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Review Java Dasar
1 Tuliskan dan Jelaskan dengan singkat 3 kesalahan pada potongan kode di bawah ini!
public class Segitiga {

private double alas;
private double tinggi;
public SegitigaSamaKaki () {}

public Segitiga(double alas, double tinggi){}
public double hitungLuas(){}
private double hitungKeliling(){}
}

public class SegitigaMain {
public static void main(String[] args){

Segitiga s = new Segitiga(10,5);
System.out.println(“Luas segitiga: ”+s.hitungLuas());
System.out.println(“Keliling segitiga: ”+s.hitungKeliling());
s.alas = 16;
System.out.println(“Luas segitiga: ”+s.hitungLuas());

}
}



Review Kelas dan Objek
2 Terdapat potongan kode sebagai berikut:
Public Class Buku {

private String kode;
private string judul;
private Penerbit penerbit;
private Pengarang pengarang;
public Buku() {}
public void setKode(String kode) {}
public String getKode() {}
public void setPenerbit(Penerbit penerbit){}
public Penerbit getPenerbit(){};

}



Review Kelas dan Objek
1) Sebutkan nama kelas tersebut di atas
2) Sebutkan atribut pada kelas tersebut di atas
3) Sebutkan metode pada kelas tersebut di atas
4) Sebutkan nama method yang mengembalikan nilai primitif!
5) Sebutkan nama method yang mengembalikan nilai referensi!
6) Sebutkan nama method yang tidak mengembalikan nilai!
7) Sebutkan method yang memiliki parameter (argumen)!
8) Sebutkan method yang tidak memiliki parameter (argumen)!
9) Sebutkan modifier yang terdapat pada kelas tersebut!
10) Sebutkan konstruktor dari kelas tersebut!



Review Access Modifier

3 Lanjutan dari no  2. Terdapat potongan kode
sebagai berikut:
Public static void main (String args[]) {

Buku b1, b2, b3;
b1 = new Buku();
b1.kode = “Anak”;
System.out.println(“kode:” + b1.kode);

}
Bagaimana hasil eksekusinya?



Review Access Modifier

4 Lanjutan dari no 2. Terdapat potongan kode
sebagai berikut:
Public static void main (String args[]) {

Buku b1, b2, b3;
b1 = new Buku(); b2 = new Buku();
b1.setKode(“Anak”); b2=b1; b2.setKode(“Remaja”);

System.out.println(“kode:” + b1.getKode());
}

Bagaimana hasil eksekusinya? Jelaskan dengan ringkas !



Review Reference

5 Lanjutan dari no 2. Terdapat potongan kode
sebagai berikut:
Public static void main (String args[]) {

Buku b1, b2, b3;
b1 = new Buku(); b2=b1; b3 = new Buku();
b2=b3;
b1.setKode(“Anak”);

System.out.println(“kode:” + b1.getKode());
}
Bagaimana hasil eksekusinya? Jelaskan dengan ringkas !



Operator pada Java

• Jawab dengan ringkas soal-soal berikut ini!
– Terdapat int x = 30, int y = 3. Berapakah x/=y
– Terdapat int x = 30, int y = 3. Berapakah x%y
– Terdapat int x = 30, int y = 3. Berapakah x/y
– Terdapat int x = 30, int y = 3. Berapakah x-=y
– Terdapat int x = 30, int y = 3. Bagaimana hasil

ekesekusi System.out.println(x--)



Debug:
Jelaskan kesalahan pada A2



Soal Cerita
• Sebuah Pom bensin memiliki beberapa mesin pemompa

bensin untuk memberikan layanan penjualan bensin
kepada masyarakat. Sebuah pemompa bensin akan
mengalirkan bensin (dalam liter)  ke bak bensin di
kendaraan tergantung dari inputan yang dimasukkan.
Inputannya bisa berupa jumlah uang. Satu liter bensin
sekarang harganya 4500. Setiap kali mengalirkan bensin
akan mengecek kesediaan dari stok bensin, jika tidak
mencukupi pengaliran bensin akan dibatalkan.

• Misalkan : inputannya uang : 10 ribu = 10 ribu / 4500 = 2.22
liter, outputnya : 2.22 liter

• Lengkapi atribut, method berikut implementasinya untuk
kode program di bawah ini sesuai dengan cerita di atas!
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