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Topik 
�  Pengertian inheritance 

�  Deklarasi inheritance 

�  Single inheritance 

�  Multilevel inheritance 

�  Access Control 

�  super keyword 



Pengertian Dasar 
Inheritance 

�  Inheritance (Pewarisan) merupakan salah satu  dari 
konsep dasar OOP (Konsep dasar OOP yang lain : 
Class, Object, Enkapsulasi dan Polimorfisme).  

�  Konsep inheritance ini mengadopsi dunia riil 
dimana suatu entitas/obyek dapat mempunyai 
entitas/obyek turunan.  

�  Dengan konsep inheritance, sebuah class dapat 
mempunyai class turunan. 



Pengertian Dasar 
Inheritance 

�  Suatu class yang mempunyai class turunan 
dinamakan parent class atau base class atau 
super class.  

�  Sedangkan class turunan itu sendiri seringkali 
disebut subclass atau child class. 

�  Suatu subclass dapat mewarisi apa-apa yang 
dipunyai oleh parent class 



Pengertian Dasar 
Inheritance 

�  Karena suatu subclass dapat mewarisi apa-apa 
yang dipunyai oleh parent class-nya, maka member 
dari suatu subclass adalah terdiri dari apa-apa 
yang ia punyai dan juga apa-apa yang ia warisi dari 
class parent-nya.  

�  Kesimpulannya, boleh dikatakan bahwa suatu 
subclass adalah tidak lain hanya memperluas 
(extend) parent class-nya. 



CONTOH INHERITANCE 
�  Super Class: Pegawai 

�  Sub Class: 
Programmer dan 
Manager 

Pegawai

+nama
+noPegawai
+gaji

Programmer

+bonus

Manager

+tunjangan



Istilah Lain Inheritance 
�  Generalisasi : maksudnya Super Class memiliki 

bentuk atau sifat yang lebih umum dari pada Sub 
Class (Contoh dari diagram klas di slide 
sebelumnya: Pegawai merupakan bentuk umum 
dari Programmer dan Manager, dimana 
Programmer dan Manager bersifat lebih khusus 
daripada Pegawai) 

�  Relasi IS A (“adalah”) : maksudnya “Sub Class is a 
Super Class”. Contohnya, Programmer is a 
Pegawai (Programmer adalah Pegawai), Manager is 
a Pegawai (Manager adalah Pegawai). 



Deklarasi Inheritance 
�  Dengan menambahkan kata kunci extends setelah 

deklarasi nama class,  kemudian diikuti dengan 
nama parent  class-nya.  

�  Kata kunci extends tersebut memberitahu kompiler 
Java bahwa kita ingin melakukan perluasan class 



Deklarasi Inheritance 



Tambahan: Class Object 
�  Semua class di dalam Java adalah merupakan 

subclass dari class super  induk yang bernama 
Object.  

�  Misalnya saja terdapat sebuah class sederhana :  

 



�  Pada saat dikompilasi, Kompiler Java akan 
membacanya sebagai subclass dari class Object. 



INHERITANCE DI UML 
�  Inheritance ditunjukan 

dengan anak panah, 
dengan mata anak 
panah berbentuk 
segitiga dan kosong 
(tidak ada warna/isi 
dalam segitiga tsb) 

�  Anak panah mengarah 
dari sub class ke super 
class 

Pegawai

+nama
+noPegawai
+gaji

Programmer

+bonus

Manager

+tunjangan



Kapan Inheritance 
Digunakan 

�  Kita baru perlu menerapkan inheritance  pada saat 
kita jumpai ada suatu class yang dapat diperluas 
dari class lain. 

�  Atau ketika terdapat bebrapa klas yang memiliki 
sifat (atribut dan method) yang sama. Atribut dan 
method yang sama tsb dienkapsulasi ke dalam 
superklas 



Misal Terdapat Class 
Pegawai 



Misal Terdapat Class 
Manager 



Misal Terdapat Class 
Programmer 

public class Programmer { 

  public String nama; 

  public double bonus, gaji; 

} 



�  Dari 2 buah class diatas, kita lihat class Manajer 
mempunyai data member yang identik sama 
dengan class Pegawai, hanya saja ada tambahan 
data  atribut departemen.  

�  Sebenarnya  yang terjadi disana adalah class 
Manajer merupakan perluasan dari class Pegawai 
dengan tambahan data atribut departemen.  

�  Disini perlu memakai konsep inheritance, sehingga 
class Manajer dapat kita tuliskan seperti berikut 





public class Programmer extends Pegawai { 

  public double bonus; 

} 

 



SINGLE INHERITANCE 
�  Konsep inheritance yang ada di Java adalah Java  

hanya memperkenankan adanya single inheritance.  

�  Konsep single inheritance hanya memperbolehkan 
suatu sublass mempunyai satu parent class. 



MULTILEVEL INHERITANCE 
�  Konsep inheritance yang ada di Java  

memperkenankan adanya multilevel  inheritance.  

�  Konsep multilevel inheritance  memperbolehkan 
suatu subclass mempunyai subclass lagi. 



Employee

+name
+salary
+birthDate

+getDetails()

Engineer Manager

+department
Secretary

Director

+carAllowance

+increaseAllowance()



Pengaksesan member yang  dideklarasikan di 
parent class dari subclass 

�  Pengaksesan member yang ada di parent class dari 
subclass-nya tidak berbeda dengan pengaksesan 
member subclass itu sendiri. 

�  Misalnya di class Manajer kita ingin mengakses data 
member nama melalui sebuah function member 
IsiData(), sekaligus kita juga ingin mengakses data 
member  departemen di class Manajer. 





NEXT 
�  MODIFIER ACCESS / ACCESS CONTROL 

�  KATA KUNCI “SUPER” 



KONTROL PENGAKSESAN 
�  Dalam dunia riil, suatu entitas induk bisa saja tidak 

mewariskan sebagian dari apa-apa yang ia punyai 
kepada entitas turunan karena sesuatu hal.  

�  Demikian juga dengan konsep inheritance dalam 
OOP.  

�  Suatu parent class dapat tidak mewariskan 
sebagian member-nya kepada subclass-nya. 

 



MODIFIER ACCESS 



Konstruktor Superklas tidak 
diwariskan 

�  Konstruktor dari parent class tidak dapat 
diwariskan ke subclass-nya. 

�  Konsekuensinya, setiap kali kita membuat suatu 
subclass, maka kita harus memanggil konstruktor 
parent class di konstruktor subclass. 

�  Pemanggilan konstruktor parent harus dilakukan 
pada baris pertama dari konstruktor subclass. 



Konstruktor Superklas tidak 
diwariskan 

�  Jika kita tidak mendeklarasikannya secara eksplisit, 
maka kompiler Java akan menambahkan deklarasi 
pemanggilan konstruktor parent class di 
konstruktor subclass. 



Konstruktor Superklas tidak 
diwariskan 

�  Sebelum subclass menjalankan konstruktornya 
sendiri, subclass akan menjalankan constructor 
superclass terlebih dahulu. 

�  Hal ini terjadi karena secara implisit pada 
constructor subclass ditambahkan pemanggilan 
super() yang bertujuan memanggil constructor 
superclass oleh kompiler. 



Konsep Instansiasi di 
Subklas 

�  Pada saat membuat objek dari subklas, saat itu juga objek 
superklas akan terbentuk. 

�  Dengan kata lain, ketika konstruktor subklas dijalankan utk 
membuat objek, saat itu juga konstruktor superklas akan 
berjalan. 

�  Jadi di setiap konstruktor subklas, pada baris pertama 
konstruktor subklas tsb akan dipanggil konstruktor superklas 

�  Sebelum subclass menjalankan konstruktornya sendiri, 
subclass akan menjalankan constructor superclass terlebih 
dahulu 

�  Pemanggilan konstruktor superklas dilakukan dengan kata 
kunci : 
�  super() à memangggil konstruktor default dari superklas 
�  super(aparameter1, parameter2,dst) à memanggil 

konstruktor berparamter dari superklas 



KATA KUNCI SUPER 
�  Kata kunci super dipakai untuk merujuk pada member dari 

parent class. 

�  Sebagaimana kata kunci this yang dipakai untuk merujuk 
pada member dari class itu sendiri.  

�  Format penulisannya adalah sebagai berikut : 
�  super.namaAtribut 

�  Merujuk/mengakses atribut dari parent class 

�  super.namaMethod() 
�   merujuk/memanggil method dari parent class 

�  super()  
�  Merujuk atau memanggil konstruktor parent class 
�  Hanya bisa digunakan di baris pertama dalam konstuktor subklas 


