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Pengantar 

• Rekayasa perangkat yg berkualitas 
(Bertrand Meyer 1997) : 

– Kebenaran (correctness) 

– Ketegaran (robustness) 

– Perluasan (extendibility) 

– Gunaulang (reusability) 

– Portabilitas (portability) 

– Fungsionalitas (functionality) 

 



Aktifitas Dasar RPL 

• Analisis Kebutuhan  

• Perancangan dan pemodelan PL 

• Peng-code-an 

• Implementasi & Pengujian 

• Penggunaan 

 

UML alat pemodelan PL 

Berorientasi obyek 



Macam Model 

• Linear sequential (waterfall) 

• Prototyping  

• Rapid Application Development (RAD) 

• Evolutionary software process 

– Spiral, Increment, Concurent Development 

• Component based 

• 4th Generation technique (Object Oriented) 

 



Sukses Model 

• the triangle for success 

 

Pemodelan (notation) 

Process  (proses) Alat (tool) 



Sejarah UML 

• Era tahun 1990-an berkembang 

metodologi pemodelan : 

– Booch/OOD (Grady Booch) 

– Coad (Peter Coad & Edward Yourdon) 

– OOSE (Ivar Jacobson dkk) 

– OMT (James Rumbaugh) 

– dll 



Sejarah UML 

• OOD dan OMT bergabung menjadi UML 

pada tahun 1994. 

• Usulan -> OMG (Object Management 

Group , konsorsium standarisasi teknologi 

object, anggota > 850 perusahaan 

pengembang PL ) 



Sejarah UML 



Sejarah UML 

• Tahun 1997 UML versi 1.1 muncul, dan saat ini 

versi terbaru. 

• Tahun 1999, Booch, Rumbaugh dan Jacobson 

menyusun tiga buku “The UML User Guide”, 

Sejak saat itulah UML telah menjelma menjadi 

standar bahasa pemodelan untuk aplikasi 

berorientasi objek. 

• Tahun 2003 UML versi 1.5 yang dirilis bulan 

Maret .  



Tujuan UML 

• Menyediakan bahasa pemodelan visual 

untuk pengembangan pemrograman 

berorientasi obyek 

• Menyediakan basis formal untuk 

pemahaman pemodelan PBO 

• Mendorong pertumbuhan tool berorientasi 

obyek 

 



Diagram dalam UML 

• Diagram Struktur  

– Kelas (Class Diagram) 

– Obyek (Object Diagram) 

– Komponen (Component Diagram) 

– Deployment (Deployment Diagram) 

 

 



Diagram dalam UML 

• Diagram Prilaku 

– Use case (use case diagram) 

– Sekuen (sequence diagram) 

– Kolaborasi (collaboration diagram) 

– Statechart  

– Aktivitas (activity diagram) 

 



Diagram 



Use case 

• Use case diagram menggambarkan 

fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah 

sistem. 

• case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, 

misalnya login ke sistem, meng-create sebuah 

daftar belanja, dan sebagainya. 

• Sebuah use case dapat meng-include 

fungsionalitas use case lain sebagai bagian dari 

proses dalam dirinya. 

 



Use case 



Use case 



Sequence 

• Sequence diagram menggambarkan interaksi 
antar objek di dalam dan di sekitar sistem 
(termasuk pengguna, display, dan sebagainya) 
berupa message yang digambarkan terhadap 
waktu. 

• Sequence diagram biasa digunakan untuk 
menggambarkan skenario atau rangkaian 
langkah-langkah yang dilakukan sebagai 
respons dari sebuah event untuk menghasilkan 
output tertentu. 

 

 



Sequence 



Sequence 



Diagram Kolaborasi 

• Collaboration Diagram merupakan cara 

alternatif untuk menggambarkan skenario 

dari sistem. 

• Diagram ini menggambarkan interaksi 

object yang diatur object sekelilingnya dan 

hubungan antara setiap object dengan 

object yang lainnya. 

 

 



Diagram Kolaborasi 

• Collaboration diagram berisi : 

– Object yang digambarkan dengan segiempat. 

– Hubungan antara object yang digambarkan 

dengan garis penghubung. 

– Pesan yang digambarkan dengan teks dan 

panah dari object yang mengirim pesan ke 

penerima pesan. 

 



Diagram Kolaborasi 



Activity Diagram 

• Activity diagrams menggambarkan berbagai alir 

aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, 

bagaimana masing-masing alir berawal,  

decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana 

mereka berakhir.   

• Activity diagram juga dapat menggambarkan 

proses paralel yang mungkin terjadi pada 

beberapa eksekusi.  



Activity Diagram 



Ada Pertanyaan ? 



Diagram Kelas 

• Class adalah sebuah spesifikasi yang jika 

diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek 

dan merupakan inti dari pengembangan dan 

desain berorientasi objek. 

• Class diagram menggambarkan struktur dan 

deskripsi class, package dan objek beserta 

hubungan satu sama lain seperti containment, 

pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. 

 



Diagram Kelas 

• Class memiliki tiga area pokok : 

 Nama (dan stereotype),  Atribut, Metoda 

• Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu 

sifat berikut : 

– Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang 

bersangkutan 

– Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang 

bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya 

– Public, dapat dipanggil oleh siapa saja 

 

 

 



Diagram Kelas 

• Hubungan Antar Class 

– 1. Asosiasi, yaitu hubungan statis antar class. 
Umumnya menggambarkan class yang 
memiliki atribut berupa class lain, atau class 
yang harus mengetahui eksistensi class lain. 
Panah navigability menunjukkan arah query 
antar class. 

– 2. Agregasi, yaitu hubungan yang 
menyatakan bagian (“terdiri atas..”). 

• Contoh : dosen dengan program studi. 

 



Diagram Kelas 

• Hubungan Antar Class 

– Pewarisan, yaitu hubungan hirarkis antar class. 
Class dapat diturunkan dari class lain dan 
mewarisi semua atribut dan metoda class 
asalnya dan menambahkan fungsionalitas baru, 
sehingga ia disebut anak dari class yang 
diwarisinya. Kebalikan dari pewarisan adalah 
generalisasi. 

– Hubungan dinamis, yaitu rangkaian pesan 
(message) yang di-passing dari satu class 
kepada class lain. Hubungan dinamis dapat 
digambarkan dengan menggunakan sequence 
diagram yang akan dijelaskan kemudian. 

 



Diagram Kelas 



StateChart Diagram 

• Statechart diagram menggambarkan transisi 

dan perubahan keadaan (dari satu state ke state 

lainnya) suatu objek pada sistem sebagai akibat 

dari stimuli yang diterima. 

• Pada umumnya statechart diagram 

menggambarkan class tertentu (satu class dapat 

memiliki lebih dari satu statechart diagram). 

 

 



StateChart Diagram 

• Dalam UML, state digambarkan berbentuk 
segiempat dengan sudut membulat dan memiliki 
nama sesuai kondisinya saat itu. Transisi antar 
state umumnya memiliki kondisi guard yang 
merupakan syarat terjadinya transisi yang 
bersangkutan, dituliskan dalam kurung siku. 
Action yang dilakukan sebagai akibat dari event 
tertentu dituliskan dengan diawali garis miring. 

• Titik awal dan akhir digambarkan berbentuk 
lingkaran berwarna penuh dan berwarna 
setengah. 

 

 



StateChart Diagram 



Component Diagram 
• Component diagram menggambarkan struktur dan 

hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk 

ketergantungan (dependency) di antaranya. 

• Komponen piranti lunak adalah modul berisi code, 

baik berisi source code maupun binary code, baik 

library maupun  executable, baik yang muncul pada  

compile time, link time, maupun  run time.  

• Umumnya komponen terbentuk dari beberapa  class 

dan/atau  package, tapi dapat juga dari komponen-

komponen yang lebih kecil.  

• Komponen dapat juga berupa interface, yaitu 

kumpulan layanan yang disediakan sebuah 

komponen untuk komponen lain. 



Component Diagram 



Deployment Diagram  

• Deployment/physical diagram menggambarkan detail 

bagaimana komponen di-deploy dalam infrastruktur 

sistem, di mana komponen akan terletak (pada 

mesin, server atau piranti keras apa),bagaimana 

kemampuan jaringan pada lokasi tersebut,spesifikasi 

server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal  

• Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti 

keras lain yang digunakan untuk men-deploy 

komponen dalam lingkungan sebenarnya. Hubungan 

antar node (misalnya TCP/IP) dan requirement dapat 

juga didefinisikan dalam diagram ini.  

 



Deployment Diagram  



Ada Pertanyaan ? 



Latihan Soal 

1. Unsur apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk 

melakukan rekayasa perangkat lunak yang berkualitas? 

Sebut dan jelaskan. 

2. Apa yang anda ketahui tentang metode pengembangan 

sistem 4th Generation technique? 

3. Sebutkan diagram-diagram dalam UML? 

4. Apa yang anda ketahui tentang Use Case Diagram dan 

Sequence Diagram? 

5. Apa yang dimaksud dengan hubungan antar kelas 

dalam bentuk pewarisan dalam kelas diagram? Berilah 

contohnya. 
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