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KOORDINAT

 Untuk membangun sebuah objek pada layar, Anda harus memanggil

salah satu dari metode yang tersedia didalam kelas Graphics.

 Pada semua metode drawing memiliki argumen yang mewakili titik-akhir, 

titik-sudut dan titik-awal dari sebuah objek yang berisi nilai-nilai dalam

sistem koordinat yang membangun grafik, sebagai contoh : suatu garis

dimulai dari titik-awal (10,10) dan titik-akhir (20,20).

Sistem koordinat pada java selalu dimulai dari titik (0,0) yang 

diposisikan pada sudut kiri atas

Nilai x positif berada di kanan dan nilai y positif 

berada di bawah.



KOORDINAT

Catatan :

Sistem koordinat pada java berbeda 

dengan bahasa pemrograman yang 

lainnya, dimana dimulai dari sudut 

bawah. Apabila Anda belum 

terbiasa bekerja dengan posisi yang 

terbalik ini, maka disarankan agar 

Anda mulai memperbanyak latihan 

dengan sistem koordinat pada java.



PENGATURAN KOORDINAT

Contoh:
Gambar 1 Bentuk Persegi sama sisi dimulai pada titik (20,20) dengan
Width=40 dan Height=40 maka titik akhir gambar (60,60).

Gambar 2 Bentuk lingkaran dengan Diameter X=30 dan Diameter 
Y=30, supaya tidak tertumpuk dengan gambar pertama maka cara

menentukannya dengan melihat titik X paling akhir yang sudah

digunakan yaitu 60 maka misalnya kita mulai dengan titik X=80 pada

gambar kedua akan lebih aman karena lebih dari 60. Titik Awal

(80,10) dengan Titik akhir X akhir = X awal +diameter x = 80+30=110, Y 

akhir= Y awal + diameter Y = 10 + 30 = 40. Maka Titik Akhirnya

(110,40)

Gambar 3. Dapat dimulai pada titik Y lebih dari 60 dikarenakan
Gambar 1 memlilki Titik akhir Y =60. 

Menggambar banyak bentuk dalam satu

bidang gambar (satu class) dapat

dilakukan dengan cara menentukan titik

koordinat yang tepat supaya tidak terjadi

tumpukan.

Merancang output dengan

menggunakan Milimeterblok merupakan

langkah yang tepat sebelum

pengcodingan.



WARNA

 Java menyediakan metode-metode dan perilaku untuk berurusan

dengan warna secara umum melalui kelas Color, dan juga menyediakan

metode untuk mengatur warna latar depan dan latar belakang.

Warna dalan java, menggunakan standar

24-bit, dimana warna diwakili oleh

konbinasi merah, hijau dan biru

Setiap komponen warna dapat memiliki

nilai antara 0 dan 255

Nilai 0,0,0 adalah warna hitam, 255,255,255 

adalah warna putih

Model warna abstrak 

Java dipetakan ke model 

warna dimana platform 

Java berjalan, biasanya 

hanya 256 warna atau 

kurang yang dapat dipilih



PEMANFAATAN OBJEK WARNA

Untuk 

menggambar 

objek dengan 

warna tertentu, 

kita harus 

membuat instance

dari kelas Color 

untuk mewakili 

warna itu

Kelas Color 

menentukan

seperangkat

objek warna

standar, yang 

disimpan

dalam

variabel kelas, 

untuk dengan

cepat

mengambil

objek warna

Sebagai contoh, Color.red mengembalikan 

objek Color yang mewakili warna merah (nilai 

RGB 255,0,0), Color.white mengembalikan warna 

putih (nilai RGB 255,255,255), dan seterusnya

Color Name RGB Value

Color.white 255,255,255

Color.black 0,0,0

Color.lightGray 192,192,192

Color.gray 128,128,128

Color.darkGray 64,64,64

Color.red 255,0,0

Color.green 0,255,0

Color.blue 0,0,255

Color.yellow 255,255,0

Color.magenta 255,0,255

Color.cyan 0,255,255

Color.pink 255,175,175

Color.orange 255,200,0



PEMANFAATAN WARNA

 Jika warna yang ingin digambarkan tidak ada dalam
objek Color standar, kita dapat membuat objek warna
dengan kombinasi merah, hijau, biru (RBG), asalkan kita
memiliki nilai RGB dari warna yang kita inginkan. Kita 
hanya perlu membuat objek warna baru.

 Baris perintah di bawah ini akan menghasilkan warna
abu-abu tua.

 Kita dapat membuat warna apa saja dari gabungan
nilai RGB

Color c = new Color (140,140,140);



Contoh 1: Pewarnaan Oval

import java.applet.Applet;

import java.awt.Graphics;

import java.awt.Color;

public class gambarOval extends Applet {

public void paint (Graphics z){    

z.setColor (Color.blue);

z.drawOval (50,50,200,200);

z.setColor (Color.red);

z.fillOval (300,50,200,100);

}

}

Memanggil warna

yang sudah ada sesuai

nama warna

Merupakan metode

untuk menggambar

dengan penuh tidak

hanya tepian, jika

tanpa setColor maka

warna dasar yang 

akan mengisi bidang

yaitu HITAM



Contoh 2: Pewarnaan Oval

import java.applet.Applet;

import java.awt.Graphics;

import java.awt.Color;

public class warnaOval extends Applet {

public void paint (Graphics z){

Color a = new Color (0,0,255);    

z.setColor (a);

z.drawOval (50,50,200,200);

Color b = new Color (255,0,0);

z.setColor (b);

z.fillOval (300,50,200,100);

}

}

Mengatur warna

dengan menggunakan

nilai RGB



Contoh 3: Perwarnaan Oval tanpa

setCollor

import java.applet.Applet;

import java.awt.Graphics;

public class warnaOvalhitam extends Applet {

public void paint (Graphics z){    

z.drawOval (50,50,200,200);

z.fillOval (300,50,200,100);

}

}



WARNA 

LATAR BELAKANG & LATAR DEPAN

Selain pengaturan warna kini untuk grafik, kita dapat juga mengatur

warna latar belakang dan latar depan applet dengan menggunakan

metode setBackGround() dan setForeGround()

Kedua metode ini di definisikan dalam kelas

java.awt.Component, dimana applet – dan juga kelas yang 

kita buat – secara otomatis menjadi pewarisnya



WARNA LATAR BELAKANG

 Untuk mengatur warna latar belakang applet, kita menggunakan

metode setBackGround() yang nilai defaultnya adalah abu-abu

terang (agar sesuai dengan latar belakang browser). Metode

tersebut menerima satu argumen, yakni objek Color.

setBackGround (Color.white);



CONTOH BACKGROUND



WARNA LATAR DEPAN

 Metode setForeGround() juga menerima warna tunggal sebagai argumen

dan akan mempengaruhi apa pun yang telah digambar. Kita dapat

menggunakan setForeGround() untuk mengubah warna segala bentuk

yang ada dalam applet sekaligus, tidak dengan menggambar ulang satu

persatu.

setForeGround(Color.black);



CONTOH FOREGROUND



terimakasih


