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DAFTAR SIMBOL

1. Activity Diagram

a. Start Point Menggambarkan awal dari

suatu aktivitas yang berjalan

pada sistem

b. End Point Menggambarkan akhir dari

suatu aktivitas yang berjalan

pada sistem

c. Activity Menggambarkan aktivitas

yang dilakukan pada sistem.

d. Black Hole

Activities

Menggambarkan ada

masukan tapi tidak ada

keluaran.

e. Miracle

Activities

Menggambarkan tidak ada

masukan tapi ada keluaran.

f. Transition

to self

Menggambarkan hubungan

antara state atau activity yang

kembali kepada state atau

activity itu sendiri
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g. Decision Menggambarkan kondisi dari

sebuah aktivitas yang bernilai

benar atau salah.

h. State Menggambarkan kondisi,

situasi ataupun tempat untuk

beberapa aktivitas.

i. Fork Menggambarkan aktivitas

yang dimulai dengan sebuah

aktivitas dan diikuti oleh dua

atau lebih aktivitas yang

harus dikerjakan.

j. Join Menggambarkan aktivitas

yang dimulai dengan dua

atau lebih aktivitas yang

sudah dilakukan dan

menghasilkan sebuah

aktivitas.

k. Swimlane Menggambarkan pembagian

pengelompokkan berdasar-

kan tugas dan fungsi

tersendiri.
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2. Sistem Kardinalitas

0..1 Nol atau satu

1

Hanya satu

0..* Nol atau lebih

1..* Satu atau lebih

n Hanya n

(dengan n > 1)

0..n Nol sampai n

(dengan n > 1)

1..n Satu sampai n

(dengan n > 1)



xxii

3. Simbol Use Case

a Aktor Orang, proses, atau sistem lain

yang berinteraksi dengan sistem

informasi yang akan dibuat di

luar sistem informasi yang akan

dibuat itu sendiri.

b Use Case Fungsionalitas yang disediakan

sistem sebagai unit-unit yang

saling bertukar pesan antar unit

atau aktor.

c Asosiasi Komunikasi antara aktor dan

usecase yang berpartisipasi pada

usecase atau usecase memiliki

interaksi dengan aktor.

d. <ekstend> Ekstend Relasi usecase tambahan ke

sebuah usecase yang

ditambahkan dapat berdiri

sendiri walau tanpa usecase

tambahan itu.

e. <include> Include Relasi usecase dimana proses

bersangkutan akan dilanjutkan

ke proses yang dituju.

f. Generalisasi Dimana fungsi yang satu adalah

fungsi yang umum dari yang

lainnya.
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g. System Menspesifikasikan paket yang

menampilkan sistem secara

terbatas

4. Simbol ERD (Entity Relation Diagram)

a. Entity Menunjukkan obyek-obyek

dasar yang terkait dalam

sistem

b. Relationship Merupakan hubungan yang

terjadi satu atau lebih entity.

c. Atribut/Property Merupakan keterangan yang

terkait pada sebuah entitas

5. Sequence Diagram

a. Actor Merupakan keterangan yang

terkait pada sebuah entitas

b. Entity Entitas yang mempunyai

atribut yang memiliki data

yang bisa direkam



xxiv

c. Boundary Adalah untuk menghubung-

kan user dengan sistem

d. Control Untuk mengontrol aktifitas-

aktifitas yang dilakukan oleh

sebuah kegiatan


