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Materi

• Penggunaan kata kunci this
• Instance variable class/static variable• Instance variable, class/static variable
• Instance method, class/static method

• Access modifier

• Parameter pass by value• Parameter pass‐by‐value

• Parameter pass‐by‐reference



Penggunaan “this”

• Untuk mengakses atribut dari dlm class

String nim;String nim;

String nama;
id tNi (St i i ) {void setNim(String nim) {
this.nim = nim;

}}

• “this.nim” mengacu pada atribut nim dari class

• Untuk menghindari kerancuan dg parameter 
nimnim



Penggunaan “this” [lanjutan]

• Untuk memanggil konstruktor dari konstruktor
lainlain
String nim;
String nama;g
String alamat;
Mahasiswa(String nim, String nama) {

this.nim = nim;this.nim  nim;
this.nama = nama;

}

Mahasiswa(String nim, String nama, String alamat) {
this(nim, nama); //memanggil konstruktor pertama
thi l t l tthis.alamat = alamat;

}



Instance Variable VS Class Variable

• Instance variable merupakan variable/atribut yang unik
yg dimiliki oleh setiap objek

• Nilai dari instance variable bisa saja berbeda2 antar
objek‐objekj j

• Class variable merupakan variable/atribut yang dimiliki
oleh class sepenuhnyaoleh class sepenuhnya

• Disebut juga static variable, karena menggunakan kata
kunci “static”kunci static”

• Nilai dari class variable sama pada semua objeknya



Instance Variable

• PersegiPanjang p1 = new 
PersegiPanjang(10, 5);g j g( , );

• PersegiPanjang p2 = new 
P iP j (15 6)PersegiPanjang(15, 6);

• p1.panjang nilainya berbeda dg p p j g y g
p2.panjang

• p1 lebar nilainya berbeda dg p2 lebar• p1.lebar nilainya berbeda dg p2.lebar

• Karena panjang dan lebarmerupakan instance 
variable, shg nilainya unik untuk setiap objek



Class variable

class PersegiPanjang {
int p, l;

static int banyakPP=0; //class variable

PersegiPanjang(int p, int l) {
this.p = p;
this.l = l;
banyakPP++;

}}

}

• variable banyakPPmerupakan class variable dengan ciri menggunakan kata
k nci “static”kunci “static”

• Diakses dengan nama class bukan objek
• PersegiPanjang p1 = new PersegiPanjang(10, 5);g j g p g j g( , );

• PersegiPanjang p2 = new PersegiPanjang(15, 6);

• Maka PersegiPanjang.banyakPP menghasilkan 2



Instance Method VS Class Method

• Instance method, dipanggil oleh objek dari class yang 
bersangkutan, misal:
p1.hitungLuas();
p2 hitungLuas();p2.hitungLuas();

• Class method/static method, dipanggil bukan dari
objek tapi dengan nama classnya misal:objek tapi dengan nama classnya, misal:
PersegiPanjang.getBanyakPP();

menghasilkan nilai dari static variable banyakPP dari
class PersegiPanjang

• Deklarasi static method juga menggunakan kata kunci
static



Access Modifier/ Access Control

• Mekanisme untuk mengendalikan akses terhadap
atribut dan method

• Diletakan didepan deklarasi atribut/method/class

• Macam‐macamnya:Macam macamnya:

‐Default

‐Private

‐Public

‐Protected



Default

• Disebut juga Package Accessibility
• hanya class dalam package yang sama yang• hanya class dalam package yang sama yang 
memiliki hak akses terhadap variabel dan

th d d l lmethods dalam class

• Tidak memiliki kata kunci

Contoh:
i jint panjang, lebar;

• Atribut panjang dan lebar dpt diakses dari class p j g p
manapun dalam satu package



Private

• mengijinkan pengaksesan atribut dan method 
hanya dari class dimana atribut dan methodhanya dari class dimana atribut dan method 
berada

C t hContoh:
private int panjang;p p j g

• Atribut panjang hanya dpt diakses dari method 
atau konstuktor dari class dimana atribut tsbatau konstuktor dari class dimana atribut tsb
dideklarasikan



Public

• mengijinkan seluruh atribut dan method untuk
diakses baik dari dalam dan luar class.diakses baik dari dalam dan luar class.

Contoh:
public int panjang;

• Atribut panjang dpt diakses dari dalam maupunAtribut panjang dpt diakses dari dalam maupun
luar class dan baik dari dalam maupun luar
packagepackage



Protected

• mengijinkan atribut dan method untuk diakses
dari dalam class dan dari subclassnya.dari dalam class dan dari subclassnya.

Contoh:
protected int panjang;

• Atribut panjang hanya dpt diakses dari methodAtribut panjang hanya dpt diakses dari method 
atau konstuktor dari subclassnya

h k d l k d b h• Contoh akan dijelaskan pada pembahasan
Inheritance



Parameter pass‐by‐value

• Ketika pass‐by‐values terjadi, method membuat
sebuah salinan dari nilai variable yangsebuah salinan dari nilai variable yang 
dikirimkan ke method. 

W l d iki th d tid k d t• Walaupun demikian, method tidak dapat secara
langsung memodifikasi nilai variabel

• Secara default, semua tipe data primitif ketika
dilewatkan pada sebuah method adalah pass‐dilewatkan pada sebuah method adalah pass
by‐value.



Contoh pass‐by‐value
public class TestPassByValue {

public static void main( String[] args ){
int i = 10;
System.out.println( i );
//memanggil method test, passing i pada method test 
test( i );
System.out.println( i );

}

public static void test( int j ) { //merubah nilai parameter j
j = 33;

}
}



Keterangan pass‐by‐value

• kita memanggil method test dan melewatkan nilai
variabel i sebagai parameter. 

• Nilai pada i disalinkan ke variable j pada method. 

• Pada kondisi ini variabel j adalah merupakan variabelPada kondisi ini variabel j adalah merupakan variabel
pengganti pada method test, 

• jika nilai j berubah maka nilai variabel i yang terletak• jika nilai j berubah maka nilai variabel i yang terletak
pada main tidak akan ikut berubah walaupun awalnya
variabel j merupakan salinan dari variabel ivariabel j merupakan salinan dari variabel i.



Parameter pass‐by‐reference

• alamat memori dari nilai pada sebuah variabel
dilewatkan pada saat pemanggilan method. 

• method menyalin alamat memori dari variabel yang 
dilewatkan pada method. p

• method dapat memodifikasi variabel asli dengan
menggunakan alamat memori tersebutmenggunakan alamat memori tersebut,

• meskipun berbeda nama variabel yang digunakan
dalam method dengan variabel aslinya kedua variabeldalam method dengan variabel aslinya, kedua variabel
ini menunjukkan lokasi dari data yang sama.





keterangan



Pertanyaan???


