
Chapter 8
PengapsulanPengapsulan



A. Abstraksi

• Abstraksi adalah kemampuan manusia untuk
mengenali keserupaan antara objek-objek, situasi-
situasi, proses-proses yang berbeda di dunia nyata dan
keputusan untuk berkonsentrasi pada keserupaan-
keserupaan itu dan mengabaikan perbedaan kecil

• Definisi abstraksi adalah : prinsip mengabaikan aspek-• Definisi abstraksi adalah : prinsip mengabaikan aspek-
aspek dari subjek yang tidak relevan untuk maksud
tertentu untuk berkonsentrasi lebih penuh padanya

• Contoh : menghitung persamaan kecepatan benda
jatuh dari atas ke bawah dengan percepatan beraturan, 
kita tidak perlu mempermasalahkan benda apa yang 
jatuh, namun berapa massa benda tersebut.



B. Abstraksi Berorientasi Objek
• Abstraksi merupakan pemeriksaan selektif terhadap aspek-

aspek tertentu pada suatu persoalan.
• Abstraksi memfokuskan pada aspek-aspek esensi, inheren

dan mengabaikan properti –properti yang merupakan
akubatnya

• Pada pendekatan berorientasi objek, abstraksi yang • Pada pendekatan berorientasi objek, abstraksi yang 
digunakan berfokus pada apa objek itu

• Tujuan abstraksi adalah melakukan isolasi aspek-aspek
penting untuk suatu maksud dan meniadakan aspek yang 
tidak penting

• Abstraksi prosedural/fungsional/algoritmik adalah salah
satu bentuk abstraksi yang digunakan pada analisis yang 
dicirikan dengan “function/subfunction”



Abstraksi berorientasi objek
• Misalnya, kita menyatakan operasi/fungsi pembelian

barang meskipun sebenarnya operasi itu terdiri dari
pemeriksaan jumlah barang di stok, melakukan
pendaftaran barang yang dipesan, pemeriksaan pesanan ke
produsen dan sebaginya.

• Dalam hubungannya dengan pendekatan orientasi objek, • Dalam hubungannya dengan pendekatan orientasi objek, 
maka abstraksi dapat dinyatakan sebagai berikut : Abstraksi
menunjukkan karakteristik-karakteristik esensi jenis objek
yang membedakannya dari jenis-jenis objek yang lain dan
memberikan batasan konseptual yang didefinisikan dengan
tegas, relatif terhadap perspektif pengamat [BOO94]

• Abstraksi entitas yaitu objek yang merepresentasikan
model berguna entitas domain persoalan atau domain 
solusi.



C. Prinsip Pengapsulan

• Prinsip pengapsulan adalah penyembunyian informasi
(information hiding). Prinsip ini digunakan ketika
pengembangan seluruh struktur program yang masing-
masing komponen program mengapsulkan atau
menyembunyikan satu keputusan rancangan tunggal. menyembunyikan satu keputusan rancangan tunggal. 
Antarmuka masing-masing modul didefinisikan dengan
suatu cara sehingga sekecil mungkin menyatakan cara
kerja di dalamnya.

• Pengkapsulan adalah memisahkan aspek-aspek
eksternal objek yang dapat diakses dari rincian-rincian
implementasi internal



Prinsip pengapsulan…..

• Implementasi kelas objek dapat beribah tanpa
berakibat pada aplikasi yang menggunakan

• Penyebab perubahan implementasi, antara lain :
– Meningkatkan kinerja– Meningkatkan kinerja
– Memperbaiki kesalahan program (bug)
– Mengonsolidasi kode program
– Berpindah ke sistem lain (porting)

• Efisiensi pengapsulan adalah membantu meminimalkan
kerja ulang ketika mengembangkan sistem baru



Abstraksi dan Pengapsulan

• Merupakan konsep yang saling melengkapi : abstraksi
berfokus pada perilaku objek yang dapat diobservasi
sedangkan pengapsulan berfokus pada implementasi
yang memberikan perilaku ini.

• Pengapsulan menyembunyikan semua rahasia yang 
tidak berkontribusi pada esensi.tidak berkontribusi pada esensi.

• Prinsip untuk penggunaan praktis di program
– Mengabstraksikan fungsionalitas dan informasi yang 

berhubungan, yang bekerja bersama dan mengapsulkan di
satu kelas objek

– Memutuskan fungsionalitas dan informasi yang diperlukan
kelas-kelas objek lain terhadap kelas objek



ADT (Abstract Data Type)

• ADT memperluas UDT (User Defined Type) 
dengan menambahkan pengapsulan
(encapsulation).

• ADT berisi representasi dan operasi tipe data• ADT berisi representasi dan operasi tipe data
• Fasilitas ADT pertama kali muncul dengan

implementasi class.
• Dengan ADT maka programmer dapat

mendefinisikan sesuatu dengan cara yang 
lebih mendekati tipe-tipe di dunia nyata



Kelas (class)

• Kelas adalah tipe data abstrak yang dilengkapi
implementasi parsial atau total.

• Kelas mendeskripsikan kelompok objek dengan
properti-properti(atribut-atribut) serupa, perilaku
(operasi-operasi) yang umum, keterhubungan(operasi-operasi) yang umum, keterhubungan
terhadap himpunan objek-objek lain.

• Seperti halnya tipe data abstrak, kelas
mendeskripsikan sekelompok struktur data yang 
dapat dibentuk oleh kelas, disebut instan kelas
atau objek



D. Kegunaan dan Peran Kelas

• Kegunaan kelas
– Mengelompokkan objek-objek menjadi kelas-kelas berarti

mengabstraksikan persoalan yang dihadapi. Abstraksi
memberi kemampuan generalisasi beberapa kasus spesifik
menjadi induk kasus-kasus serupa

– Definisi-definisi common (seperti nama kelas dan atribut)– Definisi-definisi common (seperti nama kelas dan atribut)
cukup disimpan sekali per kelas, bukan sekali per instan
kelas (objek). Operasi-operasi dapat ditulis sekali per kelas.
Semua objek dapat memanfaatkan kembali kode itu

• Peran kelas
– Pada pendekatan berorientasi objek, kelas mempunyai dua

peran sebagai modul sekaligus sebagai tipe. Pada
pendekatan terstruktu, peran modul dan tipe dipisahkan.



Kegunaan dan peran kelas….

• Modul adalah konsep sintaks karena dekomposisi
menjadi modul-modul hanya berpengaruh terhadap
teks program bukan fungsi perangkat lunak.

• Type adalah konsep deskripsi statis suatu objek. Type 
juga konsep semantik karena setiap tipe berpengaruh
langsung terhadap eksekusi dengan mendefinisikanlangsung terhadap eksekusi dengan mendefinisikan
bentuk entitas-entitas perangkat lunak yang diciptakan
dan dimanipulasi saat running.

• Kelas adalah tipe yang didefinisikan pemakai.
• Kelas menyediakan penyembunyian data, jaminan

inisialisasi data, konversi tipe implisit untuk tipe yang 
didefinisikan pemakai.



Kegunaan dan peran kelas….

• Manfaat kelas, yaitu :
– Rincian implementasi internal dari data dan

operasi tersembunyi dari dunia luar
– Struktur data dan operasi yang memanipulasi– Struktur data dan operasi yang memanipulasi

struktur data digabungkan di satu entitas tunggal
– Antarmuka antar objek-objek yang dikapsulkan

disederhanakan.



E. Properti-Properti Kelas

• Kelas memiliki properti-properti sebagai berikut :
1. Nama, kelas harus memiliki nama yang membedakannya

dengan kelas-kelas lain
2. Atribut, kelas dapat memiliki sejumlah atribut atau tidak

sama sekali. Atribut merepresentasikan suatu properti
dari sesuatu yang dimodelkan. Contoh, Orangdari sesuatu yang dimodelkan. Contoh, Orang
mempunyai nama, tanggal lahir, alamat.

3. Operasi/metode, adalah implementasi layanan yang 
dapat diminta dari suatu objek kelas. Operasi adalah
abstraksi sesuatu yang dapat dilakukan objek

4. Tanggung jawab, adalah kontrak atau kewajiban kelas. 
Contohnya, orang bertanggungjawab mengetahui nama, 
tanggal lahir, alamat dan bertindak menghitung umurnya
bila diminta.



Properti-properti kelas…..
• Karakteristik unik yang membantu mengabstraksikan kelas, yaitu :

– Tangibility
Apakah kelas merepresentasikan sesuatu yang fisik atau
merepresentasikan informasi abstrak.

– Inclusiveness
Apakah kelas atomik (yaitu tidak berisi kelas-kelas lain) atau kelas
adalah agregat ( setidaknya berisi satu objek bersarang)adalah agregat ( setidaknya berisi satu objek bersarang)

– Sequentually
apakah kelas konkuren (memiliki alur kendali) atau sekuen, yaitu
dikendalikan sumber daya eksternal

– Persistence
– Integrity

apakah kelas dapat dikorupsi (yaitu sumberdayanya tidak dijaga dari
pengaruh luar)



Properti-properti kelas…..

• Nama Kelas
Petunjuk pemberian nama, antara lain :
1. Nama kelas seharusnya kata tunggal, dan seharusnya

kata benda atau kata benda yang diikuti kata sifat
2. Nama yang dipilih seharusnya berasal dari kosa kata

domain persoalandomain persoalan
3. Nama seharusnya merefleksikan sifat intrinsik
4. Kelas akan menjadi nama tipe di bahasa untuk itu

sebaiknya disesuaikan dengan penamaan tipe di bahasa
pemrogramannya

5. Menggunakan nama yang budah dibaca
6. Jangan membuat nama dengan nama prosedural



Properti-properti kelas….

• Atribut Kelas
Adalah nilai data yang dimiliki objek-objek di satu kelas.
Masing-masing atribut akan mempunyai nilai di masing-
masing instan objek. Instan objek berbeda dapat
mempunyai nilai-nilai yang sama atau berbeda untuk
suatu atribut tertentu.suatu atribut tertentu.
Nama atribut dalam satu kelas harus unik.

• Operasi
Adalah fungsi atau transformasi yang boleh diterapkan ke
atau oleh objek-objek di satu kelas. 

• Tanggung jawab
Adalah kewajiban atau kontrak suatu kelas.



F. Petunjuk Sederhana Rancangan
Kelas
• Selalu menjaga agar data adalah private; 

petunjuk harus diikuti dan paling penting tidak
melanggar proses pengkapsulan

• Selalu lakukan inisialisasi data; Java tidak akan
melakukan inisialisasi terhadap data lokal tapimelakukan inisialisasi terhadap data lokal tapi
menginisialisasi field-field instan objek

• Jangan terlalu banyak tipe dasar di dalam suatu
kelas; apabila terlalu banyak perlu dibuatkan
kelas tersendiri. Hal tersebut agar kelas tetap
sederhana.



Petunjuk sederhana rancangan
kelas……
• Contoh : PersonClass

private String Name;
private Calendar Birth;
private String Street;private String Street;
private String City;
private String Province;
private String PostCode;

Dari contoh di atas dibagi menjadi beberapa kelas, 
misalnya private street, province, postCode.
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