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Topik 
• Pengenalan Polimorfisme 
•  Implementasi Polimorfisme 

•  Virtual Method Invocation 
•  Hetegoneous Collection 
•  Polimorphic Arguments 
•  Instance of Operator 
•  Object Conversion (Casting Object) 



PENGENALAN 
POLIMORFISME 



Polimorfisme 
• Diadopsi dari istilah Biologi, dimana suatu organisme bisa 

memiliki bentuk yang berbeda 

Jaguar Berwarna Terang Jaguar Berwarna Gelap 



Polimorfisme 
• Dalam OOP, Polimorfisme à Suatu objek yang bisa 

memiliki beberapa bentuk yang berbeda atau suatu objek 
yang bisa dibentuk ke dalam beberapa bentuk yang 
berbeda. 

• Konsep Polimorfisme, ada hubungannya dengan 
Inheritance 

• Maksudnya, Polimorfisme hanya bisa diterapkan pada 
objek dari suatu klas yang memiliki relasi inheritance 



Contoh Polimorfisme 



Contoh Polimorfisme 



Contoh Polimorfisme 



Contoh Polimorfisme 
Dari 3 klas di atas (Employee, Programmer dan Manager), 
dapat dilakukan instansiasi sbb: 

Atau mungkin juga dilakukan instansiasi sbb: 



Polimorfisme 
• Dari contoh pada slide sebelumnya terlihat ada objek 

emp yang dideklarasikan dari klas Employee.  
• Kemudian emp diisi dengan objek dari klas Programmer 

(new Programmer()) 
• Atau pada contoh berikutnya, emp diisi dengan objek dari 

klas Manager (new Manager()) 
• Dapat diambil kesimpulan, bahwa objek emp, bisa 

dibentuk sebagai objek dari Programmer, atau bia juga 
dibentuk sebagai objek dari Manager 

•  Ini yang disebut Polimorfisme (emp bisa memiliki banyak 
bentu.) 



Kesimpulan Polimorfisme 
• Bentuk umum Polimorfisme: 

Employee emp = new Programmer(); 

Super klas 

Sub klas 



IMPLEMENTASI 
POLIMORFISME 



Pokok Bahasan 
• Virtual Method Invocation (VMI) 
• Heterogeneus Collection 
• Polimorphic Arguments 

•  Operator instanceof 
•  Casting Object 



Virtual Method Invocation (VMI) 
• VMI terjadi ketika ada pemanggilan overriden method dari 

object polimorfisme 
• Ciri-ciri: 

•  Method yang dipanggil adalah method overriden (method yang 
dioverride) 

•  Method tsb dipanggil dari objek polimorfisme 



Contoh VMI 



Contoh VMI 
• Dari slide sebelumnya, dibuat objek sbb: 
         Pegawai p = new Programmer(); 
         p.tampilData(); 
 
Penjelasan: 
• Objek p merupakan objek polimorfisme (dideklarasikan 

dari klas Pegawai, tapi kemudian diisi dengan objek dari 
Programmer atau subklas-nya) 

• Method tampilData() adalah overriden method dari klas 
Pegawai, yang dioverride di subklasnya 

• Ketika dipanggil p.tampilData(), maka compiler 
mengenali bahwa method tampilData() yang dimaksud 
adalah tampilData() dari Pegawai, tapi ketika di running, 
yang jalan adalah method tampilData() dari Programmer 
(karena objek p diinstansiasi sbg objek dari 
Programmer). 



Format VMI 
  

 
 

 Pegawai   p  =   new Programmer(); 
          p.tampilData(); 
 

Objek polimorfisme 

Overriden method (method superklas yang  
dioverride di subklasnya) 



Heterogeneus Collection 
• Dengan komsep polimorfisme, kita bisa membuat 

collection (Array) dimana array tsb bisa diisi dengan objek 
dengan bentuk yang berbeda-beda 

• Contoh: 
 

 Pegawai[] p = new Pegawai[5]; //buat array Pegawai 
 p[0] = new Programmer(); 
 p[1] = new Manajer(); 
 p[2] = new Pegawai(); 
 …dst… 



Heterogeneus Collection 
• Penjelasan: 

•  Array p dibuat sebagai array dari Pegawai (superklas) dengan 
panjang 5 

•  Data pertama array p, atau p[0] diisi dengan objek dari 
Programmer (new Programmer()) 

•  Data kedua array p, atau p[1] diisi dengan objek dari Manajer(new 
Manajer()) 

•  dsb 
 



Heterogeneus Collection 
•  Jika kita membuat array sbb: 

 Programmer pro[] = new Programmer[5]; 
  

Maka array pro tsb tidak bisa dibuat heterogen collection, 
artinya array pro cuma bisa digunakan untuk menyimpan 
objek-objek dari Programmer saja (tidak bisa digunakan 
untuk menyimpan objek dari Manajer misalnya) 



Polymorphic Argument 
• Konsep polimorfisme yang diterapkan pada argumen 

fungsi 



Polymorphic Argument 

•  Method hitungGajiTotal(Pegawai p), memiliki argumen p yang 
berupa objek dari Pegawai 

•  Ketika pemanggilan fungsi hitungGajiTotal(), bisa dilewatkan 
nilai argumen berupa objek dari Programmer maupun 
Manajer 

•  Seperti hitungGajiTotal(pr) à pr merupakan objek dari 
Programmer, atau hitungGajiTotal(m) à m merupakan objek 
dari Manajer 

Polimorphic argument 



Instanceof 
• Adalah operator yang digunakan untuk mengetahui 

apakah suatu objek adalah hasil instansiasi dari suatu 
klas tertentu 

• Akan menghasilkan nilai true atau false 

•  Jika p merupakan objek dari klas Programmer maka, 
akan bernilai true 



Instanceof 

• Contoh: pada pemanggilan fungsi hitungGajiTotal(pr), 
dilewatkan objek pr yang merupakan objek dari 
Programmer. 

• Maka operasi p instanceof Programmer akan bernilai 
true 



Casting Object 
• Digunakan untuk mengubah bentuk objek 
• Contoh: 
 

 Pegawai p = new Programmer(); 
 Programmer pro = (Programmer) p; 

Objek p di casting ke Programmer 



Casting Object 
• Penjelasan: 

•  Objek p merupakan objek polimorfisme, dimana p dideklarasikan 
dari Pegawai, tapi kemudian diinstansiasi dari klas Programmer. 

•  Oleh compiler, p tetap dikenali sebagai objek dari Pegawai, 
meskipun kedalamnya/dibentuk sebagai objek dari Programmer. 

•  Sehingg, atribut p yang dikenali oleh compiler adalah atribut 
Pegawai. 

•  Atribut bonus, tidak dikenali.  
 
•  Agar atribut bonus dikenali, maka p harus dicasting menjadi 

Programmer 



Casting Object 


