
ANALYSIS MODELING
CHAPTER 6



ANALYSIS MODELING

 Requirements analysis

 Analysis Modeling Approaches 

 Data Modeling Concepts

 Object Oriented Analysis



GOALS OF ANALYSIS MODELING

• Memberikan representasi teknis yang pertama dari
sebuah sistem

• Mudah untuk memahami dan memelihara

• Penawaran dengan masalah ukuran dengan partisi
sistem

• Menggunakan grafis bila memungkinkan

• Membedakan antara informasi penting dibandingkan
informasi pelaksanaan

• Membantu dalam pelacakan dan evaluasi antarmuka

• Menyediakan alat selain teks naratif untuk
menggambarkan logika perangkat lunak dan kebijakan



A SET OF MODELS

 Flow-oriented modeling – memberikan indikasi bagaimana
data objek diubah oleh satu set fungsi pemrosesan

 Scenario-based modeling – merupakan sistem dari sudut
pandang pengguna

 Class-based modeling – defines objects, attributes, and
relationships

 Behavioral modeling – menggambarkan keadaan kelas dan
dampak dari peristiwa di keadaan ini
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REQUIREMENTS ANALYSIS

• Requirements analysis

– Menentukan software karakteristik operasional

– Menunjukkan software antarmuka dengan elemen sistem lainnya

– Menetapkan batasan bahwa perangkat lunak harus dipenuhi

• Persyaratan analisis memungkinkan Engineer perangkat
lunak (disebut analis atau modeler dalam peran ini)
dengan:

– Menguraikan persyaratan dasar yang ditetapkan selama tugas rekayasa
persyaratan sebelumnya.

– membangun model yang menggambarkan skenario pengguna, kegiatan
fungsional, kelas masalah dan hubungan mereka, sistem dan perilaku

kelas, dan aliran data seperti yang diubah.



ANALYSIS PHASE: WHAT IS IT?

system 

description

analysis 

model

design 

model

Tiga tujuan: 

• Untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan pelanggan 

• Untuk membentuk dasar untuk pembuatan desain perangkat lunak 

• Untuk menentukan satu set persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat

lunak dibangun
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ANALYSIS MODELING APPROACHES

 Structured analysis

 Menganggap data dan proses yang mentransformasikan data sebagai entitas

yang terpisah

 Data dimodelkan dalam hal hanya atribut dan hubungan (tapi tidak ada operasi)

 Proses dimodelkan untuk menunjukkan 1) input data, 2) transformasi yang

terjadi pada data itu, dan 3) Data output yang dihasilkan

 Object-oriented analysis

 Berfokus pada definisi kelas dan cara di mana mereka berkolaborasi dengan

satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan



ELEMENTS OF THE ANALYSIS MODEL
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Use case text
Use case diagrams
Activity diagrams
Swim lane diagrams

Scenario-based
modeling

Class diagrams
Analysis packages
CRC models
Collaboration diagrams

Class-based
modeling

Data structure diagrams
Data flow diagrams
Control-flow diagrams
Processing narratives

Flow-oriented
modeling

State diagrams
Sequence diagrams

Behavioral
modeling

Structured AnalysisObject-oriented Analysis
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DATA MODELING CONCEPTS

 Membuat model data sebagai bagian dari pemodelan

persyaratan keseluruhan.

 Analis mendefinisikan semua objek data yang

diproses dalam sistem, hubungan antara objek data,

dan informasi lainnya yang berkaitan dengan

hubungan. Entity-relationship Diagram (ERD)

membahas isu-isu ini dan mewakili semua objek data

yang dimasukkan, disimpan, diubah, dan diproduksi

dalam aplikasi.



DATA MODELING CONCEPTS

 Objects Data

 Attributes Data

 Relationships

Karyawan Kendaraan

Memiliki

Nama

NIP

Thn Masuk

Model

Plat nomor

No Rangka

Thn beli



OBJECTS DATA 

 Representasi semua informasi gabungan yang 

harus dipahami perangkat lunak

contoh: Karyawan adalah objek data. 

 Gabungan informasi yang dipunyai karyawan 

adalah nama, nip, golongan, tahun masuk



ATRIBUT DATA

 Informasi yang dimiliki oleh objek data

 Satu atribut atau lebih harus jadi

pengidentifikasi atau kunci ketika ingin

menemukan sebuah objek data



RELATIONSHIPS

 Menggambarkan hubungan suatu objek data 

ke objek data lainya

 Contoh :

Karyawan memiliki kendaraan

Karyawan mempunyai komputer

Karyawan mengambil pinjaman

Karyawan bekerja pada divisi



Object Oriented Analysis

OBJECT ORIENTED ANALYSIS



KONSEP BERORIENTASI OBJEK

 Untuk memahami titik pandang dan maksud dari ‘berorientasi objek’, kita
dapat mempelajarinya dari alam secara luas.

 Obyek ada disekeliling kita, baik yang konkrit atau konseptual.

 Dalam sudut pandang Eksekutif perusahaan: Karyawan, Absensi, Gaji, Profit
dapat disebut sebagai Objek.

 Seorang Arsitek melihat Gedung, Biaya dan tenaga kerja sebagai objek.

 Konsep-konsep dasar dalam memahami Objek dapat dilihat pada subjudul
berikut:
 Object / Objek

 Class / Kelas

 Attribute / Atribut

 Operation / Operasi

 Inheritance / Pewarisan

 Polymorphisme / Kebanyakrupaan

 Encapsulation / Pembungkusan

 Responsibilities / Tanggung Jawab



OBJECT-ORIENTED DEVELOPMENT

 OOA (Object-Oriented Analysis) Mempelajari domain permasalahan bisnis

untuk merekomendasikan perbaikan dan menentukan kebutuhan sistem

untuk menyelesaikan permasalahan.

 OOD Menentukan solusi teknis atau rancangan/computer-based dimana

solusi ini berdasarkan kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi pada

proses analisis.

 OOP is concerned with realising an OOD using an OO programming language

such as Java or C++.



•TAHAP ANALISIS

 Apabila akan membangun suatu sistem baru, apapun pendekatan yang

digunakan (terstruktur/objek) harus melewati proses analisis.

 Tahapan analisis menggunakan pendekatan berorientasi objek dikenal

dengan OOA (Object-Oriented Analysis).

 OOA adalah aktifitas teknik yang pertama kali dilakukan sebagai bagian

dari rekayasa perangkat lunak berorientasi objek.



ADA 5 PRINSIP DASAR OOA UNTUK MEMBANGUN MODEL 

ANALISIS, YAITU:

 Domain informasi dimodelkan

 Fungsi modul digambarkan

 Tingkah laku model direpresentasikan

 Model di partisi untuk mengekspos detail yang lebih besar

 Model awal merepresentasikan inti masalah, sedangkan model selanjutnya 

memberikan detail implementasi.

Tujuan OOA adalah menentukan semua kelas (dan hubungan serta tingkah 

laku yang berkaitan dengannya) yang relevan dengan masalah yang akan 

dipecahkan.



AGAR TUJUAN DARI OOA INI TERPENUHI, SERANGKAIAN

TUGAS HARUS DILAKUKAN, YAITU:

 Persyaratan pemakai dasar harus dikomunikasikan antara customer dengan

enginer.

 Kelas-kelas harus didefinisikan (misalnya, atribut dan metode yang ditentukan)

 Hirarki kelas harus dispesifikasikan.

 Hubungan Objek-Ke-Objek (koneksi objek) harus direpresentasikan

 Tingkah laku objek dimodelkan

 Tugas 1 sampai 5 diaplikasikan lagi secara iterative sampai model selesai.

Masalah diuji dengan menggunakan model input-proses-output klasik (aliran data,

sama seperti menggunakan metode terstruktur) atau dengan menggunakan model

yang ditarik secara eksklusif dari struktur informasi hirarkis. Sampai bagian ini Konsep

Analisis menggunakan pendekatan berorientasi objek (OOA) menjadi sulit dipahami

karena TIDAK ADA kesepakatan Universal mengenai “Konsep” yang berfungsi sebagai

dasar dari OOA.



KENAPA OOAD
(OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN)

 Karena : 

 Memudahkan pemanfaatan ulang code dan arsitektur

 Lebih mencerminkan dunia nyata (lebih tepat dalam 

menggambarkan entitas perusahaan, dekomposisi berdasarkan 

pembagian yang natural, lebih mudah untuk dipahami dan dirawat)

 Kestabilan (perubahan kecil dalam requirement tidak berarti 

perubahan yang signifikan dalam system yang sedang 

dikembangkan)

 Lebih mudah disesuaikan dengan perubahan



KENAPA OOAD

 Melihat segala hal sebagai sebuah objek

 Komunikasi/Interaksi antar objek dilakukan melalui 

pengiriman pesan (message)

 Objek bersifat independen : dipandang sebagai sebuah entitas 

mandiri yang memiliki peran atau tanggung jawab tertentu 

 Objek Di Sekitar Kita?
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Truck

Chemical Process

Linked List

WHAT IS AN OBJECT?

 Informally, an object represents an entity, either physical, conceptual, 

or software (sebuah object adalah representasi dari sebuah entitas, 

baik fisik, konseptual maupun software.)

 Physical entity

 Conceptual entity

 Software entity



KONSEP OO

• Object adalah:

• Definisi Formal : sebuah object adalah sebuah

entitas dengan boundary yang terdefinisi dengan

baik dan identitas yang menengkapsulasi state dan

behaviour.

• State : direpresentasikan oleh atribut dan relationship

• Behaviour : direpresentasikan oleh operasi, method dan 

state machine
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MEMAHAMI OBJEK
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Objects

Class

Professor Smith

Professor Jones

Professor Mellon

Professor

THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSES AND OBJECTS

 Sebuah Class merupakan definisi abstract dari sebuah object.

• Class mendefinisikan struktur dan behaviour dari masing-masing

object di dalam sebuah class.

• Class bertugas sebagai template untuk pembuatan class.

 Jadi obyek merupakan hasil instansiasi dari class Obyek disebut juga

dengan instance



CLASSES OF OBJECTS

 How many classes do you see?



ATRIBUT

 Atribut adalah data yang dapat  membedakan antara 

satu obyek  dengan obyek yang lain

 Sebuah class bisa memiliki beberapa atribut atau 

tidak sama sekali

30

Instance variable vs

class variable ?



BEHAVIOUR ATAU METHOD

 Method merupakan hal-hal yang bisa dilakukan oleh

obyek dari suatu class

 Yang bisa dilakukan oleh method : 

–Merubah nilai atribut suatu obyek

–Menerima informasi dari obyek lain

–Mengirim informasi ke obyek lain untuk melakukan 

sesuatu.
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EMPLOYEE OBJECT & CLASS

32

Employee

name: string
address: string
dateOfBirth: Date
employeeNo: integer
socialSecurityNo: string
department: Dept
manager: Employee
salary: integer
status:  {current, left, retired}
taxCode: integer
. . .

join ()
leave ()
retire  ()
changeDetails ()

Employee16

name: John

address: M Street No.23

dateOfBirth: 02/10/65

employeeNo: 324

socialecurityNo:E342545

department: Sale

manager: Employee1

salary: 2340

stauts:current

taxCode: 3432

….

Eployee16.join(02/05/1997)

Eployee16.retire(03/08/2005)

Eployee16.changeDetail(“X Street No. 

12”)

ObjectClass



 Abstraksi (Abstraction)

 Pewarisan (Inheritance)

 Banyak Bentuk (Polymorphism)

 Pembungkusan (Encapsulation)

 Pengiriman Pesan (Message Sending)
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Basic Principles of Object Orientation
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Abstraction

Focus on the essential

Omits tremendous amount of details

…Focus on  what an object “is and does”

Secara sederhana dikatakan membuang atribut obyek dan operasi yang 

hanya sampai pada yang benar-benar diperlukan.

Abstraction
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Abstraksi Terkait Sudut Pandang
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 Menyembunyikan detail dari sebuah objek

 Abstraction dan encapsulation saling berkomplemen:

- Abstraction fokus pada sudut pandang dari luar

- Encapsulation membatasi client dari melihat isi dari dalam sebuah 

object

Encapsulation
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What is Object-Orientation
- Another Example of Abstraction and Encapsulation

Class Car

Attributes

 Model

 Location

 #Wheels = 4

Operations

 Start

 Accelerate

<<instanceOf>>

<<instanceOf>>

<<instanceOf>>



PEWARISAN

 Mekanisme untuk menurunkan/mewariskan atribut (data) 

dan operasi (behavior) dari sebuah klas ke klas yang lain

 Klas induk/dasar (super class)

 Klas turunan (derived class/sub-class)

 Atribut dan operasi dari klas induk menjadi bagian/anggota 

dari klas turunan

 Klas turunan bisa memiliki atribut dan operasi yang tidak 

ada pada klas induk  klas turunan sebagai perluasan 

(extension)



PEWARISAN 
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ContohPewarisan
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- Subclass vs. Superclass

• Specialization: The act of defining one class as a refinement of another.

• Subclass: A class defined in terms of a specialization of a superclass using 
inheritance.

• Superclass: A class serving as a base for inheritance in a class hierarchy 

• Inheritance: Automatic duplication of superclass attribute and behavior 
definitions in subclass. 

multiple inheritance?

Person

name
SSN

Student

std-id
level

Employee

emp-id
age



44

 Sebuah operasi memiliki nama yang sama pada class yang

berbeda

 Operasi yang sama jika diterapkan pada object yang berbeda

akan mengakibatkan operasi yang berbeda pula

Polymorphism
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Objects of different classes respond to the same message differently.

payTuition

Person

name
SSN

Student

std-id
level

Employee

emp-id

In-State
Student

state

payTuition payTuition

payTuition

Out-of-State
Student



47

-Interfaces

• Information hiding - all data should be hidden within a class, at least in principle.

• make all data attributes private

• provide public methods to get and set the data values (cf. Java design patterns)

• e.g. Grade information is usually confidential, hence it should be kept 

private to the student.  Access to the grade information should be 

done through interfaces, such as setGrade and getGrade

payTuition

setGrade()

getGrade()

Student

std-id
level

getGrade

setGrade

grade
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SendingMessage

Cara object bekerjasama

Pesan diterima untuk melakukan sebuah operasi



TERIMA KASIH



STRUCTURED ANALYSIS AND STRUCTURED 

DESIGN



SASD APPROACH TO DEVELOPMENT 

CYCLE



ELEMENTS OF SASD



ESSENTIAL MODEL 

 Model of what the system must do. 

 Does not define how the system will 

accomplish Its purpose. 

 It is a combination of the environmental and 

behavioural model



ENVIRONMENTAL MODEL

 Defines the scope of the proposed system.

 Defines the boundary and interaction between

the system and the outside world.

 Composed of: Statement of Purpose, Context

Diagram, and Event List.



BEHAVIOURAL MODEL 

 Model of the internal behaviour & data entities 

of system. 

 Models the functional requirements. 

 Composed of Data Dictionary , DFD , ERD, 

Process Specification, and State Transition 

Diagram.



IMPLEMENTATION MODEL

 Maps the functional requirements to the 

hardware and software. Minimizes the cost of 

development & maintenance. 

 Determine which functions should be manual 

vs.automated 

 Can be used to discuss the cost-benefits of 

functionality With user/stakeholders. 

 Defines the Human-Computer Interface. 

 Defines non-functional requirements


