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1. Pengkapsulan (Encapsulation)  

Pengkapsulan (Encapsulation) : mengkombinasikan suatu struktur dengan 

fungsi yang memanipulasinya untuk membentuk tipe data baru yaitu kelas (class) atau 

Proses pembungkusan / penyederhanaan dari beberapa data serta fungsi menjadi 

sebuah kelas. 

� Konsep 

� Kelas akan menutup rapat, baik data maupun kode. 

� Akses item di dalam kelas dikendalikan. Pengendalian ini tidak hanya berupa data 

tetapi juga kode.  

� Saat kelas akan digunakan, kelas harus sudah dideklarasikan. Pemakai kelas harus 

mengetahui deskripsi kelas, tetapi bukan implementasinya.  

� Bagi pemakai, detail internal kelas tidak penting. Konsep ini disebut 

penyembunyian informasi (information hiding). 

� User Interface 

� Fungsi yang dapat digunakan dan data yang dapat diakses disebut antarmuka 

pemakai (user interface).  

� Antarmuka pemakai menceritakan bagaimana kelas berperilaku, bukan bagaimana 

kelas dibuat. 

� Kita tidak perlu mengetahui implementasi kelas. 

� Sekali kelas dibuat, kita bisa memakainya berulang-ulang. 

� Bagi pandangan pemakai, kelas adalah kotak (black box) hitam dengan perilaku 

tertentu. 

� Kendali Akses terhadap Kelas 

� Tugas kelas adalah untuk menyembunyikan informasi yang tidak diperlukan oleh 

pemakai. 

� Ada tiga macam pemakai kelas : 

� kelas itu sendiri 

� pemakai umum 

� kelas turunan 

� Hak Akses Kelas 

� Setiap macam pemakai mempunyai hak aksesnya masing-masing.  

� Hak akses ini ditandai dengan kenampakan anggota kelas.  

� Kelas pada C++ menawarkan tiga level kenampakan anggota kelas (baik anggota 

data maupun fungsi anggota) :  

� Private 
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� Public 

� Protected 

� Private 

� Anggota kelas private mempunyai kendali akses yang paling ketat. Dalam bagian 

private, hanya fungsi anggota dari kelas itu yang dapat mengakses anggota private 

atau kelas yang dideklarasikan sebagai teman (friend). 

� Public 

� Dalam bagian public, anggotanya dapat diakses oleh fungsi anggota kelas itu 

sendiri, instance kelas, fungsi anggota kelas turunan.  

� Suatu kelas agar bisa diakses dari luar kelas, misalnya dalam fungsi main(), perlu 

mempunyai hak akses publik. Hak akses ini yang biasanya digunakan sebagai 

perantara antara kelas dengan dunia luar. 

� Protected 

� Suatu kelas dapat dibuat berdasarkan kelas lain. Kelas baru ini mewarisi sifat-sifat 

dari kelas dasarnya. Dengan cara ini bisa dibentuk kelas turunan dari beberapa 

tingkat kelas dasar.  

� Bila pada kelas dasar mempunyai anggota dengan hak akses terproteksi, maka 

anggota kelas ini akan dapat juga diakses oleh kelas turunannya.  

� Anggota kelas terproteksi dibentuk dengan didahului kata kunci protected. Pada 

bagian protected, hanya fungsi anggota dari kelas dan kelas-kelas turunannya yang 

dapat mengakses anggota. 

Contoh Program Pengkapsulan 

//File persegiPJ.Cpp 
#include <iostream.h> 
class PersegiPanjang 
{ 
protected : 
int panjang; 
int lebar; 
public : 
PersegiPanjang(int pj, int lb) 
{ 
 panjang = pj; 
 lebar = lb; 
} 
int Panjang() 
{ 
 return panjang; 
} 
int Lebar() 
{ 
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 return lebar; 
} 
int Keliling() 
{ 
 return 2*(panjang+lebar); 
} 
int Luas() 
{ 
 return panjang*lebar; 
} 
void Skala(float sk) 
{ 
 panjang *= sk; 
 lebar *= sk; 
} 
void TulisInfo() 
{ 
 cout<<"Panjang : "<<panjang<<endl 
 <<"Lebar :"<<lebar<<endl 
 <<"Keliling :"<<Keliling()<<endl 
 <<"Luas :"<<Luas()<<endl; 
} 
}; 
void main() 
{ 
 PersegiPanjang pp1(10,5); 
 pp1.Skala(2); 
 pp1.TulisInfo(); 
} 

2. Pewarisan (Inheritance) 

Pewarisan (Inheritance) : mendefinisikan suatu kelas dan kemudian 

menggunakannya untuk membangun hirarki kelas turunan, yang mana masing-masing 

turunan mewarisi semua akses kode maupun data kelas dasarnya. 

� Konsep 

� Suatu kelas dapat diciptakan berdasarkan kelas lain. 

� Kelas baru ini mempunyai sifat-sifat yang sama dengan kelas pembentuknya, 

ditambah sifat-sifat khusus lainnya.  

� Dengan pewarisan kita dapat menciptakan kelas baru yang mempunyai sifat 

sama dengan kelas lain tanpa harus menulis ulang bagian-bagian yang sama. 

� Pewarisan merupakan unsur penting dalam pemrograman berorientasi objek 

dan merupakan blok bangunan dasar pertama penggunaan kode ulang (code 

reuse). 

� Pembatasan Inheritance 

� Data dan fungsi yang dapat diwariskan hanya yang bersifat public dan 

protected.  
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� Untuk data dan fungsi private tetap tidak dapat diwariskan. Hal ini disebabkan 

sifat private yang hanya dapat diakses dari dalam kelas saja. 

� Sifat Inheritance 

� Sifat pewarisan ini menyebabkan kelas-kelas dalam pemrograman berorientasi 

objek membentuk hirarki kelas mulai dari kelas dasar, kelas turunan pertama, 

kelas turunan kedua dan seterusnya. Sebagai gambaran misalnya ada hirarki 

kelas unggas. 

Contoh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan 

� Sebagai kelas dasar adalah Unggas.  

� Salah satu sifat Unggas adalah bertelur dan bersayap. 

� Kelas turunan pertama adalah Ayam, Burung dan Bebek.  

� Tiga kelas turunan ini mewarisi sifat kelas dasar Unggas yaitu bertelur dan 

bersayap.  

� Selain mewarisi sifat kelas dasar, masing-masing kelas turunan mempunyai sifat 

khusus, Ayam berkokok, Burung terbang dan Bebek berenang.  

� Kelas Ayam punya kelas turunan yaitu Ayam Kampung dan Ayam Hutan.  

� Dua kelas ini mewarisi sifat kelas Ayam yang berkokok. Tetapi dua kelas ini juga 

punya sifat yang berbeda, yaitu :  

� Ayam Kampung berkokok panjang halus  

� Ayam hutan berkokok pendek dan kasar. 

Jika hirarki kelas Unggas diimplementasikan dalam bentuk program, maka secara 

sederhana dapat ditulis sebagai berikut: 

//Program Kelas Unggas 
#include<iostream.h> 
#include<conio.h> 
 
class Unggas 
{ 
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 public: 
  void Bertelur() {cout<<"Bertelur"<<endl; } 
}; 
class Ayam : public Unggas 
{ 
 public: 
  void Berkokok() {cout<<"Berkokok"<<endl; } 
}; 
class Burung : public Unggas 
{ 
 public: 
  void Terbang() {cout<<"Terbang"<<endl; } 
}; 
class Bebek : public Unggas 
{ 
 public: 
 void Berenang() {cout<<"Berenang"<<endl; } 
}; 
class AyamKampung : public Ayam 
{ 
 public: 
  void Berkokok_Panjang_Halus() {cout<<"Berkokok Panjang Halus"<<endl; } 
}; 
class AyamHutan : public Ayam 
{ 
 public: 
  void Berkokok_Pendek_Kasar() {cout<<"Berkokok Pendek Kasar"<<endl; } 
}; 
void main() 
{ 

cout <<"Sifat bebek adalah:"<<endl; 
Bebek bk; 
bk.Bertelur(); 
bk.Berenang(); 
cout<<endl; 
cout<<"Sifat ayam adalah:"<<endl; 
Ayam ay; 
ay.Bertelur(); 
ay.Berkokok(); 
cout<<endl; 
cout<<"Sifat ayam kampung adalah:"<<endl; 
AyamKampung ayk; 
ayk.Bertelur(); 
ayk.Berkokok(); 
ayk.Berkokok_Panjang_Halus(); 
cout<<endl; 
cout<<"Sifat Ayam Hutan Adalah:"<<endl; 
AyamHutan ayh; 
ayh.Bertelur(); 
ayh.Berkokok(); 
ayh.Berkokok_Pendek_Kasar(); 
getch(); 
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} 
 

Penjelasan Program 

� Dapat dilihat, bahwa kelas Ayam dan kelas Bebek dapat menjalankan fungsi 

Bertelur() yang ada dalam kelas Unggas meskipun fungsi ini bukan merupakan 

anggota kelas Ayam dan kelas Bebek. 

� Kelas AyamKampung dapat menjalankan fungsi Berkokok() yang ada dalam 

kelas Ayam walaupun dua fungsi tersebut bukan merupakan anggota kelas 

AyamKampung.  

� Sifat-sifat di atas yang disebut dengan pewarisan (inheritance). 

3. Polimorphisme (Polymorphism)  

Polimorphisme (Polymorphism) : memberikan satu aksi untuk satu nama yang 

dipakai bersama pada satu hirarki kelas, yang mana masing-masing kelas hirarki 

menerapkan cara yang sesuai dengan dirinya. Poly (Many) + morph (Shape) = 

POLYMORPHISM: banyak bentuk (many shapes). 

� Polymorphism sangat berhubungan dg konsep Inheritance. 

� Implementasi polymorphism dg 2 cara: 

� Overloading function: penggunaan kembali nama fungsi yang sama tapi 

dengan argumen yang berbeda. 

� Overriding function: sebuah fungsi dalam class turunan yang memiliki nama, 

return type dan argumen function yang sama  dengan fungsi dalam class induk. 

� Konsep 

� Polimorfisme merupakan fitur pemrograman berorientasi objek yang penting 

setelah pengkapsulan dan pewarisan. Polimorfisme berasal dari bahasa Yunani, 

poly(banyak) dan morphos (bentuk).  

� Polimorfisme menggambarkan kemampuan kode C++ berperilaku berbeda 

tergantung situasi pada waktu run (program berjalan). 

� Konstruksi ini memungkinkan untuk mengadakan ikatan dinamis (juga disebut 

ikatan tunda, atau ikatan akhir).  

� Kalau fungsi-fungsi dari suatu kelas dasar didefinisikan ulang atau ditindih 

pada kelas turunan, maka objek-objek yang dihasilkan hirarki kelas berupa 

objek polimorfik.  

� Polimorfik artinya mempunyai banyak bentuk atau punya kemampuan untuk 

mendefinisi banyak bentuk. 

Contoh : 

#include <iostream.h> 
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class TX 
{ 
 public: 
  double FA(double p) { return p*p; } 
  double FB(double p) { return FA(p) / 2; } 
}; 
class TY : public TX 
{ 
 public: 
  double FA(double p) { return p*p*p; } 
}; 
void main() 
{ 
 TY y; 
 cout << y.FB(3) << endl; 
} 
 

Penjelasan Program : 

� Kelas TX berisi fungsi FA dan FB, dimana fungsi FB memanggil fungsi FA. 

� Kelas TY, yang merupakan turunan dari kelas TX, mewarisi fungsi FB, tetapi 

mendefinisikan kembali fungsi FA.  

� Yang perlu diperhatikan di sini adalah fungsi TX::FB yang memanggil fungsi TY::FA 

dalam konteks perilaku polimorfisme. 

� Berapakah output dari program ini? Jawabnya adalah 4.5 dan bukan 13.5! 

� Mengapa..? 

� Jawabannya adalah karena kompiler memecahkan ungkapan Y.FB(3) dengan 

menggunakan fungsi warisan TX::B, yang akan memanggil fungsi TX::FA. 

� Oleh karena itu fungsi TY::FA ditinggalkan dan tidak terjadi perilaku polimorfisme. 

� C++ menetapkan persoalan ini dan mendukung perilaku polimorfisme dengan 

menggunakan fungsi virtual.  

� Fungsi virtual, yang mengikat kode pada saat runtime, dideklarasikan dengan 

menempatkan kata kunci virtual sebelum tipe hasil fungsi. 

� Untuk program di atas, kode double FA(double p) tulis menjadi virtual double 

FA(double p) baik di kelas TX maupun yang ada di kelas TY.  

� Dengan perubahan ini maka output dari program di atas menjadi 13.5. 

 

 

 

 

 

 


