
Materi 6 & 7 
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Kenapa Analisis Kebutuhan 
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 Definisi Analisis Kebutuhan 

 “Penguraian kebutuhan-kebutuhan yang 

utuh ke dalam bagian-bagian 

komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

permasalahan dan hambatan sehingga 

dapat diusulkan perbaikan.” 
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 Definisi Analisis Kebutuhan 

 

 

 

Focus on What not How 
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Langkah-Langkah Analisis Kebutuhan 

1. Identifikasi 

2. Pemahaman 

3. Pemodelan (Core of Analysis) 

4. Pembuatan laporan 
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Langkah-Langkah Analisis Kebutuhan 

1. Identifikasi  

 Kegiatan yang bertujuan untuk memilih masalah 

mana yang akan dipecahkan dari kebutuhan 

yang didapat  

2. Pemahaman  

 Mempelajari prosedur manual yang akan 

digunakan sebagai dasar dalam pemodelan 

sistem 
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Langkah-Langkah Analisis Kebutuhan 

3. Pemodelan (Core of Analysis) 
 Membentuk hasil pemahaman kebutuhan 

menjadi model-model (alat bantu) analisis 

kebutuhan perangkat lunak yang nantinya 

akan digunakan sebagai dasar perancangan 

perangkat lunak 

4. Pembuatan laporan 

 Pembuatan laporan dengan format standar yang 

berisi hasil-hasil dari setiap langkah analisis 

kebutuhan 
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Pendekatan Analisis Kebutuhan 

1. Pendekatan Analisis Terstruktur / 

Process Oriented → RPL 

 Pendekatan analisis yang berfokus pada 

rekayasa proses dan data 

2. Pendekatan Analisis Berorientasi 

Objek/ OO → RPLL 

 Pendekatan analisis yang berfokus pada 

rekayasa objek (atribut dan method) 

beserta relasinya 
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Definisi Analisis Terstruktur 

1. Mengasumsikan data dan proses yang 

mengubah data sebagai entitas yang terpisah 

2. Objek data dimodelkan dengan cara 

mendefinisikan atribut dan relasi yang dimiliki 

3. Proses-proses yang memanipulasi objek data 

dimodelkan dengan cara menggambarkan 

bagaimana proses-proses tersebut 

mengubah data sebagai aliran objek melalui 

sistem 
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Analysis Model (1) 

Representasi teknis yang pertama dari 

sebuah sistem 

Menggunakan kombinasi dari teks dan 

diagram untuk merepresentasikan 

kebutuhan perangkat lunak (data, function, 

and behaviour) dalam suatu cara yang 

dapat dipahami 
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Analysis Model 

Membantu membuat menjadi lebih mudah 

untuk menemukan ketidakkonsistensian 

kebutuhan dan hal tidak dicantumkan 

(omissions) 

 

Dua tipe yang umumnya digunakan: 

 Structured analysis (Analisa Terstruktur) and 

 Object-oriented analysis (Analisa Berorientasi 

Objek 
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Analysis Model Guidelines (1) 

Produk analisis harus highly 
maintainable, khususnya spesifikasi 
kebutuhan perangkat lunak (software 
requirements specification) 

Ukuran masalah harus dapat ditangani dan 
dibagi menggunakan suatu metode yang 
efektif 

Grafis harus digunakan bila memungkinkan 

Pertimbangkan perbedaan antara logika 
(essential) dan fisik (implementation) 
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Analysis Model Guidelines (2) 

 Temukan sesuatu yang membantu 

pembagian kebutuhan dan pembagian 

dokumen sebelum spesifikasi 

Merancang suatu cara untuk menelusuri 

dan mengevaluasi antar muka pengguna 

(user interfaces) 

Merancang alat-alat (tools) yang lebih 

menggambarkan logika dan kebijakan 

daripada teks narasi 

13 * SEPA 6th ed, Roger S. Pressman 



Analysis Model Objectives 

Menggambarkan apa yang customer 

butuhkan 

Menetapkan suatu dasar untuk penciptaan 

suatu desain perangkat lunak 

Merangcang suatu kumpulan kebutuhan 

yang dapat divalidasi, sekali software 

dibangun 
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Analysis Model Rules of Thumb 

 Model harus fokus pada kebutuhan yang 

terlihat dalam masalah atau domain bisnis 

dan dapat ditulis sebagai suatu tingkat 

abstraksi yang relatif tinggi 

 Setiap elemen model analisis harus 

menambah pemahaman kebutuhan dan 

menyediakan wawasan ke dalam domain 

informasi, fungsi dan perilaku sistem 

15 * SEPA 6th ed, Roger S. Pressman 



Analysis Model Rules of Thumb 

 Tunda pertimbangan infrastruktur dan non-

functional model sampai desain 

Meminimalkan coupling seluruh sistem 

Pastikan model analisis menyediakan nilai 

untuk seluruh stakeholder 

 Jaga model sesimple mungkin 
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Structured Analysis Model Elements (1) 

 Data dictionary 
 Memuat deskripsi dari seluruh data objek yang 

digunakan atau dihasilkan oleh perangkat lunak 

 Data flow diagram (DFD) 
 Menyediakan suatu indikasi bagaimana data 

ditransformasikan ketika data-data tersebut 
bergerak melalui sistem; juga menggambarkan 
fungsi-fungsi yang mengubah aliran data (suatu 
fungsi direpresentasikan pada suatu DFD 
menggunakan suatu spesifikasi proses (PSPEC - 
Process Specification) 
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Structured Analysis Model Elements (2) 

Entity relationship diagram (ERD) 
 Menggambarkan hubungan antar objek data 

State diagram (SD) 
 Mengindikasikan bagaimana sistem diperilakukan 

sebagai suatu konsekuensi dari kejadian luar 
(external events), status/kondisi (state) digunakan 
untuk merepresentasikan model perilaku. 
Arcs/busur diberi label dengan kejadian yang 
memicu perubahan dari satu state ke state lainnya 
(Control information dimuat pada control 
spesification or CSPEC) 
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DFD (Data Flow Diagram) 
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Dekomposisi Fungsional & DFD 

Dekomposisi Fungsional adalah proses 

untuk menemukan bagian yang paling 

mendasar dari suatu sistem, seperti 

mendefinisikan semua bagian dari mobil 

sehingga dapat dibangun 

Tools yang dapat digunakan untuk 

melakukan Dekomposisi Fungsional 

adalah Data Flow Diagram (DFD) 
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Functional Modeling  and Information Flow (DFD) 

 Menunjukkan hubungan-hubungan entitas-entitas 

ekstenal, proses-proses atau perubahan, data 

items, dan data stores 

 DFD tidak dapat menunjukkan prosedur secara 

rinci (ex: conditionals or loops) hanya aliran data 

yang melalui perangkat lunak 

 Sebuah DFD adalah alat yang menunjukkan 

bagaimana data masuk dan keluar pada proses 

tertentu 

21 * SEPA 6th ed, Roger S. Pressman 



Elemen DFD 

Empat unsur utama dari notasi DFD 

 Data Flow, dilengkapi dengan label untuk 

menunjukkan data apa yang mengalir 

 Proses, yang menangani data 

 Data store, berada di dalam sistem (diary, arsip 

atau berkas komputer) 

 External/Outside entities/Terminator, sumber 

di luar data 
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Notasi pada DFD 
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Symbols 

 Terminator/External Entities 

 Orang atau organisasi yang terletak di luar sistem 
dan pencetus atau penerima data. 

 

 

 Key - outside the area of your concern and 
control. 

 Symbols 
 Source (pencetus data) or sink (penerima data) 

 Sumber utama di sisi kiri dari DFD, selanjutnya di sisi 
kanan. 

 Nama dalam kotak. 

 Juga disebut entitas eksternal. 

24 



Symbols 

Symbols Data store (file)  
 Sama seperti data store di kamus data. 

 Bisa berbentuk file computer, berkas kartu, 

lemari arsip, dll. 

 Perhatikan bahwa EMPLOYEE di sini 

menyimpan data yang berisi informasi 

karyawan, sedangkan EMPLOYEE (terminator) 

adalah orang yang sebenarnya.EMPLOYEE 
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EMPLOYEE 



Symbols 

Process (bubble, transform)  
 Sebuah aktifitas, tugas, fungsi. 

 Menunjukkan pekerjaan yang dilakukan 
terhadap data. 
○ Transformasi data masuk ke data keluar. 

○ Status perubahan (logical) atau isi, format, atau media 
(fisik). 

 Setiap proses memiliki nomor unik dan nama 

○ Nama harus kata kerja aktif diikuti oleh klausa: 
 TRANSAKSI PENJUALAN 

 LAPORAN PENJUALAN 

○ Jika tidak ada kata kerja aktif, itu bukan proses! 
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PEMBAYARAN 

KARYAWAN 

 



Symbols 

 Data flow 

 Antarmuka data antara bubbles, terminators, 

dan data stores. 

 Berupa paket data yang terkait secara logis 

○ Baik : Data Pegawai / Pegawai 

○ Buruk : Stuff Lainnya 

 Tidak ada data berlebih yang dipakai 

○ Tramp data tidak dapat diterima 

○ Data flow harus ramping dan punya arti. 
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Pegawai 



Symbols 

 Panah menunjukkan arah pergerakan data. 

 Masuk dan keluar dari data store 

 

 

 

                                                              atau  

 

 

 

 Akses ke data store (request atau key) tidak 
ditampilkan, hanya hasilnya saja. 
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EMPLOYEE 

Write ke penyimpanan data Read dari penyimpanan data 

EMPLOYEE 

Employee 

Employee 



Ada 3 (tiga) jenis DFD, yaitu ; 

 Context Diagram (CD)  / DFD Top 

Level 

 

 DFD Fisik  

     DFD Levelled 

 DFD Logis 



DFD Fisik 

 Adalah representasi grafik dari sebuah sistem 
yang menunjukan entitas-entitas internal dan 
eksternal dari sistem tersebut, dan aliran-aliran 
data ke dalam dan keluar dari entitas-entitas 
tersebut.  

 Entitas-entitas internal adalah personel, tempat 
(sebuah bagian), atau mesin (misalnya, sebuah 
komputer) dalam sistem tersebut yang 
mentransformasikan data.  

 Maka DFD fisik tidak menunjukkan apa yang 
dilakukan, tetapi menunjukkan  dimana, 
bagaimana, dan oleh siapa proses-proses dalam 
sebuah sistem dilakukan. (Tidak Bahas). 
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DFD Logis 

 Adalah representasi grafik dari sebuah sistem 

yang menunjukkan proses-proses dalam sistem 

tersebut dan aliran-aliran data ke dalam dan ke 

luar dari proses-proses tersebut.  

 Kita menggunakan DFD logis untuk membuat 

dokumentasi sebuah sistem informasi karena DFD 

logis dapat mewakili logika tersebut, yaitu apa 

yang dilakukan oleh sistem tersebut, tanpa perlu 

menspesifikasi dimana, bagaimana, dan oleh 

siapa proses-proses dalam sistem tersebut 

dilakukan. 



 Keuntungan dari DFD logis dibandingkan dengan 

DFD fisik adalah dapat memusatkan perhatian 

pada fungsi-funsi yang dilakukan sistem. 



Context Diagram (CD)  / DFD Top Level 

 Yaitu diagram yang paling tidak detail, dari sebuah 
sistem informasi yang menggambarkan aliran-
aliran data ke dalam dan ke luar sistem dan ke 
dalam dan ke luar entitas-entitas eksternal.  

 Menggambarkan sistem dalam satu lingkaran dan 
hubungan dengan entitas luar. Lingkaran tersebut 
menggambarkan keseluruhan proses dalam 
sistem.  



Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

menggambar CD; 

 Terminologi sistem :  
 Batas Sistem adalah batas antara “daerah 

kepentingan sistem”. 

 Lingkungan Sistem adalah segala sesuatu 

yang berhubungan atau mempengaruhi sistem 

tersebut.  

 Interface adalah aliran yang menghubungkan 

sebuah sistem dengan linkungan sistem 

tersebut. 



Menggunakan satu simbol proses, 
 Catatan: 
 Yang masuk didalam lingkaran konteks (simbol proses) 

adalah kegiatan pemrosesan informasi (Batas Sistem). 
Kegiatan informasi adalah mengambil data dari file, 
mentransformasikan data, atau melakukan filing data, 
misalnya mempersiapkan dokumen, memasukkan, 
memeriksa, mengklasifikasi, mengatur, menyortir, 
menghitung, meringkas data, dan melakukan filing data 
(baik yang melakukan secara manual maupun yang 
dilakukan secara terotomasi). 

 Nama/keterangan di simbol proses tersebut 
sesuai dengan fungsi sistem tersebut, 

 Antara Entitas Eksternal / Terminator tidak 
diperbolehkan komunikasi langsung 



 Jika terdapat termintor yang mempunyai banyak 
masukan dan keluaran, diperbolehkan untuk 
digambarkan lebih dari satu sehingga 
mencegah penggambaran yang terlalu rumit, 
dengan memberikan tanda asterik ( * ) atau 
garis silang ( #  ). 

 Jika Terminator mewakili individu (personil) 
sebaiknya diwakili oleh peran yang 
dipermainkan personil tersebut. 

 Aliran data ke proses dan keluar sebagai output 
keterangan aliran data berbeda. 

 



Contoh  : DFD 
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 Contect Diagram /  DFD Top Level 



DFD Levelled   

 DFD Level 0 Sistem Informasi X 
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 DFD Level 1 Proses Aa Sistem Informasi X 
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Diagram Level n / Data Flow Diagram 

Levelled 

 Dalam diagram n DFD dapat digunakan untuk 

menggambarkan diagram fisik maupun diagram 

diagram logis.  

 Dimana Diagram Level n merupakan hasil 

pengembangan dari Context Diagram ke dalam 

komponen yang lebih detail tersebut disebut 

dengan top-down partitioning.  

 Jika kita melakukan pengembangan dengan 

benar, kita akan mendapatkan DFD-DFD yang 

seimbang.  



Beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam membuat DFD Level ialah: 

 Pemberian Nomor pada diagram level n dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

Setiap penurunan ke level yang lebih rendah harus 
mampu merepresentasikan proses tersebut dalam 
sepesifikasi proses yang jelas. Sehingga  seandainya 
belum cukup jelas  maka seharusnya diturunkan ke level 
yang lebih rendah. 

Setiap penurunan harus dilakukan hanya jika perlu. 

 Tidak semua bagian dari sistem harus diturunkan dengan 
jumlah level  yang sama karena yang kompleks bisa saja 
diturunkan, dan yang sederhana mungkin tidak perlu 
diturunkan. Selain itu, karena tidak semua proses dalam 
level yang sama punya derajat kompleksitas yang sama 
juga. 

Konfirmasikan DFD yang telah dibuat pada pemakai 
dengan cara top-down. 



Aliran data yang masuk dan keluar pada suatu proses di 
level n harus berhubungan dengan aliran data yang 
masuk dan keluar pada level n+1. Dimana level n+1 
tersebut mendefinisikan sub-proses pada level n tersebut. 

Penyimpanan yang muncul pada level n harus 
didefinisikan kembali pada level n+1, sedangkan 
penyimpanan yang muncul pada level n tidak harus 
muncul pada level n-1 karena penyimpanan tersebut 
bersifat lokal. 

Ketika mulai menurunkan DFD dari level tertinggi, cobalah 
untuk mengidentifikasi external events dimana sistem 
harus memberikan respon. External events dalam hal ini 
berarti suatu kejadian yang berkaitan dengan pengolahan 
data di luar sistem, dan menyebabkan sistem kita 
memberikan respon. 

 



 Jangan menghubungkan langsung antara satu penyimpanan dengan 

penyimpanan lainnya (harus melalui proses). 

 Jangan menghubungkan langsung dengan tempat penyimpanan data 

dengan entitas eksternal / terminator (harus melalui proses), atau 

sebaliknya. 

 Jangan membuat suatu proses menerima input tetapi tidak pernah 

mengeluarkan output yang disebut dengan istilah “black hole”. 

 Jangan membuat suatu tempat penyimpanan menerima input tetapi tidak 

pernah digunakan untuk proses. 

 Jangan membuat suatu hasil proses yang lengkap dengan data yang 

terbatas yang disebut dengan istilah “magic process”. 

 Jika terdapat terminator yang mempunyai banyak masukan dan keluaran, 

diperbolehkan untuk digambarkan lebih dari satu sehingga mencegah 

penggambaran yang terlalu rumit, dengan memberikan tanda asterik ( * ) 

atau garis silang ( #  ), begitu dengan bentuk penyimpanan. 

 Aliran data ke proses dan keluar sebagai output keterangan aliran data 

berbeda. 



Contoh Kasus 

 Narasi Manual Prosedur Penerimaan Donor 
 Terdapat tiga pola guna mendapatkan darah. Pola pertama yaitu pertama 

melalui Mobile Unit (MU). MU mempunyai arti pihak PMI UTDC X 

mendatangi tempat kelompok donor. MU ini menempatkan PMI UTDC X 

kedalam posisi aktif sebagai penjemput bola. Kelompok donor ini biasanya 

hanya diminta untuk menyediakan tempat saja, konsumsi serta transportasi 

ditanggung oleh pihak PMI UTDC X. (Unit Transfusi Darah  Cabang  - 

UTDC) 

 MU yang dilaksanakan oleh PMI UTDC X dibantu oleh beberapa tenaga 

Asisten Transfusi Darah (ATD)dari UTDC lain seperti Bogor serta Jakarta. 

Hal ini disebabkan terbatasnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh PMI 

UTDC X. Melalui pola ini, pihak PMI UTDC X banyak terbantu karena 

dalam sekali MU, darah yang didapat mampu memenuhi kebutuhan selama 

beberapa hari. 

 Terdapat beberapa syarat untuk menjadi kelompok donor, diantaranya ialah 

mempunyai calon donor minimal 50 orang, tersedia air bersih, serta 

ditempat tertutup. Kelompok donor ini biasanya secara rutin mengadakan 

donor darah setiap tiga bulan sekali.  
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 Pola yang kedua ialah pendonor yang mendatangi PMI UTDC 

Grobogan. Pola ini berarti menempatkan PMI UTDC X sebagai pihak 

yang pasif. Pola yang terakhir ialah melalui donor pengganti yaitu 

pendonor yang dibawa oleh keluarga pasien. Pola yang ketiga ini jarang 

dilakukan karena biasanya pihak pasien lebih memilih untuk mencari 

darah ke PMI UTDC lain dibandingkan dengan menyediakan pendonor. 

○ Prosedur Pengambilan Darah/Penyumbangan Darah. 

○ Prosedur Teknis Penyampaian/ Pendistribusian Darah 

 Download ContohDetailDFD.pdf  
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Contoh Kasus (Lanjut) 

 Identifikasi Sumber Data dan Tujuan Informasi 
 Identifikasi sumber data dan tujuan informasi dibuat agar 

asal dan arah data maupun tujuan informasi dapat diketahui 
dengan jelas. 

 Adapun sumber data dalam Sistem Informasi Persediaan 
Darah Pada UTDC PMI  X ini berasal dari : 
1. Kepala Harin UTD 

 Data Petugas UTD PMI 

2. Pendonor 

 Data Pendonor Darah 

 Data Donor Darah 

3. Rumah Sakit 

 Data Rumah Sakit 

 Data Dokter 

 Data Permintaan Darah Untuk Transfusi 
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 Adapun informasi yang dihasilkan ditujukan kepada : 

1. Kepala Harian UTD 
 Laporan Kartu Pendonor Darah 

 Laporan Stok Darah 

 Laporan Penerimaan Darah 

 Laporan Permintaan Darah 

2. Pendonor 
 Kartu Donor 

3. Sub.Bag Pelayanan Darah Dan Uji Saring 
 Laporan Kartu Pendonor Darah 

 Laporan Stok Darah 

 Laporan Penerimaan Darah 

 Laporan Permintaan Darah 

4. Seksi Pelayanan Pengambilan Donor 
 Laporan Kartu Pendonor Darah 

 Laporan Stok Darah 

 Laporan Penerimaan Darah 
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Context Diagram (Diagram Konteks) 
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Identifikasi Proses (Event List) 

Proses yang ada di dalam Sistem Informasi Persediaan Darah 
Pada UTDC PMI  X ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

 Proses Pendataan Data Pendonor 

 Proses Cetak Kartu Donor 

 Proses Pendataan Data Tempat Donor 

 Proses Pendataan Data Rumah Sakit 

 Proses Pendataan Data Dokter 

 Proses Pendataan Penerimaan Darah 

 Proses Pendataan Permintaan Darah 

 Proses Laporan 
 Laporan Kartu Pendonor 

 Laporan Stok Darah 

 Laporan Penerimaan Darah 

 Laporan Permintaan Darah  
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DFD Levelled 

 DFD Level 0 

Sistem 

Persediaan Darah 

UTD PMI 

50 



DFD Levelled 

 DFD Level 1 Proses 

Pendataan Master 

Data 
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DFD Levelled 

 DFD 

Level 1 

Proses 

Laporan 
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ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD adalah merupakan suatu model 

data untuk mengilustrasikan desain 

logika dari skema database.  
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Data Modeling (ERD) Elements 

Data object 
 Setiap orang, organisasi, peralatan, atau produk 

perangkat lunak yang menghasilkan atau 
menggunakan informasi. 

Attributes  
 Nama suatu contoh objek data, 

menggambarkan karakteristik atau membuat 
refrensi untuk objek data lainnya 

Relationships  
 Menunjukkan cara dimana objek data terhubung 

ke objek data lainnya 

54 * SEPA 6th ed, Roger S. Pressman 



Pemodelan Data (ERD) 

 Cardinality 

Menggambarkan jumlah entity yang dapat 

dihubungkan dengan entity lain melalui relasi. 

 One to one (1 : 1) 

 One to many (1 : M) 

 Many to many (N : M) 
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Simbol-Simbol ERD 
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Contoh ERD 
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Behavioral Modeling (STD) 

 State Transition Diagrams (STD) menggambarkan 
status/kondisi sistem dan kejadian yang memicu 
perubahan status/kondisi 

 STD menunjukkan aksi (ex: process activation) 
yang diambil sebagai suatu konsekuensi dari 
suatu kejadian tertentu. 

 Suatu kondisi (state) adalah setiap mode yang 
dapat diamati dari perilaku 

 Hatley and Pirbhai control flow diagrams (CFD) 
and UML sequence diagrams dapat juga 
digunakan untuk memodelkan perilaku 
(behavioural modelling)* 
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Behavioral Modeling 

 Mendeskripsikan status sistem yang dapat 

muncul ketika perangkat lunak digunakan 

 Mendeskripsikan perilaku sistem 

 Tools: 

 State Transition Diagram 

 Control Specification 

 Umumnya digunakan pada sistem waktu-

nyata (real-time system) 
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State Transition Diagram 

 Contoh STD untuk system embedded pada mesin penjual 

minuman otomatis 
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State Transition Diagram 

 State: 
 Menunggu koin 

 Menunggu masukan pilihan 
minuman 

 Mengeluarkan minuman 

 Mengembalikan 
pembayaran 

 Event: 
 Inisialisasi 

 Koin sah terdeteksi 

 Pembayaran dianggap 
cukup 

 Minuman dikeluarkan 

 Permintaan pengembalian 
koin 

 Minuman habis 

 Pembayaran dikembalikan 

 Action: 
● Menerima koin baru 

● Menerima permintaan minuman 

● Mengeluarkan minuman 

● Mengembalikan pembayaran 
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Keadaan 

Keadaan 

Akhir 

Event yang menyebabkan transisi 

             Action yang terjadi 



Data Dictionary 

 Menyimpan semua objek data yang dibutuhkan dan 
dihasilkan oleh PL 
 Objek data yang muncul pada: 

○ ERD, DFD, STD 

 Harus lengkap dan serinci mungkin 
○ contoh: Nama = nama_depan + nama_belakang 

 Berisi:  
○ Name 

 Nama utama yang muncul pada objek data, data store, atau external entity 

○ Alias 
 Nama lain yang digunakan 

○ Where-used/how-used 
 Daftar proses yang menggunakan data dan bagaimana 

menggunakannya 
○ Content description 
 Notasi untuk merepresentasikan isi data 

○ Supplementary information 
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Simbol Data Dictionary 
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 Contoh : 
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Object Oriented Analysis (OOA) 

 Penjelasan Pemodelan OO; 

 Pengenalan OOA+Diagram 
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OO Modeling Using UML 

 Materi:  

 Sejarah OOAD  

 UML Diagram 

  

 Literature 

 Fowler 

 Jacobson 
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Evolution of OO Development Methods 
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History of OOAD leading to UML 
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History of OOAD leading to UML 
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History of UML 
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The Unified Modeling Language 

 Booch dan Rumbaugh mulai bekerja pada Unified 

Modeling Language (UML) pada tahun 1994 di 

bawah naungan Rational Inc. 

 UML hanya menawarkan notasi Model, bukan 

metodologi bagaimana melakukan pemodelan. 

 UML digunakan oleh metode pengembangan 

Objectory (Jacobson pada Rational). 

71 



The Unified Modeling Language 

 UML diusulkan oleh Rational Inc dan Hewlett-Packard 

sebagai standar untuk analisis dan desain berorientasi 

objek yang diadopsi oleh OMG (Object Management 

Group). 

 Vendor memodifikasi tool mereka untuk membuat 

mereka konsisten dengan UML. 

 Tahun 1997 UML versi 1.1 muncul, Booch, Rumbaugh 

dan Jacobson menyusun tiga buku serial tentang UML 

pada tahun 1999. Sejak saat itulah UML telah 

menjelma menjadi standar bahasa pemodelan untuk 

aplikasi berorientasi objek 
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Kenapa Metodologi Beorientasi Objek ? 

Menaikkan tingkat keterpakaian kembali 

(reusability)  

Menghilangkan kompleksitas transisi 

antar tahap pada pengembangan sistem 

 Pendekatan terstruktur mendukung 

abstraksi pada level fungsional 

73 



 Dalam pengembangan berorientasi objek 

ada beberapa prinsip yang harus dikenal: 

 Object  

 Class 

 Abstraction 

 Encapsulation 

 Inheritance 

 Polymorphism 
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Objek 

 Adalah sesuatu yang mewakili dunia nyata.  

 Adalah sesuatu yang mampu menyimpan informasi 

(status), dan mempunyai operasi (prilaku).  

 Mempunyai siklus hidup, diciptakan, dimanipulasi dan 

dihancurkan. 

 adalah suatu kombinasi antara data dan aspek lojik yang 

merepresentasikan suatu entitas dunia nyata.  

○ Contoh : mobil adalah suatu objek maka yang menjadi 

data adalah warna, pembuat, harga, konsumsi bahan 

bakar, mekanismepengereman, dll.  

○ Sedangkan yang menjadi aspek lojiknya adalah 

menampilkan jarak tempuh, berhenti, bejalan, belok, 

dll. 
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Kelas 

 Adalah kumpulan dari objek dengan memiliki karakteristik 

yang sama.  

 Adalah definisi statik dari himpunan objek yang sama.  

 Mempunyai sifat (atribut), prilaku (operasi), hubungan 

(relasi) dan arti.  

 Suatu kelas dapat diturunkan dari kelas yang lain 

 Kelas didefinisikan sebagai himpunan objek yang memiliki 

struktur umum dan perilaku umum yang sama.  

 Sedangkan objek dapat dikatakan sebagai instansiasi 

suatu kelas. Sebagai contoh mobil adalah suatu kelas, 

maka mobil Toyota kijang, mobil Proton, dll adalah objek. 
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Kelas 

 Adalah kumpulan dari objek dengan memiliki karakteristik 

yang sama.  

 Adalah definisi statik dari himpunan objek yang sama.  

 Mempunyai sifat (atribut), prilaku (operasi), hubungan 

(relasi) dan arti.  

 Suatu kelas dapat diturunkan dari kelas yang lain 

 Kelas didefinisikan sebagai himpunan objek yang memiliki 

struktur umum dan perilaku umum yang sama.  

 Sedangkan objek dapat dikatakan sebagai instansiasi 

suatu kelas. Sebagai contoh mobil adalah suatu kelas, 

maka mobil Toyota kijang, mobil Proton, dll adalah objek. 
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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. 

 

 

78 



Encapsulation 

  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 
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Inheritance 

 Mekanisme yang memungkinkan suatu Kelas objek 

mewarisi sebagian atau seluruh definisi kepada 

kelas objek lain.  

 Konsep pewarisan memungkinkan suatu objek 

dibangun dari objek lain. Pada konsep ini akan ada 

kelas yang bertindak sebagai parent class atau 

dikenal sebagai super kelas. Sedangkan kelas 

turunannya menjadi subkelas. Kelas yang 

diturunkan dari kelas lain akan memiliki karakteristik 

dan perilaku yang dimiliki superkelas-nya. 
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Polymorphism 

 Kemampuan suatu kelas objek digunakan dibanyak 

tujuan yang berbeda dengan pernyataan nama yang 

sama  

 Konsep ini memungkinkan suatu metode yang 

berada pada beberapa kelas yang berbeda dapat 

memiliki perilaku berbeda. Dengan konsep ini 

memudahkan untuk menulis suatu kode yang 

memiliki reusability tinggi 
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UML Diagrams (1) 
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UML Diagrams (2) 
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Diagrams and Process 
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Diagrams and Process 
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Use Case Diagrams 

Use case Diagrams 

Menggambarkan perilaku fungsional sistem seperti yang terlihat oleh penggunanya. 

 



Diagrams and Process 
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Class & Package Diagrams 

Class diagrams 

Menggambarkan struktur statis sistem ini: Classes, Associations 



Diagrams and Process 
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Interaction Diagram (Scenarios) 

Interaction Diagram  

digunakan untuk memodelkan interaksi objek di dalam sebuah use case. 



Diagrams and Process 
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Activity Diagram (Workflow, Intercalss Behavior) 

Activity Diagram  

menggambarkan aliran kontrol sistem. Diagram ini digunakan untuk melihat  

bagaimana sistem bekerja ketika dieksekusi. 



Diagrams and Process 
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State Transition Diagrams (Intraclass Behavior) 

State Transition Diagrams  

adalah diagram yang digunakan untuk menggambakan keadaan keadaan yang  

menjadi perilaku sistem berikut perubahan atau transisinya.  

Ada dua jenis state yaitu State Awal (Initial State) dan State Akhir (Final State). 



Texts and Process 
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Source Code 

Source Code  

adalah suatu rangkaian pernyataan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa  

pemrograman komputer yang terbaca manusia. 



Diagrams and Process 
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Deployment Diagrams 

Deployment Diagrams 

 digunakan untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan  

proses yang terjadi pada suatu sistem perangkat lunak berbasis Object Oriented  

yang akan dibangun. 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-sistem/13088


UML 

 Use case Diagrams 
 Menggambarkan perilaku fungsional sistem seperti yang terlihat 

oleh penggunanya. 

 Class diagrams 
 Menggambarkan struktur statis sistem ini: Classes, Associations 

 Sequence diagrams 
 Menggambarkan perilaku dinamis sebuah sistem: Actors, 

objects, messages. 

 Statechart diagrams 
 Menggambarkan perilaku dinamis dari objek individu dari sistem: 

states, events, transitions 

 Activity Diagrams 
 Memodelkan perilaku dinamis sistem ini: activities, workflows 

(flowcharts) 
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