
 

 

BAB 3 CLASS DAN OBJECT 

 

 

 

 

 

Tujuan: 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiwa diharapkan mampu: 

1. Membuat klas 

2. Mendeklarasikan atribut, methid dan konstruktor dalam klas 

3. Melakukan instansiasi objek 

4. Melakukan pemanggilan method dan  pengaksesan atribut objek dari suatu klas 



 

 

3.1. Definisi Klas 

Klas merupakan konsep mendasar dalam OOP. Klas merupakan deskripsi dari 

sekumpulan objek. Sekumpulan objek memiliki karakter dan perilaku yang sama. Pada bidang 

pemrograman selain OOP, class sama dengan konsep tipe data abstrak, akantetapi klas lebih 

kompleks, karena di daamnya selaint terdapat data atau atribut, juga terdapat kumpulan fungsi 

atau method. Jadi di dalam klas dideskripsikan semua atribut atau data yang dimiliki oleh onjek 

dari klas tersebut, juga mendeskripsikan semua method atau behavior yang dimiik oleh objek 

dari klas itu juga. 

Secara singkat klas juga bisa dikatakan sebagai blueprint atau rancangan atau template dari 

objek. Di dalam klas terdapat: 

a. Atribut : merupakan representasi data, status atau karekter yang dimiliki oleh objek  

b. Method/Fungsi/Behaviour : merupakan representasi perilaku ata fungsi yang bisa 

dilakukan oleh objek. 

Sebagai contoh untuk klas Buku didalamnya terdapat atribut berupa no ISBN, judul dan 

pengarang serta penerbit, serta memiliki method berupa tampil data buku. Objek yang bisa 

dibuat dari klas Buku tersebut misalnya adalah buku OOP, buku Matematika dsb. 

  

3.2. Struktur Klas 

Ketika klas yang akan dibuat tidak ada di dalam suatu paket apapun atau dengan kata 

lain dalam paket default, maka tidak perlu dideklarasikan nama paket di baris paling atas. 

Demikian juga jika dalam klas yang dibuat tidak menggunakan referensi atau tidak 

membutuhkan klas dari paket lain, maka tidak perlu menggunakan deklarasi import. Import 

hanya digunakan ketika dalam klas yang dibuat, terdapat referensi terhadap klas lain yang beda 

paket. 

Catatan : aturan penamaan klas adalah setiap huruf awal dari kata dalam nama klas harus 

huuruf besar (Mahasiswa, PegawaNegeri  dsb) 

 

 

Struktur program dalam klas di Java adalah sebagai berikut 



 

 

 

3.3. Deklarasi Atribut 

Cara mendeklarasikan atribut dari suatu klas hampir sama dengan mendeklarasikna variable, 

yaitu: 

modifierAccess [static] tipeData namaAtribut [= nil ai]; 
 

yang ada di dalam tanda [ ] artinya bersifat oprional atau pilihan atau boleh ada atau tidak. 

Contoh : 

private int noAbsen; 
public float ipk; 
protected String nama; 

 

Catatan : aturan penamaan atribut adalah huruf pertama darii kata pertama adalah huruf kecil, 

dan huruf awal dari kata selanjutnya adalah huruf besar. Tidak dipisahkan oleh spasi atau 

karakter lain (nim, namaMahasiswa  dsb) 

 

 



 

 

3.4. Deklarasi Method 

Cara mendeklarasikan fungsi sebagai berikut: 

mofifierAccess [static] tipeDataFungsi namaFungsi ( [daftar argumen]) { 
  //…isi fungsi…// 
} 

Contoh : 

 private int generateNoUrut (){ 
  //…isi fugsi…// 
} 
public float getIpk (){ 
  return ipk; 
} 
public int tambah(int a, int b){ 
  return a+b; 
} 
 

Catatan : aturan penamaan method sama dengan nama atribut yaitu huruf pertama darii kata 

pertama adalah huruf kecil, dan huruf awal dari kata selanjutnya adalah huruf besar. Tidak 

dipisahkan oleh spasi atau karakter lain (generateNoUrut (), getIpk ()  dsb) 

 
 

3.5. Modifier Akses 

Dalam java terdapat 4 macam modifier akses, diantaranya: 

a. Private : Atribut dan method ini hanya bisa diakses dari dalam klas nya sendiri. 

b. Default : Atribut dan method yang memiliki modifier akses default, ketika 

pendeklarasian tidak diserta dengan nama modifier akses (missal int noUrut, String 

nama).  Atribut dan method ini hanya bisa diakses dari dalam klas nya sendiri dan klas 

lain yang ada pada paket yang sama. 

c. Protected : Atribut dan method yang memiliki modifier akses protected bisa diakses dari 

klas nya sendiri, klas lain dalam paket yang sama dan klas lain yang beda paket asalkan 

klas lain tersebut merupakan subklas dari klas yang memiliki atribut dan method yang 

protected tadi. 

d. Public : Semua method dan atribut yang memiliki modifier akses public akan bisa diakses 

dari klas manapun, baik yang beda peket maupun yang sama paketnya. 



 

 

 

 

3.6. Deklarasi Konstruktor 

Konstruktor sebenarnya termasuk merupakan suatu method, akantetapi memiliki sifat yang 

istimewa. Keistimewaan tersebut diantaranya: 

a. Nama dari konstruktor harus sama dengan nama klas 

b. Mempunyai modifier akses public 

c. Tidak memiliki tipe data fungsi 

d. Pemanggilannya hanya bisa diakukan saat instansiasi objek 

Cara penulisannya adalah seperti berikut: 

 

public NamaKlas (){ 
  //…isi konstruktor…// 
} 
 

Contohnya: 

 

 public Mahasiswa (){ 
  //…isi konstruktor..// 
} 
public Mahasiswa (String nim){ 
  //…isi konstruktor..// 
} 
 
 

Terdapat 2 buah tipe konstruktor yaitu: 

a. Konstruktor default  

Merupakan konstruktor yang tidak memiliki daftar argument atau parameter fungsi.  

Contoh : 

 

public Mahasiswa (){ 
  //…isi konstruktor..// 



 

 

} 
 

b. Konstruktor berparameter 

Merupakan konstruktor yang memiliki daftar argument atau parameter fungsi 

 

public Mahasiswa (String nim){ 
  //…isi konstruktor..// 
} 

 

Dalam suatu klas boleh memiliki lebih dari satu konstruktor. Asalkan diantara 

konstruktor-konstruktor tersebut tidak ada yang sama persis pendeklarasiannya (yaitu nama 

dan daftar argument tidak boleh sama) 

 

3.7. Instansiasi Objek 

Instansiasi adalah proses pembentukan objek dari suatu klas. Ditandai dengan kata kunci new.  

Formatnya adalah sebagai berikut : 

 

NamaKlas namaObjek = new Konstruktor(); 
 
 

Ketika proses instansiasi sebenarnya yang dilakukan adalah pemanggilan konstruktor. Misalnya 

terdapat klas Mahasiswa, proses instansiasi bisa dilakukan sebagai berikut: 

 

 Mahasiswa mhsA = new Mahasiswa(); 
 
 

Pemanggilan Method dan Pengaksesan Atribut dari Objek 

Pengaksesan method dan atribut yang dimiliki oleh objek hasil instansiasi dilakukan dengan 

cara 

 

 namaObjek.namaAtribut  
 

 atau  

 namaObjek.namaMethod() 
 
 



 

 

Contohnya missal dalam klas Mahasiswa  terdapat atribut nim  dengan tipedata String  dan 

terdapat method getNim () dengan tipe fungsi String  Untuk mengakses atribut dan method 

dilakukan dengan.  

 

Mahasiswa mhs = new Mahasiswa(); 
hhs.nim = “0210630064”; 
System.out.println(“Nim = ”+ mhs.getNim()); 

 

3.8. Kata Kunci Static 

Ada 2 macam jenis method dan antribut  

a. Atribut dan method instansiasi 

Merupakan atribut dan method yang dimiliki oleh objek. Untuk mengaksesnya pun 

harus melaluui objek, jadi harus didahului dengan proses instansiasi. 

Contohnya : 

 

 Mahasiswa mhs = new Mahasiswa(); 
 mhs.nim = “02100630064”; 
 
 

b. Atribut dan method klas 

Merupakan atribut dan method yang dimiliki oleh klas. Untuk mengaksesnya bisa 

langsung melalui klas, atau tidak perlu menginstansiasi objek terlebih dahulu. Atribut 

dan method klas dideklarasikan dengan kata kunci static . 

Contoh: misal dalam klas Mahasiswa terdapat atribut SPP yang dideklarasikan static 

(public static int SPP ). Maka untuk mengaksesnya tidak perlu melalui objek, 

langsung dengan menggunakan klas yaitu 

 

Mahasiswa.spp = 1500; 

 

3.9. Diagram UML Klas 

Digambarkan dengan kotak, dimana terbagi menjadi 3 bagian (compartment). Bagian 

paling atas untuk nama klas, bagian tengah untuk tempat deklarasi atribut dan yang paling 



 

 

bawah untuk deklarasi method. 

 

Beberapa kaidah dalam diagram klas: 

• Tanda + berarti memiliki modifier akses public  

• Tanda - berarti memiliki modifier akses private  

• Tanda # berarti memiliki modifier akses protected  

• Tanda ~ berarti memiliki modifier akses default  

• Stereotype <<constructor>>  menunjukkan bahwa method konstruktor 

• Pada dekarasi atribut dan method di belakang tanda : adalah tipe data dari atribut atau 

fungsi. 

• Jika atribut atau method bergaris bawah, maka berarti atribut atau method tersebut 

merupakan atribut dan method klas (ditandai kata kunci static ) 

 

Contoh Kasus 

Dari diagram klas di bawah ini, buat klas pada paket latihan1. 

 

Langkah-langkahnya adalah: 

Mahasiswa

-nim: String
-nama: String
+spp: String

<<constructor>>+Mahasiswa()
<<constructor>>+Mahasiswa(nim: String, nama: String)
+setNim(nim: String)
+setNama(nama: String)
+getNim(): String
+getNama(): String

Mahasiswa

-nim: String
-nama: String
+spp: String

<<constructor>>+Mahasiswa()
<<constructor>>+Mahasiswa(nim: String, nama: String)
+setNim(nim: String)
+setNama(nama: String)
+getNim(): String
+getNama(): String



 

 

1. Buka project MyOop yang sudah dibuat pada bab sebeumnya 

2. Klik kanan pada folder Source Packages > New > Java Package kemudian berikan nama 

latihan1 sebagai nama paketnya.  

 

 

 

3. Klik kanan pada paket latihan1 > New > Java Class berikan nama Mahasiswa sebagai 

nama klasnya. 

 

 

 

4. Lengkapi kode klas hingga seperti di bawah ini 

 

package latihan1; 
 
public class Mahasiswa { 
    private String nim, nama; 
    public static int spp; //atribut klas 
 

//konstruktor default     
public Mahasiswa() { 

    } 
     //konstruktor berparameter 
    public Mahasiswa(String nim, String nama) { 
        this.nim = nim; 
        this.nama = nama; 
    } 
 
    public String getNama() { 
        return nama; 
    } 
 
    public void setNama(String nama) { 
        this.nama = nama; 



 

 

    } 
 
    public String getNim() { 
        return nim; 
    } 
 
    public void setNim(String nim) { 
        this.nim = nim; 
    } 
} 
 

5. Untuk mensimulasikannya kita buat klas Main yang didalamnya terdapat method main. 

Klik kanan pada paket latihan1 > New > Java Class. Beri nama Main untuk klasnya.  

6. Lengkapi isi dari klas Main hingga seperti berikut 

 

package latihan1; 
 
public class Main { 
    public static void main(String[] argv){ 
   //instansiasi menggunakan konstruktor default 
        Mahasiswa mhs1 = new Mahasiswa(); 
        mhs1.setNim("0210630064"); 
        mhs1.setNama("imam"); 
    //mengakses atribut spp yg merupakan atribut klas 
        Mahasiswa.spp = 1000; 
        System.out.println("Nim MHS 1 = "+mhs1.getN im()); 
        System.out.println("Nama MHS 1 = "+mhs1.get Nama()); 
        System.out.println("SPP MHS 1 = "+Mahasiswa .spp); 
         

      //instansiasi menggunakan konstruktor default 
  Mahasiswa mhs2 = new Mahasiswa("0210630065", "ipu l"); 

        System.out.println("Nim MHS 2 = "+mhs2.getN im()); 
        System.out.println("Nama MHS 2 = "+mhs2.get Nama()); 
        System.out.println("SPP MHS 2 = "+Mahasiswa .spp); 
    } 
} 
 

7. Klik kanan pada file Main.java yang baru dibuat kemudian pilih Run File. Hasil 

keluarannya sebagai berikut 

 



 

 

Catatan : Hanya klas yang memiliki method main yang bisa dijalankan atau di run. Format 

method main sudah baku sebagai berikut: 

public static void main(String[] argv){ 
  //…isi method main…// 

} 


