa menghitung luas dan 

menghitung keliling, ini merupakan aksi atau perilaku atau 
method. 



contoh : 
 

public class PersegiPanjang { 
double panjang = 12.5;  //ini adalah data field/atribut 
double lebar = 8.7;  //ini adalah data field/atribut 
 
//Method untuk menghitung luas   
void hitungLuas(){ 
        double luas = panjang * lebar; 
        System.out.println("Luas persegi panjang adalah: " + luas ); 
         } 
   
 //Method untuk menghitung keliling  
 void hitungKeliling(){ 
        double keliling = 2 * panjang + 2 * lebar ; 
        System.out.println("Keliling persegi panjang adalah: " + keliling ); 
        }  
 } 
 

PersegiPanjang.java 



1. Buka Netbeans IDE 
2. Ikuti langkah berikut 



public  class  Mobil { 
 String  warna; 
 int  tahunProduksi; 
} 

public  class  MobilBeraksi{ 

 public  static  void  main(String[] args){ 

  // Membuat object 

   Mobil  mobilku = new Mobil(); 

  /* memanggil atribut  dan memberi nilai */ 

   mobilku.warna = "Hitam"; 

   mobilku.tahunProduksi = 2006; 

 

   System.out.println("Warna: " + mobilku.warna); 

   System.out.println("Tahun: " + mobilku.tahunProduksi); 

     } 

} 

Mobil.java 

MobilBeraksi.java 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 Method adalah urutan instruksi yang mengakses data dari object 
 

 Method melakukan: 
1. Manipulasi data 
2. Perhitungan matematika 
3. Memonitor kejadian dari suatu event 



 Method dapat diartikan yang bisa dilakukan oleh class 
 Analoginya  

 class = laptop 

 method= misalkan (menghidupkan laptop, mematikan laptop, 
mengganti cover laptop dan berbagai tindakan lain.   



public class Mobil2{ 
 String warna; 
 int tahunProduksi; 
 
 void  printMobil(){ 
  System.out.println("Warna: " + warna); 
    System.out.println("Tahun: " + tahunProduksi); 
   } 
} 

public class Mobil2Beraksi{ 

 public static void main(String[] args){ 

    Mobil2 mobilku = new Mobil2(); 

   mobilku.warna = "Hitam"; 

    mobilku.tahunProduksi = 2006; 

    mobilku.printMobil(); 

  } 

} 

Mobil2.java 

Mobil2Beraksi.java 





 Acessor adalah sebuah konsep dimana ada sebuah method yang di 
gunakan untuk mengembalikan nilai dari field/variable yang memiliki 
hak akses private/protected. 

 Ini mirip dengan fungsi Enkapsulasi “Getter” yang mengembalikan 
sebuah nilai yang memilik hak akses private/protected. 

private String name;  

 public String getName(){  

  return name; //ini adalah sebuah acessor } 
 mutator akan merubah data dari sebuah Field/Variable yang 

bersangkutan. 

String input = "Hello";  

System.out.println(input.Replace("H", "J"));  //Ini adalah method 
Mutator //Output Jello 



 Sepeda akan berguna apabila ada object lain yang berinterasi dengan 
sepeda tersebut 

 Object software berinteraksi dan berkomunikasi dengan object lain 
dengan cara mengirimkan message atau pesan 

 Pesan adalah suatu method, dan informasi dalam pesan dikenal 
dengan nama parameter 



1. You   object pengirim 

2. YourBicycle   object penerima 

3. changeGears  pesan berupa method yang dijalankan 

4. lowerGear  parameter yang dibutuhkan method (pesan) untuk dijalankan 



 



public class Sepeda{ 

 int gir; 
 

 // method (mutator) dengan parameter 

 void setGir(int pertambahanGir) { 

       gir= gir+ pertambahanGir; 

   } 

 

 // method (accessor) 

 int getGir() { 

      return gir; 

 } 

} 

public class SepedaBeraksi{ 

    public static void main(String[] args) { 

       Sepeda sepedaku = new Sepeda(); 

       

       sepedaku.setGir(1); // menset nilai gir = 1 
(sebelumnya 0)  

       System.out.println(“Gir saat ini: “ + 
sepedaku.getGir()); 

 

        sepedaku.setGir(3); // menambahkan 3 pada 
posisi gir saat ini (1) System.out.println(“Gir 
saat ini: “ + sepedaku.getGir()); 

 } 

} 



 Konstruktor adalah method yang digunakan untuk memberi nilai 
awal pada saat object diciptakan 

 Dipanggil secara otomatis ketika new digunakan untuk membuat 
instan class 

 Sifat konstruktor: 

 Nama konstruktor sama dengan nama class 

 Tidak memiliki nilai balik dan tidak boleh ada kata kunci void 



public class Mobil2 { 
 String warna; 
 int tahunProduksi; 
 public Mobil2(String warna, int tahunProduksi){ 
  this.warna = warna; 
  this.tahunProduksi = tahunProduksi; 
 } 
 public void info(){ 
   System.out.println("Warna: " + warna); 
    System.out.println("Tahun: " + tahunProduksi); 
 } 
} 

public class Mobil2Konstruktor{ 

 public static void main(String[] args){ 

  Mobil mobilku = new Mobil(“Merah”, 2003); 

  mobilku.info(); 

 } 

} 

Mobil2.java 

Mobil2Konstruktor.java 

konstruktor 



 Digunakan pada pembuatan class dan digunakan untuk menyatakan object 
sekarang 

 Atau untuk menyatakan variabel yang dimaksud adalah variabel yang ada di 
dalam class. 

 this hanya bisa digunakan di dalam class saja. 

public class Mobil{ 

 String warna; 

 int tahunProduksi; 

  

 void isiData(String aWarna, 

 int aTahunProduksi){ 

  

 warna = aWarna; 

 tahunProduksi = aTahunProduksi; 

} 

 

public class Mobil{ 

 String warna; 

 int tahunProduksi; 

 

 void isiData(String warna, int tahunProduksi){ 

 this.warna = warna; 

 this.tahunProduksi = tahunProduksi; 

} 

 



 Sumber PPT: Romi Satria Wahono, Object 
Oriented Programming with Java, 2013. 

 Buku : Java How To Program 
 


