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Petunjuk Praktikum 
Pada praktikum kali ini membutuhkan pemahaman bersama antara 2 atau 3 orang tetapi tetap 

dikerjakan secara individu. Praktikum kali ini berisi tentang studi kasus yang harus diselesaikan dalam 

bentuk pemrograman java dan pembuatan UML class diagram. 

CATATAN PENTING: 

 Praktik pemrograman JAVA tetap dikerjakan INDIVIDU, tetapi class diagram beserta 

penjelasannya dikerjakan secara kelompok (2 atau 3 orang). 

 Laporan class diagram dan penjelasannya dikumpulkan pada awal pertemuan  ke-10. 

 Format laporan terlampir dan dikumpulkan dengan link google docs. 

 7 laporan terbaik akan presentasi pada pertemuan ke-10 sewaktu ujian praktek, dengan 

menjelaskan seluruh bagian koding yang dibuat kepada teman-teman yang lain. 

 Mahasiswa pada 7 yang mempresentasikan laporan terbaik tersebut mendapatkan 

kesempatan untuk mendapatkan nilai 100 pada 3 kolom tugas.  

 Pilih salah satu kasus dari 2 kasus yang dijelaskan dilaporan ini. 

 7 laporan terbaik akan dipilih berdasarkan: rancangan class diagram dan kelengkapan 

penjelasan kode programnya, implementasi dari seluruh konsep PBO yang pernah diajarkan 

(termasuk polymorphism, abstrak, dan interface), dan progress harian dari pertemuan 8 

sampai pertemuan 9. 

 Setiap laporan tidak boleh sama dengan laporan kelompok lain. Jika terdapat kesamaan 

lebih dari 50% maka akan mendapatkan nilai 0 pada 3 kolom tugas. 

 Boleh menggunakan tools apapun untuk membuat class diagram dan boleh menggunakan 

editor apapun untuk memprogram JAVA. 
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 Open Book dan Internet! 

Pengumuman PENTING 
Karena hari kamis tanggal 11 Mei 2017 dan 25 Mei 2017 libur maka kelas dialihkan ke Google 

Classroom. Selama liburan kelas di buka secara online. WAJIB Gunakan email udinus untuk mengikuti 

kelas tersebut. Lihat video ini untuk petunjuk pendaftaran: 

https://www.youtube.com/watch?v=qqtDtid2yuQ  

Absen dan penilaian berdasarkan keaktifan mahasiswa pada kelas tersebut. Berikut adalah kode kelas 

untuk masuk kedalam kelas google classroom: 

PBO A11.4403 PBO A11.4405 
qsx9e8 ly871k 

 

Diskusi kelas dibuka tanggal 11 Mei dan tanggal 25 Mei, tidak ada batas waktu, kapanpun bisa 

berdiskusi/tanya-jawab/kerjakan soal. 

Kasus 1 
Universitas “Harapan Kita” membutuhkan sebuah sistem informasi akademik sederhana yang bisa 

digunakan untuk memasukkan nilai mahasiswa. Sebelum itu mahasiswa dan dosen perlu 

mendaftarkan biodata dirinya sendiri pada sistem tersebut. Mahasiswa dapat matakuliah apa saja 

yang ingin diambil. Dosen mengampu setiap matakuliah dan dapat melihat list mahasiswa yang 

diampu. Mahasiswa juga dapat mengikuti perkulihan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Dosen. 

Matakuliah dibagi menjadi dua, yaitu matakuliah pokok dan matakuliah tambahan. Nilai akhir rata-

rata yang didapatkan adalah 60% dari rata-rata nilai matakuliah pokok ditambah dengan 40% rata-

rata nilai matakuliah tambahan.  

PETUNJUK: 

1. Minimal terdapat 7 kelas (terserah boleh subclass, superclass, abstract class, atau interface)  

2. Method dan property bebas yang sesuai dengan ilustrasi kasus diatas. 

3. Keterangan setiap property dan method yang ada pada class diagram dijelaskan be serta 

potongan kode programnya. 

4. Boleh dikembangkan. Dan beri keterangan pengembangan dari kasus diatas.  

Kasus 2 
Perusahaan “Harpindo Kita” membutuhkan sebuah sistem informasi jual beli  mobil. Sistem mampu 

mendaftarkan biodata karyawan dan pembeli. Pembeli dibagi dalam 2 jenis yaitu: pembeli individu 

dan pembeli borongan. Mobil yang dijual ada tiga tipe yaitu: Mobil sedan, Mobil minibus, dan mobil 

bus. Karyawan dapat menambahkan harga setiap mobil yang ada. Pembeli hanya dapat membeli satu 

tipe mobil saja (berarti dalam hal ini berarti dapat membeli mobil banyak dengan tipe yang sama). 

Karyawan dapat melihat data pembeli yang sudah membeli mobil. Karyawan mendapatkan 

keuntungan 10% dari total jumlah harga terbayar oleh setiap pembeli dalam setiap waktu.  

PETUNJUK: 

https://www.youtube.com/watch?v=qqtDtid2yuQ
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1. Minimal terdapat 7 kelas (terserah boleh subclass, superclass, abstract class, atau interface)  

2. Method dan property bebas yang sesuai dengan ilustrasi kasus diatas. 

3. Keterangan setiap property dan method yang ada pada class diagram dijelaskan beserta 

potongan kode programnya. 

4. Boleh dikembangkan. Dan beri keterangan pengembangan dari kasus diatas.  

REFERENSI 
Introduction to Java Programming, Comprehensive Version (10th Edition) by Y. Daniel Liang, 2015, 

Pearson Education, Inc. 

LAMPIRAN 
Template Laporan terdiri dari (harus urut): link google docs harus dibagikan ke dosen- can edit 

1. Nama dan NIM setiap Anggota kelompok. 

2. Penjelasan kasus (baik masih sama atau yang sudah dikembangkan) 

3. CLASS DIAGRAM secara utuh 

4. Penjelasan setiap komponen Class Diagram (property dan method) disertai dengan 

screenshot kode programnya. 


