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Open-Closed Principle (OCP) 
Open-Closed Principle (OCP) adalah bahwa sebuah modul/komponen harus terbuka untuk ekstensi, 
namun tertutup untuk modifikasi. 
Module yang sesuai dengan open-closed principle mempunyai 2 attribute utama: 

1. Terbuka untuk perluasan  
Maksudnya adalah sifat module yang dapat diperluas. Bahwa kita dapat membuat  
modul berperilaku dalam cara baru dan berbeda, sebagai persyaratan dari aplikasi yang berubah, atau 
untuk memenuhi kebutuhan aplikasi baru. 

2. Tertutup untuk modifikasi  
Maksudnya adalah tidak ada yang diperbolehkan untuk membuat maupun mengubah kode itu. 

Abstraction is the Key. 
Abstraksi  adalah kelas dasar abstrak, dan kelompok yang tak terbatas yang mungkin 

perilaku ini diwakili oleh semua kelas turunan. Hal ini memungkinkan modul untuk memanipulasi 
abstraksi. Seperti modul dapat ditutup untuk modifikasi karena tergantung pada suatu abstraksi 
yang tetap. Namun perilaku modul dapat diperpanjang dengan menciptakan  turunan baru dari 
abstraksi. 

 
Gambar diatas menunjukkan desain sederhana yang tidak sesuai dengan Open-Closed 

Principle. Antara penggolongan Client dan Server . Tidak ada jaminan bahwa fungsi  anggota dari 
class server adalah benar. Class client menggunakan class server. Jika kita ingin objek Client 
menggunakan object server yang berbeda, maka class client harus diubah, untuk memberikan  nama 
class server yang baru. 

 
Gambar diatas menunjukkan desain yang sesuai yang sesuai dengan Open-Closed Principle.  

Dalam hal ini, kelas Abstract Server adalah sebuah kelas abstrak dengan murni virtual member  
fungsi. kelas Client menggunakan abstraksi ini. Namun objek dari kelas Client akan menggunakan 
obyek dari turunan kelas Server. Jika kita ingin Klien obyek menggunakan kelas server yang 
berbeda, kemudian baru turunan dari kelas Abstract Server dapat diciptakan. Klien kelas dapat tetap 
tidak berubah. 

Ada lebih banyak lagi yang dapat dikatakan mengenai OCP. Dalam banyak cara ini, prinsip 
adalah inti dari object oriented design. Kepatuhan terhadap prinsip ini menjadi  manfaat terbesar 
untuk object oriented technology; yaitu reusability dan maintainability. Namun, kepatuhan terhadap 
prinsip ini tidak tercapai hanya dengan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek. 



Sebaliknya, hal ini memerlukan sebuah pengabdian oleh desainer untuk menerapkan abstraksi pada 
bagian-bagian program diamana seorang designer akan dapat menyelesaikan suatu persoalan.  
 
The Liskov Substitution Principle 
 Pengertian LSP adalah subclass harus dapat disubstitusi oleh basis class nya. (LSP) adalah 
definisi tertentu dari suatu hubungan subtyping, disebut  behavior subtyping, yang awalnya 
diperkenalkan oleh Barbara Liskov.  
Prinsip Jeannette Wing dan Liskov dirumuskan secara singkat sebagai berikut: 
     q (x) dapat dibuktikan  milik obyek x dengan tipe T. Lalu q (y) harus bernilai benar untuk objek 
y dari tipe S dimana S adalah subtype T.  

Dalam buku yang sama, Liskov dan Wing menerangkan dengan rinci pemikiran mereka 
dalam pengetahuan subtyping dari logika Hoare, yang menghasilkan kemiripan tertentu dengan 
Bertrand Meyer's Design dalam pengaruh subtyping  dengan dan pre-dan postconditions. 

Pemikiran Liskov dari penegasan subtype mendefinisikan pengertian objek substitusi dapat 
berubah, yaitu jika S adalah sebuah subtipe dari T, maka tipe objek T dalam sebuah program dapat 
digantikan dengan tipe objek S tanpa mengubah apapun dari sifat-sifat yang diinginkan program 
(misalnya, kebenaran). 

Perilaku Subtyping mempunyai gagasan yang lebih kuat dari fungsi subtyping didefinisikan 
dalam teori tipe, yang hanya bergantung pada tipe argumen contravariance  dan kovarians dari tipe 
return. Perilaku subtyping merupakan undecidable sepele dalam pengertian umum: jika q  milik 
"method foo always terminates", maka tidak mungkin sebuah program (compiler) untuk 
memverifikasi bahwa itu berlaku untuk beberapa jenis S bahkan jika q tidak berlaku untuk T. 
Prinsipnya berguna dalam penalaran tentang desain hierarki kelas.  
 
Prinsip Liskov membebankan beberapa persyaratan standar, yang telah diadopsi pada  bahasa 
pemrograman berorientasi obyek terbaru (biasanya pada level class dan bukan tipe; melihat nominal 
vs struktural subtyping untuk pembedaan):  
 
     *  Contravariance / kovarians dari metode argumen / return type dalam subtype. 
     *  Tidak ada pengecualian baru yang harus dibuang oleh metode dari subtipe, kecuali jika   
pengecualian mereka sendiri adalah subtipe pengecualian dilemparkan oleh metode dari supertype.  
 
Selain itu, ada sejumlah kondisi yang subtipe perilaku harus bertemu. Ini rinci dalam terminologi 
mirip dengan desain oleh kontrak metodologi, yang menyebabkan beberapa pembatasan pada 
bagaimana kontrak dapat berinteraksi dengan warisan:  
     *  Preconditions tidak dapat diperkuat dalam subtipe.  
     *  Postconditions tidak dapat melemah dalam subtipe.  
     *  Invariants dari supertype harus dipertahankan dalam subtipe.  
     *  Sejarah kendala ( "sejarah aturan"). Objek dianggap sebagai dimodifikasi hanya melalui  

Metode enkapsulasi. Sejak subtipe dapat memperkenalkan metode yang tidak hadir dalam 
supertype, pengenalan metode-metode ini dapat memungkinkan perubahan negara dalam 
subtipe yang tidak dibolehkan dalam supertype. Kendala melarang sejarah ini. Yang adalah 
unsur novel diperkenalkan oleh Liskov dan Wing. Pelanggaran terhadap kendala ini dapat 
ditunjukkan dengan mendefinisikan sebuah MutablePoint sebagai subtipe dari 
ImmutablePoint. Ini adalah pelanggaran terhadap sejarah kendala, karena dalam sejarah 
Immutable titik, sate selalu sama setelah penciptaan, sehingga tidak dapat menyertakan 
sejarah suatu MutablePoint pada umumnya. Fields ditambahkan ke dalam subtipe Namun 
mungkin secara aman diubah karena mereka tidak bisa diamati melalui metode supertype. 
Satu dapat memperoleh sebuah CircleWithFixedCenterButMutableRadius dari LSP 
ImmutablePoint tanpa melanggar. 
 
 



 
 
DIP (Dependency Inversion Principle) 
Dalam pemrograman berorientasi obyek, ketergantungan prinsip inversi merujuk pada bentuk 
tertentu di mana decoupling hubungan ketergantungan konvensional didirikan dari high level, 
kebijakan-pengaturan modul untuk low level, ketergantungan modul terbalik untuk tujuan rendering 
tinggi modul tingkat independen dari tingkat rendah rincian implementasi modul. 

 Prinsip dependency inversion principle:  

1. Super Class dalam hirarki inheritance seharusnya tidak tahu subclass-nya  
2. Modul-modul dengan implementasi detail tidak menjadi tempat bergantung modul-modul 

lainnya tapi seharusnya modul-modul yang lain bergantung pada abstraksi-abstraksi  
3. OCP  adalah tujuan, DIP adalah mekanisme  
4. LSP adalah jaminan untuk DIP 

 
Arsitektur aplikasi konvensional, komponen tingkat rendah yang dirancang untuk dikonsumsi oleh 
komponen tingkat tinggi yang memungkinkan semakin kompleks sistem yang akan dibangun. 
Dalam komposisi ini, komponen tingkat yang lebih tinggi secara langsung tergantung pada tingkat 
lebih rendah komponen untuk mencapai beberapa tugas. Ini ketergantungan pada tingkat lebih 
rendah komponen membatasi peluang penggunaan kembali dari komponen tingkat lebih tinggi.  

 
Tujuan dari ketergantungan prinsip inversi adalah tingkat tinggi decouple komponen dari komponen 
tingkat rendah sehingga pemakaian ulang dengan berbagai komponen tingkat rendah implementasi 
menjadi mungkin. Hal ini difasilitasi oleh pemisahan komponen tingkat tinggi dan tingkat rendah 
komponen ke dalam paket terpisah / perpustakaan, di mana antarmuka mendefinisikan perilaku / 
jasa yang dibutuhkan oleh komponen tingkat tinggi yang dimiliki oleh, dan ada dalam komponen 
tingkat tinggi paket. Pelaksanaan tingkat tinggi komponen antarmuka dengan komponen tingkat 
rendah mensyaratkan bahwa komponen tingkat rendah paket tergantung pada tingkat tinggi 
komponen untuk kompilasi, sehingga membalik hubungan ketergantungan konvensional. Berbagai 
pola seperti Plugin, Service Locator, atau Dependency Injection kemudian digunakan untuk 
memfasilitasi penyediaan run-time yang dipilih komponen tingkat rendah implementasi ke 
komponen tingkat tinggi. 
Pengunaan DIP untuk menghindari  : 
• Concrete class 
• Asosiasikan atau agregation concrete class 
• Ketergantungan pada komponen concrete 



Encapsulate invariants (generic algorithms) 
• Absract interface tidak dirubah  
• Concrete class menerapkan interface  
• Concrete class mudah untuk melepaskan dan menggantikan/ replace 

 
ISP (Interface Segregation Principles) 

 
Prinsip desain class ini bertujuan menghilangkan interface (antar muka) yang tidak dipakai. Inteface 
yang sedikit dengan method untuk melayani masing-masing satu sub-module lebih baik daripada 
interface yang banyak.Dalam pembuatan aplikasi yang berorientasi objek, abstraksi harus ada 
dalam pembuatan modul yang terdiri dari beberapa sub-modul.Modul diimplementasikan dengan 
class, sedangkan  proses abstraksi ada dalam interface. 
 
Saat ada penambahan modul maka source code awal harus diubah juga, hal yang terjadi ialah fat 
interface atau pollute interface dan juga dummy method. 
 
Berikut adalah contoh penerapan pemrogaman berorientasi obyek pada sebuah perusahaan. Ada dua 
jenis karyawan dalam perusahaan, karyawan yang sangat efisien dan pekerja dengan efisiensi rata-
rata. Kedua karyawan ini membutuhkan makan siang setiap harinya.Demi menambah efisiensi 
maka dipergunakanlah robot. 
 
interface IWorker { 
        public void work(); 
        public void eat(); 
} 
class Worker implements IWorker{ 
        public void work() { 
                // ....working 
        } 
        public void eat() { 
                // ...... eating in launch break 
        } 
} 
class SuperWorker implements IWorker{ 
        public void work() { 
                //.... working much more 
        } 
        public void eat() { 
                //.... eating in launch break 
        } 
} 
class Manager { 
        IWorker worker; 
        public void setWorker(IWorker w) { 
                worker=w; 
        } 
        public void manage() { 
                worker.work(); 
        } 
} 

Jika dipergunakan source diatas maka eat method akan tetap diimplementasikan, padahal diketahui 
bahwa robot hanya bekerja dan tidak makan siang. Bisa juga dengan satu ide yang sifatnya dummy 
method, robot akan makan siang selama satu detik. Dalam dunia nyata sang manager perusahaan 
akan melihat bahwa waktu untuk makan akan bertambah banyak padahal hanya ada beberapa 
karyawan. Untuk itu dibuat dua interface yang berbeda. 
 

Saat ada class robot 
maka harus 
menjalankan ”public 
void eat()” karena 
menjalankan IWorker 



 
interface IWorker extends Feedable, Workable { 
} 
interface IWorkable { 
        public void work(); 
} 
interface IFeedable{ 
        public void eat(); 
} 
class Worker implements IWorkable, IFeedable{ 
        public void work() { 
                // ....working 
        } 
        public void eat() { 
                //.... eating in launch break 
        } 
} 
class Robot implements IWorkable{ 
        public void work() { 
                // ....working 
        } 
} 
class SuperWorker implements IWorkable, IFeedable{ 
        public void work() { 
                //.... working much more 
        } 
        public void eat() { 
                //.... eating in launch break 
        } 
} 
class Manager { 
        Workable worker; 
        public void setWorker(Workable w) { 
                worker=w; 
        } 
        public void manage() { 
                worker.work(); 
        } 
} 

Dengan prinsip ini maka source code bisa disegregasi dengan adapter pattern dan desain yang lebih 
fleksibel. 
 
OCP (Open Close Principles) 
 
Desain ini menginginkan agar setiap perubahan yang ada harus bisa diterapkan dengan baik tanpa 
harus mengganti banyak source code. 
 class GraphicEditor { 
  
        public void drawShape(Shape s) { 
                if (s.m_type==1) 
                        drawRectangle(s); 
                else if (s.m_type==2) 
                        drawCircle(s); 
        } 
        public void drawCircle(Circle r) {....} 
        public void drawRectangle(Rectangle r) {....} 
 } 
  
 class Shape { 
        int m_type; 

Dua interface 
ini dipisah 

Robot tidak lagi 
masuk interface 
makan 



 } 
  
 class Rectangle extends Shape { 
        Rectangle() { 
                super.m_type=1; 
        } 
 } 
  
 class Circle extends Shape { 
        Circle() { 
                super.m_type=2; 
        } 
 }  

Harus ada perubahan yang banyak,untuk itu tidak baik. 

 
 class GraphicEditor { 
        public void drawShape(Shape s) { 
                s.draw(); 
        } 
 } 
  
 class Shape { 
        abstract void draw(); 
 } 
  
 class Rectangle extends Shape  { 
        public void draw() { 
                // draw the rectangle 
        } 
 }  

Perubahan sedikit, tidak memakan waktu untuk merubah. 


