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INHERITANCE (PEWARISAN) 

 Inheritance adalah proses pewarisan data dan method dari 

suatu kelas kepada kelas yang lain. 

 Pewarisan ini bersifat menyeluruh, sehingga semua data dan 

method yang dimiliki oleh kelas asalnya akan diturunkan 

kepada kelas baru. 

 Kelas yang mewariskan disebut Kelas Super (Super Class), 

sedangkan kelas yang diwariskan disebut subkelas (Sub 

Class). Dalam beberapa referensi, kelas super disebut juga 

Kelas Induk, sementara sub-kelas sebagai Kelas Anak. 
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 Bila dalam hierarki kelas, kelas induk mendapatkan juga 

pemwarisan dari kelas lainnya, maka data dan method yang 

berasal dari kelas tersebut akan ikut diwariskan pula kepada 

kelas anaknva. 

 Sebagai contoh, kelas C merupakan kelas yang diwariskan 

dari kelas induk B. 

 Sementara itu. Kelas B mendapatkan sebagian besar data 

dan mentodnya dari proscs pewarisan kelas A, maka secara 

otomatis data dari method yang berasal dari kelas A juga 

akan diwariskan kepada kelas C. 

INHERITANCE (PEWARISAN) 
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 Pertanyaan mungkin akan timbul, bila Anda bisa 

menjalin semua data dan method dari suatu kelas, 

mengapa menggunakan inheritance? 

1. Bersifat Reusable 

 Salah satu keuntungan OOP adalah bersifat reusable. 

Bayangkan bila Anda perlu membuat beberapa kelas 

yang berasal dari basis yang sama (data dan method 

sama). 

 Namun pada masing-masingnya akan ditambahkan 

data atau method yang khusus. 

 Tanpa inheritance, Anda harus menyalin semua data 

dan method dari suatu kelas. 

INHERITANCE (PEWARISAN) 
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Inheritance adalah: 

Proses pewarisan seluruh data dan method yang dimiliki 

oleh suatu kelas  kepada kelas lainnya. 

 

Kelas yang mewariskan disebut Kelas Super, kelas yang 

diwariskan  disebut Subkelas. 

INHERITANCE (PEWARISAN) 
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OVERRIDING DATA DAN METHOD 

 Overriding adalah kemampuan suatu subkelas untuk 

memodiflkasi data dan method dari kelas induknya. 

 Overriding disebut juga redefinisi data dan method. Proses ini 

akan mengubah data dan method dari keduanya, kelas induk 

dan kelas anaknya. Ada dua alasan mengapa melakukan 

Overriding: 

1. Mendefinisikan kembali method kelas induknya secara 

total. 

 Perubahan dilakukan secara menyeluruh, baik jumlah 

maupun tipe parameter dari argumen inputnya, tipe nilai 

kembalinya, maupun behaviour pemprosesan datanya. 
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OVERRIDING DATA DAN METHOD 

2. Menambahkan behaviour tertentu pada  method kelas 

induknya. 

 Perubahan hanya dilakukan untuk menambahkan 

behaviour yang secara khusus dimiliki hanva oleh kelas 

anak tersebut. 
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Overriding adalah 

Kemampuan kelas anak untuk memodifikasi 

(menefinisikan kembali) data dan method dari kelas 

induknya.  Proses ini akan mcngubah data dan method 

dari kedua kelas tcrsebut : kelas anak dan induknya. 

OVERRIDING DATA DAN METHOD 
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CATATAN 

1. public 

 Mengijinkan kelas dan sub kelas dari package mana pun 

untuk mengaksesnya 

2. private 

 Membatasi akses hanya untuk kelas itu sendiri dan 

objek yang diinstans darinya. 

3. protected 

 Akses hanya diberikan kepada kelas itu sendiri dan sub 

kelas yang diturunkan darinya. 

 Jelas bahwa overriding hanya bisa dilakukan untuk 

data dan method yang memiliki modifier public, 

protected maupun default. 
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KEYWORD EXTENDS 

 Digunakan keyword extends untuk mengaplikasikan 

konsep pewarisan (inheritance). 

 Keyword ini menyatakan bahwa suatu kelas merupakan 

perluasan dari kelas lain yang dijadikan basis (kelas 

induknya). 
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 Bentuk super() akan memanggil default konstruktor 

dari kelas supernya, sedangkan super(parameter) 

akan memanggil konstruktor kelas super yang sesuai 

dengan parameter tersebut. 

 Sebagai catatan, statemen yang mengandung keyword 

super harus diletakkan pada baris pertama pada bagian 

kelas sub.  

KEYWORD SUPER 
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 Di samping itu, ini merupakan satu-satunya cara bagi 

kelas anak untuk memanggil konstruktor kelas 

induknya. 

 Java tidak memperbolehkan kelas sub untuk memanggil 

konstruktor dari kelas super dengan cara memanggil 

nama konstruktor tersebut secara langsung. 

 Memanggil Method Kelas Super 

 Bentuk umum : 

KEYWORD SUPER 

super. method(parameter) 



NETBEANS 24 : 
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* Deskripsi: Mendemonstrasikan penggunaan keyword 

* super oleh suatu sub kelas unntuk memanggil 

* method yang dimiliki oleh kelas induknya 

*/ 

 

public class DemoSuper { 

  

 /** Main Method */ 

public static void main(String[] args) { 

  

System.out.println("\n DEMO 'super' PADA 

INHERITANCE"); 

System.out.println("--------------------------------\n"); 

 

// Membuat instans dari kelas anak dan memanggil 

// method yang dimilikinya. 

 

KelasAnak kA = new KelasAnak(); 

kA.methodAnak(); 

 } 

} 

 

/** Kelas Anak */ 

 

class KelasAnak extends KelasInduk { 

 // Konatsruktor kelas Anak 

 // memanggil konstruktor kelas Induk 

 public KelasAnak() { 

  super(); 

 } 

// Method yang mamanggil method induk dari 

kelas induknya 

// dengan menggunakan keyword super. 

public void methodAnak() { 

 super.methodInduk(); 

 } 

} 

 

/** Kelas Induk */ 

class KelasInduk { 

  

 // Konstruktor Kelas Induk 

 public KelasInduk() { 

  System.out.println("Ini adalah 

konstruktor kelas Induk \n"); 

   

 } 

  

 // Method kelas Induk 

public void methodInduk() { 

  System.out.println("Method ini dimiliki 

oleh kelas Induk \n"); 

 } 

} 
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PENJELASAN 

 Dari (listing program) modul diatas, Anda hanya perlu 

tahu variabel-variabel apa yang menjadi input dan 

output, serta bagaimana interaksi modul tersebut 

dengan “dunia luar". 

 Dunia luar adalah data, method, kelas, interface, atau 

Package lain yang mungkin akan berinteraksi dengan 

modul tersebut. 
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ENKAPSULASI 

 Enkapsulasi (Encapsulation) adalah bagaimana Anda 

"membungkus“ data dan method yang menyusun kelas 

sehingga kelas dapat dipandang sebagai suatu modul. 

 Termasuk di sini adalah menentukan tingkat aksesibilitas 

dari masing-rnasing data dan method serta menyembunyikan 

detail implementasinya dari “dunia luar“. 

 Dalam pempograman, menyembunyikan detail ini dikenal 

dengan istilah Information Hiding 

Enkapsulasi adalah 

Cara “membungkus" data dan method yang menyusun 

kelas dan Menyembunyikan dari dunia luar. 
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MENGAPA ENKAPSULASI? 

 Mungkin sualu saat Anda ingin mendistribusikan 

aplikasi kepada orang lain, atau saling bertukar 

modul/komponen yang telah Anda buat dengan 

programmer lain. 

 Ada kalanya Anda ingin merahasiakan sebagian atau 

seluruh listing program. 

 Anda hanya ingin orang lain tahu bagaimana 

menggunakan komponen tersebut. 
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 Berikut ini adalah beberapa keuntungan menerapkan prinsip 

enkapsulasi: 

1. Bersifat independen 

 Suatu modul yang terenkapsulasi dengan baik akan bersifat 

independen  dari modul lainnya sehingga dapat digunakan 

pada bagian manapun dari program. Ia tidak akan terikat 

pada bagian tertentu dari program. 

2. Bersifat transparan 

 Bila Anda melakukan modifikasi pada suaru modur, maka 

perubahan tersebut akan dirasakan juqa oleh bagian program 

yang menggunakan modul tersebut. 

MENGAPA ENKAPSULASI? 
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3. Menghindari efek yang di luar perencanaan 

 Modul yang terenkapsulasi dengan baik hanya akan 

berinteraksi dengan bagian program lainya melalui 

variabel-variabel input/output yang telah didefinisikan 

sebelumnya. 

 Dengan demikian, akan mereduksi kemungkinan, 

adanya hasil imbas pemprosesan yang di luar 

perencanaan semula. 

MENGAPA ENKAPSULASI? 



NETBEANS 25 : 
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/** Title  : Demo Enkapsulasi 

* Deskripsi: Mendemonstrasikan prinsip enkapsulasi 

* terhadap variabel-variabel internal 

* suatu kelas, dengan mengatur aksesabilitas 

* private dan public 

*/ 

import java.text.DecimalFormat; 

 

public class DemoEkapsulasi { 

  

 /** Main Method */ 

public static void main(String[] Args) { 

  

// Mengeset tampilan hasil menjadi dua digit desimal 

DecimalFormat digitPresisi = new DecimalFormat 

("0.00"); 

  

System.out.println("\n DEMO ENKAPSULASI"); 

System.out.println("-----------------\n"); 

 

// Membuat instans dari kelas hitungGaji untuk suatu 

// Pegawai, dan memanggil method-methodnya. 

HitungGaji tony = new HitungGaji(); 

tony.setGaji(2500000); 

tony.hitungGaji(); 

 

System.out.println("Informasi Gaji Pegawai"); 

System.out.println("\n Besar Gaji kotor : " + 

digitPresisi.format(tony.getGajiKotor())); 

System.out.println("\n Besar Gaji yang dibawa pulang 

:"+ digitPresisi.format(tony.getGajiBersih())); 

 }   }   

/** Kelas HitungGaji */ 

class HitungGaji { 

  

// Mendeklarasikan variabel-variabel internal kelas 

HitungGaji. 

// Variabel potongan menyatakan dana untuk Asuransi 

Kesehatan. 

// (Askes), iuran koperasi, cicilan kendaraan dan 

sebagainya. 

// Hanya variabel gajiKontor dan gajiBersih yang dapat 

diakses 

 // oleh "lingkungan luar". 

 

private double gajiKotor, gajiSetelahPajak; 

public double gajiBersih; 

private double potongan = 75000.00; 

  

// Method untuk mengeset variabel internal gajiKotor 

public void setGaji(double gaji){ 

 gajiKotor = gaji; 

} 

// Method untuk menghitung gaji bersih 

public void hitungGaji(){ 

gajiSetelahPajak = gajiKotor - (0.2 * gajiKotor); 

gajiBersih = gajiSetelahPajak - potongan; 

 } 

  

// Method yang mengembalikan gaji kotor 

  

 public double getGajiKotor(){ 

  return gajiKotor;    } 

  

// Method yang mengembalikan gaji bersih 

public double getGajiBersih(){ 

 return gajiBersih; 

 }     } 
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POLYMORPHISM 

Secara leksikal, polymorphrism (Polimorfi) 

bermakna sesuatu yang memiliki banyak 

bentuk. 

Dalam pemrograman, istilah polymorfi dapat 

diartikan sebagai modul yang memiliki nama 

sama, namun memiliki behaviour (tingkah laku 

yang berbeda) sehingga listing code 

implementasinya berbeda. 
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 Polimorfi dapat diilustrasikan sebagai berikut, 

perhatikanlah penggunaan kata "mentah" dalam 

beberapa kalimat. “Sayuran” itu masih mentah, 

“Pukulan petinju itu berhasil dimentahkan oleh 

lawannya”, “Gagasan ini masih mentah sehingga 

perlu dibahas kembali”. Kata “mentah” pada contoh di 

atas dapat diaplikasikan pada berbagai objek dan 

dapat di interpretasikan ke dalam beberapa makna. 

POLYMORPHISM 



Contoh Polymorphism : 

NETBEANS 26 : 
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*Title    : Ekspresi Emosional 

*Deskripsi    : Menerapkan prinsip Polimorfi untuk 

*                       membuat beberapa ekspresi wajah. 

*/ 

 

/** Mendeklarasikan Kelas Ekspresi Wajah secara umum 

 **/ 

  

class EkspresiWajah { 

 public String respons(){ 

return ("Lihatlah reaksi wajah saya\n"); 

 }    } 

/** Mendeklarasikan Gembira yang diturunkan dari 

ekspresi wajah */ 

class Gembira extends EkspresiWajah { 

   public String respons(){ 

return ("Ha ha...hi..hi.. saya sedang gembira\n");

 }   } 

 

/** Mendeklarasikan Sedih yang diturunkan dari ekspresi 

wajah */ 

class Sedih extends EkspresiWajah { 

   public String respons(){ 

return ("Hik..hik..teganya dia berbuat itu...\n");

 }  } 

 

/** Mendeklarasikan Marah yang diturunkan dari 

ekspresi wajah */ 

class Marah extends EkspresiWajah { 

  public String respons(){ 

return ("Hei... jangan dekati saya!!! \n");  

 }  } 

public class EkspresiEmosional { 

/** Main Method */ 

public static void main (String [] args) 

{ 

System.out.println("\nDEMO POLIMORFT"); 

System.out.println("--------------\n"); 

// Membuat objek-objek ekspresi dari wajah 

EkspresiWajah objEkspresi = new EkspresiWajah(); 

 

Gembira objGembira = new Gembira(); 

Sedih objSedih = new Sedih(); 

Marah objMarah = new Marah(); 

 

// Menyatakan objek-objek ekspresi tersebut menjadi 

// suatu daftar ekspresi 

 

EkspresiWajah [] ekspresi = new EkspresiWajah[4]; 

ekspresi[0] = objEkspresi; 

ekspresi[1] = objGembira; 

ekspresi[2] = objSedih; 

ekspresi[3] = objMarah; 

 

// Polymorfi membuat EkspresiWajah menjadi terlihat 

memiliki 

// beberapa tingkah laku/kondidi yang berbeda-beda. 

System.out.println("Ekspresi[0]: " + 

ekspresi[0].respons()); 

System.out.println("Ekspresi[1]: " + 

ekspresi[1].respons()); 

System.out.println("Ekspresi[2]: " + 

ekspresi[2].respons()); 

System.out.println("Ekspresi[3]: " + 

ekspresi[3].respons());  

}   } 



CONTOH PENERAPAN 

INHERITANCE, ENCAPSULATION, 

DAN POLYMORFI 
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HIERARKI KELAS  

PEGAWAI PERUSAHAAN 

 



TERIMA KASIH 


