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PRAKTIKUM	4	 
VARIABEL,	TYPE	DATA	DAN	OPERATOR	dalam	JAVA 

Materi:  
 Pengantar Variabel, Tipe Data dan Operator   
 Pengertian Variabel   
 Pengertian Tipe Data  
 Operator    
 Konversi Tipe Data 

 

1.	Pengantar	Variabel,	Tipe	Data	dan	Operator 

Setiap  program yang kita buat selalu membutuhkan proses lokasi memori 
untuk menyimpan data yang sedang diproses. Kita tidak pernah tahu di lokasi 
memori mana komputer akan meletakkan data dari program kita. Kenyataan 
ini menimbulkan kesulitan bagi kita untuk mengambil data tersebut pada saat 
dibutuhkan. Maka dikembangkanlah konsep variabel. 

a. VARIABEL 
Variabel adalah suatu tempat penyimpanan yang  bersifat  temporary  di 
memori yang digunakan dalam suatu program, karena bersifat sementara 
maka apabila program selesai dijalankan maka isi dari ariabel akan hilang. 
Variabel dapat bersifat lokal, misalkan dalam perulangan for (modul 
selanjutnya), atau dapat juga berupa variabel instan yang dapat diakses oleh 
semua method dan class. 

Sebelum bisa digunakan untuk menyimpan data, sebuah variabel harus 
melalui tahap deklarasi. Berikut dalam gambar dibawah ini cara 
mendeklarasikan dan memberikan nilai terhadap suatu variabel : 

 

Sebuah variable dibuat harus didalam Class. Dalam pembuatan variable pada 
java dapat dilihat seperti dibawah ini: 

 
 
 

Tipe variable Nama variabel, tipe variable dapat berupa tipe data maupun Class 
Contoh 
Int nilai; 
Char  huruf; 
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Untuk menambahkan nilai variable maka kita  bisa menambahkan tanda = 

 

 

 

 

 

Syarat-syarat  penamaan variable adalah : 
a. Harus diawalai dengan huruf 
b. Tidak boleh terdapat karakterunik seperti @, #,% dan lain-lain  
c. Tidak boleh mengandung karakter putih (spasi, enter, tab) 

 

Perhatikan potongan program dibawah ini: 

 

Dari potongan peogram di atas yang dimaksud dengan variabel adalah a,b dan 
c sedangkan int dan float adalah tipe data. 

b. TIPE DATA 
Tipe data bisa dikatakan sebagai sifat dari suatu variabel, yang hanya 
menyatakan model data yang diproses, bukan menyatakan tempat untuk 
menyimpan data tersebut . Sebuah variabel tidak bisa menyimpan lebih dari 
satu jenis tipe data. 

Secara umum ada tiga jenis data yang dikenal oleh komputer :  

Int nilai; 
Char nilai; 
nilai=100; 
huruf=’A’;  (untuk penulisan nilai type data char diapit tanda petik) 
 
atau dapat juga pada saat pembuatan nama dan tipe variable) 
 
int nilai=100; 
char huruf=’A’; 
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 Numerik, yaitu data yang berbentuk bilangan, baik bilangan bulat maupun 
bilangan pecahan. Misalnya : double, int, float  

 Karakter, yaitu data yang berbentuk karakter tunggal atau deretan 
karakter.  Misalnya : String, char   

 Logika, yaitu data yang berbentuk status benar atau salah.  
Misalnya:Boolean 

Java mengenal dua jenis tipe data : 
 Tipe data primitif, yaitu tipe data yang diadopsi dari tipe data yang diadopsi 

dari tipe data klasik. Tipe data ini diadopsi dari berbagai bahasa pendahulu 
Java, antara lain C++ dan Pascal  

 

 
 Tipe data objek, yaitu tipe data berbentuk class yang merupakan ciri khas 

dari pemrograman berorientasi objek. Banyak dari tipe data ini yang 
disediakan untuk mendukung operasional data primitive. 

c. OPERATOR 
Operator adalah suatu karakter khusus yang memerintahkan  compiler untuk 
melakukan suatu operasi terhadap sejumlah operand. Pada contoh diatas tadi 
terdapat satu operasi yaitu : c = a+b; pada contoh  tersebut yang disebut 
sebagai operator adalah “+” dan  operand-nya adalah a dan b. 
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Berikut ini adalah beberapa contoh operator pada Java yang paling sering 
digunakan : 
 
 OPERATOR ARITMATIKA 

 
CONTOH: 
 

 
 
 

 OPERATOR PENUGASAN 

 
CONTOH: 

 
 

 OPERATOR LOGIKA 
Operator logika digunakan untuk membentuk suatu keadaan dari dua atau 
lebih kondisi tertentu, operator logika biasanya digabungkan dengan 
operator pembanding. Hasil dari operator logika adalah boolean. 
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Hasil operasi logika dengan menggunakan && adalah sebagai berikut.: 

 
Hasil operasi logika dengan menggunakan || adalah sebagai berikut.: 

 
 

 OPERATOR PEMBANDING 
Dalam sebuah percabangan pasti kita akan membutuhkan operator 
pembanding yang digunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Adapun 
operator pembanding adalah sebagai berikut: 

 

d. KONVERSI TIPE DATA 
Seringkali diperlukan untuk memproses data bertipe tertentu sebagai data 
bertipe lain, misalnya data string akan diproses sebagai data numeric. Dalam 
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hal ini proses konversi tipe data. Proses konversi tipe data bisa dilakukan 
dengan dua cara yakni konvensional dan type-casting. 

 KONVERSI KONVENSIONAL 
Proses konversi data dilakukan melalui class yang disediakan untuk tipe 
data yang akan diproses.  Class ini menyediakan method khusus yang 
bertugas mengkonversi data dari tipe lain menjadi data dengan tipe yang 
ditanganinya. Sebagai contoh, method  Integer.parseInt(String)  
digunakan untuk mengkonversi data String menjadi Integer. 

 
Pada contoh diatas dari konversi konvensional, namun di sini apabila anda 
compile maka akan timbul pesan error, mengapa demikian? Cobalah anda 
analisa mengapa bisa demikian dan coba perbaiki  bersama - sama !! 
 

 Type Casting 
Istilah  Type-Casting  kurang lebih berarti „pemaksaan. Konversi data 
dengan cara ini akan menyebabkan suatu data (baik data langsung 
maupun isi variabel) akan mengalami perubahan tipe ketika akan diproses. 
Jika yang mengalami  type-casting  adalah variabel, maka data aslinya 
tetap tersimpan dengan tipe asal meskipun ketika akan diproses data 
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tersebut berubah tipe. Perhatikan contoh koding dan output program 
diabwah ini: 

 
Output: 

 
Proses Type Casting program diatas  terlihat pada bagian (double)a/b yakni 
data yang terlibat yakni variabel a dan b bertipe integer akan tetapi 
menjelang proses pembagian dilakukan, isi variabel a diubah sesaat 
menjadi double, sehingga hasil akhir yang ditampilkan ke layar menjadi 
bertipe pecahan. 
Seandainya kode program diatas diubah,  a/b tidak dicasting menjadi 
double maka hasil dari 7/9 akan menjadi 0 seperti yang tampak pada 
gambar dibawah ini: 
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TUGAS 4 

 

 

Konversi diatas 


