
MODUL 2 

MENGENAL TIPE DATA dan VARIABEL DALAM JAVA 
 

Seperti pada pemrograman yang lain, pemrograman java juga memiliki type data  VARIABEL yaitu: 

1. TIPE DATA 

Java  memiliki  tipe  data  yang  dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu tipe data 

primitive dan referensi. 

a. TIPE DATA PRIMITIF 

Delapan macam tipe data primitive dalam pemrograman Java, yaitu : 

1) Integer (Bilangan bulat) 

 

2). Floating Point (Pecahan) 

 

2) Char (karakter  tunggal) 

Cara penulisan diawali dan diakhiri petik tunggal (‘  ‘) 



3) Boolean (True dan False) 

Perlu diketahui bahwa String pada pemrograman java bukan merupakan type data melainkan 

sebuah Object yang secara  otomatis ada tanpa harus dibuat. 

 

b. Tipe Data Referensi 

Kelebihan pemrograman berorientasi objek adalah dapat mendefinisikan tipe  data  baru  yang 

merupakan objek dari  class  tertentu. Tipe  data ini digunakan untuk mereferensikan objek atau  

class  tertentu, seperti String. 

Latihan 2: 

Buat project baru dengan nama Tipe data 

Seperti pada contoh dibawah ini 

 

Hasilnya: 



 

2. VARIABEL 

Variabel adalah suatu nama yang digunakan untuk menampung data. Sebuah variable dibuat harus 

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

 

 

 

 

Untuk menambahkan nilai variable maka kita  bias 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) 

OPERATOR ARITMATIKA 

 

Tipe variable Nama variabel, tipe variable dapat berupa tipe data maupun Class 

Contoh 

Int nilai; 

Char  huruf; 

 

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’; 
 



 

OPERATOR PENUGASAN 

 
Latihan 3 

Buat project baru dengan nama Pvariabel 

 



 
Hasilnya: 

 

 

TUGAS: 

Buatlah program untukmenghitung  luas : 

1. Segitiga 

2. Kelilling Lingkaran 

3. Bujur sangkar 

4. Empat Persegi Pajang 

 

Bujur Sangkar                                                                               

Bujursangkar adalah bangun datar yang memiliki  empatbuah  sisisama panjang 

– Keliling :Panjang  salahsatu sisi  dikali 4 (4S) (AB + BC + CD + DA) 

– Luas : Sisi  dikali sisi (S x S) 

 PersegiPanjang 

Persegi panjang adalah bangun datar mirip bujursangkar namun dua sisi yang berhadapan lebih 

pendek atau lebih panjang dari dua sisi yang lain. Dua sisi yang panjang disebut panjang, 

sedangkan yang pendek disebut lebar. 

– Keliling :Panjang tambah lebar kali 2 ((p+l)x2) (AB + BC + CD + DA) 

– Luas : Panjang dikali lebar (pl) 



Segitiga 

– Keliling :Sisi pertama + sisi kedua + sisi ketiga (AB + BC + CA) 

– Luas : Panjang alas dikali pangjang tinggi dibagidua (a x t / 2) 

RumusLingkaran 

– Keliling : diameter dikali phi (d x phi) atau phi dikali 2 jari-jari (phi x (r + r) 

– Luas : phi dikali jari-jari dikali jari-jari (phi x r x r) 

– phi = 22/7 = 3,14 

 

 


