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Menentukan Tingkat Akses Data dan Method 

class namakelas{ 
 tingkat-akses data1; 
 tingkat-akses data2; 
 … 
 tingkat-akses dataN; 
  
 tingkat-akses method1 (daftar-parameter){ 
  kode untuk method1 
 } 
 
 tingkat-akses method2 (daftar-parameter){ 
  kode untuk method2 
 } 
 
 … 
 tingkat-akses methodN (daftar-parameter){ 
  kode untuk methodN 
 } 
} 

Tingkat-Akses : 
 Private 
 Public 
 Protected 

 
Default : Public 



 Public : data dapat diakses dari lingkungan luar  
 Private : data atau method hanya dapat diakses oleh 

kelas yang bersangkutan 
 Protected : data atau method hanya akan dikenali oleh 

kelas itu sendiri beserta dengan kelas-kelas turunannya 

Tidak dapat diakses dari lingkungan luar 



Inheritance 

Java mengijinkan untuk mendefinisikan suatu kelas yang bersifat generik. Selanjutnya, 
kelas tersebut dapat diturunkan lagi menjadi kelas baru dengan sifat yang lebih spesifik 

Binatang 

Herbivora 

Kambing Kerbau 

Karnivora 

Harimau Anjing 



Membuat SubClass 

class nama-subclass extends nama-superclass 

Kelas turunan dapat diturunkan lagi menjadi kelas turunan lainnya 



SuperClass SubClass 

Hanya memanggil subclass, tapi method 
di superclass juga dapat dipanggil 



SuperClass SubClass 

Method setA dan getA tidak dapat 
diakses oleh lingkungan luar 



Method setA di kelas induk dapat diakses oleh 
objek yang terbentuk dari kelas B(kelas turunan) 



Menggunakan Kata Kunci SUPER 

Constructor yang terdapat pada kelas induk dapat dipanggil 
dari kelas turunan menggunakan kata kunci super 

super (daftar-parameter) 



Memanggil konstruktor  kelas Kotak 



Menimpa a di kelas A 

Mengakses anggota kelas induk (A_super) 



Java Tidak Mendukung Multiple-Inheritance 



Constructor Pada Proses Penurunan Kelas 



Constructor yang akan dipanggil pertama kali 
dalam setiap pembentukan objek adalah 
constructor dari kelas induk paling dasar 



Override Terhadap Method 

Pada saat mendefinisikan suatu method di dalam kelas turunan yang 
nama dan daftar parameternya sama persis seperti yang terdapat 
pada kelas induk, maka dikatakan telah melakukan override 
(mengesampingkan) method yang tersimpan dalam kelas induk. 

Apabila melakukan pemanggilan method yang telah di-overrride melalui 
objek dari kelas turunan, maka yang akan dieksekusi adalah method yang 
terdapat pada kelas turunan, bukan yang terdapat pada kelas induk. 



Override method tampilkanNilai() 



Perbedaan Override dan Overload 

Overload  


