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Relasi beberapa Klas

Subpokok bahasan

• Legal Identifier

• Aturan Penulisan Kode Program

• POJO (Plain Old Java Object)

• Relasi antar Klas

Legal Identifier

• Boleh diawali dengan karakter huruf, $ 
atau _ dan tidak boleh selainnya
termasuk diawali dengan angka.

• Setelah karakter pertama boleh diikuti
oleh kombinasi karakter apapun

• Tidak ada batasan panjang karakter

• Tidak boleh pakai Java Keyword utk
identifier

• Case Sensitive

Sun’s Java Code Convention 

• Class dan Interface

– Harus diawali dengan huruf besar

– Jika namanya terdiri dari 2 atau lebih kata, maka

tiap kata diawali dengan huruf besar

– Contoh: Pegawai, BangunDatar, PrintWriter, 

Seriallizable

• Method

– Huruf pertama diawali dengan huruf kecil

– Jika terdiiri dai 2 kata atau lebih, huruf dari kata

pertama huruf kecil, dan hruf pertama kata

selanjutnya diawali dengan huruf besar

– Contoh: printInfoPegawai
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Sun’s Java Code Convention 

• Variable atau Atribut

– Sama dengan aturan Method

– Contoh: sisiMiring, tunjangan, bonus, 
namaPasien

• Konstanta

– Konstanta dibentuk dengan menggunakan
kata kunci FINAL dan STATIC

– Ditulis dengan huruf besar semua, dan
menggunakan _ sebagai pemisah antar
katanya

– Contoh: MIN_HEIGHT, PHI

JavaBeans Standard

• JavaBeans merupakan klas dalam Java 
yang memiliki atribut.

• Atribut tsb biasanya memiliki modifier 
akses Private.

• Karena atributnya Private, satu2nya 
cara untuk mengaksesnya adalah
dengan membuat method dg 
modifier akses public.

• Method tsb disebut GETTER dan
SETTER

JavaBeans Standard

• GETTER : method untuk

mendapatkan/mengambil nilai atribut

dari klas

• SETTER : method untuk memberikan

nilai kepada atribut dari suatu klas.

JavaBeans Standard

Aturan penamaan dalam JavaBeans:

• Jika tipe data atribut selain boolean, 
maka nama method getter harus diawali
dengan get. Misal atribut gaji �
getGaji(). Tipe dari getter method 
menyesuaikan dengan tipedata dari
atributnya. 

• Jika tipe data atributnya boolean, maka
awalan getter bisa get atau is. Misal: 
atribut oke tipe data boolean �

getOke() atau isOke().
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JavaBeans Standard

• Untuk setter method, diawali dengan set 
dan diikuti dengan nama atribut. Misal
atribut gaji � setGaji(); Tipe setter 
method selalu VOID

• Getter dan setter harus memiliki modifier 
akses PUBLIC

• Getter tidak punya argumen fungsi

• Setter memiliki argumen fungsi dengan
tipe data argumen sesuai dengan tipe
data atributnya. Misal : atribut double gaji
� public void setGaji(double gj).

Valid JavaBeans Example

• public void setMyValue(int v)

• public int getMyValue()

• public boolean isMyStatus()

Invalid JavaBeans Example

• void setCustomerName(String s)         // 

must be public

• public void modifyMyValue(int v)       // 

can't use 'modify'

Relasi antar Klas

Mahasiswa

-nim: String
-nama: String
-mk: Matakuliah

<<constructor>>+Mahasiswa()
<<constructor>>+Mahasiswa(nim: String, nama: String, mk: Matakuliah)
+tampil()
+setNim(nim: String)
+getNim(): String
+setNama(nama: String)
+getNama(): String
+setMk(mk: Matakuliah)
+getMk(): Matakuliah

Matakuliah

-kode: String
-nama: String
-sks: int

<<constructor>>+Matakuliah()
<<constructor>>+Matakuliah(kode: String, nama: String, sks: int)
+tampil()
+setKode(kode: String)
+getKode(): String
+setNama(nama: String)
+getNama(): String
+setSks(sks: int)
+getSks(): int
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Relasi antar Klas

• Satu sistem aplikasi biasanya terdiri dari

banyak klas (tidak hanya 1 klas)

• Antar klas saling berinteraksi

• Pada contoh di atas terdapat 2 klas yaitu

Mahasiswa dan Matakuliah

• Di dalam klas Mahasiswa terdapat atribut mk

yang merupakan objek dari klas Matakuliah


