
Praktikum 4 PBO D3MI-40-01 

Perhatian: Kasus yang disampaikan merupakan bentuk penyederhanaan dari kasus yang ada di dunia 

nyata. Setiap entitas yang dinyatakan dan menjadi contoh dalam kasus ini tidak dapat dijadikan acuan 

dalam pembuatan sebuah sistem/aplikasi. 

 

Materi: hubungan antar class 
Sifat: teori 
 
Tuliskanlah & jelaskan secara detail hal-hal terkait di bawah ini (jika perlu menggunakan contoh): 

1. Asosiasi 

2. Agregasi 

3. Komposisi 

4. Perbedaan asosiasi, agregasi, & komposisi 

5. Contoh kasus yang menggunakan hubungan-hubungan di atas pada pembuatan aplikasi (terkait 

teori perancangan, bukan pemrograman) 

 

Materi: hubungan antar class 
Sifat: teori 
 
Tuliskanlah & jelaskan secara detail hal-hal terkait di bawah ini (jika perlu menggunakan contoh): 

1. Pewarisan 

2. Abstract class 

3. Interface 

4. Perbedaan pewarisan, abstract class & interface 

5. Contoh kasus yang menggunakan hubungan-hubungan di atas pada pembuatan aplikasi 

 

  



 

Materi: hubungan antar class 
Sifat: Praktik 
 

Sebuah aplikasi pendataan tabungan akan dibangun untuk sebuah bank sederhana. Bank ini 

menyediakan pembukaan rekening bagi nasabah regular dan juga nasabah priority. Perbedaan nasabah 

regular dan priority terdapat pada tipe dari nasabah priority (nasabah akan mendapatkan keuntungan 

secara offline—tidak ditangani aplikasi). Setiap nasabah, baik regular dan priority, dapat membuka 

rekening tabungan biasa dan rekening tabungan berencana. Rekening tabungan biasa dapat dilakukan 

operasi setor, ambil, dan hitung bunga. Sedangkan tabungan berencana dapat melakukan setor dengan 

pembukaan rekening pertama sebesar ketentuan minimum saldo, tetapi tidak dapat melakukan 

pengambilan tabungan kecuali melalui mekanisme tutup rekening (tutup rekening tidak ditangani pada 

aplikasi ini).  

 

Berdasarkan skenario di atas, analyst pembuatan aplikasi membuat beberapa classes berikut: 

1. InterfesRekening, dengan konstanta dan method: 

a. Konstanta MINIMUM_SALDO sebesar 500.000 

b. Method procedure deposit dengan parameter masukan berupa nilai yang disetor 

c. Method procedure withdraw  dengan parameter masukan berupa nilai yang diambil 

d. Method procedure hitungBunga. Bunga 1% untuk rekening regular, 10% untuk tabungan 

berencana 

e. Method procedure display. Method ini nantinya akan menampilkan jumlah saldo 

masing-masing rekening. 

2. AbstractNasabah, dengan atribut dan method:  

a. Atribut nama dan alamat dengan tipe String (modifier: protected) 

b. Atribut rek (tipe array list of InterfesRekening)  

c. Konstruktor 2 parameter: nama, alamat 

d. Method tambah rekening dengan 1 parameter masukan dengan tipe data 

InterfesRekening 

e. Procedure abstract bernama display. Method ini akan menampilkan data nasabah dan 

semua rekening yang dimiliki nasabah tersebut nantinya.  

3. Nasabah, dengan atribut dan method: 



a. Tidak ada atribut pada class ini 

b. Konstruktor dengan 2 parameter: nama, dan alamat 

4. NasabahPriority, dengan atribut dan method: 

a. Atribut dengan nama “tipe” dan tipe data “String” 

b. Konstruktor dengan 3 parameter masukan: nama, alamat, dan tipe 

5. RekReguler (rekening regular), dengan atribut berupa saldo 

6. RekTacana (rekening tabungan berencana), dengan atribut berupa saldo 

 

Berdasarkan keterangan di atas, lakukan beberapa hal berikut: 

a) Buatlah class diagram dari keterangan di atas 

b) Buatlah pengkodean class dari class diagram yang telah dibuat 

c) Buatlah sebuah class Main, bentuk 3 objek dengan keterangan berikut: 

i. Objek nasabah regular pertama dengan 2 rekening regular 

ii. Objek nasabah regular kedua dengan sebuah rekening regular dan sebuah rekening 

tacana 

iii. Objek nasabah priority dengan 2 rekening regular dan 1 rekening tacana 

 

Ketentuan & Pengerjaan: 

Dikerjakan secara berkelompok (3-5 orang). Maksimum 5 orang, jika lebih, dianggap tidak mengerjakan 

tugas. Dikumpulkan hari Jumat 31 Maret 2017 (hardcopy) di kubikal RBD.  

 


