
AKTIVITAS PRAKTIKUM: 

1. Buat implementasi program dari diagram klas berikut ini: 

 

Cara membuatnya: 

a) Buka Notepad atau text editor yang lain 

b) Ketikkan program seperti di bawah ini: 

class Buku{ 
 String kode; 
 String judul; 
 int stok; 
 
 void tampilData(){ 
  System.out.println("Kode Buku = "+kode); 
  System.out.println("Judul Buku = "+judul); 
  System.out.println("Stok Buku = "+stok); 
 } 
 
} 

c) Simpan dengan nama file Buku.java di suatu direktori, misal di D: 

d) Buka Command Prompt, masuk ke direktori tempat file Buku.java berada, misal di D: 

 

e) Compile program tersebut, dengan perintah javac Buku.java 

Buku

+kode: String
+judul: String
+stok: int

+tampilData(): void



 
f) Kemudian jalankan program dengan perintah : java Buku 

 
Ada error. Error tersebut dikarenakan di klas Buku tidak ada atau tidak ditemukan 

method main. Sedangkan method main adalah method pertama yang akan dijalankan 

oleh JVM. Dengan kata lain klas tidak akan bisa dijalankan langsung kalau tidak memiliki 

method main. 

g) Ubah file Buku.java dan tambahkan method main. Hingga seperti di bawah ini: 
class Buku{ 
 String kode; 
 String judul; 
 int stok; 
 
 void tampilData(){ 
  System.out.println("Kode Buku = "+kode); 
  System.out.println("Judul Buku = "+judul); 
  System.out.println("Stok Buku = "+stok); 
 } 
 
 public static void main(String[] argv){ 
  //instansiasi 
  Buku b1 = new Buku(); 



  //isi nilai dari atribut yg dimiliki b1 
  b1.kode = "IPS01"; 
  b1.judul = "Geografi 2"; 
  b1.stok = 5; 
  //panggil atau jalankan method tampilData 
  b1.tampilData(); 
 } 
} 

h) Simpan perubahan yang dilakukan, dan compile ulang dengan perintah yang sama, yaitu 

: javac Buku.java 

i) Jalankan lagi dengan perintah : java Buku. Maka hasilnya akan tampil seperti berikut: 

 
 

2. Coba di method main buat objek yang baru, kemudian berikan nilai masing-masing atribut dari 

objek baru tersebut, dan panggil method tampilData(). Perhatikan perubahannya. 

3. Buat implementasi program dari diagram klas di bawah ini. 

 

Dengan ketentuan: 

a. Proses di dalam method tambah() adalah : nilai operan1 ditambah operan2, dan hasil 

penambahannya disimpan dalam atribut hasil. Nilai atribut hasil kemudian ditampilkan. 

b. Untuk method kurang(), kali(), dan bagi(), serupa dengan method tambah(), Cuma perlu 

disesuaikan operasinya saja. 

Kalkulator

+operan1: int
+operan2: int
+hasil: double

+tambah(): void
+kurang(): void
+kali(): void
+bagi(): void


