
BAB 1 
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 

 

Pemrograman berorientasi objek (Inggris: object-oriented programming disingkat OOP) 
merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan 
fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Bandingkan 
dengan logika pemrograman terstruktur. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses 
data, dan mengirim pesan ke objek lainnya, 

Model data berorientasi objek dikatakan dapat memberi fleksibilitas yang lebih, kemudahan 
mengubah program, dan digunakan luas dalam teknik piranti lunak skala besar. Lebih jauh 
lagi, pendukung OOP mengklaim bahwa OOP lebih mudah dipelajari bagi pemula dibanding 
dengan pendekatan sebelumnya, dan pendekatan OOP lebih mudah dikembangkan dan 
dirawat. 

Beberapa konsep berorientasi object yang penting adalah : 

1. Objek  

Adalah membungkus data dan fungsi bersama menjadi suatu unit dalam sebuah program 
komputer; objek merupakan dasar dari modularitas dan struktur dalam sebuah program 
komputer berorientasi objek. 

Object tersusun dari beberapa methode dan attribute ( data / informasi ). Gambaran yang 
nyata tentang object dapat dilihat dari gambar berikut : 
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2. Class 

Adalah kumpulan atas definisi data dan fungsi-fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan 
tertentu. Sebagai contoh 'class of dog' adalah suatu unit yang terdiri atas definisi-definisi 
data dan fungsi-fungsi yang menunjuk pada berbagai macam perilaku/turunan dari anjing. 
Sebuah class adalah dasar dari modularitas dan struktur dalam pemrograman berorientasi 
object. Sebuah class secara tipikal sebaiknya dapat dikenali oleh seorang non-
programmer sekalipun terkait dengan domain permasalahan yang ada, dan kode yang 
terdapat dalam sebuah class sebaiknya (relatif) bersifat mandiri dan independen 
(sebagaimana kode tersebut digunakan jika tidak menggunakan OOP). Dengan 
modularitas, struktur dari sebuah program akan terkait dengan aspek-aspek dalam 
masalah yang akan diselesaikan melalui program tersebut. Cara seperti ini akan 
menyederhanakan pemetaan dari masalah ke sebuah program ataupun sebaliknya. 
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Didalam dunia pemrograman, Class adalah suatu perwujudan / desain dari suatu model 
objek. Di dalamnya terdapat definisi data (property) dan fungsi yang akan dimiliki oleh 
sebuah model objek. Sebuah class tidak bisa diakses, class tersebut harus berwujud objek 
untuk bisa diakses. 
 
Sebuah class didefinisikan dengan bentuk sebagai berikut: 
 

[public | private] class NamaClass 
                   [extends ClassInduk] 
                   [implements NamaInterface] 
{ 
  ...definisi property... 
 
  ...definisi method... 
} 

 
Keterangan: 

• Kata kunci extends menyatakan bahwa suatu class merupakan turunan dari class 
lain. ClassInduk hanya boleh satu. 

• Kata kunci implements menyatakan bahwa suatu class sedang menggunakan 
interface tertentu. NamaInterface boleh lebih dari satu. 

• Definisi property didahului dengan kata kunci private. 
• Definisi method bisa didahului dengan kata kunci public atau private tergantung 

rancangan dari class tersebut. 
  

3. Abstraksi  

Adalah Kemampuan sebuah program untuk melewati aspek informasi yang diproses 
olehnya, yaitu kemampuan untuk memfokus pada inti. Setiap objek dalam sistem 
melayani sebagai model dari "pelaku" abstrak yang dapat melakukan kerja, laporan dan 
perubahan keadaannya, dan berkomunikasi dengan objek lainnya dalam sistem, tanpa 
mengungkapkan bagaimana kelebihan ini diterapkan. Proses, fungsi atau metode dapat 
juga dibuat abstrak, dan beberapa teknik digunakan untuk mengembangkan sebuah 
pengabstrakan. 

4. Enkapsulasi (Pengkapsulan) 

Adalah Memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat mengganti keadaan dalam dari 
sebuah objek dengan cara yang tidak layak; hanya metode dalam objek tersebut yang 
diberi ijin untuk mengakses keadaannya. Setiap objek mengakses interface yang 
menyebutkan bagaimana objek lainnya dapat berinteraksi dengannya. Objek lainnya tidak 
akan mengetahui dan tergantung kepada representasi dalam objek tersebut. 

Pada dasarnya Pengkapsulan adalah proses pemaketan data object bersama metode-
metodenya. Manfaat utama pengkapsulan adalah menyembunyikan rincian-rincian 
implementasi dari pemakai/object lain.  

Dalam prinsip OOP sesuatu yang sifatnya pribadi dan tidak mestinya dicampuri oleh 
pihak lain harus disembunyikan untuk diri sendiri. Tetapi ketika pihak luar ingin 
mengetahui apa nilai yang disembunyikan tadi kita bisa menyediakan sebuah jalan atau 
method untuk mengambilnya. Tetapi hanya melalui jalan itu sajalah pihak luar tadi bisa 
mengakses. Begitulah kira-kira encapsulation. Dalam Java hal ini diterapkan dengan cara 



memberi akses private kepada properti yang mau disembunyikan dan membuat method 
dengan akses publik untuk setter atau getternya. Contoh: 
 
public class Animal { 
   private String name;     
   public void setName(String nm ) { 
       name = nm; 
   } 
   public String getName(){ 
       return name; 
   } 
   public void eat(){ 
       System.out.println("Setiap Binatang Membutuhkan Makan"); 
   } 
} 
 
Pastikan deklarasi variable di set private agar tidak bisa diakses langsung oleh pihak luar.  
Sehingga pada saat dibuat instant dari class Animal, methods atau attribute yang 
ditampilkan adalah methods atau attribute yang bersifat public. 
 
 
 
 
 
Dari contoh diatas, dapat kita lihat ada variable ‘name’ yang bersifat private, yang berarti 
hanya bisa diakses secara langsung oleh class itu sendiri dan tidak dapat diakses oleh 
class yang lain secara langsung.  

Agar class yang lain dapat mengakses variable ‘name’, maka disediakan method yang 
bisa mengakses variable ‘name’. Yaitu method setName() yang difungsikan untuk 
mengatur nilai variable ‘name’ dan getName() yang difungsikan untuk mengambil nilai 
variable ‘name’. 

Dari contoh class diatas, akan berbeda hasilnya jika ditulis seperti berikut : 
 
public class Animal { 
   public String name; 
    
   public void setName(String nm ) { 
       name = nm; 
   } 
   public String getName(){ 
       return name; 
   } 
   public void eat(){ 
       System.out.println("Setiap Binatang Membutuhkan Makan"); 
   } 
} 
 
Methods atau attribute yang ditampilkan adalah : 

 

setName(String nm) 
getName() 
eat() 

name 
setName(String nm) 
getName() 
eat()  
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5. Inheritas (Pewarisan) 

Pewarisan adalah konsep terpenting pemrograman berorientasi object dan mempunyai 
dampak langsung pada cara merancang dan menulis kelas.  

Pewarisan adalah proses penciptaan kelas baru (subclass) dengan mewarisi karakteristik 
kelas yang telah ada (Superclass), ditambah karakteristik unik kelas yang baru. Objek-
objek ini dapat membagi (dan memperluas) perilaku mereka tanpa haru 
mengimplementasi ulang perilaku tersebut (bahasa berbasis-objek tidak selalu memiliki 
inheritas.) 

Pewarisan adalah mekanisme ampuh yang memungkinkan kelas mewarisi fungsionalitas 
kelas yang sudah ada. 
public class harimau extends Animal{     
    public void minum(){ 
        super.eat(); 
        System.out.println("Juga Butuh Minum"); 
    }      
} 
 
Class harimau adalah class yang menurunkan atau turunan dari class Animal, dengan 
demikian semua methode atau attribute ( bersifat public )yang dimiliki oleh class Animal 
akan juga dimiliki oleh class harimau.  
Class harimau memiliki satu methods yaitu minum(). Tetapi saat kita membuat instant 
baru dari class harimau, methods atau attribute yang ditampilkan adalah : 
 
 
 
 
 
 
 

setName(String nm) 
getName() 
eat() 
minum() 

6. Polimorfisme  

Polymorphism merupakan konsep pokok didalam perancangan berorientasi object. 
Polymorphic berarti banyak bentuk, maksudnya yaitu kita dapat menimpa (override), 
suatu method, yang berasal dari parent class (super class) dimana object tersebut 
diturunkan, sehingga memiliki kelakuan yang berbeda. 

Contohnya, bila sebuah burung menerima pesan "gerak cepat", dia akan menggerakan 
sayapnya dan terbang. Bila seekor singa menerima pesan yang sama, dia akan 
menggerakkan kakinya dan berlari. Keduanya menjawab sebuah pesan yang sama, namun 
yang sesuai dengan kemampuan hewan tersebut. Ini disebut polimorfisme karena sebuah 
variabel tungal dalam program dapat memegang berbagai jenis objek yang berbeda selagi 
program berjalan, dan teks program yang sama dapat memanggil beberapa metode yang 
berbeda di saat yang berbeda dalam pemanggilan yang sama. Hal ini berlawanan dengan 
bahasa fungsional yang mencapai polimorfisme melalui penggunaan fungsi kelas-
pertama. 

Dua object atau lebih dikatakan sebagai Polymorphic bila objek-objek tersebut 
antarmuka-antarmuka identik namun mempunyai prilaku berbeda. 
 
public class Singa extends Animal{     
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    public void eat(){ 
        System.out.println("Singa adalah Pemakan Daging"); 
    }     
} 
 
Public class Elang extends Animal{ 
  public void eat(){ 
       System.out.println("Elang adalah Pemakan Daging Bangkai"); 
  } 
} 
 
public class Utama{ 
  void proses(Animal x){ 
    x.eat(); 
  } 
 
  public static void main(String[] args){ 
    Utama abc = new Utama(); 
 
    abc.proses(new Animal()); 
    abc.proses(new Singa()); 
    abc.proses(new Elang()); 
  } 
} 
 

7. Overload  

Overload suatu keadaan dimana beberapa method memiliki nama yang sama tetapi 
fungsionalitasnya berbeda. Atau dalam kalimat sederhana bisa dikatakan demikian, 
overload adalah menulis lebih dari 1 method dengan nama yang sama tetapi parameter 
berbeda. 

Didalam bahasa pemrograman java, overload tidak hanya difungsikan didalam method 
saja tetapi juga bisa didalam Constructor. Constructor akan kita bahas nanti dibahasan 
class yang lebih detail.

Ciri Overloading : 

- Nama method harus sama 
- Daftar parameter harus berbeda 
- Return type boleh sama, boleh berbeda 
 
Contoh overload : 
public class Cetak{ 
         
    public void cetak(String s){ 
        System.out.println(s); 
    } 
         
    public void cetak(int i){ 
        System.out.println(i); 
    } 
} 
 
Kalau kita perhatikan dari class cetak diatas, ada dua method cetak yang mempunyai 
fungsi sama yaitu mencetak dilayar atas nilai parameter yang dimasukkan di method. 
Tetapi nilai / type data parameter yang dimasukkan berbeda. 
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8. Overriding 

Menyatakan suatu keadaan dimana method pada subclass menolak method pada parent 
class-nya. Atau dalam kalimat sederhana bisa dikatakan demikian, Overriding adalah 
menulis ulang method di class induk didalam class turunan. 

Ciri dari overriding : 

– Nama method harus sama 
– Daftar parameter harus sama 
– Return type harus sama 
 
Contoh overriding : 
public class Hewan { 
    public void makan(){ 
        System.out.print("Semua Hewan Butuh Makan ..!"); 
    } 
} 

Dari class induk (superclass) diatas kita dapat membuat subclassnya : 
public class Harimau extends Hewan{ 
    public void makan(){ 
        System.out.print("Butuh Makan Daging"); 
    } 
} 

Dan  
public class Kambing extends Hewan{ 
    public void makan(){ 
        System.out.print("Butuh Makan Rumput"); 
    } 
} 
 

Dengan menggunakan OOP maka dalam melakukan pemecahan suatu masalah kita tidak 
melihat bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah tersebut (terstruktur) tetapi objek-objek 
apa yang dapat melakukan pemecahan masalah tersebut. Sebagai contoh anggap kita 
memiliki sebuah departemen yang memiliki manager, sekretaris, petugas administrasi data 
dan lainnya. Misal manager tersebut ingin memperoleh data dari bag administrasi maka 
manager tersebut tidak harus mengambilnya langsung tetapi dapat menyuruh petugas bag 
administrasi untuk mengambilnya. Pada kasus tersebut seorang manager tidak harus 
mengetahui bagaimana cara mengambil data tersebut tetapi manager bisa mendapatkan data 
tersebut melalui objek petugas adminiistrasi. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah dengan 
kolaborasi antar objek-objek yang ada karena setiap objek memiliki deskripsi tugasnya 
sendiri. 
 


