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Konseptual
• Sebuah class didefinisikan sebagai sekumpulan

objek yang memiliki atribut, operasi, relasi, dan
semantik yang sama.

• Secara grafis, class digambarkan sebagai
sebuah segiempat.

• Setiap class memiliki sebuah nama yang 
membedakan dengan class lain.

• Nama dikenal sebagai nama sederhana (simple 
name) dan nama path (path name), yaitu nama
class yang didahului dengan nama paket
dimana class tersebut berada.



Nama Class

Customer

Sensor 
Temperatur

Dinding

Nama sederhana

Java::awt::Rectangle

Bussiness Rules::FraudAgent

Nama path



Attributes
• Atribut adalah nama sifat dari sebuah class yang 

menjelaskan sebuah rentang nilai sifat tersebut.
• Sebuah class dapat memiliki beberapa atribut.
• Sebuah atribut merepresentasikan beberapa

sifat sesuatu yang dimodelkan yang dapat di
share ke semua objek dalam class tersebut.

• Sebagai contoh, setiap dinding memiliki tinggi, 
lebar, dan ketebalan.

• Setiap customer memiliki nama, alamat, nomor
telephon,dan tanggal lahir.



Attribut

• Atribut dituliskan pada bagian kedua
(tengah) sebuah class.

Customer

Nama

Alamat

Telephon

Tgl_Lahir

Customer

Nama

Alamat

Telephon

Tgl_Lahir

Customer

Nama

Alamat

Telephon

Tgl_Lahir



Attribut

• Atribut dapat ditulis lebih detail dengan
memasukkan tipe nilai.

Dinding

Tinggi : Float
Lebar : Float
Ketebalan : Float



Operations
• Operasi adalah sebuah implementasi dari

sebuah pelayanan yang dapat diminta dari suatu
objek dalam class yang memiliki efek pada
tingkah laku.

• Operasi adalah sebuah abstraksi sesuatu yang 
dapat dilakukan oleh objek yang digunakan
bersama-sama oleh semua objek dalam sebuah
class.

• Sebuah class dapat memiliki sejumlah operasi
atau tanpa operasi.



Operasi

• Operasi diletakkan pada class bagian
bawah (dibawah atribut)

Rectangle

Add()

Grow()

Move()

isEmpty()

TemperatureSensor

Resert()

setAlarm(t: Temperature)

Value() : Temperature

Temperatur dan signature



Mengorganisasikan Atribut dan
Operasi

• Saat menggambar sebuah class, tidak semua
atribut dan semua operasi dapat diperlihatkan
saat itu.

• Dalam banyak kasus, karena banyaknya atribut
dan operasi, kita dapat menghilangkan atribut
dan operasi tertentu.

• Untuk pengorganisasiannya dapat digunakan
prefik untuk setiap group dengan deskripsi
kategori menggunakan sterotypes.



Organisasi Atribut dan Operasi
FraudAgent

<<constructor>>

New()

New(p : Policy)

<<process>>

Process(o:Order)

…

<<query>>

IsSuspect(o:Order)

IsFraudulent(o:Order)

<<helper>>

validateOrder(o:Order)

stereotype



Responsibilities 
(Pertanggungjawaban)

• Responsibility adalah sebuah kontrak atau
sebuah obligasi dari sebuah class.

• Saat sebuah class dibuat, semua objek dalam
class tersebut memiliki keadaan dan tingkah
laku yang sama.

• Saat sebuah class dimodelkan, awal yang baik
adalah menspesifikasikan responsibilities 
sesuatu dalam sebuah kamus.

• Teknik seperti CRC card (Class Responsibility 
Collaboration) dan use case dapat membantu.



Responsibilities 
(Pertanggungjawaban

• Secara grafis, responsibilities dapat
digambarkan dalam membagi bagian
bawah class.

FraudAgent

Responsibilities

-Menjelaskan resiko sebuah
order customer

-Menangani kriteria customer  
khusus

responsibilities



Teknik umum Pemodelan

• Modelling the vocabulary of a System
• Modelling the distribution of 

responsibilities in a system
• Modelling non software things
• Modelling primitive type



Modelling the vocabulary of a 
System

• Identifikasikan sesuatu (things) yang digunakan
atau diimplementasikan untuk menjelaskan
suatu masalah atau suatu solusi.Gunakan CRC 
Card atau analisa berbasis use case untuk
membantu membuat abstraksi

• Untuk setiap abstraksi, identifikasikan himpunan
responsibility. Yakinkan bahwa setiap class 
didefinisikan secara tegas dan memiliki
keseimbangan responsibility diantara class-
class.



Modelling the vocabulary of a 
System

• Sediakan atribut dan operasi yang 
diperlukan untuk mengungkapkan
responsibility setiap class.



Modelling the vocabulary of a 
System

Customer

Nama

Address

Phone

birthDate

Warehouse

Order

Item

Quantity

Product

Id

name

Price

Locatin
Transaction

Actions

Commit()

rollBack

wasSuccessful

Shipment

Responsibilities

-Maintain the 
information regarding 
products shipped 
against an order

-Track the status and 
location of the 
shipped product



Modelling the distribution of 
responsibilities in a system

1. Identifikasikan himpunan kelas yang bekerja
bersama-sama untuk menghasilkan sebuah tingkah
laku

2. Identifikasikan himpunan responsibilities untuk
setiap kelas

3. Lihat kelas secara keseluruhan, bagi kelas-kelas
yang memiliki terlalu banyak responsibilitas
kedalam abstraksi yang lebih kecil, sehingga
diperoleh kelas yang memiliki responsibilitas yang 
lebih sederhana.

4. Kolaborasi diantara kelas diredistribusi sehingga
tidak ada kelas dengan responsibilitas yang terlalu
besar atau terlalu kecil



Modelling the distribution of 
responsibilities in a system

Model

Responsibilities

- Manage the state of the 
model

View

Responsibilities

-Render the model on the 
screen

-Manage movement and 
resizing of the view

-Intercept user eventControler

Responsibilities

- Syncronize changes in 
the model and its views



Modelling non software things
1. Modelkan sesuatu (thing) yang diabstraksikan

sebagai sebuah kelas.
2. Jika ingin membedakan sesuatu (thing) 

tersebut dengan blok yang didefinisikan dari
UML, buatlah blok baru menggunakan
sterotype untuk mengkhususkan semantik baru
dan memberikan tampilan yang jelas.

3. Jika yang dimodelkan adalah hardware yang 
berisi software, modelkan sebagai bagian dari
simpul, sehingga strukturnya dapat diperluas



Modelling non software things

Account Receivable Agent
Robot

processOrder()

changeOrder()

Status()



Modelling primitive type

1. Modelkan sesuatu yang diabstraksikan
sebagai sebuah tipe atau sebuah
enumerasi, yang dibuat menggunakan
notasi kelas dengan stereotipe yang 
berbeda.

2. Jika diperlukan untuk mendapatkan
rentang nilai khusus yang berhubungan
dengan tipe, gunakan batasan
(constraints).



Modelling primitive type
<<type>>

Int

{values range from 

-2**31-1 to +2**31}

<<enumeratin>>

Boolean

True

Fals<<enumeration>>

Status

Idle

Working

Error



Relationships

• Dalam object oriented modelling ada tiga
macam relasi yaitu:
– Dependencies
– Generalizations
– Asosiations



Dependency

• Relasi yang menyebabkan perubahan
khsusus pada sesuatu (things).

• Misal class Event akan memberikan efek
ke sesuatu yang lain yang 
menggunakannya, misal class window, 
tetapi tidak sebaliknya.

• Secara grafis digambarkandengan garis
berarah (anak panah) putus-putus .



Contoh Dependencies

FilmClip
name

playOn()
start()
stop()
reset()

Channel



Generalization

• Merupakan relasi diantara general thing 
(super class / parent class) dengan satu
atau lebih thing yang lain (subclass / child 
class).

• Disebut juga dengan relasi “is-a-kind-of”
(bagian dari).

• Misalnya class BayWindow adalah bagian
dari (a-kind-off) class window.



Generalization

• Generalisasi berarti child dapat
mensubstitusi parent (child mewarisi sifat
parent)

• Sebuah class dapat memiliki nol, satu, 
ataubanyak parent. Class yang tidak
memiliki parent dan satu atau lebih anak
disebut root class (base class).

• Class yang tidak memiliki anak disebut
class daun (leaf class)



Generalization

• Sebuah class dengan satu parent disebut
menggunakan satu pewarisan
(inheritance)

• Sebuah class dengan lebih satu parent 
disebut menggunkan multiple inheritance



Generalization

S h a p e
o ri g i n

m o ve ()
re si ze ()
d i sp l a y()

R e cta n g le
co rn e r :  P o i n t C irc le

ra d i u s : F l o a t

P o lyg o n
p o i n ts :  L i st

d i sp l a y()

S q u a re

b a s e  c la s s

g e n e ra liza tio n

le a f  c la s s



Association

• Merupakan relasi struktural yang 
menspesifikasikan bahwa sebuah objek
dihubungkan dengan objek lain.

• Asosiasi yang menghubungkan dua kelas, 
berarti setiap objek dalam kelas yang satu
berhubungan dengan semua objek pada kelas
yang lain, demikian sebaliknya.

• Sebuah asosiasi memiliki sebuah nama, yang 
digunakan untuk menjelaskan jenis relasinya.



Association dengan nama & peran

Person companyworks for

Person companyworks for

employee employer



Asosiasi dengan multiplisitas dan
agregasi

Person company

employee employer

1..* *

CompanyDepartment

wholepart
agregation


