
TUGAS 1 

Pilih salah satu diantara soal-soal berikut. Compress file program dan file hasil kompilasi dalam zip file 
dan beri nama Tugas1-PBO-Nim-Nama-NoSoalYangDipilih.  Contoh: Tugas1-PBO-11112012-Viska-Soal1 

Harap ikuti arahan penamaan file ini!  

Kemudian kirimkan melalui e-learning ini sebelum tanggal terakhir pengumpulan yang telah ditentukan. 

 

Soal 1 

Buatlah kelas/class yang memodelkan mobil dalam Java. Pengemudi dapat mengemudikan mobil dan 
menambah bahan bakar. Umpan balik akan disediakan kepada pengemudi melalui pesan singkat. Field 
(instances variable) pada class mobil: 

 integer untuk jarak_km_yang_telah_ditempuh 

 integer untuk jarak_km_harus_ganti_oli 

 double untuk jumlah_liter_dalam_tangki 

 double untuk km_per_liter 

 final double untuk TANGKI_PENUH = 45 

Method signatures 

 public Mobil ( ) – constructor default yang akan memberi nilai awal pada km_per_liter = 14, 
mengisi penuh tangki bahan bakar, jarak_km_yang_telah_ditempuh = 0, memberi nilai awal 
pada jarak_km_harus_ganti_oli = 1000 

 public Mobil (double kmperliter) – constructor ini hampir sama seperti constructor default 
kecuali memberi nilai awal pada km_per_liter sesuai dengan nilai kmperliter. 

 public int cekOdometer ( ) – mengembalikan nilai dari jarak_km_yang_telah_ditempuh. Tidak 
perlu dicetak. 

 public void kemudikan (int km) – Kemudikan mobil sejauh berapa kilometer (km). Rencanakan 3 
kondisi: 1) mobil kehabisan bahan bakar, atau 2) mobil kehabisan bahan bakar sebelum sampai 
tujuan namun nilai odometer akan diupdate, atau 3) mobil sampai tujuan dan tidak kehabisan 
bahan bakar. Cetak pesan yang sesuai untuk ketiga pilihan tersebut. Lihat contoh output di 
bawah. 

 public void tambahBahanBakar (double liter) – Tambah bahan bakar sebanyak berapa liter. 
Rencanakan 3 kondisi: 1) cetak pesan warning jika banyaknya liter yang masuk ≤ 0, atau 2) cetak 
pesan warning jika jumlah liter melebihi kapasitas tangki bahan bakar, namun tetap berhasil 
mengisi bahan bakar sampai penuh, 3) tambahkan sejumlah liter yang dimasukkan ke dalam 
tangki bahan bakar. Cetak pesan yang sesuai untuk ketiga pilihan tersebut. Lihat contoh output 
di bawah. 

 public void bunyikanKlakson ( ) – Cetak bunyi klakson. Feel free to be creative. 

 public void gantiOli ( ) – Untuk ganti oli mobil. Cetak pesan bahwa oli telah diganti dan kapan 
harus diganti lagi dengan menambahkan 1000 pada jarak_km_harus_ganti_oli. 



 public void cekOli ( ) – Untuk mengecek oli mobil. Rencanakan 2 pilihan: 1) waktunya ganti oli, 
atau 2) belum waktunya ganti oli. Cetak pesan yang sesuai untuk kedua pilihan tersebut. Lihat 
contoh output di bawah. 

 public double cekBahanBakar ( ) – Untuk mengecek berapa liter bahan bakar yang masih ada 
dalam tangki. Tidak perlu dicetak. 

Bonus Challenges 

Jika anda cepat menyelesaikan tugas ini, coba beberapa penambahan seperti di bawah. 

 Anggaplah 1 liter bahan bakar seharga Rp. 6500. Tambahkan coding pada method 
tambahBahanBakar, untuk menghitung uang yang diperlukan sejumlah liter bahan bakar yang 
diisi. Contoh jika anda mengisi 13,5 liter maka anda perlu bayar sejumlah Rp. 87.750. (+3 point) 

 Tambahkan field (instance variable) kondisi_mesin bertipe boolean yang akan memonitor 
kondisi mesin apakah dalam keadaan hidup atau mati. Ciptakan method baru: hidupkanMesin() 
dan matikanMesin() yang akan mengubah nilai Boolean tersebut. Modifikasikan coding yang 
telah ada dengan pesan yang sesuai dan mengubah kondisi_mesin pada tempat yang sesuai. 
Mobil haruslah dalam keadaan hidup saat dikemudikan, cekBahanBakar, cekOli,  atau 
cekOdometer. Mobil haruslah dalam keadaan mati saat tambahBahanBakar atau gantiOli. (+7 
point) 

 

Contoh Output 

Berikut contoh pesan singkat berdasarkan kondisi yang ada pada mobil. Program anda dapat mencetak 
pesan yang sama atau dapat juga diubah namun harus tetap sesuai. 

Kamu mengemudikan mobil sejauh 100 km. 
Kamu mengemudikan mobil sejauh 50 km. 
Olinya masih cukup. 
Kamu menambah 5 liter dan sekarang ada 24 liter dalam tangki. 
Kamu telah mengendarai mobil sejauh 95 km sebelum kehabisan bahan bakar… 
Kamu kehabisan bahan bakar! 
Tangki bahan bakar kepenuhan dan sekarang ada 45 liter dalam tangki. 
Kamu menambah oli dan penambahan oli berikutnya di kilometer 1.950. 

 

 

Soal 2 

Buatlah kelas/class yang memodelkan TV dalam Java. Seseorang dapat menghidupkan TV, mengubah 
channel dan mengubah volume. Jika diperlukan, umpan balik akan disediakan kepada penonton melalui 
pesan singkat pada TV. Field (instances variable) pada class TV: 

 integer untuk channel 

 integer untuk volume 

 boolean untuk kondisi TV hidup atau mati 

 final integer untuk CHANNEL_MAKS = 100 

 final integer untuk CHANNEL_MIN = 1 



 final integer untuk VOLUME_MAKS = 15 

 final integer untuk VOLUME_MIN = 1 

Method signatures 

 public TV () – constructor default yang akan memberi nilai awal pada channel = 1, volume = 1, 
dan kondisi TV dalam keadaan mati. 

 public void hidupkanMatikanTV () – untuk menghidupkan dan mematikan TV. 

 public void naikkanChannel () – untuk menaikkan channel. Channel maksimal adalah 100. Jika 
channel sekarang 100 maka akan kembali ke channel 1 jika dinaikkan. Pastikan TV telah hidup. 

 public void turunkanChannel () – untuk menurunkan channel. Channel minimal adalah 1. Jika 
channel sekarang 1 maka akan kembali ke channel 100 jika diturunkan. Pastikan TV telah hidup. 

 public void ubahChannel (int channelnya) – untuk mengubah channel antara 1-100. Pastikan TV 
telah hidup. 

 public void besarkanVolume () – untuk membesarkan volume TV sebanyak 1. Volume maksimal 
adalah 15. Jika volume lebih dari 15 akan muncul pesan singkat. Pastikan TV telah hidup. 

 public void kecilkanVolume () – untuk mengecilkan volume TV sebanyak 1. Volume minimal 
adalah 1. Jika volume kurang dari 1 akan muncul pesan singkat. Pastikan TV telah hidup. 

 public int volumeSekarang () – untuk mengembalikan nilai volume sekarang. 

 public int channelSekarang () – untuk mengembalikan channel sekarang. 

 public void statusTV () – untuk mengetahui status TV yang akan memberi pesan singkat channel 
dan volume sekarang. 

Bonus Challenges 

Jika anda cepat menyelesaikan tugas ini, coba beberapa penambahan seperti di bawah. 

 Tambahkan fungsi mute pada TV yaitu fungsi untuk mematikan suara untuk sementara jika 
(tombol) mute ditekan. Jika kondisi TV sudah mute/bisu, maka jika tombol mute ditekan kembali 
akan menghidupkan suara ke volume yang asal (volume sebelum mute pertama sekali ditekan). 
Tambahkan field (instance variable) dan method yang sesuai. Jika method yang telah ada perlu 
diubah, silahkan diubah tanpa menghilangkan fungsi asal. (+5 point) 

 Tambahkan fungsi return channel pada TV yaitu fungsi untuk mengembalikan channel ke 
channel sebelum channel sekarang. Contoh channel sekarang adalah channel 5, kemudian 
diubah channel menjadi channel 12. Maka jika tombol return channel ditekan, akan mengubah 
kembali channel menjadi 5. Selanjutnya jika tombol return channel ditekan lagi, akan mengubah 
channel menjadi 12. Tambahkan field (instance variable) dan method yang sesuai. Jika method 
yang telah ada perlu diubah, silahkan diubah tanpa menghilangkan fungsi asal. (+5 point) 

 

 



Contoh Output 

Model TV ini tidak terlalu banyak memberikan pesan singkat. Contoh pesan singkat diberikan pada 
statusTV dan pada warning volume. Contohnya: 

Volume sudah paling maksimal. 
Volume sudah paling minimal. 
 
Channel sekarang 4. 
Volume sekarang 6. 
Enjoy the TV show! 

 

 

Kriteria Penilaian 

Tugas ini bernilai 100 point. 

 Source code gagal dikompilasi / ada masalah (- 10 point) 

 Tugas yang dikumpulkan lewat dari due date (-20 point) 

 Coding dibuat dengan menggunakan BlueJ (5 point) 

 Setiap method melakukan apa yang seharusnya dikerjakan (60 point) 

 Source code terorganisir dengan baik dan rapi (contoh Java style di 
http://www.bluej.org/objects-first/styleguide.html) (10 point) 

 Dokumentasi yang sesuai dengan format javadoc (10 point) 

 Sample output sesuai dengan yang diharapkan (15 point) 

 


