
BAB 3 STRUKTURE PROGRAM JAVA 

3.1 Tujuan 

Pada akhir pembahasan, diharapkan Mahasiswa dapat : 

 Mengidentifikasi bagian dasar dari program Java 

 Membedakan mana yang termasuk ke dalam Java literals, tipe data dasar, tipe 

variabel, pengidentifikasian dan operator 

 Mengembangkan program Java sederhana menggunakan konsep yang dipelajari pada 

 

3.2  Cara penulisan 

1.Program Java yang Anda buat harus selalu diakhiri dengan ekstensi file .java. 

2.Nama File seharusnya sesuai/sama dengan nama class public nya. Sebagai contoh, 

jika nama class public Anda adalah Hello, Anda harus menyimpan file tersebut dengan 

nama Hello.java. 

3. Anda harus menulis komentar sebagai penjelasan pada kode yang Anda tulis, yaitu 

komentar yang berisi keterangan mengenai baris perintah pada class atau apa yang 

dijalankan oleh method yang Anda tulis tersebut.  

 

Contoh penulisan Komentar : 

a. 

// This is a C++ style or single line comments 

b. 

/* this is an example of a 

C style or multiline comments */ 

 

c. 

/** 

This is an example of special java doc comments used for \n 

generating an html documentation. It uses tags like: 

@author Florence Balagtas 

@version 1.2 



*/ 

 

3.3 Identiair 

Java Identifier adalah suatu tanda yang mewakili nama-nama variabel, method, class, 

dsb. 

Contoh dari Identifier adalah : Hello, main, System, out. 

Pendeklarasian Java adalah case-sensitive. Hal ini berarti bahwa Identifier : Hello tidak 

sama dengan hello. Identifier harus dimulai dengan salah satu huruf, underscore “_”, 

atau 

tanda dollar “$”. Hurufnya dapat berupa huruf besar maupun huruf kecil. Karakter 

selanjutnya dapat menggunakan nomor 0 smpai 9. 

Identifier tidak dapat menggunakan kata kunci dalam Java seperti class, public, void, 

dsb. 

 

Selanjutnya kita akan berdiskusi lebih banyak tentang kata kunci dalam Java. 

Untuk pemberian nama dari class Java, diberikan huruf kapital untuk huruf pertama 

pada nama class. Untuk nama method dan variabel, huruf pertama dari kata harus 

dimulai dengan huruf kecil.  

 

Sebagi contoh: 

ThisIsAnExampleOfClassName 

thisIsAnExampleOfMethodName 

2. Pada kasus untuk identifier lebih dari satu kata, menggunakan huruf kapital untuk 

mengindikasikan awal dari kata kecuali kata pertama. Sebagai contoh, charArray, 

fileNumber, ClassName. 

 

3. Hindari menggunakan underscores pada awal identifier seperti _read atau _write. 

4.4 Keyword 

Kata kunci adalah identifier yang telah dipesan untuk didefinisikan sebelumnya oleh Java 

untuk tujuan tertentu. Anda tidak dapat menggunakan keyword sebagai nama variabel, 

class, method Anda, dsb. Berikut ini adalah daftar dari kata kunci dalam Java (Java 



Keywords). 

 

4.5 character Literals 

    ‘a’ 

4.6 String Literals 

“.................................... “  

 

4.7 Tipe data 

4.7.1 Boolean 

logika - boolean 

Tipe data boolean diwakili oleh dua pernyataan : true dan false. Sebagai contoh adalah, 

boolean result = true; Contoh yang ditunjukkan diatas, mendeklarasikan variabel 

yang dinamai result sebagai : 

tipe data boolean dan memberinya nilai true. 

4.7.2 teksual – char 

Tipe data character (char), diwakili oleh karakter single Unicode. Tipe data ini harus 

memiliki ciri berada dalam tanda single quotes(’ ’). Sebagai contoh, 

„a‟ //Huruf a 

„\t‟ //A tab 

Untuk menampilkan karakter khusus seperti ' (single quotes) atau " (double quotes), 

menggunakan karakter escape \. Sebagai contoh, 



'\'' //untuk single quotes 

'\"' //untuk double quotes 

Meskipun String bukan merupakan tipe data primitif (namun merupakan suatu 

Class),kita 

akan memperkenalkan mengenai pada bagian ini. String mewakili tipe data yang terdiri 

atas 

beberapa karakter. Mereka tidak termasuk tipe data primitif, melainkan suatu class. 

Mereka memiliki literal yang terdapat diantara tanda double quotes(“”). 

Sebagai contoh, 

String message=“Hello world!” 

4.7.3 Integer 

 

 

4.7.4 Float 



 

 

 

 

5.Operator Aritmatika 

Berikut ini adalah dasar operator aritmatika yang dapat digunakan untuk membuat suatu 

 

 



6.Operator Increment dan Decrement 

Dari sisi operator dasar aritmatika, Java juga terdiri atas operator unary increment (++) 

dan operator unary decrement (--). operator increment dan decrement menambah dan 

mengurangi nilai yang tersimpan dalam bentuk variabel angka terhadap nilai 1. 

 

 

7.Operator Relasi 

Operator Relasi membandingkan dua nilai dan menentukan 

keterhubungan diantara nilainilai 

tersebut. Hasil keluarannya berupa nilai boolean yaitu true atau false. 



 

8.&& (logika AND) dan & (boolean logika AND) 

Berikut ini adalah tabel kebenaran untuk && dan &, 

 

 

9. || (logika OR) dan | (boolean logika inclusive OR) 

Berikut ini adalah tabel kebenaran untuk || dan |, 

x1   x2   Hasil 

TRUE   TRUE   TRUE 

TRUE   FALSE   TRUE 

FALSE   TRUE   TRUE 

FALSE   FALSE   FALSE 

 

 

 



 

10.^ (boolean logika ExclusiveOR ) 

Berikut ini adalah tabel kebenaran untuk ^, 

 

x1  x2   Hasil 

TRUE  TRUE   FALSE 

TRUE  FALSE   TRUE 

FALSE TRUE   TRUE 

FALSE FALSE   FALSE 

 

Hasil operasi operator exclusive OR adalah TRUE, jika dan hanya jika satu operand 

bernilai TRUE dan yang lain bernilai False. Catatan jika kedua operand harus selalu 

dievaluasi untuk menjumlahkan hasil dari suatu exclusive OR. Berikut ini adalah contoh 

source code yang menggunakan operator logika exclusive OR, 

 

 

public class TestXOR 

{ 

public static void main( String[] args ){ 

boolean val1 = true; 

boolean val2 = true; 

System.out.println(val1 ^ val2); 

val1 = false; 

val2 = true; 

System.out.println(val1 ^ val2); 

val1 = false; 

val2 = false; 

System.out.println(val1 ^ val2); 

val1 = true; 

val2 = false; 

System.out.println(val1 ^ val2); 



} 

} 

Hasil keluaran program tersebut adalah, 

false 

true 

false 

true 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(logika NOT) 

Logika NOT digunakan dalam satu argumen, dimana argumen tersebut dapat menjadi 

suatu pernyataan, variabel atau konstanta. Berikut ini adalah tabel kebenaran untuk 

operator not!, 

 

x1        Hasil 

TRUE    FALSE 

FALSE    TRUE 

 

Berikut ini adalah contoh source code yang menggunakan operator logika NOT, 

 

 

Operator Kondisi(?:) 



 

Operator kondisi ?: adalah operator ternary. Berarti bahwa operator ini membawa tiga 

argumen yang membentuk suatu ekspresi bersyarat. Struktur pernyataan yang 

menggunakan operator kondisi adalah, 

 

exp1?exp2:exp3 

 

Dimana nilai exp1 adalah suatu pernyataan boolean yang memiliki hasil yang salah 

satunya harus berupa nilai true atau false. 

Jika exp1 bernilai true, exp2 merupakan hasil operasi. Jika bernilai false, kemudian exp3 

merupakan hasil operasinya. Sebagai contoh, diberikan code sebagai berikut, 

 

public class ConditionalOperator 

{ 

public static void main( String[] args ){ 

String status = ""; 

int grade = 80; 

//mendapatkan status pelajar 

status = (grade >= 60)?"Passed":"Fail"; 

//print status 

System.out.println( status ); 

} 

} 

 

 

Operator Precedence 

Operator precedence didefinisikan sebagai perintah yang dilakukan compiler ketika 

melakukan evaluasi terhadap operator, untuk mengajukan perintah dengan hasil yang 

tidak ambigu/ hasil yag jelas. 

Diberikan pernyataan yang membingungkan, 6%2*5+4/2+88-10 



Kita dapat menuliskan kembali pernyataan diatas dan menambahkan beberapa tanda 

kurung terhadap operator precedence, ((6%2)*5)+(4/2)+88-10; 

 

1. LATIHAN  

Kerjakan contoh dari pertemuan teori 

5.Modul praktek 

1.Buatlah program menhitung luas segitiga jika diketahui panjang alas 12 dan tinggi 
segitiga 10 

2.Bualah program menghitung Luas lingkaran jika diketahui panjang rusuk 10 cm 


