
DAFTAR SIMBOL 

 

a. Use Case 

NO Gambar Nama Keterangan 

1 

 

 

 

 

 

Actor 

Menspesifikasikan 

himpunan peran yang 

pengguna mainkan ketika 

berinteraksi dengan use 

case. 

2 

 

 

 

 

 

 

Dependency 

Hubungan dimana 

perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen 

mandiri (independent) 

akan mempengaruhi 

elemen yang bergantung 

padanya elemen yang 

tidak mandiri 

(independent). 

3 

 

 

 

 

 

Generalization 

Hubungan dimana objek 

anak (descendant) 

berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek 

yang ada di atasnya 

objek induk (ancestor). 

4 

 

Include 

Menspesifikasikan 

bahwa use case sumber 

secara eksplisit. 



5 

 

Extend 

Menspesifikasikan 

bahwa use case target 

memperluas perilaku dari 

use case sumber pada 

suatu titik yang diberikan 

6 

 

Association 

Menghubungkan antara 

objek yang satu dengan 

objek yang lainnya.  

7  

System 

Menspesifikasikan paket 

yang menampilkan 

sistem secara terbatas. 

8 

 

Use Case 

Deskripsi dari urutan 

aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil 

yang terukur bagi suatu 

actor. 

9 

 

Collaboration 

Interaksi aturan-aturan 

dan elemen lain yang 

bekerja sama untuk 

menyediakan perilaku 

yang lebih besar dari 

jumlah dan elemen-

elemennya. 

 

b. Activity Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Status Awal 

Status awal sebuah sistem, 

sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status awal. 



2 

 

 

Aktivitas 

 

Aktivitas yang dilakukan 

sistem, aktivitas biasanya 

diawali dengan kata kerja . 

3 
 

Percabangan 

Assosiasi percabangan 

dimana jika ada pilihan 

aktivitas lebih dari satu. 

4 
 

Penggabungan 

Assosiasi penggabungan 

dimana lebih dari satu 

aktivitas digabungkan 

menjadi satu. 

5 

 

Status Akhir 

Status akhir yang dilakukan 

sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah 

status akhir. 

6  Swimlane 

Memisahkan organisasi 

bisnis yang bertanggung 

jawab terhadap aktivitas 

yang terjadi. 

 

c. Diagram Blok 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Blok 
Bagian utama atau 

fungsi dari sistem 

2  Link 
Menunjukan hubungan 

antar blok  

 

 

 

 



d. Deployment Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Package 
Sebuah bungkusan dari 

satu atau lebih node 

2 

 

Node 

Biasanya mengacu pada 

perangkat keras, 

perangkat lunak yang 

tidak dibuat sendiri jika 

di dalam node 

disertakan komponen 

untuk 

mengkonsistenskan 

rancangan maka 

komponen yang 

diikutsertakan harus 

sesuai dengan 

komponen yang telah 

didefinisikan 

sebelumnya pada 

komponen 

3 

 

Dependency 

Kebergantungan antar 

node, arah panah 

mengarah pada node 

yang dipakai.  

4 
 

Link Relasi antar node 

 

 



 

 

 

e. Component Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Package 

Package merupakan 

sebuah bungkusan dari 

satu atau lebih 

komponen. 

2 

 

Komponen Komponen sistem 

3 

 

Dependency 

Kebergantungan antar 

komponen, arah panah 

mengarah pada 

komponen yang 

dipakai. 

4 

 

Interface 

Sama dengan interface 

pada pemrograman 

berbasis objek, yaitu 

sebagai antarmuka 

komponen agar tidak 

mengakses langsung 

komponen. 

5 
 

Link Relasi antar komponen 

 


