
Latihan Relasi Klas  
 

Soal 1: 

Dalam suatu sistem online shop, member bisa melakukan transaksi pembelian 

terhadap banyak barang, dan setiap transaksi pembelian tercatat pada nota 

pembelian. Member memiliki data kode member, nama, alamat, dan nota beli yang 

akan digunakan untuk mencatat semua barang yang ia beli dalam satu kali 

transaksi. Nota pembelian memiliki data berupa kode transaksi pembelian, daftar 

barang yang dibeli, akumulasi/harga total semua barang yang dibeli tersebut, dan 

total harga bayar. Pada Nota pembelian terdapat fungsi hitung harga total() dan 

hitung harga bayar(). Pada method hitung harga bayar() yang dilakukan adalah 

mengecek apakah pembeli mendapat potongan atau tidak, dimana potongan 

sejumlah 10% akan diberikan jika barang yang dibeli > 3 item dan harga total > 

100000. Barang memiliki data kode barang, nama barang dan harga satuan dan 

jumlah yang dibeli. Barang memiliki fungsi hitungHargaTotalPerBarang() yang akan 

menghitung perkalian harga satuan dikalikan dengan jumlah yang dibeli.  

Dan tetntu saja dalam setiap kelas yang akan dibuat, berikan method tampilData() 

untuk melihat bagaimana isi data dalam klas yang bersangkutan. 

Dari ilustrasi di atas, buatlah “diagram klas” dan impelementasinya dalam 

program Java. 

 

Soal 2: 

Dalam suatu sistem billing di bank, satu bank bisa memiliki banyak nasabah, dan 

satu nasabah hanya bisa memiliki satu akun saja. Data bank terdiri dari nama bank, 

daftar nasabah, dan jumlah total semua saldo yang dimiliki oleh nasabah-

nasabahnya. Bank memiliki method hitungSemuaSaldo() yang digunakan untuk 

menghitung semua saldo dari semua nasabah yang dimiliki oleh bank tersebut. 

Data yang dimiliki nasabah antara lain kode nasabah, nama nasabah dan akun yang 

dimilikinya. Sedangkan data yang ada dalam  akun adalah kode akun dan saldo. Dan 

nasabah bisa melakukan penarikan dan penyetoran (memiliki method tarik dan 

setor).Jika tarik, maka akan mengurangi jumlah saldo yang ada dalam akun 

sejumlah nilai yang ditarik (mial saldo sekarang 100000, kemudian tarik 25000 

maka saldonya menjadi 75000), dan jika setor maka akan menambah jumlah saldo 

sejumlah nilai yang disetor(missal saldo sekarang 100000 kemudian setor 50000 

maka saldo sekarang 150000).  

Dan tetntu saja dalam setiap kelas yang akan dibuat, berikan method tampilData() 

untuk melihat bagaimana isi data dalam klas yang bersangkutan. 



Dari ilustrasi di atas, buatlah “diagram klas” dan impelementasinya dalam 

program Java. 

 

“It’s really fun to code a program, isn’t it? J” 


