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PENGANTAR JAVA

A. Asal Mula JAVA
B. Kelebihan JAVA
C. Ciri Khas JAVA
D. Perangkat Lunak
E. Penerapan JAVA
F. Java Virtual Machine
G. Pengembangan Program Java

A . Asal Mula JAVA
Diperkenalkan pertama oleh tim Sun System yang dipimpin 
Patrick Naughton dan James Gosling tahun 1991 dengan code 
name Oakname Oak
1995, Oak berubah nama menjadi Java
Ide pertama : karena adanya motivasi untuk membuat bahasa 
pemrograman yang bersifat portable dan platform independent, 
yang dapat digunakan untuk membuat piranti lunak pada 
bermacam peralatan elektronik
1996, diadopsi Netscape, JDK 1.1 diluncurkan 1996, kemudian 
JDK 1 2 J2EE (J 2 E i Edi i ) b b i J2SEJDK 1.2, J2EE (Java 2 Enterprise Edition ) yang berbasis J2SE 
yaitu servlet, EJB dan JSP.
Terakhir J2ME (Java 2 Micro Edition) yang diadopsi Nokia, 
Siemens, Motorola, Samsung & Sony Ericsson
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B . Kelebihan JAVA
Portable dan Platform Independent
Dapat dieksekusi di semua platform tanpa memerlukan 
kompilasi ulang asalkan tersedia Java Virtual Machine untukkompilasi ulang, asalkan tersedia Java Virtual Machine untuk 
platform tersebut
Automatic garbage collector
Mendealokasi memori secara otomatis
Bekerja sebagai background thread prioritas rendah, menjamin 
ketersediaan memori saat diperlukan
Menghilangkan pewarisan berganda karena dianggap 
merugikang
Mengurang pointer aritmatik
Penggunaan pointer dibatasi dengan menggunakan reference 
untuk menghindari program melakukan tindakan yang tidak 
seharusnya
Memiliki array sejati
Mengurang kerancuan antara pemberian nilai (=) dengan 
statement kondisional (==)

C . Ciri Khas JAVA

Sederhana dan mudah dipahamip
Berorientasi Objek 
Terdistribusi
Memiliki library rutin lengkap untuk dirangkai pada 
protokol TCP/IP
Kemampuan networking lebih kuat dan mudah 
dipakaip
Kuat (Robust)
Menekankan pada pengecekan awal untuk 
menghindari kemungkinan terjadinya masalah
Bersifat strongly typed dan memiliki run-time 
checking
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... Ciri Khas JAVA

Aman (Secure)
M k i k k t h i dMekanisme keamanan yang kuat mencegah virus dan 
menghindari kerusakan sistem
Netral Arsitektur
Mendukung aplikasi yang beroperasi di lingkungan jaringan 
yang heterogen dengan bermacam arsitektur perangkat keras 
dan sistem operasi
Mampu bekerja sama dengan berbagai antarmuka bahasa 
pemrogramanp g
Portable
Spesifikasi Java tidak bergantung pada lingkungan 
implementasi. Dapat dieksekusi di semua platform tanpa 
memerlukan kompilasi ulang, asalkan tersedia Java Virtual 
Machine untuk platform tersebut

... Ciri Khas JAVA

Interpreted
I t t J d t k k i k d b t JInterpreter Java dapat mengeksekusi kode byte Java secara 
langsung pada setiap mesin yang terdapat interpreter dan 
sistem run-time Java
Kinerja yang tinggi
Skema yang memungkinkan interpreter berjalan pada 
kecepatan penuh tanpa perlu memeriksa lingkungan run-time
Automatic garbage collector : bekerja sebagai background 
thread prioritas rendah, menjamin ketersediaan memori saat p , j
diperlukan
Multithreading
Kemampuan untuk melakukan beberapa pekerjaan sekaligus
Dinamis
Mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berkembang
Bahasa dan sistem run-time yang dinamis dalam tahap linking-
nya
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D . Perangkat Lunak

Developer :
-. J2SE  (JAVA 2 Second Edition)
-. JDK (Java Development Kit)

Terdiri dari : JRE (Java Run-time Environment) 
+ Java Compiler dan Source code library Java

-. Dokumentasi API (Application Programming
Interface)
Berisi dokumentasi Java Standard Library : informasi 

lengkap mengenai Class Java

E . Penerapan JAVA

Aplikasi stand-aloneAplikasi stand alone
Servlet dan JSP
Dukungan aplikasi lain, seperti :
-. Java untuk XML
-. JDeveloper untuk ORACLE

CORBA-. CORBA
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F . Java Virtual Machine

Komponen JAVA :Komponen JAVA :
-. Java Virtual Machine (JVM)
-. Java Application Programming Interface 

(JAPI)

xxx.java

------------------------

------------------------

xxx.class

------------------------

------------------------

compiler Interpreter

01001010010011…

Java Virtual Machine

... Java Virtual Machine

Source Code
…

Source Code

class test{
string data;
int I;
---
---}

PC

Macintosh

Java Runtime

Byte Code

----------------
----------------
----------------

UNIX
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G . Tahap Pengembangan

Edit : Penyuntingan program dengan editor dan y g p g g
disimpan berekstensi .java
Compile : Kompilasi program dan mengubahnya 
ke bytecode berekstensi .class
Load : Class loader akan memuat bytecode ke 
memori
Verify : Bytecode verifier menguji semua apakah 
bytecode valid dan tidak melanggar batasan 
security Java
Execute : Interpreter membaca bytecode dan 
merubahnya ke bentuk yang dimengerti komputer

... Tahap Pengembangan
Editor Disk

Compiler

Class Loader

Disk

Disk

Primary Memory

Bytecode 
Verifier

Interpreter

Primary Memory

Primary Memory


