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Overriding 

•  Subclass yang berusaha memodifikasi tingkah laku 
yang diwarisi dari superclass. 

•  Tujuan: subclass memiliki tingkah laku yang lebih 
spesifik. 

•  Dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali 
method milik parent class di subclass. 

•  Method yang mengoveride (yang di subklas) : 
overriding method 

•  Method yang dioverride (di superklas): overriden 
method 



Overriding 

�  Deklarasi method pada subclass harus sama dengan yang 
terdapat di super class. Kesamaan pada: 
�  Nama 
�  Return type 
�  Daftar parameter (jumlah, tipe, dan urutan) 

�  Method pada parent class disebut overriden method 

�  Method pada subclass disebut overriding method. 



Contoh Overriding 



Contoh Overriding 

public class Animal { 
 public void SetVoice() {      
 System.out.println(“Blesepblesep”); 
 } 

} 

public class Dog extends Animal {   
 public void SetVoice() { 
  System.out.println(“Hug hug”); 
 } 

} 



Aturan Overriding 
�  Mode akses overriding method harus sama 

atau lebih luas dari pada overriden method. 

�  Subclass hanya boleh meng-override method 
superclass satu kali saja, tidak boleh ada lebih 
dari satu method pada kelas yang sama yang 
sama persis. 

�  Overriding hanya bisa dilakukan di subklas. 

. 



Overloading 
�  Menuliskan kembali method dengan nama yang 

sama pada suatu class. 

�  Tujuan : memudahkan penggunaan/pemanggilan 
method dengan fungsionalitas yang mirip. 



Aturan Pendeklarasian Method 
Overloading 

�  Nama method harus sama 

�  Daftar parameter harus berbeda 

�  Return type boleh sama, juga boleh berbeda 



Daftar Parameter Pada Overloading 

�  Perbedaan daftar parameter bukan hanya terjadi pada 
perbedaan banyaknya parameter, tetapi juga urutan dari 
tipedata parameter tersebut.  

�  Misalnya saja dua buah parameter berikut ini : 
�  function_member(int x, String n) 
�  function_member(String n, int x) 

�  Dua parameter tersebut juga dianggap berbeda daftar 
parameternya. 



Daftar Parameter Pada Overloading 

�  Daftar parameter tidak terkait dengan 
penamaan variabel yang ada dalam parameter.  

�  Misalnya saja 2 daftar parameter berikut : 
�  function_member(int x) 
�  function_member(int y)   

�  Dua daftar parameter diatas dianggap sama 
karena yang berbeda hanya penamaan variabel 
parameternya saja. 



Contoh Overloading 



Contoh 

public class Bentuk { 

 public void Gambar(int t1) { 

  … 

 } 

 public void Gambar(int t1, int t2) { 

  … 

 } 

 public void Gambar(int t1, int t2, int t3) { 

  … 

 } 

 public void Gambar(int t1, int t2, int t3, int t4) { 

 } 

} 





�  Overloading juga bisa terjadi antara parent class 
dengan subclass-nya jika memenuhi ketiga syarat 
overload. 

�  Misalnya saja dari class Bentuk pada contoh 
sebelumnya kita turunkan sebuah class baru yang 
bernama WarnaiBentuk. 



public class WarnaiBentuk extends Bentuk { 

 public void Gambar(String warna, int t1, int t2, int3) { 

  … 

 } 

 public void Gambar(String warna, int t1, int t2, int3, int t4) { 

  … 

 } 

 … 

} 



Constructor Overloading 



Constructor Overloading 



Memanggil parent class 
construktor 


