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UML

• Unified Modeling Language (UML) adalah
bahasa standart untuk melakukan spesifikasi,
visualisasi, konstruksi, dan dokumentasi dari
komponen-komponen perangkat lunak, dan
digunakan untuk pemodelan bisnis.

• UML menggunakan notasi grafis untuk
menyatakan suatu desain

• Pemodelan dengan UML berarti
menggambarkanyang ada dalam dunia nyata
ke dalam bentuk yang dapat dipahami dengan
menggunakan notasi standart UML



Cakupan UML

• Menggabungkan konsep berarah objek seperti
Booch, OMT, OOSE, OOP dsb sehingga
menjadi bahasa pemodelan tunggal.

• UML menekankan pada apa yang dapat
dikerjakan dengan metode-metode tersebut.



CASE Tools

Argo UML 
(http://argouml.tigris.org/)

Catalyze

Rational Rose

Eiffel 3

Paradigm Plus

PowerDesigner

Netbeans

http://argouml.tigris.org/


1. USE CASE DIAGRAM



1. Use Case Diagram

• Use case diagram menggambarkan
fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah
sistem.

• Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat
sistem, bukan “bagaimana”.

• Sebuah use case merepresentasikan sebuah
interaksi antara aktor dengan sistem.



Use Case Diagram

• Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu,
misalnya login ke sistem, meng-create sebuah daftar
belanja, dan sebagainya.

• Seorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas
manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.



Use Case Diagram

• Use case diagram dapat sangat membantu
bila kita sedang menyusun requirement
sebuah sistem.

• Mengkomunikasikan rancangan dengan klien,
dan merancang test case untuk semua feature
yang ada pada sistem.



Komponen dari Use Case Diagram

1. Actor

Actor menggambarkan
pengguna software aplikasi
(user). Actor membantu
memberikan suatu gambaran
jelas tentang apa yang harus
dikerjakan software aplikasi. 



Komponen dari Use Case Diagram

2. Use Case

Use-case menggambarkan 
perilaku software aplikasi, 
termasuk didalamnya 
interaksi antara actor 
dengan software aplikasi 
tersebut.



Komponen dari Use Case Diagram

3. Association / Directed Association
Asosiasi, yaitu hubungan statis antar element. Umumnya 
menggambarkan element yang memiliki atribut berupa 
element lain, atau element yang harus mengetahui 
eksistensi element lain. Panah navigability menunjukkan 
arah query antar element



Komponen dari Use Case Diagram

4. Generalization & Pewarisan

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



Komponen dari Use Case Diagram

5. Dependency
Dependency/ketergantungan adalah suatu 
jenis hubungan yang menandakan bahwa 
satu element, atau kelompok element, 
bertindak sebagai klien tergantung pada 
unsur lain atau kelompok element yang 
berlaku sebagai penyalur. Ini merupakan 
suatu hubungan lemah yang menandakan 
bahwa jika penyalur klien diubah maka klien 
secara otomatis  akan terpengaruh oleh 
perubahan tersebut. Ini merupakan suatu 
hubungan searah



Komponen dari Use Case Diagram

6. Include

Include dapat diartikan suatu hubungan
yang menggambarkan bahwa suatu use 
case mengandung penggunaan behavior
use case lain.

Include = AKSI YANG Wajib Dilakukan



Komponen dari Use Case Diagram

7. Extend

Extend dapat diartikan hubungan yang 
menggambarkan kejadian suatu use case yang 
mungkin ditambahkan dengan beberapa
behavior tambahan yang mendefinisikan
suatu pengambangan use case.

Extend = AKSI Kondisional 



Contoh 1



Mengambil
Tabungan

Menabung

Proses Transaksi

Validasi User

Log Error

<<include>>

<<extend>>

Contoh 2

17



Contoh 3



Contoh 4



<< include >>

<< extend >>

Cek Hasil Latihan

melakukan Registrasi

View History  f orum

setting prof il

Ikuti Latihan

View Istilah

View Video

View Animasi

View Silabus

View Materi

<< include >>

tambah komen

tambah topik

Ikuti Forum

manajemen materi
manajemen latihan

manajemen istilah

manajemen v ideo

Manajemen Animasi

Login
Manajemen Polling

Manajemen Buku tamu

Searching materi

Help/pertolongan

isi buku tamu

isi polling

setting

v iew materi

v iew latihan v iew istilah

v iew v ideo

v iew animasi

manajemen silabus

v iew silabus

tambah komen

tambah topik
delete komentar

Ikuti f orum (khusus admin)
<< extend >>

<< extend >>

<< extend >>

<< extend >>

<< extend >>

Simpan Hasil

View hasil latihan (nilai)

v iew prof il member

delete member

Manajemen User

<< extend >>

<< extend >>

Siswa/member

Publik

Guru (Admin)

v iew help

<< extend >> << extend >>

<< extend >>

<< extend >>

<< extend >>



Activity Diagram



ACTIVITY DIAGRAM

Menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas
dalam sebuah proses

Dipakai pada business modeling untuk
memperlihatkan urutan aktifitas proses bisnis

Sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini
terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses
untuk membantu memahami proses secara
keseluruhan

Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau
beberapa use case pada use case diagram



Simbol Activity Diagram

Simbol Keterangan 

 
 

Start Point 

 
 

End Point 

 
 
 
 

Activities 

 
 
 
 
 
 

 
Fork (Percabangan) 

 
 
 
 
 

Join (Penggabungan) 

 
 
 
 

Decision 

 

 

 

 

 



Activity

• Activity menggambarkan sebuah pekerjaan/tugas dalam

workflow.

• Pada UML, activity digambarkan dengan simbol belah

ketupat=‘lozenge’ (horizontal top and bottom with 

convex sides).

Activity State



Start State

• Start state dengan tegas menunjukkan dimulainya

suatu workflow pada sebuah activity diagram.

• Hanya ada satu start state dalam sebuah workflow.

• Pada UML, start state digambarkan dengan simbol

lingkaran yang solid.

Start State



End State

• End state menggambarkan akhir atau terminal dari pada sebuah
activity diagram.

• Bisa terdapat lebih dari satu end state pada sebuah activity 
diagram.

• Pada UML, end state digambarkan dengan simbol sebuah bull’s
eye.

End State



State Transitions

• State transition menunjukkan kegiatan apa berikutnya setelah

suatu kegiatan sebelumnya.

• Pada UML, state transition digambarkan oleh sebuah solid line

dengan panah.

State Transition



Decisions

• Decision adalah suatu titik/point pada activity diagram yang 

mengindikasikan suatu kondisi dimana ada kemungkinan

perbedaan transisi.

• Pada UML, decision digambarkan dengan sebuah simbol

diamond.

Decision



CONTOH
ACTIVITY
DIAGRAM

Penarikan 
Uang dari 
Account 

Bank 
Melalui 

ATM



Diagram Aktivitas dari use case bisnis “Membuat Data Barang 
Masuk”



Entity Relationship Diagram
(ERD)



Simbol dalam Diagram E-R

ENTITAS

Hubungan

Atribut



Komponen ERD

• Entitas (Entity)

• Atribut (Attribute)

• Relasi (Relationship)

• Derajat Kardinalitas (Cardinality Degree)

• Penentuan Primary Key



Entitas

• Merupakan obyek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata
dan dapat dibedakan antara satu dengan lainnya (unique).

• Memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek
tersebut.

• Dapat berupa:

– Fisik (mobil, rumah, manusia, pegawai dsb)

– Abstrak/konsep (department, pekerjaan, mata kuliah dsb)

– Kejadian (pembelian, penjualan, peminjaman, dll)

• Notasi :

Nama Entitas



• Contoh :

Entitas Atribut

Pegawai NIP, Nama, Alamat, Agama, jenis kelamin 

Departemen No, Nama, lokasi

Departemen

No

Nama

Lokasi



Jenis Entitas

• Entitas Kuat: Entitas yang memiliki atribut
kunci (Key)

• Entitas Lemah : Entitas yang biasanya
berasal dari atribut multivalue pada entitas lain.

 Entitas yang keberadaannya tergantung pada entitas 
lain.

 Contoh : Tanggungan
Entitas tanggungan disebut sebagai entitas lemah karena jika 
data seorang pegawai dihapus maka data tanggungannya juga 
akan terhapus. Keberadaan data tanggungan tergantung pada 
data di pegawai



Atribut (Attribute)

• Di dalam entitas ‘MAHASISWA’ berisi elemen-elemen data
(biodata mahasiswa) yang terdiri atas NIM, NAMA, KELAS,
ALAMAT, dan sebagainya.

• NIM, NAMA, KELAS, dan ALAMAT disebut dengan atribut
(field).



Relasi (Relationship)

• Relasi adalah penghubung antara satu entitas (master file)
dengan entitas lain di dalam sebuah sistem komputer. Pada
akhirnya, relasi akan menjadi file transaksi (transaction file) di
komputer.

• Secara kalimat logis, contoh relasi yang terjadi di sebuah
perpustakaan adalah : “Anggota meminjam buku,” atau
“Anggota mengembalikan buku.”

• Dalam hal ini, Anggota dan Buku adalah entitas, meminjam
dan mengembalikan adalah transaksi (relasi antara anggota
dan buku).



Macam Relasi 

– Unary : relasi dengan 1 entitas

– Binary: relasi antara 2 entitas

• One-to-one (1:1)

• One-to-many (1:N) atau many-to-one (N:1)

• Many-to-many (M:N)

– Ternary: relasi antara 3 entitas atau lebih



Relasi One to Many 

Tabel BTabel A

A1

A2

A3

B1

B2

B3

Tabel A Tabel B

A1

A2

A3

B1

B2

B3

Relasi one-to-one

Tabel A Tabel B

A1

A2

A3

B1

B2

B3

Relasi Many to Many 



Relasi

Selalu hanya satu

Satu atau banyak

Nol atau satu

Nol, satu, atau banyak



Derajat Kardinalitas (Cardinality Degree)

• Hubungan antar entitas ditandai pula oleh derajat
kardinalitas. Fungsi dari derajat kardinalitas ini adalah untuk
menentukan entitas kuat dan entitas lemah. Tiga jenis derajat
kardinalitas adalah :

One to one, dilambangkan dengan 1 : 1

One to many, dan sebaliknya, yang dilambangkan dengan 1
: N dan sebaliknya

Many to many, dilambangkan dengan M : M atau M : N



Penentuan Primary Key

• Di setiap entitas di dalam ERD,seharusnya ada atribut (field)
yang dipilih untuk dijadikan kunci utama atribut (primary key/
key field), yaitu atribut yang dijadikan identitas yang
menjamin keunikan (tidak ada yang sama) isi datanya.

• Misalkan, untuk entitas mahasiswa dipilih atribut NIM sebagai
kunci utama atributnya karena tidak ada satupun mahasiswa
yang memiliki NIM yang sama.

• Penulisan kunci utama atribut di dalam ERD harus dibedakan
dengan atribut lainnya, misalkan dengan pemberian tanda ‘*’
di depan nama atributnya, atau digarisbawahi atributnya.



Macam key attribute:
• Superkey: satu atau gabungan beberapa atribut yang dapat

membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik
– Contoh Superkey untuk entitas pegawai:

• NoKTP, Nama, Alamat, JenisKel, Gaji
• NoKTP, Nama, Alamat, JenisKel
• NoKTP, Nama, Alamat
• NoKTP, Nama
• Nama (jika dapat dijamin kalau tidak ada nama yang sama

antara satu baris dengan baris yang lain)
• NoKTP

• Candidat Key: superkey yang jumlah atributnya paling sedikit
– Contoh candidat key untuk entitas pegawai

• Nama (jika dapat dijamin kalau tidak ada nama yang sama
antara satu baris dengan baris yang lain)

• NoKTP



• Primary key: suatu candidat key yang dipilih menjadi kunci
utama karena sering dijadikan acuan untuk mencari informasi,
ringkas, menjadi keunikan suatu baris
– Contoh : NoKTP antara satu pegawai dengan pegawai lain

pasti berbeda, dalam hal ini noKTP dapat digunakan
sebagai suatu key



Contoh ER Diagram


