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JJaavvaaSSccrriipptt  --  BBaahhaassaa  PPeemmrrooggrraammaann  
BBeerrbbaassiiss  OObbyyeekk  
 
 
Bagi Anda yang belum familiar dengan pemrograman berbasis obyek, berikut ini ini akan 
dijelaskan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut.  
 
Sebagai permulaan, akan dijelaskan tentang apa itu obyek. Dalam realitas sehari-hari, 
terdapat banyak sekali obyek di sekitar kita, misal saja mobil kita, rumah, buku, kulkas dll.  
 
Misalkan Anda memandang suatu obyek, katakanlah mobil Mercedes Benz Anda. Apa 
yang bisa dilihat? Mungkin ada yang mengatakan mobilnya berwarna merah, beroda 4, 
memiliki 4 pintu misalnya, dll. Ketika Anda menyebut seperti itu, berarti Anda sedang 
menjelaskan properti suatu obyek. 
 
Lantas… misalkan ada pertanyaan, apa yang bisa dilakukan dengan mobil Mercedes Benz 
Anda? Mungkin ada yang mengatakan mobilnya dapat dijalankan mundur, maju, dapat 
dipercepat hingga 300 km/jam, atau dapat dijalankan dengan 2 roda ☺ dan seterusnya. 
Nah… ketika Anda menyebut hal ini, maka Anda sedang menyebutkan method suatu 
obyek. 
 
Sehingga dari contoh di atas, dapat dikatakan bahwa suatu obyek terdiri dari beberapa 
properti dan method. Dalam bahasa pemrograman berbasis obyek, konsep seperti ini akan 
diadopsi. 
 

Membuat Obyek dalam Javascript 
 
Setiap obyek dalam Javascript memiliki beberapa properti dan method untuk memanipulasi 
data. Sebagai contoh obyek dalam Javascript adalah Array(), kita sudah bahas materi ini 
sebelumnya. Obyek ini memiliki properti length yang digunakan untuk memperoleh 
banyaknya item data dalam array. Obyek Array() juga memiliki suatu method bernama 
sort() yang digunakan untuk mengurutkan data dalam array tersebut. Masih banyak obyek 
lain dalam Javascript yang dapat digunakan. 
 
Pada pembahasan sebelumnya, setiap kali kita membuat sebuah variabel bertipe array, kita 
menggunakan perintah berikut ini 
 
var namaVariabel = new Array();  

 
atau dapat pula berbentuk seperti di bawah ini, apabila langsung disebutkan elemennya. 
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var myArray = new Array("Joko", "Amir", "Budi"); 

 
Perintah di atas pada dasarnya adalah membuat obyek. Dalam hal ini namaVariabel adalah 
suatu obyek berbentuk Array(). 
 
Secara umum, perintah untuk membuat obyek dalam Javascript adalah 
 
var namaObyek = new bentukObyek(); 

 
Dalam pemrograman berbasis obyek, bentukObyek() dinamakan constructor. 
 
Selain obyek berbentuk Array(), terdapat obyek lain dalam Javascript, yaitu Date(), 
String(), Math(), dan beberapa lagi yang lain. Berikut ini contoh membuat obyek berbentuk 
Date(). 
 
var tanggal = new Date("1 Jan 2000"); 

 

Menggunakan Properti Obyek 
 
Untuk menggunakan properti dari obyek, caranya cukup mudah yaitu hanya dengan 
menuliskan nama obyek diikuti dengan dot (titik), lalu pilih properti yang diinginkan. 
Sebagai contoh, kita akan menggunakan properti obyek berbentuk Array untuk menghitung 
jumlah elemen yang tersimpan dalam array. Properti ini bernama length. 
 
contoh18.htm 
 
<html> 
<body> 
 <script language="JavaScript" type="text/javascript"> 
  
 var arrayKu = new Array(); 
  
 arrayKu[0] = "Jaka"; 
 arrayKu[1] = "Jiki"; 
 arrayKu[2] = "Juku"; 
 arrayKu[3] = "Jeke"; 
 arrayKu[4] = "Joko"; 
  
 document.write("Jumlah elemen array arrayKu : "+ arrayKu.length); 
  
 </script> 
</body> 
</html> 

 
Output dari script di atas adalah 
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Menggunakan Method dari Obyek 
 
Cara menggunakan method dari obyek sama dengan menggunakan properti, yaitu hanya 
dengan menuliskan nama obyek, kemudian diikuti dengan dot (titik), lalu tulis nama 
method yang diinginkan. Beberapa method merupakan suatu function sehingga akan 
mengembalikan suatu nilai. 
 
Berikut ini cara menggunakan salah satu method dari obyek berbentuk Array(). 
 
contoh19.htm 
 
<html> 
<body> 
 <script language="JavaScript" type="text/javascript"> 
  
 var arrayKu = new Array(); 
  
 arrayKu[0] = "A"; 
 arrayKu[1] = "C"; 
 arrayKu[2] = "E"; 
 arrayKu[3] = "D"; 
 arrayKu[4] = "B"; 
  
 document.write(arrayKu.sort()); 
  
 </script> 
</body> 
</html> 
 
Script di atas menunjukkan cara menggunakan method sort() pada obyek berbentuk 
Array(). Method ini berfungsi untuk mengurutkan/sorting elemen array. Perhatikan, bahwa 
dalam urutan elemen arrayKu adalah “A”, “C”, “E”, “D”, “B”. Selanjutnya akan kita lihat 
hasil scriptnya di browser. 
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Beberapa Obyek Dalam JavaScript 
 
Nama Obyek : Array 
Properties : 
 

Nama Properti Mulai Digunakan 
Pada 

Deskripsi 

length  JavaScript 1.1 
Jscript 2.0 

Menghasilkan jumlah elemen dari array 

 
Methods : 
 

Method Mulai Digunakan 
Pada 

Deskripsi 

concat()  JavaScript 1.2 
Jscript 3.0 

Menggabung elemen dari dua array  

join()  JavaScript 1.1 
Jscript 2.0 

Menggabung semua elemen array menjadi 
sebuah string tunggal.  

pop()  JavaScript 1.2 Mengambil elemen terakhir array. Method ini 
tidak didukung di IE 

push()  JavaScript 1.2 Menambahkan elemen pada bagian terakhir 
array. Tidak didukung di IE. 

reverse()  JavaScript 1.1 
Jscript 2.0 

Membalik urutan elemen array, sehingga 
elemen terakhir menjadi paling awal, dan juga 
kebalikannya.  

shift()  JavaScript 1.2 Menghapus elemen pertama dari array dan 
mengembalikan elemen pertama tersebut. 
Tidak didukung di IE.  
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Method Mulai Digunakan 
Pada 

Deskripsi 

slice()  JavaScript 1.2 
Jscript 3.0 

Mengembalikan subarray dari suatu array.  

sort()  JavaScript 1.1 
Jscript 2.0 

Sorting elemen array 

splice()  JavaScript 1.2 Menambahkan, menghapus dan mengganti 
elemen suatu array. Tidak didukung di IE. 

toString()  JavaScript 1.1 
Jscript 2.0 

Mengkonversi obyek array menjadi string 

 
 
Nama Obyek : Date 
 
Methods : 
 

Method Introduced Description 

getDate()  JavaScript 1.0 
Jscript 1.0 

Mendapatkan tanggal dari obyek date (1-s/d 
31) 

getDay()  JavaScript 1.0 
Jscript 1.0 

Mendapatkan hari dalam seminggu (1 s/d 
7). 1 = Senin, 2 = Selasa, dst… 

getFullYear()  JavaScript 1.3 
Jscript 3.0 

Mendapatkan tahun 

getHours()  JavaScript 1.0 
Jscript 1.0 

Mendapatkan jam (00 s.d 23) 

getMilliseconds()  JavaScript 1.3 
Jscript 3.0 

Mendapatkan jumlah milisekon 

getMinutes()  JavaScript 1.0 
Jscript 1.0 

Mendapatkan jumlah menit (0 s/d 59) 

getMonth()  JavaScript 1.0 
Jscript 1.0 

Mendapatkan bulan (0 s/d 11), 0 = Januari, 
1 = Pebruari, dst… 

getSeconds()  JavaScript 1.0 
Jscript 1.0 

Mendapatkan jumlah detik (0 s/d 59). 

getTime()  JavaScript 1.0 
Jscript 1.0 

Mendapatkan jumlah milisecon sejak 
January 1 1970 00:00:00  

 
Perhatikan contoh script berikut yang menggunakan beberapa method untuk obyek Date. 
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contoh20.htm 
 
<html> 
<body> 
 <script language="JavaScript" type="text/javascript"> 
  
 var hariIni = new Date(); 
  
 hari = hariIni.getDay(); 
  
 if (hari = 1) namaHari = "Senin"; 
 else if (hari = 2) namaHari = "Selasa"; 
 else if (hari = 3) namaHari = "Rabu"; 
 else if (hari = 4) namaHari = "Kamis"; 
 else if (hari = 5) namaHari = "Jumat"; 
 else if (hari = 6) namaHari = "Sabtu"; 
 else if (hari = 7) namaHari = "Minggu"; 
  
 tanggal = hariIni.getDate(); 
 bulan = hariIni.getMonth() + 1; 
 tahun = hariIni.getFullYear(); 
  
 document.write("Hari ini adalah " + namaHari +  
                     ", Tanggal " + tanggal + "/" + bulan +  
                     "/" + tahun); 
  
 </script> 
</body> 
</html> 

 
Script di atas akan menampilkan nama hari ini, dan tanggalnya (tanggal/bulan/tahun). 
Berikut ini adalah outpurnya 
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Masih banyak obyek lain dalam Javascript yang dapat digunakan, namun karena 
keterbatasan kemampuan penulis, maka untuk bab ini hanya dipilih beberapa obyek saja. 
Pembahasan obyek yang lain akan dilanjutkan pada bab tersendiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


