
KASUS INHERITANCE 
(Multithreading dan Applet) 



MULTITHREADING 



Multithreading 
•  Thread : adalah sebuah proses yang kecil (lightweight 

process) 
•  Thread merupakan sebuah kumpulan urutan proses yang 

menyusun program 
• Multithreading : berarti suatu program yang didalamnya 

terdapat beberapa thread yang jalan secara bersamaan 
(atau hampir bersamaan-dengan selisih waktu yang 
sangat kecil) 



Multithreading 
•  Ilustrasi multithreading 

PROGRAM 

thread 1 

Thread 2 

Thread 3 

Beberapa thread jalan bersamaan 



Multithreading 
•  Ilustrasi program tanpa multithreading 

PROGRAM 

thread 1 

Thread 2 

Thread 3 

Beberapa thread tidak jalan 
bersamaan,melainkan secara 
berurutan/gantian 



Multithreading di Java 
•  Java mendukung Multithreading 
• Cara membuat Multithreading di Java: 

•  Buat klas yang implements ke interface Runnable 
•  Buat klas yang menurun/extends dari klas Thread 

• Yang dibahas di slide ini adalah yang cara ke-2 (yang ada 
hubungannya dengan konsep inheritance dan overriding) 



Langkah-Langkah Implementasi  
• Buat Class extends ke klas Thread 
• Override terhadap method public void run(){…}, dan 

letakkan kode program dari proses yang ingin dijalankan 
secara bersamaan di dalam method run() tersebut 

• Buat objek 
•  Jalankan thread dengan cara 

 namaObjek.start(); 



Contoh (1) : 
Buat subklas dari klas Thread 

Override method run() 



Contoh (2) : 

Jalankan thread dengan 
namaObjek.start(); 



Contoh (3) : 
•  Terlihat dari hasil, bahwa thread Proses 1, 

Proses 2, Proses 3 dan Proses 4 jalan 
secara bersamaan (hampir bersamaan) 

•  Jika thread Proses 1, Proses 2, Proses 3 
dan Proses 4 tidak jalan secara 
bersamaan, maka hasilnya seharusnya: 

 Proses1 
 … 
 … 10 x 
 Proses 2 
 … 
 … 10 x 
 Proses 3 
 … 
 … 10 x 
 Proses 4 
 … 
 … 10 x 

 



APPLET 



Applet 
• Applet : program Java yang bisa dijalankan via internet, 

yaitu melalui web browser 
• Dengan menggunakan Applet, kita bisa membuat 

program Java yang bisa dijalankan via web brower 



Life Cycle dari Applet 
•  init() 

•  Method pertama yang dipanggil ketika applet di-load 

•  start() 
•  Method berikutnya yang dipanggil setelah init() 
•  Dijalankan ketika applet mulai jalan di appletviewer atau web 

browser 

•  stop() 
•  Method ini jalan ketika WebBrowser/Applet viewer di-close/keluar 

•  destroy() 
•  Method ini jalan ketika objek Applet dihapus dari memori 



Cara Implementasi Applet 
• Buat class yang menurun/extends dari klas Applet 
• Untuk merubah tampilan Applet, lakukan overriding 

terhadap method paint() 
• Apabila perlu, lakukan overriding juga pada method init(), 

start(), stop() dan destroy() 



Contoh Applet 



Contoh Applet (dijalankan di 
AppletViewer) 



Contoh Applet (dijalankan di Web 
Browser) 



Embedding Applet di HTML 


