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PRAKTIKUM	9	 
SUB	PROGRAM	(PROSEDUR	&	FUNGSI)	dalam	JAVA 

Materi:  
 Pengantar Sub Program  
 Sub program berjens prosedur  
 Sub program berjenis fungsi   
 Sub program dengan parameter berupa variabel biasa  
 Sub program dengan parameter berupa variabel array  
 Sub program yang ditulis ulang dengan function overloading  
 Sub program yang dikerjakan berulang-ulang : recursive function 

Tujuan :  
Praktikan dapat menggunakan prosedur dan fungsi dalam suatu program  
serta menerapkannya dengan benar pada kasus 

A.	Pengantar	Sub	Program		 
Pada saat kita membuat program kadangkala kita butuh melakukan suatu hal 
yang sama berulang-ulang, misal kita memerlukan perhitungan yang serupa 
pada beberapa bagian program lalu kita ingin menggantikan rumus dari 
perhitungan tersebut. Apakah kita harus mengubahnya satu persatu? Tentu 
saja tidak. Oleh karena itu  Java  menyediakan suatu fasilitas untuk 
mengatasi masalah tersebut, kita bisa menuliskan berita perintah program 
yang akan dilakukan berulang-ulang didalam suatu sub program . Pada  
modul ini akan dibahas tentang sub program dengan topik sebagai berikut :     

 Sub program berjenis prosedur  
 Sub program berjenis fungsi   
 Sub program dengan parameter berupa variabel biasa  
 Sub program dengan parameter berupa variabel array  
 Sub program yang ditulis ulang dengan function overloading  
 Sub program yang dikerjakan berulang-ulang : recursive function 

 

B.	Sub	Program	Berjenis	Prosedur 
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Sebenarnya  Java  tidak memiliki sub program yang disebut prosedur. Seluruh 
sub program di Java masuk ke dalam kategori fungsi. Hanya kata kunci void 
yang menyebabkan suatu sub program disebut sebagai prosedur. Prosedur 
adalah suatu sub program yang bertugas untuk mengerjakan suatu proses 
tertentu tanpa mengembalikan hasil proses tersebut.  Untuk lebih jelas 
perhatikan contoh dibawah ini: 

 
Output dari class CetakGaris 

 
 

C.	Sub	Program	Berjenis	Fungsi 

Fungsi merupakan jenis sub program yang mengembalikan suatu nilai.Seperti 
prosedur, tipe data pada fungsi dapat beripe int, double, String dsb. Pada 

Membuat prosedur 
garis 

Memanggil 
prosedur 

garis 
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bagian akhir sebuah fungsi terdapat pernyataan return  yang menyatakan nilai 
yang dikembalikan oleh fungsi. Contoh penggunaan sub program berjenis 
fungsi seperti dibawah ini.  

 

Melalui contoh pada gambar 8.2    kita bisa melihat perbedaan antara 
prosedur dengan fungsi yakni adanya perintah return(…) untuk. 
mengembalikan dan private static int maksudnya adanya tipe data yang ditulis 
bukan void. 

perintah  c=tambah();  merupakan baris perintah untuk memanggil fungsi dan 
menampung nilai kembalinya pada suatu variabel penampung, pada contoh  
diatas  adalah variabel c sebagai penampung dari nilai yang dikembalikan oleh 
fungsi tambah. 

Membuat fungsi 

Memanggil 
fungsi 
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Nilai balik dari suatu fungsi juga dapat langsung dipanggil, dicontohkan pada 
pada System.out.println(“Hasil Pengurangan = ”+kurang();  yang mana akan  
mengembalikan hasil pengurangan dari fungsi kurang() . 

Output dari class FungsiHitung dapat dilihat dibawah ini. 

 

 

D.	Sub	Program	dengan	Parameter	berupa	Variabel	
Biasa 

Pada contoh class FungsiHitung di diatas,  fungsi untuk mengurangi 2 
bilangan menggunakan variabel yang bersifat tetap yakni a dan b yang berasal 
dari inputan keyboard. Namun ada kalanya kita perlu sifat perhitungan yang 
lebih dinamis dan spesifik misalnya penjumlahan antara 3 bilangan, 
pengurangan kemudian dilanjutkan dengan pembagian dengan bilangan baru 
dan lain sebagainya 

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu diterapkan konsep parameter di 
dalam fungsi. Parameter adalah data yang dikirim ke  dalam suatu fungsi 
untuk diproses. Yang dimaksud dengan parameter berupa variabel biasa 
adalah parameter fungsi bertipe skalar, yaitu int, double, boolean, char dan 
sebagainya. 

Contoh sub program dengan parameter berupa variabel biasa ada di class 
FungsiHitung pada gambar dibawah ini. 
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Pada class FungsiHitung2 diatas adalah class yang memiliki 2 fungsi yakni 
tambah dan kurang yang mana meminta 2 buah variabel bertipe int sebagai 
parameternya.   

Pada region public static void main  inilah pemanggilan fungsi tambah dan 
kurang dilakukan.  Di sini anda perhatikan perbedaan peletakkan variabel a 
dan b sebagai parameter di kedua fungsi itu !!  Di fungsi tambah  letak 
variabel a di kiri b sedangkan fungsi kurang letak variabel a di kanan b . Di 
sinilah memang kegunaan parameter berupa variabel biasa dalam sub 
program, agar hasil yang diberikan dapat lebih dinamis.  

Tampilan hasil running dari program class FungsiHitung2 dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini. 
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E.	Sub	Program	dengan	Parameter	berupa	Variabel	
Array 

Selain bisa mengirim parameter berupa variabel biasa, pada suatu fungsi kita 
juga bisa mengirim parameter yang berupa data array. Untuk lebih jelasnya 
perhatikan contoh program dibawah ini. 

   

Pada contoh program diatas kita bisa melihat bahwa penulisan dan 
pemanggilan fungsi sama dengan fungsi berparameter variabel biasa hanya 
saja parameternya kali ini berupa variabel Array bertipe  int untuk 
menghitung rata-rata dari data angka di array tersebut. Hasil running dari 
program class ParamArray dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 



 

Paryanta, S.Kom, M.Kom STMIK AUB Surakarta Page 7 
 

 

F.	Overloading	Function 

Fungsi overloading adalah suatu fungsi  yang bisa dideklarasikan lebih dari 
satu kali. Bingung?? Sebenarnya fungsi-fungsi tersebut memiliki nama yang 
sama tetapi parameter atau tipe datanya harus berbeda satu sama lain.    

Pada contoh di bawah ini,  kita melihat fungsi dengan nama tambah 
dideklarasikan dua kali tetapi tipe data dari kedua fungsi ini berbeda yaitu int 
dan double. Tetapi saat memanggil fungsi tersebut maka program tersebut 
secara otomatis akan memanggil fungsi sesuai dengan parameter yang sesuai 
tipe datanya, misalkan parameter yang dibutuhkan int maka fungsi tambah 
yang diambil adalah tambah(int bil1, int bil2) dan seterusnya. 
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G.	Recursive	Function 

Fungsi yang dikatakan bersifat rekursif adalah suatu fungsi dimana salah satu 
baris perintah pada suatu program memanggil fungsi yang sama dengan 
dirinya atau dengan kata lain fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil 
dirinya sendiri. Perhatikan contoh program dibawah ini: 

 

Ada dua syarat yang harus dimiliki suatu fungsi agar bisa dikatakan sebagai 
fungsi rekursif, yaitu: 

 Ada terminating point, contoh : if(banyak>0)  
 Ada bagian yang berulang-ulang contoh: tampilkanKata(kata, banyak-1)  

Output dari program class Rekursif ada pada gambar dibawah ini: 
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TUGAS LATIHAN 
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