
Chapter 10
PolimorphismPolimorphism



A. Deskripsi Polimorphism

• Polimorphism berarti mempunyai banyak bentuk. Dua
objek dikatakan sebagai polymorphic bila objek-objek
itu mempunyai antarmuka-antarmuka uang identik
namun mempunyai perilaku-perilaku berbeda.

• Polymorphism beripa satu nama tunggal (seperti• Polymorphism beripa satu nama tunggal (seperti
deklarasi fungsi) dan menyatakan objek-objek kelas-
kelas berbeda yang terhubung dengan suatu superkelas
yang common di antara kelas-kelas itu.

• Dengan Polimorphism dapat dikenali dan dieksploitasi
keserupaan-keserupaan diantara kelas-kelas berbeda



B. Prinsip Substitusi Liskov
Jenis-jenis polymorphism :
• Total polymorphism

objek A adalah polimorphism secara total ke objek B juka segala sesuatu
yang dapat dilakukan terhadap B dapat juga dilakukan terhadap A. dengan
demikian A menggantikan B dalam sembarang konteksnya.

• Partial polymorphism
Pada jenis ini hanya pada beberapa konteks (tidak semuanya) yang Pada jenis ini hanya pada beberapa konteks (tidak semuanya) yang 
mengizinkan A mengganti B, tapi tidak untuk konteks-konteks yang lain.

• Typed polymorphism
Polymorphism jenis ini didasarkan pada type yang dideklarasikan dari
kelas-kelas objek. 

• Untyped polymorphism
Pada jenis ini polymorphism antara A dan B terhubung karena antarmuka
yang serupa, contoh menggunakan template



C. Polimorphism sebagai teknik
pengelolaan kompliksitas
• Contoh program Polymortohism pada java
• Pada contoh sebelumnya, kita diberikan parent class yaitu

Person dan subclassnya adalah Student, sekarang kita
tambahkan subclass lainnya dari Person yaitu Employee

• Berikut adalah hirarki class nya. • Berikut adalah hirarki class nya. 



Polimorphism

• Dalam Java, kita dapat membuat referensi dari
suatu superclass ke object dari subclassnya. 
Sebagai contoh,

public static main( String[] args ) {

Person  ref; 
Student studentObject = new Student(); 
Employee employeeObject = new Employee(); 

ref = studentObject; //titik referensi Person kepada
// sebuah object Student

}



misalnya, kita memiliki sebuah method getName dalam superclass
Person. Dan kita meng-override method ini di kedua subclass yaitu
Student dan Employee

public class Student { 
public String getName(){ 

Polimorphism

public String getName(){ 
System.out.println(“Student Name:” + name); 
return name; 

}
} 

public class Employee { 
public String getName(){ 

System.out.println(“Employee Name:” + name); 
return name; 

} 
} 



• Kembali ke method utama kita, ketika kita mencoba 
memanggil method getName dari referensi Person ref, 
method getName dari object Student akan dipanggil.

Polimorphism

• Sekarang, jika kita memberi ref kepada object Employee, 
maka method getName juga akan dipanggil



public static main( String[] args ) {
Person  ref; 
Student studentObject = new Student(); 
Employee employeeObject = new Employee(); 

ref = studentObject; //titik referensi Person kepada object Student 

Polimorphism

//getName dari class Student dipanggil 
String temp=ref.getName();
System.out.println( temp ); 

ref = employeeObject; //titik referensi Person kepada  object Employee 

//getName dari class Employee dipanggil  
String temp = ref.getName();
System.out.println( temp ); 

} 



• Contoh lain yang menggambarkan polymorphism adalah 
ketika kita mencoba untuk passing reference kepada 
method

Polimorphism

• jika kita memiliki sebuah method static printInformation
yang menerima referensi Person sebagai parameter

public static printInformation( Person p ){
. . . .

}



Sebenarnya kita dapat passing reference dari Employee dan 
Student kepada method printInformation selama kedua 
class tersebut merupakan subclass dari Person

Polimorphism

public static main( String[] args )
{

Student studentObject = new Student();
Employee employeeObject = new Employee();

printInformation( studentObject );

printInformation( employeeObject );
}



D. Objek dalam Java

• Objek merupakan moyang seluruh kelas
• Objek merupakan superkelas semua kelas lain
• Variabel atau reference ke tipe objek dapat

mengacu objek kelas manapunmengacu objek kelas manapun



Casting Object

Sebenarnya kita dapat passing reference dari Employee dan 
Student kepada method printInformation selama kedua 
class tersebut merupakan subclass dari Person

public static main( String[] args )
{

Student studentObject = new Student();
Employee employeeObject = new Employee();

printInformation( studentObject );

printInformation( employeeObject );
}



Casting Object

Gunakan sintaks berikut untuk casting object, 

(classname)object(classname)object

classname - nama class tujuan 
object - reference untuk object asal



Contoh Casting Object

Berikut ini merupakan contoh proses casting sebuah instance dari class 
VicePresident ke instance dari class Employee. 

VicePresident merupakan subclass dari class Employee dengan beberapa 
informasi tambahan.

Employee emp = new Employee(); 
VicePresident veep = new VicePresident(); 

emp = veep; 

// casting explisit
veep = (VicePresident)emp;  



E. Contoh-contoh

• Contoh Polymorphism untuk gambar, mari kita buat program 
untuk menggambar suatu bentuk geometri pada layar. 
Misalnya bentuk geometri tersebut terdiri dari persegi
panjang, oval, dan kotak bersudut lingkar dengan berbagai
warna.warna.



contoh
• Kelas yang akan kita buat adalah PersegiPanjang, Oval, dan KotakLingkar. 

Ketiga kelas tersebut memiliki kelas super yang sama yang disebut
BentukGeometris. Kelas BentukGeometris memiliki variabel instansi
warna, lokasi, dan ukuran. Untuk mengganti warna kita bisa mengganti
variabel instansi warna pada kelas ini, kemudian menjalankan metode
instansi gambar() untuk menggambar bentuk tersebut dengan warna
baru:baru:
class BentukGeometris {
Color warna; // Warna suatu bentuk geometri

//(Kelas Color diimport dari paket java.awt)
void setWarna(Color warnaBaru) {

// Metode untuk mengganti warna
warna = warnaBaru; // ganti nilai variabel instansi gambar();

// gambar ulang bentuk geometris ini, dengan warna baru
}
void gambar() {
// metode untuk menggambar ? ? ?
// perintaha apa yang harus diletakkan di sini? } . . . 
// variabel dan metode instansi lain
} // akhir kelas BentukGeometris



• Sekarang metode gambar() mungkin menjadi serba salah. 
Masalahnya, setiap bentuk digambar dengan cara berbeda. 
Metode setWarna() dapat digunakan oleh semua bentuk. Lalu
bagaimana komputer tahu bagaimana menggambar bentuk
tersebut jika metode gambar() dipanggil? 

contoh

tersebut jika metode gambar() dipanggil? 
• Mudahnya, kita bisa jawab dengan : Komputer akan

menjalankan perintah gambar() dengan meminta bentuk
tersebut untuk menggambar sendiri. Setiap objek bentuk tahu
apa yang harus dilakukan untuk menggambar dirinya.



• Dalam prakteknya, ini berarti setiap kelas turunan dari kelas
BentukGeometris memiliki metode gambar() sendiri-sendiri, 
yaitu :

class PersegiPanjang extends BentukGeometris {
void gambar() {

. . .  // perintah untuk menggambar persegi panjang
}
. . . // metode atau variabel lain

}

contoh

class Oval extends BentukGeometris {
void gambar() {

. . .  // perintah untuk menggambar oval
}
. . . // metode atau variabel lain

}

class KotakLingkar extends BentukGeometris {
void gambar() {

. . .  // perintah untuk menggambar kotak bersudut lingkar
}
. . . // metode atau variabel lain

}



Penjelasan contoh
• Jika gambarku adalah variabel bertipe BentukGeometri, variabel ini bisa

merujuk pada objek dengan bertipe PersegiPanjang, Oval, atau
KotakLingkar. Ketika program dijalankan, isi variabel gambarku akan
berubah-ubah, tergantung pada objek yang dirujuknya. Suatu saat di
tengah program, jika perintah gambarku.gambar() dijalankan, maka
metode gambar() akan dijalankan tergantung pada isi variabel gambarku
saat itu.

• Kita tidak akan bisa menebak metode apa yang akan dipanggil pada suatu• Kita tidak akan bisa menebak metode apa yang akan dipanggil pada suatu
saat hanya dengan membaca program tersebut, karena kita tidak pernah
tahu isi variabel gambarku pada suatu saat tertentu. Misalnya perintah
gambar() berada dalam suatu perulangan yang dijalankan berkali-kali. 
Maka akan sangat mungkin perintah gambarku.gambar() dipanggil
berulang-ulang tetapi dengan objek yang berbeda-beda.

• Kita sebut metode gambar() bersifat polimorfis. Suatu metode disebut
polimorfis jika aksi yang dilakukan oleh suatu metode berbeda-beda
tergantung pada objek aktual pada saat metode itu dijalankan. 
Polimorfisme adalah fitur utama dalam pemrograman berorientasi objek


