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Materi 
 Encapsulation dan Information Hiding 

 Pemisahan spesifikasi dengan implementasi 

 Overloading dan Genericity 

 Subtyping 

 Method resolution, Late binding, dan Polymorphism 

 Coupling dan Cohesion 

 Interface & Abstract Class 



Encapsulation dan Information 
Hiding (1) 

 



Encapsulation dan Information 
Hiding (2) 
 Encapsulation: mengemas struktur data beserta 

dengan fungsionalitas yang dapat memanipulasinya 
dalam satu kemasan. 

 Information hiding: menyembunyikan detail 
implementasi dari klien yang memanfaatkannya. 



Pemisahan Spesifikasi dan 
Implementasi 



Polymorphism (Ilustrasi) 

Giling 

Nama Method Parameter Body/Implementasi 



Polymorphism 
Beberapa jenis polymorphism: 

 Overloading/Ad-hoc polymorphism 

 Genericity/Parametric polymorphism (untuk bahasa 
yang sifatnya statically typed) 

 



Contoh Java Generic 
 Tanpa generic 

 

 

 

 

 Versi Generic 



Subtyping (Ilustrasi-1) 

Baterai AA Standar 

Baterai AA Alkaline 

Baterai AA Rechargeable 



Subtyping (Ilustrasi-2) 

Sepeda standar 

Sepeda balap 

Sepeda standar dengan lampu 



 



Bukan Subtyping (Ilustrasi) 

Gitar 

Ukulele 



class Guitar { 

 ... 

 //requires: 6 strings 

 //effects: tune to E A D G B E 

 void setStandardTuning() { ... } 

 ... 

} 

 

Class Ukulele { 

 ... 

 //requires: 4 strings 

 //effects: tune to G C E A 

 void setStandardTuning() { ... } 

 ... 

} 



(True) Subtyping (1) 
Misal A adalah (true) subtype dari B, maka berlaku: 

 Semua elemen (instance) dari A harus merupakan 
elemen B juga. 

 Suatu program yang bekerja dengan instance dari B 
akan tetap dapat bekerja bila elemen dari B digantikan 
oleh elemen dari A (subtitution principle)  

 

 

 



(True) Subtyping (2) 
Misal A adalah (true) subtype dari B, maka A: 

 Memiliki sama atau lebih sedikit pre-condition. 

 Memiliki sama atau lebih post-condition. 

 

 

 



Java Subtyping 
 Java types: 

 Class, interfaces, primitives. (subtyping hanya bisa untuk 
class dan interface). 

 Syarat subtyping di Java: 

 Untuk semua method yang ada di supertype, harus ada 
method pada subtype yang berkorespondensi dengannya. 

 Masing – masing method pada subtype yang 
berkorespondensi dengan method pada superclass harus: 

 Memeiliki argumen yang sama dengan method pada supertype 

 Memiliki hasil yang sama dengan method pada supertype 

 Tidak menghasilkan exception tambahan 

 



 



Bukan Subtyping 
 



Java Subclassing 
 Manfaat subclassing: 

 Implementasi tidak perlu dilakukan ulang pada fields 
dan methods yang tidak mengalami perubahan di 
subclasses . Jika ada yang perlu diubah, dapat dilakukan 
override. 

 Klien (pemanggil/pengguna) tidak perlu diubah jika ada 
subtypes tambahan. 

 Rancangan yang dihasilkan bersifat lebih modular dan 
dapat mengurangi kompleksitas, karena designer, 
implementer, dan user yang mengerti superclass, hanya 
perlu menambah ‘sedikit’ pengetahuan tentang 
subclass.  

 



Subtyping & Subclassing 
 Subtyping: Specification Reuse 

 Subclassing: Implementation Reuse 



Ilustrasi Method Resolution 
 



Method Resolution 
 Static method resolution/ early binding (dilakukan 

pada proses kompilasi) 

 Dynamic method resolution/ late binding (dilakukan 
saat runtime) 



Method Resolution Pada Java  
 Static binding dilakukan saat proses kompilasi, 

dynamic binding dilakukan saat runtime. 

 Private, final, static method dan variabel 
menggunakan static binding, sedangkan virtual 
method menggunakan dynamic binding. 

 Overloaded method menggunakan static binding, 
sedangkan overriden methods menggunakan dynamic 
binding. 



Coupling dan Cohesion 



Coupling 
 Coupling merupakan hubungan antar modul 

 Jenis – jenis coupling (diurutkan dari yang kurang 
diharapkan ke yang lebih diharapkan) 

 Internal data coupling (suatu modul memodifikasi internal 
modul lainnya) 

 Global data coupling (beberapa modul berbagi data global) 

 Control/sequence coupling (suatu modul mengatur urutan 
events pada modul lainnya) 

 Parameter coupling (suatu modul mengirim informasi ke 
modul lainnya melalui parameter) 

 Subclass coupling (suatu modul inherits dari modul lainnya) 



Cohesion 
 Cohesion merupakan hubungan elemen internal di dalam modul. 
 Jenis – jenis cohesion (diurutkan dari yang kurang diharapkan ke yang 

lebih diharapkan) 
 Coincidental cohesion (elemen – elemen berada pada satu modul yang 

sama tanpa alasan tertentu) 
 Logical cohesion (elemen – elemen  memeiliki keterkaitan tugas) 
 Temporal cohesion (elemen – elemen digunakan pada waktu yang 

hampir bersamaan) 
 Communication cohesion (elemen – elemen berbagi I/O) 
 Sequential cohesion (elemen – elemen harus digunakan dengan urutan 

tertentu) 
 Functional cohesion (elemen – elemen bekerjasama mengerjakan 

fungsi tunggal) 
 Data cohesion (elemen – elemen bekerjasama menyediakan antarmuka 

terhadap struktur data yang tersembunyi) 
 

 



Mengapa menggunakan interface 
di Java? 
Karakteristik Java: 

 Class hanya memiliki tepat satu superclass. 

 Class dapat mengimplementasi banyak interfaces. 

 Interface dapat extend dari banyak interfaces. 

 

Fakta yang ada: 

 Multiple superclasses sulit untuk dimanfaatkan dan 
diimplementasikan. 

 Multiple interfaces dapat menjadi solusi permasalahan 
di atas melalui single superclass. 



Interface vs Abstract Class 
 Abstract class baik digunakan jika berencana untuk 

menggunakan inheritance untuk menggunakan ulang 
implementasi dasar yang mungkin telah ada pada kelas 
abstrak. 

 Abstract class baik digunakan jika ada rencana untuk 
mendeklarasikan private method (karena semua method 
pada interface adalah public) 

 Abstract class baik digunakan jika ada rencana untuk 
menambah method baru. 

 Interface baik digunakan jika API tidak berubah-ubah. 
 Interface baik digunakan jika dibutuhkan sesuatu yang 

menyerupai multiple inheritance. 
 ...dsb 


