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Enkapsulasi 

u Dapat dikatakan sebagai 
penyembunyian data/informasi 
(Information hiding). 

u Implementasi ke bahasa 
Pemrograman (Java, C++) dengan 
menggunakan class. 

 



Enkapsulasi 

u Pembungkusan atribut dan method 
dalam sebuah objek dalam bagian 
yang terlindungi 

u Encapsulasi dapat diartikan sebagai 
bungkusan (wrapper). Pelindung 
program dan data yang sedang 
diolah. Salah satu tujuannya agar 
data yang sedang diolah tidak 
diakses sembarangan oleh program 
yang lain 



Enkapsulasi 
   Dalam kehidupan sehari-hari, 

penyembunyian data sudah sering kita 
alami. Contohnya adalah objek 
Handphone; dimana setiap orang yang 
menggunakannya tidak mengetahui 
secara pasti apa yang ada di dalam 
Handphone tersebut. Tidak mengetahui 
bagaimana cara kerja HP tersebut. 
Yang penting adalah menggunakannya 
melalui interface yang disediakan. 



Contoh Enkapsulasi 



Lingkup class 
u Private. 
 Feature yang “visible” hanya untuk class 
dimana feature tersebut didefinisikan. 

u Protected. 
 Feature yang disembunyikan terhadap class 
client, tetapi “visible” untuk class turunan. 

u Public. 
 Feature yang “visible”, dapat dipakai oleh 
semua class yang ada (client, turunan). 

 



Lingkup class (Istilah) 

u Feature disini adalah Atribut dan/
atau Method. 

u Visible artinya dapat dilihat atau 
dapat dipanggil dari class client. 

u Client artinya class - class yang 
lainnya, yang tidak berhubungan 
dengan class yang dimaksud. 



Access Modifier 
    Modifier berfungsi untuk mengatur level 

hubungan antar class (class access 
level) 



Access modifier 

 
 Ada 4 tipe access modifier dalam Java: 

 
−  public 
−  private 
−  protected 
−  Default / no specifier  

 
 Default merupakan default access modifier, yang tidak 
menggunakan keyword 

 
 public, private, dan protected merupakan access 
modifier tipe akses, yang secara eksplisit harus ditulis. 

 



Hak akses Default 

 
Akses Default 
 
−  Hanya class-class dalam package yang sama 
yang memiliki akses ke class variable dan 
method 

 
−  Tidak ada keyword bagi modifier default  



contoh 

public class StudentRecord { 
//akses default ke instance variable 
int name; 

 
//akses default ke method 
String getName(){ 
return name; 

}  
} 

 



Hak akses public 

 
Akses public 
 
 Anggota class dapat diakses dari dalam maupun dari 
luar class. 

 
 Object apapun yang berinteraksi dengan class, memiliki 
akses ke anggota class yang ber-modifier public 

 
 Keyword : public 
 

 



contoh 

public class StudentRecord { 
//akses default ke instance variable 
public int name; 

 
//akses default ke method 
public String getName(){ 
return name; 

}  
} 
 

 



Hak akses protected 

 
Akses protected 
 
 Anggota class hanya dapat diakses oleh 
method dalam class dan subclass dari class 

 
 Keyword : protected 

 



contoh 

public class StudentRecord { 
//akses default ke instance variable 
protected int name; 

 
//akses default ke method 
protected String getName(){ 
return name; 

}  
} 
 

 



Hak akses private 

 
Akses private 
 
 Anggota class hanya dapat diakses oleh class 
yang mereka definisikan di dalamnya 

 
 Keyword : private 

 



contoh 

public class StudentRecord { 
//akses default ke instance variable 
private int  name; 

 
//akses default ke method 
private String getName(){ 
return name; 

}  
} 

 



Pengertian Method 
u Dalam bahasa Pemrograman yang lain 

sering disebut dengan Procedure atau 
Function, lengkap dengan signature-nya. 
Signature disini adalah nama dan 
parameter. 

u Method merupakan encapsulation kode 
program. 

u Method terdiri dari urutan statement/kode 
program yang dieksekusi ketika Method 
dipanggil. 

 



Gambaran Method 
          

void main()           fungsiKu_1 
{ 
  statement;  ---- 
   fungsiKu_1() ;  ---- 
  :           return 
  :    fungsiKu_3 
  statement;  
  :       fungsiKu_2      ---- 
   fungsiKu_2() ;     ---- 
  :  ----     - ---  
  statement;   fungsiKu_3() ;     ----  
   fungsiKu_4() ;           ----     return 
  :  return 
  return 0; 
} 

fungsiKu_4 

       ---- 
  ---- 
  ---- 
 return 



Contoh Method 
class Mobil { 
   String warna;       interface 
   int kursi; 

 

   void jalan_maju() { 
        System.out.println(“Maju”); 
   {  

    

   void jalan_mundur() 
{                              
System.out.println(“Mundur”); 

   }  

} 

 

Method 


