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Material

❑Scenario-Based Modeling
▪ Merupakan pemodelan sistem yang dilakukan dari sudut pandang pengguna

▪ Pemodelan ini menggunakan UML (Unified Modeling Language)

❑Flow Oriented Modeling
▪ Merupakan sistem dari sudut pandang pengguna, melihat dari sudut

pandang input-process-output sistem. Proses juga berkaitan dengan
perubahan kejadian/kondisi

❑Class-Bases Modeling

▪ Defines objects, attributes, and relationships

❑Behavioral modeling 
▪ Menggambarkan keadaan kelas dan dampak dari peristiwa di

keadaan ini

Data Flow Diagram.ppt


Analysis Model

Elements of the analysis model



•Scenario-Based Modeling
Menggambarkan interaksi User dan Sistem

Use Case (UML), Activity Diagram (UML)
Unified Modeling Language (UML)



Use-case Diagram

•Usecase Diagram digunakan untuk mengambarkan
interaksi antara pengguna sistem (actor) dengan
kasus (use case) yang disesuaikan dengan langkah-
langkah (scenario) yang telah ditentukan.



Use-case Diagram

Use-case diagram for surveillance function



Alternative Actions

•Dapat aktor mengambil beberapa tindakan lain
pada saat ini?

•Apakah mungkin bahwa aktor akan menemukan
beberapa kondisi kesalahan pada saat ini?

•Apakah mungkin bahwa aktor akan menghadapi
perilaku dipanggil oleh beberapa peristiwa di luar
kendali aktor?



Activity diagram

•Activity Diagram atau disebut dengan Diagram
Aktivitas, digunakan untuk menggambarkan
aktifitas yang menunjukkan suatu alur kegiatan
secara beruarutan.

•Diagram aktivitas digunakan untuk mendeskripsikan
kegiatan-kegiatan dalam sebuah operasi meskipun
juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan alur
kegiatan yang lainnya seperti use case atau suatu
interaksi sistem

•Diagram aktivitas digunakan untuk menggambarkan
proses bisnis (alur kerja( suatu sistem operasi



Activity diagram for 

Access camera 

surveillance—display 

camera views function



Swimlane 

diagram

OBJECT SWIMLANE untuk menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab untuk aktivitas

tertentu.



• Flow-Oriented Modeling
Merupakan sistem dari sudut pandang pengguna, melihat dari sudut 
pandang input-process-output sistem. Proses juga berkaitan dengan 

perubahan kejadian/kondisi
- DFD (1,2), State Diagram (UML)



Guidelines

• Menggambarkan sistem sebagai gelembung tunggal di level
0.

• Hati-hati dicatat input primer dan output.

• Pertajam dengan mengisolasi proses calon dan mereka
terkait objek data dan menyimpan data.

• Label semua elemen dengan nama-nama bermakna.

• Menjaga kesesuaian informasi antara tingkat.

• Memperbaiki satu gelembung pada suatu waktu



DFD Top Level / Context Diagram (Diagram Konteks)
Model ini terdiri dari 2 diagram yaitu DFD Top Level / Context Diagram dan DFD Levelled. DFD
Levelled terdiri dari beberapa level yaitu: Level 0, Level 1 dan seterusnya.

Gambar  : Context Diagram



DFD Levelled
- DFD Level 0

Gambar : DFD Level 0



DFD Level 1 Proses 
Mengelola Master Data

Gambar 4: DFD Level 1 

Proses Mengelola Master 

Data



DFD Level 1 Proses Pengadaan Bahan Baku

Gambar  : DFD Level 1 Proses Pengadaan Bahan Baku



DFD Level 2 Proses Penjualan Barang Jadi

Gambar : DFD Level 2 Proses Penjualan Barang Jadi



Control Flow Diagram
adalah diagram untuk menggambarkan aliran kontrol dari proses bisnis, proses atau ulasan.

State Diagram for SafeHome security function

State Diagram adalah diagram untuk menggambarkan behavior yaitu perubahan state disuatu class 

berdasarkan event dan message yang dikirimkan dan diterima oleh class tersebut.



Class-Based Modeling
Defines objects, attributes, and relationships



Identifying Analysis Classes

• Entitas eksternal yang menghasilkan atau
mengkonsumsi informasi

•Hal-hal yang merupakan bagian dari domain informasi

• Kejadian atau peristiwa

• Peran yang dimainkan oleh orang-orang yang
berinteraksi dengan sistem

•Unit organisasi

• Tempat-tempat yang menetapkan konteks

• Struktur yang mendefinisikan kelas obyekikasi Analisis
Kelas



Class Selection Criteria

1. Informasi yang disimpan

2. Layanan yang dibutuhkan

3. Berbagai atribut

4. Atribut umum

5. Operasi umum

6. Persyaratan penting



Identifying Classes

Potential class Classification Accept / Reject

homeowner role; external entity reject: 1, 2 fail

sensor external entity accept

control panel external entity accept

installation occurrence reject

(security) system thing accept

number, type not objects, attributes reject: 3 fails

master password thing reject: 3 fails

telephone number thing reject: 3 fails

sensor event occurrence accept

audible alarm external entity accept: 1 fails

monitoring service organizational unit; ee reject: 1, 2 fail



Class Diagram

Class diagram for the system class



Class Diagram

Class diagram for FloorPlan



CRC Modeling

A CRC model index card for FloorPlan class



Class Responsibilities

• Mendistribusikan intelijen sistem di kelas.

• Nyatakan setiap tanggung jawab sebagai umum mungkin.

• Masukan informasi dan perilaku yang berkaitan dengan itu di 
kelas yang sama.

• Melokalisasi informasi tentang satu hal daripada 
mendistribusikannya di beberapa kelas.

• Berbagi tanggung jawab antara kelas terkait, jika sesuai



Class Collaborations

•Relationships between classes:
• adalah-bagian-of - digunakan ketika kelas adalah bagian

dari kelas agregat.
• memiliki pengetahuan-of - digunakan ketika satu kelas

harus mendapatkan informasi dari kelas lain.
• tergantung-on - yang digunakan dalam semua kasus

lainnya.



Class Diagrams

Top: Multiplicity

Bottom: Dependencies



Behavioral Modeling
(Perilaku Modeling)



Identifying Events

• Sebuah use case diperiksa untuk poin pertukaran
informasi.

• Pemilik rumah menggunakan keypad untuk
memasukkan password yang empat digit. Sandi
dibandingkan dengan password yang valid yang
disimpan dalam sistem. Jika password yang salah,
panel kontrol akan bip sekali dan me-reset sendiri
untuk masukan tambahan. Jika password benar, panel
kontrol menunggu tindakan lebih lanjut.



State Diagram

State diagram for the ControlPanel class
State Diagram adalah diagram untuk menggambarkan behavior yaitu perubahan state disuatu class 

berdasarkan event dan message yang dikirimkan dan diterima oleh class tersebut.



Sequence Diagram

Sequence diagram (partial) for the SafeHome security function
Sequence Diagram adalah suatu diagram yang memperlihatkan/Menampilkan interaksi-interaksi antar object di dalam sistem 

yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu


