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 Bagian 3 ini akan membahas dasar-dasar pemrograman berbasis ActionScript. Selain itu, 

bagian ini akan menjelaskan struktur dari statement dasar pada ActionScript, operator-operator 

pada ActionScript, penjelasan umum tentang class dan package, hingga pada bagian akhir bagian 3 

akan dibahas tentang access-control modifier yang dapat digunakan pada ActionScript. 

3.1 Case Sensitive 

 ActionScript adalah bahasa pemrograman yang bersifat case sensitive, artinya adalah 

penulisan huruf kapital (huruf besar) dan huruf kecil dianggap berbeda. Kesalahan dalam penulisan 

huruf kapital atau huruf kecil akan berakibat error pada program. 

 Penulisan yang benar pada syntax dasar ActionScript akan mengubah warna teks menjadi 

biru (default), atau warna lain sesuai pengaturan yang langlah-langkahnya dapat dilihat pada bagian 

1. Perhatikan gambar 3.1 yang menunjukkan penulisan syntax yang benar dan penulisan syntax yang 

salah. 
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Gambar 3. 1 (1) Penulisan syntax yang benar, dan (2) Penulisan syntax yang salah 

 
3.2 Fungsi Trace 

 Trace adalah sebuah fungsi untuk menampilkan pesan pada panel output. Contoh struktur 

penulisan dari fungsi trace sebagai berikut: 

trace("pesan di sini"); 

 
 Untuk lebih jelasnya, lakukan langkah berikut:  

1 Buat sebuah file Flash (ActionScript 3.0) baru. 

2 Klik frame 1 pada layer 1. 

3 Buka panel actions dengan menekan tombol F9. 

4 Ketikkan script di atas pada panel action. 

5 Simpan file ini dengan nama myApplication.fla. 

6 Lakukan test movie dengan menekan tombol Ctrl + Enter.  

7 Script di atas akan menghasilkan tampilan sesuai dengan gambar 3.2 berikut. 



 

Gambar 3. 2 Pesan pada jendela output menggunakan fungsi trace 

 
3.3 Komentar 

 Komentar adalah baris kode yang tidak dieksekusi. Fungsi dari komentar adalah untuk 

memberikan keterangan tertentu pada baris kode. Komentar akan sangat berguna dalam 

pembuatan aplikasi besar yang terdiri dari banyak baris kode. 

 Untuk menuliskan komentar ada 2 cara, yaitu dengan memberikan tanda (//) dan tanda 

(/**/) sebelum menuliskan pesan. Tanda (//) digunakan untuk menuliskan komentar yang terdiri 

dari 1 baris, sedangkan tanda (/**/) digunakan untuk menuliskan komentar yang lebih dari 1 baris. 

Baris kode yang diberikan tanda komentar akan berwarna abu-abu (default). 

 Masih menggunakan file myApplication.fla, modifikasi script pada file tersebut menjadi 

berikut: 

/* 

Nama : Nama Saya 

Alamat : Alamat Saya 

Email : EmailSaya@email.com 

*/ 

 

//fungsi trace 

 

trace("pesan di sini"); 

 
 Script di atas akan menghasilkan tampilan pesan yang sama dengan gambar 3.2. Meskipun 

pada script ini ditambahkan komentar, namun komentar tidak akan dieksekusi sebagai baris 

program. Fungsinya hanya untuk memberikan keterangan pada baris kode. 

 

Gambar 3. 3 Contoh penulisan baris komentar 

 



3.4 Tipe Data dan Variabel 

 “Data refers to the numbers, strings, and other information that you can manipulate within 

Flash.” (Learning Actionscript in Adobe Flash, help file Flash). Data didefinisikan ke dalam variabel. 

Data juga dapat diload dari file eksternal (file text, xml, dll.), webservice (via http, dll.), dan database. 

 Beberapa tipe data yang akan sering digunakan adalah, sebagai berikut: 

1. String, yaitu kumpulan karakter huruf, angka maupun punctuation karakter (!, @, #, $, %, 

dan lain-lain.). 

2. Number, yaitu data numerik, defaultnya bertipe float, dapat bertipe integer atau unsigned 

integer (bilangan integer yang hanya memiliki nilai positif.  

3. Boolean, yaitu tipe data yang terdiri atas 2 kondisi yaitu true dan false. True juga dapat diisi 

dengan angkan > 0, sedangkan false dapat juga diisi dengan angka 0. 

4. Object, yaitu kumpulan dari properties, atribut yang mendeskripsikan objek. 

5. MovieClip yaitu symbol yang dapat memainkan animasi. 

6. Void, mengindikasikan function yang tidak memberikan return value. 

7. Null, yaitu segala sesuatu yang bersifat null. 

8. Undefined, yaitu tipe data yang belum didefinisikan. Secara default, setiap tipe data yang 

belum diberikan value akan dianggap undefined. 

 Seperti yang telah dibahas sebelumnya, data didefinisikan ke dalam variabel. Variabel 

berfungsi untuk menyimpan informasi. Beberapa aturan dalam penulisan variabel adalah, sebagai 

berikut: 

1. Variabel dapat berupa sebuah atau sekumpulan karakter yang terdiri dari huruf dan angka, 

hindari penggunaan punctuation karakter (!, @, #, $, %, dan lain-lain). 

2. Variabel harus diawali dengan huruf. 

3. Variabel bersifat CASE-SENSITIVE, yang berarti variabel lowercase atau huruf kecil dengan 

variabel uppercase atau huruf besar dianggap berbeda. Jadi variabel A dengan variabel a 

adalah 2 variabel yang berbeda. 

4. Yang paling penting, hindari penamaan variabel sama dengan keyword Actionscript (contoh: 

trace, var, String, dll.). Keyword Actionscript  adalah syntax yang berwarna biru jika 

dituliskan pada flash. 

 Untuk melihat value dari suatu variabel, dapat menggunakan perintah 

trace(nama_variabel). Value variabel tersebut akan muncul di Output panel. 

 Contoh deklarasi variabel namaMahasiswa dengan tipe data String: 

var myString:String; 

var myString:String = new String("hello world"); 

var myString:String = "hello world";  

 
  

  



 Amati contoh deklarasi dan pemanggilan value variabel pada script berikut: 

var namaMahasiswa:String; 

namaMahasiswa="saya Mahasiswa"; 

trace(namaMahasiswa); 

 

var namaSaya:String="saya Mahasiswa"; 

trace (namaSaya); 

 

var sayaMahasiswa:String=new String("saya Mahasiswa"); 

trace(sayaMahasiswa); 

 

 Pada saat dijalankan, ketiga script di atas akan memberikan value yang sama pada output 

panel, yaitu saya Mahasiswa.  

 Penentuan tipe data pada variabel merupakan masalah yang sangat penting untuk 

diperhatikan. Perhatikan contoh script berikut ini. 

var namaMahasiswa:String; 

namaMahasiswa=100; 

trace(namaMahasiswa); 

 
 Saat dijalankan, script ini akan mengeluarkan error pada output. Perhatikan script yang 

diberi tanda di atas. Value namaMahasiswa tidak sesuai dengan tipe datanya. 

3.4.1. Tipe Data String 

 String adalah kumpulan karakter yang tersusun atas huruf, numerik maupun punctuation. 

Value variabel bertipe string harus diapit oleh single quotation marks (‘) maupun double quotation 

marks (“). Berikut beberapa contoh value untuk tipe data string: 

var namaJurusan:String="ILMU KOMPUTER FPMIPA UPI"; 

var namaUniversitas:String='Universitas Pendidikan Indonesia'; 

var namaKota:String="Bandung"; 

var namaDepan:String="Fadhil"; 

var namaBelakang:String="Hidayat"; 

trace(namaJurusan); 

trace(namaUniversitas); 

trace(namaKota); 

trace(namaDepan+" "+namaBelakang); 

 

Escape Sequence pada String 

 Misalkan terdapat sebuah variabel string bertuliskan Nama saya “Fadhil Hidayat”, 

pertanyaan yang muncul adalah bagaimana menuliskan tanda kutip (“) di dalam string? Jawabannya 

dengan menggunakan escape sequence, yang diawali dengan karakter \ (backslash), sehingga 

scriptnya menjadi: 

var namaSaya:String="Nama saya \"Fadhil Hidayat\"";  
trace(namaSaya); 



 Gambar di 3.4 adalah beberapa fungsi escape sequence yang disediakan Flash. 

 

Gambar 3. 4 Escape sequence yang disediakan Flash 

 

3.4.2. Tipe Data Number 

 Secara default, tipe data Number bersifat Float (bilangan real), dengan value minimun 5e-

324 dan maksimum 1.79E+308. Tipe data Number dapat dimanipulasi dengan menggunakan 

operator aritmatik tambah (+), kurang (-), kali (*), bagi (/), mod (%), increment (++) dan decrement  

(--). Contoh script: 

var a:Number=100; 

var b:Number=12.5; 

trace(a+b);   // menghasilkan output 112.5 

trace(a-b);   // menghasilkan output 87.5 

trace(a*b);   // menghasilkan output 1250 

trace(a/b);   // menghasilkan output 8 

trace(a%b);   // menghasilkan output 0 

a++;     // sama dengan a=a+1 

b--;     // sama dengan b=b-1 

trace(a);    // menghasilkan output 101 

trace(b);    // menghasilkan output 11.5 

 
 Output dari script di atas akan terlihat seperti gambar 3.5 berikut. 

 

Gambar 3. 5 Hasil operasi pada tipe data number 



3.4.3. Tipe Data Integer dan Unsigned Integer 

 Tipe data integer adalah tipe data untuk bilangan bulat, baik bilangan bulat positif maupun 

bilangan bulat negatif. Tipe data unsigned integer adalah tipe data untuk bilangan bulat positif saja. 

Contoh script menggunakan tipe data integer dan unsigned integer sebagai berikut: 

var a:int=-100; 

var b:uint=5; 

trace(a+b);  // menghasilkan output -95 

trace(a-b);  // menghasilkan output -105 

trace(a%b);  // menghasilkan output 0 

a++;    // sama dengan a=a+1 

b--;    // sama dengan b=b-1 

trace(a);   // menghasilkan output -99 

trace(b);   // menghasilkan output 4 

 
 Perhatikan apa yang terjadi jika variabel b yang bertipe unsigned integer diisi dengan nilai 

negatif seperti berikut: 

var a:int=-100; 

var b:uint=-5; 

trace(a+b); 

 

 

Gambar 3. 6 Error yang terjadi jika uint diisi nilai negatif 

 Perhatikan gambar 3.6, meskipun terdapat warning pada compiler errors, program juga 

menghasilkan nilai output. Akan tetapi, output yang dihasilkan tidak sesuai dengan aturan 

perhitungan bilangan. 

3.4.4. Tipe Data Boolean 

 Value untuk tipe data boolean yaitu true (1, 2, …) atau false (0). Boolean digunakan untuk 

logical operator. Berikut ini adalah logical operator yang terdapat dalam Actionscript: 

 Logical AND (&&) 

 Logical OR (||) 

 Logical NOT (!) 

 



 Perhatikan script berikut: 

var c:Boolean;  // deklarasi variabel c sebagai boolean  

var d:Boolean;  // deklarasi variabel d sebagai boolean  

var e:Boolean;  // deklarasi variabel e sebagai boolean  

var a:Number=9;   // a bernilai true 

var b:Number=0;   // b bernilai false 

c=a&&b;    // c = a AND b 

d=a||b;   // d = a OR b 

e=!a;    // e = NOT a 

trace(c);    // true AND false akan bernilai false (0) 

trace(d);    // true OR false akan bernilai true (1) 

trace(e);    // NOT true bernilai false 

 
 Script di atas akan mengasilkan output seperti pada gambar 3.7 berikut. 

 

Gambar 3. 7 Output operasi boolean 

 
3.4.5. Tipe Data Object 

 Object adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan properties. Properties adalah atribut yang 

mendeskripsikan suatu objek. Untuk lebih memahami tipe data objek, perhatikan script berikut ini: 

var dataMahasiswa:Object=new Object(); 

dataMahasiswa.nim="056921"; 

dataMahasiswa.nama="Nama Saya"; 

dataMahasiswa.jurusan="Ilmu Komputer"; 

dataMahasiswa.nilai=92; 

trace("Nim : "+dataMahasiswa.nim); 

trace("Nama : "+dataMahasiswa.nama); 

trace("Jurusan : "+dataMahasiswa.jurusan); 

trace("Nilai : "+dataMahasiswa.nilai); 

 
 Variabel dataMahasiswa memiliki tipe data object, sedangkan nim, nama, jurusan dan nilai 

adalah properties dari dataMahasiswa. 

3.4.6. Tipe Data Shape 

 Tipe data shape digunakan untuk menyimpan data gambar vektor (shape). Perhatikan 

contoh script berikut: 

var shape:Shape = new Shape(); 

shape.graphics.beginFill(0x000000); 

shape.graphics.lineStyle(1, 0x000000); 

shape.graphics.drawCircle(100, 100, 50); 

shape.graphics.endFill(); 

addChild(shape); 



 Script tersebut akan mengasilkan keluaran berupa gambar lingkaran seperti yang terlihat 

pada gambar 3.8 berikut. 

 

Gambar 3. 8 Tipe data shape yang berisi bentuk lingkaran 

 
3.4.7. Tipe Data MovieClip 

 Movieclip adalah symbol yang dapat memainkan animasi. Movieclipt adalah tipe data yang 

berhubungan dengan graphic element. Movieclip memiliki fungsi untuk mengontrol grafis dengan 

menggunakan event handler. Perhatikan script berikut: 

var lingkaran:MovieClip = new MovieClip(); 

lingkaran.graphics.beginFill(0x000000); 

lingkaran.graphics.lineStyle(1, 0x000000); 

lingkaran.graphics.drawCircle(100, 100, 50); 

lingkaran.graphics.endFill(); 

addChild(lingkaran); 

 

lingkaran.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,drag); 

function drag(event:MouseEvent){ 

 this.startDrag(false); 

} 

 
 Sekilas aplikasi yang diperoleh dari script di atas mirip dengan gambar 2.8, akan tetapi 

lingkaran yang terbentuk dapat didrag menggunakan mouse. Berbeda dengan tipe data shape, tipe 

data movieclip dapat diberikan event handler. 

3.4.8. Tipe Data Sprite 

 Tipe data sprite adalah tipe data yang dapat menyimpan movieclip dan shape. Tipe data ini 

sering digunakan untuk membuat container. Perhatikan script berikut: 

 



var container:Sprite = new Sprite(); 
container.graphics.lineStyle(1, 0x000000); 

container.graphics.drawRect(10, 10, 530, 380); 
addChild(container); 
 
var lingkaran:MovieClip = new MovieClip(); 
lingkaran.graphics.beginFill(0x000000); 
lingkaran.graphics.lineStyle(1, 0x000000); 
lingkaran.graphics.drawCircle(100, 100, 50); 
lingkaran.graphics.endFill(); 
lingkaran.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,dragLingkaran); 
 
var segiempat:MovieClip = new MovieClip(); 
segiempat.graphics.beginFill(0x888888); 
segiempat.graphics.lineStyle(1, 0x888888); 
segiempat.graphics.drawRect(200, 50, 100, 100); 
segiempat.graphics.endFill(); 
segiempat.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,dragSegiempat); 
 
container.addChild(lingkaran); 
container.addChild(segiempat); 
 
function dragLingkaran(event:MouseEvent){ 
 this.lingkaran.startDrag(false); 
} 
 
function dragSegiempat(event:MouseEvent){ 
 this.segiempat.startDrag(false); 
} 

 
 Aplikasi yang dihasilkan script di atas dapat dilihat pada gambar 3.9 berikut. 

container

 

Gambar 3. 9 Sprite yang menampung movieclip 

 
3.4.9. Null 

 Null artinya variabel ini tidak menyimpan data apapun (null). Value null digunakan untuk 

beberapa situasi dimana membutuhkan identifikasi terhadap isi suatu variabel.  Berikut contoh script 

menggunakan value null: 



var a:*; 

a = null; 

trace(a); 

if (a == null) { 

 trace("a adalah null"); 

} 

 
3.4.10. Undefined 

 Undefined adalah value data default untuk setiap variabel yang belum memiliki value dan 

belum ditentukan tipe datanya. Perhatikan script berikut ini: 

var a:*; 

trace(a); 

if (a == undefined) { 

 trace("a belum memiliki value"); 

} 

 
 Variabel a adalah variabel yang belum didefinisikan tipe datanya. Selain itu, variabel a belum 

diberikan value apapun. Tipe data untuk a memiliki value undefined. Maka hasil keluaran dari 

trace(a) adalah undefined. 

3.5 Konstanta 

 Konstanta adalah variabel yang hanya boleh diisi sekali dalam suatu aplikasi. Nilai konstanta 

adalah tetap karena tidak dapat diubah. Contoh deklarasi konstanta menggunakan syntax const, 

perhatikan script berikut: 

const hello:String = "Hello world"; 

const tahun:Array = new Array(2005, 2006, 2007); 

 

trace(hello); 

trace(tahun); 

 
 Karena nilai konstanta tidak dapat berubah, maka script berikut akan menghasilkankan 

output error. 

const hello:String = "Hello world"; 

hello = "hai"; 

 

trace(hell0); 

 
 Khusus pada array, nilai konstanta dapat ditambah namun nilai yang sudah dimasukkan tidak 

dapat diubah. Perhatikan output dari script berikut. 

const tahun:Array = new Array(2005, 2006, 2007); 

trace(tahun); 

 

tahun.push(2008); 

trace(tahun); 

 



3.6 Konversi Tipe Data 

 Beberapa fungsi konversi data yang dapat digunakan pada ActionScript 3, antara lain: 

1 Fungsi parseFloat, 

2 Fungsi int, 

3 Fungsi uint, dan 

4 Fungsi String. 

 
3.6.1 Fungsi parseFloat 

 Fungsi parseFloat berguna untuk melakukan konversi data menjadi float atau bilangan real. 

Data yang dapat dikonversi menjadi float adalah data string yang berisi karakter angka saja. 

Sedangkan untuk data bertipe integer atau unsigned integer tidak perlu dilakukan konversi data 

menggunakan fungsi parseFloat, karena Flash akan secara otomatis mengenalnya sebagai float. 

Script berikut ini adalah contoh penggunaan fungsi parseFloat. 

var a:String = "12.5"; 

var b:int = 100; 

var c:Number; 

c = b/parseFloat(a); 

trace(c); 

  
3.6.2 Fungsi int 

 Fungsi int berguna untuk melakukan konversi data menjadi integer atau bilangan bulat. Tipe 

data yang dapat dikonversi menjadi integer adalah tipe data float (Number) dan tipe data string yang 

memiliki value berupa karakter angka saja. Perhatikan output dari script berikut. 

var d:String = "202.5"; 
var e:Number = 21.5; 
trace(int(d)); 

trace(int(e)); 

 
 Pembulatan float yang dihasilkan pada fungsi int di atas memiliki sifat floor atau dibulatkan 

ke bawah. 

3.6.3 Fungsi uint 

 Fungsi uint berguna untuk melakukan konversi data menjadi integer positif. Tipe data yang 

dapat dikonversi menjadi integer positif adalah tipe data float (Number) positif dan tipe data string 

yang memiliki value berupa karakter angka saja dan bernilai positif. Perhatikan output dari script 

berikut. 

var f:String = "22.5"; 
var g:Number = 11.5; 
trace(uint(f)); 

trace(uint(g)); 

 
 Sama halnya dengan fungsi int, pembulatan float yang dihasilkan pada fungsi uint di atas 

memiliki sifat floor atau dibulatkan ke bawah. 



3.6.4 Fungsi String 

 Fungsi string berguna untuk melakukan konversi dari tipe numerik yaitu float, integer dan 

unsigned integer, menjadi tipe data string. Perhatikan output script berikut: 

var h:Number = 2.45; 

var i:uint = 10; 

var j:int = 2011; 

trace(String(h)+" "+String(i)+" "+String(j)); 

 
 Output yang dihasilkan pada script di atas adalah hasil penjumlahan string. 

3.7 Separator dan Operator 

 Separator yang terdapat di dalam ActionScript 3.0 adalah sebagai berikut: 

Separator Nama Fungsi 

. Titik Pemisah syntax dan pemisah antara objek dengan 

properties. 

[   ] Kurung siku Menentukan index array. 

(   ) Kurung Menentukan parameter suatu fungsi, menentukan 
ekspresi untuk kondisi dan pengulangan. 

; Titik koma Menandakan akhir dari baris kode. 

, Koma Digunakan sebagai pemisah nilai pada array. 

“ Kutip dua Digunakan untuk mengisi nilai string. 

‘ Kutip satu Digunakan untuk mengisi nilai string. 

{   } Kurung 
Kurawal 

Digunakan untuk mengisi kode pada pengulangan, 
kondisi, fungsi, class dan package. 

 
 Separator harus digunakan sesuai dengan struktur dari syntax pada ActionScript. Kesalahan 

pada separator akan mengakibatkan error pada saat program dijalankan. Flash akan memberikan 

hint (petunjuk) separator yang harus digunakan untuk beberapa syntax. Perhatikan gambar 3.10 

berikut, Flash akan memberikan hint berupa tooltips untuk memberikan petunjuk struktur dan 

separator yang digunakan. 

 

Gambar 3. 10 Hint pada syntax 

 Operator pada Flash terdiri dari arithmetic operator dan logical operator. Arithmetic 

operator berfungsi untuk melakukan operasi-operasi aritmatika, sedangkan logical operator 

berfungsi untuk operasi boolean. Operator-operator yang terdapat di dalam ActionScript 3.0 adalah 

sebagai berikut: 



Oparator Tipe Fungsi 

+ Arithmetic Penambahan pada numerik dan penyambungan string 

- Arithmetic Pengurangan pada data numerik 

* Arithmetic Perkalian pada data numerik 

/ Arithmetic Pembagian pada data numerik 

% Arithmetic Sisa pembagian integer pada data numerik 

! Logical Operasi NOT pada data boolean 

~ Logical Negasi pada data boolean 

^ Logical XOR pada data boolean 

= Arithmetic Hasil dari operasi 

< Logical Indentifikasi apakah nilai pada bagian kiri lebih kecil dari 
nilai pada bagian kanan untuk data numerik 

> Logical Indentifikasi apakah nilai pada bagian kiri lebih besar dari 
nilai pada bagian kanan untuk data numerik 

<= Logical Indentifikasi apakah nilai pada bagian kiri lebih kecil atau 
sama dengan nilai pada bagian kanan untuk data numerik 

>= Logical Indentifikasi apakah nilai pada bagian kiri lebih besar atau 
sama dengan nilai pada bagian kanan untuk data numerik 

== Logical Indentifikasi apakah nilai pada bagian kiri sama dengan 
nilai pada bagian kanan untuk data numerik dan data 
string 

!= Logical Indentifikasi apakah nilai pada bagian kiri tidak sama 
dengan nilai pada bagian kanan untuk data numerik dan 
data string 

&& Logical Operasi AND pada data boolean. 

|| Logical Operasi OR pada data boolean 

and Logical Operasi AND pada data boolean 

or Logical Operasi OR pada data boolean 

<< Arithmetic Operasi left shift pada data numerik biner 

>> Arithmetic Operasi arithmetic right shift pada data numerik biner 

>>> Logical Operasi logical right shift pada data numerik biner 

+= Arithmetic Operasi pertambahan nilai pada bagian kiri dengan nilai 
pada bagian kanan untuk data numerik dan data string 

-= Arithmetic Operasi pengurangan nilai pada bagian kiri dengan nilai 
pada bagian kanan untuk data numerik 

*= Arithmetic Operasi perkalian nilai pada bagian kiri dengan nilai pada 
bagian kanan untuk data numerik 

/= Arithmetic Operasi pembagian nilai pada bagian kiri dengan nilai 
pada bagian kanan untuk data numerik 

%= Arithmetic Operasi pencarian sisa hasil pembagian nilai pada bagian 
kiri dengan nilai pada bagian kanan untuk data numerik 

^= Logical Operasi XOR untuk nilai pada bagian kiri dengan nilai 
pada bagian kanan untuk data numerik 

<<= Arithmetic Operasi left shift nilai pada bagian kiri sebanyak nilai pada 
bagian kanan untuk data numerik biner 

>>= Arithmetic Operasi arithmetic right shift nilai pada bagian kiri 
sebanyak nilai pada bagian kanan untuk data numerik 
biner 

>>>= Logical Operasi logical right shift nilai pada bagian kiri sebanyak 
nilai pada bagian kanan untuk data numerik biner 



 Contoh penggunaan arithmetic dan logical operator dalam ActionScript seperti pada script 

berikut ini. 

var a:int=8; 

var b:String="hello"; 

var c:Boolean=false; 

var d:Number=6; 

trace(a - d); 

trace(a ^ 2); 

trace(b + " world"); 

trace(!c); 

trace(~d); 

trace(a >> 1); 

 
 Script di atas akan menghasilkan output sesuai dengan gambar 3.11 berikut. 

 

Gambar 3. 11 Hasil operasi arithmetic dan logical 

 Perhatikan kembali gambar 2.11 di atas, apabila data numerik dikenakan operator logical, 

maka data numerik tersebut akan dikonversi menjadi biner terlebih dahulu sebelum dilakukan 

operasi. Hasil operasi pada biner akan dikonversi kembali menjadi desimal. 

3.8 Kondisi 

 Operasi kondisi akan melakukan eksekusi pada operasi jika suatu kondisi terpenuhi. Syntax 

untuk statement kondisi pada ActionScript adalah, sebagai berikut: 

1. If - else 

2. Switch 

 
3.8.1. If - else 

 Struktur syntax kondisi if - else adalah sebagai berikut. 

if(kondisi){ 

 Operasi jika kondisi terpenuhi; 

}else if(kondisi){ 

 Operasi jika kondisi pertama tidak terpenuhi; 

}else{ 

 Operasi jika semua kondisi tidak terpenuhi; 

} 

 

 



 Script berikut adalah contoh penggunaan syntax if - else. 

var sambutan; 

var bahasa = "indonesian";  

if (bahasa == "english") { 

 sambutan = "Hello"; 

} else if (bahasa == "japanese") { 

 sambutan = "Konnichiwa"; 

} else if (bahasa == "french") { 

 sambutan = "Bonjour"; 

} else if (bahasa == "german") { 

 sambutan = "Guten tag"; 

} else { 

 sambutan = "Apa kabar";  

} 

trace(sambutan);  

 
 Syntax if - else dapat juga berbentuk if saja, tanpa menggunakan syntax else. Selain itu, 

syntax if - else juga dapat dibuat bersarang, seperti pada contoh script berikut. 

var a:Number = 11; 

var b:String = "Indonesia"; 

if((a%2) > 0){ 

 if(b == "Indonesia"){ 

  trace("Bilangan Ganjil"); 

 }else{ 

  trace("Odd Number"); 

 } 

} 

 
3.8.2. Switch 

 Teknik kondisi menggunakan syntax switch sangat efektif digunakan jika pada suatu kasus 

terdapat banyak kondisi, script yang dituliskan akan menjadi panjang jika dituliskan dalam bentuk 

kondisi if - else. Struktur statement switch adalah sebagai berikut. 

switch(kondisi){ 

 case nilai1:operasi jika nilai1 terpenuhi; 

   break; 

 case nilai2:operasi jika nilai 2 terpenuhi; 

     break; 

 default:  operasi jika tidak ada kondisi terpenuhi; 

   break; 

} 

 
 Perhatikan struktur syntax switch di atas, masing-masing kondisi dibatasi dengan syntax 

break. Fungsi dari syntax break adalah untuk menghentikan proses pencocokkan kondisi setelah 

salah astu kondisi terpenuhi. 

 

 



 Script berikut adalah contoh penggunaan syntax switch. 

var greeting:String; 

var language="indonesian"; 

switch (language) { 

 case "english" : 

  greeting="Hello"; 

  break; 

 case "japanese" : 

  greeting="Konnichiwa"; 

  break; 

 case "french" : 

  greeting="Bonjour"; 

  break; 

 default : 

  greeting="Apa kabar"; 

  break; 

} 

trace(greeting); 

 
3.9 Pengulangan 

 Operasi pengulangan akan melakukan eksekusi pada operasi secara berulang-ulang dan akan 

berhenti jika suatu kondisi terpenuhi. Syntax untuk statement pengulangan pada ActionScript 

adalah, sebagai berikut: 

1. Do - while 

2. While 

3. For 

4. For - each 

 
3.9.1. Do - while 

 Pengulangan do - while akan melakukan identifikasi pada kondisi setelah suatu operasi 

dilakukan. Struktur dari syntax do - while adalah sebagai berikut. 

do { 

 operasi; 

} 

while (kondisi); 

 
 Script berikut adalah contoh penggunaan syntax do - while. 

var total = 2; 

var counter = 0; 

do { 

 total *= 2; 

 counter ++; 

} 

while (counter < 0); 

trace(total); 



3.9.2. While 

 Pengulangan while akan melakukan identifikasi pada kondisi sebelum suatu operasi 

dilakukan. Struktur dari syntax while adalah sebagai berikut. 

while (kondisi){ 

 operasi; 

} 

 
 Script berikut adalah contoh penggunaan syntax while. 

var total = 2; 

var counter = 0; 

while (counter < 0){ 

 total *= 2; 

 counter ++; 

} 

trace(total); 

 
 Perhatikan output yang dihasilkan pada contoh script menggunakan syntax do - while 

dengan script yang menggunakan syntax while. Syntax do - while akan menghasilkan output 4 yang 

diperoleh dari operasi perkalian 2 sebelum dilakukan identifikasi pada kondisi. Berbeda dengan 

output pada script yang menggunakan syntax while, output yang dihasilkan adalah 2 karena kondisi 

pengulangan tidak terpenuhi. 

 Script berikut adalah contoh penggunaan syntax while yang digabung dengan syntax if. 

var address = "fadhil_hidayat@yahoo.com"; 

var isValidAddress = false; 

var i = 0; 

while (i < address.length) { 

 if (address.charAt(i) == "@") { 

  isValidAddress = true; 

  break; 

 } 

 i++; 

} 

trace(isValidAddress); 

 

3.9.3. For 

 Pengulangan for akan melakukan suatu pengulangan secara beruntun selama kondisi masih 

terpenuhi. Index pengulangan for dapat menaik atau menurun. Berikut adalah struktur syntax for. 

for (index awal; kondisi; index menaik/menurun) { 

 operasi; 

} 

 
 Script berikut adalah contoh penggunaan syntax for dengan index menaik dari index 0 

hingga index 4. 



var total = 2; 

for (var i = 0; i < 5; i++) { 

 total *= 2; 

} 

trace(total); 

 
 Script berikut adalah contoh penggunaan syntax for dengan index menurun dari index 10 

hingga index 1. 

var total = 1; 

for (var i = 10; i > 0; i--) { 

 total *= i; 

} 

trace(total); 

 
 Contoh lain penggunaan syntax for untuk melakukan identifikasi alamat email yang valid 

sebagai berikut. 

var address = "fadhil_hidayat@yahoo.com";  

var isValidAddress = false; 

for (var i = 0; i < address.length; i++) { 

 if (address.charAt(i) == "@") { 

  isValidAddress = true; 

  break; 

 }  

} 

trace(isValidAddress);  

 
3.9.4. For - each 

 Pengulangan for - each sering digunakan untuk menampilkan semua properti pada suatu 

data bertipe objek. Struktur dari pengulangan for - each adalah sebagai berikut: 

for each (index in object){ 

 operasi; 

}  

 
 Script berikut adalah contoh penggunaan syntax for - each. 

var Mahasiswa:Object = new Object(); 

 

Mahasiswa.nama = "Fadhil Hidayat"; 

Mahasiswa.nim = 2867; 

Mahasiswa.aktif = true; 

 

for each (var value:* in Mahasiswa){ 

 trace(value); 

}  

 
 Perhatikan script di atas, variabel Mahasiswa memiliki tipe data Objek. Mahasiswa memiliki 

3 properties, yaitu nama, nim dan aktif. Output dari script di atas dapat dilihat pada gambar 3.12 

berikut. 



 

Gambar 3. 12 Output pengulangan for - each 

 Penggunaan pengulangan for - each juga dapat digunakan pada data array, seperti pada 

script berikut. 

var a:Array = new Array(1,2,3,4,5,6,7,8); 

for each (var i:int in a){ 

 trace(i); 

} 

 
 Script di atas akan menampilkan seluruh elemen di dalam array. 

3.10 Fungsi 

 Fungsi adalah kumpulan script yang mengerjakan operasi untuk tujuan tertentu. Terdapat 

beberapa jenis fungsi yang dapat digunakan dalam membangun suatu aplikasi menggunakan 

ActionScript 3.0, yaitu: 

1. Built-in functions 

2. Named dan user-defined functions 

3. Anonymous functions 

4. Callback functions 

5. Constructor functions 

6. Function literal 

 
3.10.1 Built-in function 

 Function yang tidak tergabung di dalam class disebut sebagai top-level functions atau ada 

juga yang menyebutnya dengan predefined atau built-in functions. Built-in function adalah function 

yang sudah disediakan oleh aplikasi Flash. Built-in functions dapat dipanggil langsung tanpa 

menggunakan constructor, artinya fungsi ini dapat dipanggil hanya dengan satu baris script saja. 

Beberapa contoh built-in function adalah: 

1. trace(); 

2. setInterval(); 

3. dan lain-lain 

 Script berikut adalah contoh penggunaan built-in function. 

var teks:String = "ActionScript 3.0"; 

trace(teks); 

 



3.10.2 Named dan user-defined functions 

 Named dan user-defined functions adalah fungsi buatan sendiri dan diberi nama sendiri oleh 

programmer, script yang terdapat di dalam blok function dapat dituliskan sendiri tergantung 

kebutuhan. Fungsi ini dipanggil dengan menggunakan namanya diikuti dengan parameter dari fungsi 

tersebut. Fungsi ini relatif terhadap timeline. Misalkan sebuah function terletak pada frame 1, maka 

script tersebut tidak dapat diakses pada frame 2, demikian pula sebaliknya.  

 Berikut ini adalah struktur dari named and user-defined functions: 

function functionName(parameters) {  

    function block; 

}  

//script pemanggilan fungsi 

functionName(parameter); 

 
 Script berikut adalah contoh named and user-defined functions. 

function cetakPesan() { 

    trace("Halo, pesan ini dipanggil menggunakan function"); 

} 

cetakPesan();  

 
 Script berikut ini adalah contoh penggunaan parameter di dalam fungsi. 

var a:String = "Pesan ini dimasukkan sebagai parameter"; 

function cetakParameter(b:String) { 

    trace(b); 

} 

cetakParameter(a); 

 
3.10.3 Anonymous functions 

 Anonymous functions, adalah fungsi yang tidak disebutkan namanya atau fungsi yang tidak 

memiliki nama yang spesifik. Script berikut ini adalah contoh penggunaan anonymous function. 

var pesan:Function = function () { 

    trace("ini adalah unonymous function");  

}; 

pesan();  

 
 Anonymous functions mempunyai variable yang bebas relatif terhadap lingkungan yang 

mengikat variable tersebut. Anonymous function tidak dapat dipanggil sebelum function tersebut 

dideklarasikan. Perhatikan named function berikut ini. 

pesan();  

function pesan() { 

    trace("ini adalah user-defined function");  

} 

 
 Script di atas tidak menampilkan error. Perhatikan penulisan anonymous function berikut. 



pesan();  

var pesan:Function = function () { 

    trace("ini adalah unonymous function");  

}; 

 
 Script di atas akan menampilkan error karena function pesan yang dipanggil tidak dikenal 

oleh program. 

3.10.4 Callback functions 

 Callback function adalah function yang dipanggil setelah mengerjakan suatu event tertentu, 

misalnya setelah melakukan pemanggilan data yang terdapat pada file teks.  

3.10.5 Constructor functions 

 Constructor adalah function yang dijalankan secara otomatis saat dilakukan pemanggilan 

class. Constructors functions terdapat di dalam class dan memiliki nama yang sama dengan nama 

class. Lebih lanjut tentang constructor akan dipaparkan pada bagian object oriented programming 

ActionScript. Untuk sedikit memahami constructor functions pada ActionScript 3.0, coba analisis 

script berikut ini: 

class ClassA { 

    function ClassA() { 

        trace("ClassA constructor"); 

    } 

} 

 
 Di dalam class ClassA terdapat function ClassA, function ini adalah contructor class ClassA 

dana akan dijalankan secara otomatis saat class ClassA dipanggil.  

3.10.6 Function literal 

 Function literal adalah sebuah unnamed function yang dideklarasikan di dalam expression 

sebuah statement. Fungsi ini digunakan sebagai temporarily function. Karena sifatnya yang 

sementara, maka fungsi literal ini tidak dapat dijalankan secara bersamaan. Struktur dari function 

literal adalah, sebagai berikut: 

function(function (param1, param2, etc) { Statements; }); 

 
 Untuk lebih memahami function literal, perhatikan contoh script berikut ini: 

var nama:String = "Fadhil Hidayat";  
setInterval(function() {trace(nama);}, 1000); 

 

 Expresi dari statement setInterval adalah literal function yang menghasilkan output value 

dari variabel nama. 

 

 



3.10.7 Return Value pada Functions 

 Untuk memberikan return value dari suatu function, gunakan return statement. Untuk lebih 

memahami return value pada suatu function, coba amati script berikut ini dan perhatikan 

outputnya. 

function getArea(width:Number, height:Number):Number { 

     return width * height; 

} 

var area:Number = getArea(10, 12); 

trace(area); 

 
 Function getArea() akan melakukan return value berupa width*height dan memasukkannya 

ke dalam variabel area, sehingga variabel area akan bernilai width*height, yaitu 10 * 12 = 120.  

3.11 Actionscript Eksternal 

 Penulisan ActionScript juga mengenal konsep opensource. Untuk menerapkan konsep open 

source ini, maka script harus dituliskan dalam eksternal ActionScript file. Eksternal ActionScript file 

ini dapat dibuka dengan text editor selain Flash. Programmer hanya melakukan kompilasi pada 

program utama dan dapat melakukan modifikasi script tanpa menggangu program utama. 

 Langkah untuk membuat file external ActionScript sebagai berikut: 

1. Tekan Ctrl + N atau pada menu bar pilih File > New. 

2. Pilih ActionScript File 

3. Klik OK. 

4. Ketikkan script pada text editor ActionScript file. Misalnya ketikkan script berikut, kemudian 

save dengan nama External.as. 

var nim:String="056921"; 

var nama:String="Fadhil Hidayat"; 

var jurusan:String="Ilmu Komputer"; 

var dataMahasiswa:Function=function(){ 

 trace(nim); 

 trace(nama); 

 trace(jurusan); 

} 

 
5. Tekan Ctrl + N. 

6. Pilih Flash File (ActionScript 3.0). 

7. Pada frame 1 ketikkan script berikut. 

include "External.as" 

dataMahasiswa(); 

 
8. impan dengan nama External.fla. 

9. Jalankan aplikasi dengan menekan tombol Ctrl + Enter. 

 Fungsi yang terdapat di dalam file eksternal dapat dipanggil menggunakan syntax include. 



3.12 Class 

 “Classes are the backbone of ActionScript 2.0” (Learning Actionscript in adobe Flash, help file 

Flash). Maksudnya, pada dasarnya ActionScript adalah bahasa pemrograman yang dibangun dari 

class-class yang telah dibuat oleh developer flash. Programmer dapat menggunakan class tersebut 

dengan script-script yang sederhana dan mudah untuk diingat. 

 Berikut adalah struktur dasar penulisan class. 

class NamaClass {  

 Class body 

}  

 
 Pembahasan tentang class sangat erat kaitannya dengan object oriented programming 

(OOP). Pembahasan tentang OOP ini akan dipaparkan pada bagian bagian 15 tentang object oriented 

ActionScript. 

 Pada ActionScript 3.0, class didefinisikan pada file ActionScript external berekstensi *.as. 

Untuk membuat sebuah file actionscript external, pilih file > new > Actionscript File. Actionscript 

external (file berekstensi *.as) juga dapat dibangun menggunakan text editor seperti notepad, 

wordpad, dan lain-lain. Nama file ActionScript external harus sama dengan nama classnya. Pada 

struktur class di atas, maka nama filenya adalah NamaClass.as. 

 Terdapat 2 tipe class pada ActionScript 3.0, yaitu: 

1. Built-in Class, yaitu class yang sudah disediakan oleh Flash. Programer dapat memanggilnya 

dalam bentuk statement yang sederhana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, “Classes 

are the backbone of ActionScript”, beberapa syntax ActionScript yang tergolong built-in class 

adalah: Array, Color, Date, Math, dan lain-lain. Contoh penggunaan built - in class adalah 

sebagai berikut. 

var Data:Array=new Array("A","B","C"); 

for(var i:Number=0;i<Data.length;i++){ 

 trace(Data[i]); 

} 

Data.unshift("D"); 

trace(Data); 

 

Data.shift(); 

trace(Data); 

 

Data.push("E"); 

trace(Data); 

 

Data.pop(); 

trace(Data); 

 

Data.reverse(); 

trace(Data); 

 



Contoh lain dari built-in class adalah class Date berikut ini. 

var waktu:Object=new Date(); 

var dataHari:Array=new Array("Minggu","Senin","Selasa","Rabu",  

                             "Kamis","Jum\'at","Sabtu"); 

var dataBulan:Array=new Array("Januari","Februari","Maret","April",  

                              "Mei","Juni","Juli","Agustus",  

                              "September","Oktober","November", 

                              "Desember"); 

var tanggal=waktu.getDate(); 

var hari=dataHari[waktu.getDay()]; 

var bulan=dataBulan[waktu.getMonth()]; 

var tahun=waktu.getFullYear(); 

trace(hari+"/"+tanggal+"/"+bulan+"/"+tahun); 

 
2. Custom Class, adalah class yang dibuat sendiri dengan maksud dan tujuan yang sesuai 

dengan kebutuhan programmer dalam membangun suatu aplikasi. Script berikut adalah 

contoh custom class. 

Untuk membuat dan menuliskan suatu custom class, ikuti langkah berikut: 

1) Pilih File > New > ActionScript File. 

2) Save dengan nama Bola.as. Ingat, nama file harus sama dengan nama class, untuk itu 

perhatikan penggunaan huruf kapital. 

3) Script berikut ini ditulis di tempat yang disediakan, BUKAN di panel Action. 

package { 

  public class Bola { 

    function Bola(nama,warna,bentuk,berat) { 

      trace("Pembuatan bola "+nama+" sukses"); 

      trace("warna: "+warna); 

      trace("bentuk: "+bentuk); 

      trace("berat: "+berat); 

    } 

  } 

} 

 
4) Simpan pekerjaan dengan tombol Ctrl + S. 

5) Buat sebuah Flash File (ActionScript 3.0) baru dengan menekan tombol Ctrl + N > Flash File 

(ActionScript 3.0). 

6) Save dengan nama Bola.fla. 

7) Pada frame 1, ketikkan script berikut. 

import Bola; 
var basketBall:Bola = new Bola("Bola basket", "oren", "bundar",  
                               "ringan"); 
var bowlingBall:Bola = new Bola("Bola bowling", "hitam", "bundar", 
                                "berat"); 
var rugbyBall:Bola = new Bola("Bola rugbi", "coklat", "lonjong",  

                              "ringan"); 

 
8) Simpan pekerjaan, kemudian text movie dengan menekan tombol Ctrl  + Enter. 



Perhatikan kembali contoh script di atas, pemanggilan class yang terdapat pada file eksternal 

dapat dilakukan dengan menggunakan syntax import nama class. 

3.13 Package 

 Package adalah folder yang berisi kumpulan class. Pembuatan dan penentuan package 

bertujuan untuk megorganisir class-class yang telah dibuat. Package biasanya digunakan untuk 

mengatur class yang saling berhubungan. Sebagai contoh,  class SegiEmpat, Lingkaran, dan SegiTiga, 

didefinisikan dalam file SegiEmpat.as, Lingkaran.as, dan SegiTiga.as. Asumsikan ketiga file 

actionscript ini disimpan dalam folder BangunDatar. Maka penulisan class harus didahului dengan 

nama folder dan dipisahkan dengan separator dot (.), seperti contoh berikut ini:= 

class BangunDatar.SegiEmpat {  
 //isi class SegiEmpat  

} 

 
 Class SegiEmpat tedapat di dalam folder BangunDatar. 

class BangunDatar.Lingkaran {  
  //isi class Lingkaran  

} 

 
 Class Lingkaran tedapat di dalam folder BangunDatar. 

class BangunDatar.SegiTiga {  
  //isi class SegiTiga  

} 

 
 Class SegiTiga tedapat di dalam folder BangunDatar. 

 Penulisan class di dalam package dapat dituliskan sebagai berikut. 

Package BangunDatar{ 
 class SegiEmpat {  
  //isi class SegiEmpat  
 } 

} 

 
 Pemanggilan class yang terdapat dalam package dapat dilakukan dengan menggunakan 

syntax import nama package.nama class. Jika suatu class terdapat di dalam sub-folder suatu folder, 

maka pemanggilan class harus menyertakan semua folder dan sub foldernya. Pemanggilan class 

pada script di atas adalah sebagai berikut. 

import BangunDatar.SegiEmpat; 

 
3.14 Access-Control Modifier 

 Acces modifier akan menentukan hak akses atas suatu class, method atau variabel. Perlu 

diperhatikan bahwa acces-control modifier ini tidak dapat diberikan pada method constructor, yaitu 

method dengan nama yang sama dengan nama classnya. Pada dasarnya suatu constructor akan 

selalu memiliki access-control modifier public. 



3.14.1. Public 

 Access-control modifier public berarti class, constant atau method dapat dipanggil dengan 

metode pemanggilan apapun dan dapat diakses oleh class apapun dan file manapun. Access-control 

modifier public dapat diterapkan pada class, constant, method maupun variabel. Pada Adobe Flash 

CS4, class yang dipanggil langsung oleh main program harus diberi access-control modifier public. 

 Langkah berikut adalah contoh penggunaan access-control modifier public pada 

ActionScript. 

1. Buat sebuah ActionScript File baru dengan cara menekan tombol Ctrl + N. 

2. Pilih ActionScript File. 

3. Simpan dengan nama Mahasiswa.as. 

4. Ketikkan script berikut ini. 

package{ 

 public class Mahasiswa{ 

  public var nama:String = ""; 

  public var angkatan:String = ""; 

  function Mahasiswa(a:String, b:String){ 

   this.nama = a; 

   this.angkatan = b; 

  } 

  public function cetakData():void{ 

   trace(this.nama); 

   trace(this.angkatan); 

  } 

 } 

} 

 
5. Simpan pekerjaan dengan menekan tombol Ctrl + S. 

6. Buat sebuah Flash File (ActionScript 3.0) baru dengan cara menekan tombol Ctrl + N. 

7. Pilih Flash File (ActionScript 3.0). 

8. Simpan dengan nama Mahasiswa.fla. 

9. Ketikkan script berikut ini pada frame 1. 

var dataMahasiswa:Object = new Mahasiswa("Rani","2005"); 

dataMahasiswa.cetakData(); 

 
10. Simpan pekerjaan dengan menekan tombol Ctrl + S. 

11. Test movie dengan menekan tombol Ctrl + Enter. 

 Perhatikan script di atas, class, method dan variabel public dapat dipanggil dan diakses 

dengan cara pemanggilan yang sederhana. 

3.14.2. Private 

 Access-control modifier private pada variabel atau method berarti hanya class yang 

mendeklarasikannya yang dapat mengakses variabel atau method tersebut. Access-control modifier 

private hanya dapat diberikan pada variabel dan method saja, dan tidak dapat diberikan pada class, 



package level variabel atau fungsi, ataupun pada method di dalam interface. Penjelasan tentang 

interface akan dibahas pada bagian 15 tentang object oriented ActionScript. 

 Langkah berikut adalah contoh penggunaan access-control modifier private pada 

ActionScript. 

1. Buat sebuah ActionScript File baru dengan cara menekan tombol Ctrl + N. 

2. Pilih ActionScript File. 

3. Simpan dengan nama Hewan.as. 

4. Ketikkan script berikut ini. 

package{ 

 public class Hewan{ 

  private var nama:String = ""; 

  private var suara:String = ""; 

  function Hewan(a:String, b:String){ 

   this.nama = a; 

   this.suara = b; 

   this.suaraHewan(); 

  } 

  private function suaraHewan():void{ 

   trace(this.nama+" "+ this.suara); 

  } 

 } 

} 

 
5. Simpan pekerjaan dengan menekan tombol Ctrl + S. 

6. Buat sebuah Flash File (ActionScript 3.0) baru dengan cara menekan tombol Ctrl + N. 

7. Pilih Flash File (ActionScript 3.0). 

8. Simpan dengan nama Hewan.fla. 

9. Ketikkan script berikut ini pada frame 1. 

var Kucing:Object = new Hewan("Kucing","Mengeong"); 

 
10. Simpan pekerjaan dengan menekan tombol Ctrl + S. 

11. Test movie dengan menekan tombol Ctrl + Enter. 

 Karena method suaraHewan memiliki access-control modifier private, sehingga jika script 

pada Hewan.fla diubah menjadi script berikut, program akan menampilkan output runtime error. 

var Kucing:Object = new Hewan("Kucing","Mengeong"); 

Kucing.suaraHewan(); 

 
3.14.3. Static 

 Access-control modifier static pada suatu method atau variabel menyatakan bahwa variabel 

atau method tersebut hanya dapat diakses dengan cara menyebutkan nama classnya diikuti dengan 

nama method atau variabel. Struktur pemanggilan dari variabel atau method static sebagai berikut. 

namaClass.namaMethodStatic(); 

namaClass.namaVariabelStatic = value; 



 Langkah berikut adalah contoh penggunaan access-control modifier static pada ActionScript. 

1. Buat sebuah ActionScript File baru dengan cara menekan tombol Ctrl + N. 

2. Pilih ActionScript File. 

3. Simpan dengan nama Static.as. 

4. Ketikkan script berikut ini. 

package { 
 public class Static { 
  public static var staticVariable:String = "hello world"; 
  public static function cetak(a:String){ 
   trace(a); 
  } 
  }  
} 

 
5. Simpan pekerjaan dengan menekan tombol Ctrl + S. 

6. Buat sebuah Flash File (ActionScript 3.0) baru dengan cara menekan tombol Ctrl + N. 

7. Pilih Flash File (ActionScript 3.0). 

8. Simpan dengan nama Static.fla. 

9. Ketikkan script berikut ini pada frame 1. 

trace(Static.staticVariable);  

Static.staticVariable = "Ini variabel static";  

Static.cetak(Static.staticVariable); 

 
10. Simpan pekerjaan dengan menekan tombol Ctrl + S. 

11. Test movie dengan menekan tombol Ctrl + Enter. 

 Karena method cetak memiliki access-control modifier static, sehingga jika script pada 

Static.as dan pada Satic.fla masing-masing diubah menjadi script berikut, program akan 

menampilkan output runtime error. 

 Script pada Static.as. 

package { 

 public class Static { 

  public static var staticVariable:String = "hello world"; 

  function cetakStatic(a:String){ 

   cetak(a); 

  } 

  public static function cetak(a:String){ 

   trace(a); 

  }   

  }  

} 

 
 Script pada Static.fla. 

trace(Static.staticVariable);  

Static.staticVariable = "Ini variabel static";  

Static.cetakStatic(Static.staticVariable); 



 Perhatikan kembali modifikasi script Static.as dan script Static.fla, method cetakStatic yang 

memiliki access-control modifier public memanggil method cetak yang memiliki access-control 

modifier static. Proses ini akan menghasilkan error karena method static adalah milik dari class dan 

tidak dapat diakses oleh instance di dalam class. 

3.14.4. Internal 

 Access-control modifier internal pada class, variabel maupun method berarti bahwa class, 

variabel dan method tersebut dapat dipanggil atau diakses oleh metode pemanggilan apapun 

asalkan berada di dalam package yang sama. Secara default atau tanpa diberi access-control 

modifier, suatu class, properties, method maupun variabel adalah bersifat internal. 

 Langkah berikut adalah contoh penggunaan access-control modifier internal pada 

ActionScript. 

1. Buat sebuah ActionScript File baru dengan cara menekan tombol Ctrl + N. 

2. Pilih ActionScript File. 

3. Simpan dengan nama Internal.as. 

4. Ketikkan script berikut ini. 

package { 

 public class Internal { 

  public function Internal():void { 

   //constructor 

  } 

  internal function pesanInternal():void { 

   trace("Pesan dari Internal Method class Internal"); 

  } 

 } 

} 

 
5. Simpan pekerjaan dengan menekan tombol Ctrl + S. 

6. Buat sebuah ActionScript File baru dengan cara menekan tombol Ctrl + N. 

7. Pilih ActionScript File. 

8. Simpan pada folder yang sama dengan Internal.as, beri nama Demo.as. 

9. Ketikkan script berikut ini  

package{ 

 public class Demo { 

  import Internal; 

  public function Demo() { 

   var a:Internal = new Internal(); 

   a.pesanInternal(); 

  } 

 } 

} 

 
10. Simpan pekerjaan dengan menekan tombol Ctrl + S. 

11. Buat sebuah Flash File (ActionScript 3.0) baru dengan cara menekan tombol Ctrl + N. 

12. Pilih Flash File (ActionScript 3.0). 



13. Simpan dengan nama Internal.fla. 

14. Ketikkan script berikut ini pada frame 1. 

import Demo; 

var pesan:Demo = new Demo(); 

 
15. Simpan pekerjaan dengan menekan tombol Ctrl + S. 

16. Test movie dengan menekan tombol Ctrl + Enter. 

 Perhatikan script Demo.as, class Demo melakukan import pada class Internal dan dapat 

melakukan akses pada method pesanInternal yang memiliki access-control modifier internal. Agar 

method pesanInternal dapat diakses oleh class Demo, maka class Demo harus disimpan di folder 

yang sama dengan class Internal. 

3.14.5. Protected 

 Access-control modifier protected pada variabel maupun method berarti bahwa variabel dan 

method tersebut hanya dapat dipanggil atau diakses oleh instance di dalam class dan subclass yang 

mendeklarasikannya. Access-control modifier protected ini hanya dapat digunakan di dalam class, 

dan tidak dapat digunakan di dalam interface. Access-control modifier protected juga tidak dapat 

dikombinasikan dengan Access-control modifier private. Selain itu, access-control modifier protected 

juga tidak berlaku pada class dan package, hanya berlaku untuk variabel dan method saja. 

 Berbeda dengan access-control modifier private dimana method dan variabel dapat diakses 

oleh class pada package yang sama, access-control modifier protected hanya dapat diakses oleh 

subclass dari class yang mendeklarasikannya. 

 Langkah berikut adalah contoh penggunaan access-control modifier protected pada 

ActionScript. 

1. Buat sebuah ActionScript File baru dengan cara menekan tombol Ctrl + N. 

2. Pilih ActionScript File. 

3. Simpan dengan nama Protected.as. 

4. Ketikkan script berikut ini. 

package { 

 public class Protected { 

  protected var teks:String="pesan dari class Protected"; 

  protected function fungsiProtected():void { 

   trace("pesan dari fungsi Protected"); 

  } 

 } 

} 

 
5. Simpan pekerjaan dengan menekan tombol Ctrl + S. 

6. Buat sebuah ActionScript File baru dengan cara menekan tombol Ctrl + N. 

7. Pilih ActionScript File. 

8. Simpan pada folder yang sama dengan Internal.as, beri nama SubProtected.as. 

9. Ketikkan script berikut ini  



package { 

 public class SubProtected extends Protected { 

  public function SubProtected() { 

   cetak(); 

  } 

  protected function cetak():void { 

   trace(teks); 

   fungsiProtected(); 

  } 

 } 

} 

 
10. Simpan pekerjaan dengan menekan tombol Ctrl + S. 

11. Buat sebuah Flash File (ActionScript 3.0) baru dengan cara menekan tombol Ctrl + N. 

12. Pilih Flash File (ActionScript 3.0). 

13. Simpan dengan nama Protected.fla. 

14. Ketikkan script berikut ini pada frame 1. 

var a:SubProtected = new SubProtected(); 

 
15. Simpan pekerjaan dengan menekan tombol Ctrl + S. 

 Test movie dengan menekan tombol Ctrl + Enter. Perhatikan class SubProtected yang 

melakukan extend pada class Protected, class SubProtected adalah sub class dari class Protected.  

Dengan demikian, class SubProtected dapat melakukan akses pada variabel atau method dengan 

access-control modifier protected pada class Protected. 

3.14.6. Override 

 Override akan banyak digunakan pada object oriented ActionScript. Method yang diberi 

atribut override adalah method pada child class yang memiliki nama yang sama dengan method 

pada parent classnya. Atribut override hanya dapat diberikan pada method pada class yang 

melakukan extend dengan nama yang sama dengan method yang terdapat pada class yang diextend, 

namun atribut override tidak dapat diberikan pada variabel, method dengan access-control modifier 

static, method yang melakukan implement pada interface method dan method dengan access-

control modifier final. 

 Lebih lanjut, penjelasan tentang atribut override ini akan dipaparkan pada bagian 15 tentang 

object oriented ActionScript. 

3.14.7. Dynamic 

 Atribut dynamic pada suatu class berarti class tersebut dapat ditambahkan properties pada 

saat runtimenya (pada main programnya) meskipun class tersebut tidak mendeklarasikan apapun di 

dalamnya. 

 Langkah berikut adalah contoh penggunaan atribut dynamic pada ActionScript. 

1. Buat sebuah ActionScript File baru dengan cara menekan tombol Ctrl + N. 

2. Pilih ActionScript File. 



3. Simpan dengan nama Dynamic.as. 

4. Ketikkan script berikut ini. 

package { 

 public dynamic class Dynamic{ 

 } 

} 

 
5. Simpan pekerjaan dengan menekan tombol Ctrl + S. 

6. Buat sebuah Flash File (ActionScript 3.0) baru dengan cara menekan tombol Ctrl + N. 

7. Pilih Flash File (ActionScript 3.0). 

8. Simpan dengan nama Dynamic.fla. 

9. Ketikkan script berikut ini pada frame 1. 

var a:Dynamic = new Dynamic(); 

a.teks = "ini properties class Dynamic"; 

trace(a.teks); 

 
10. Simpan pekerjaan dengan menekan tombol Ctrl + S. 

11. Test movie dengan menekan tombol Ctrl + Enter. 

 Perhatikan script di atas, main program dapat menambahkan properties pada class Dynamic 

meskipun class tersebut tidak melakukan deklarasi pada properties tersebut. Bandingkan output 

program jika script pada Dynamic.as diubah menjadi berikut, kemudian jalankan file Dynamic.fla. 

package { 

 public class Dynamic{ 

 } 

} 

 
 Output dari script tersebut akan menghasilkan error karena class Dynamic tidak memiliki 

atribut dynamic, atau dengan kata lain class tersebut tertutup atau disegel. 

3.14.8. Final 

 Atribut final pada method atau class berarti method tersebut tidak dapat dioverride atau 

class tersebut tidak dapat diextend. Bisa dikatakan bahwa method tersebut tidak dapat berubah 

bentuk (polymorphism) atau class tersebut tidak dapat diturunkan (inheritance). Pembahasan lebih 

lanjut untuk konsep polymorphism dan inheritance akan dipaparkan pada bagian 15 tentang object 

oriented ActionScript. 

 Struktur method yang memiliki atribut final adalah sebagai berikut. 

final function namaMethod() {  

 Baris kode 

} 

  
 Struktur class yang memiliki atribut final adalah sebagai berikut. 

final class namaClass{ } 


