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DAFTAR SIMBOL 

1. Use Case Diagram 

No Nama Simbol Keterangan 

1. Actor 

 

Menggambarkan orang atau sistem yang 

menyediakan atau menerima informasi 

dari sistem atau menggambarkan 

pengguna software aplikasi (user). 

2. Use Case 

 

Menggambarkan fungsionalitas dari suatu 

sistem, sehingga pengguna sistem paham 

dan mengerti mengenai kegunaan sistem 

yang akan dibangun. 

3. Association 
 

Menggambarkan hubungan antara actor 

dengan use case. 

    

 

2. Activity Diagram 

No Nama Simbol Keterangan 

1. Start State 

 

Menggambarkan awal dari suatu aktivitas 

yang berjalan pada sistem. 

2. End State 

 

Menggambarkan akhir dari suatu aktivitas 

yang berjalan pada sistem. 

3. Activity 
 

Menggambarkan aktivitas yang dilakukan 

pada sistem. 

4. Transition 

State  

Menggambarkan hubungan antara dua 

state, dua activity ataupun antara state dan 

activity. 
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3. Squence Diagram 

No Nama Simbol Keterangan 

1. Actor 

 

Menggambarkan seseorang atau sesuatu 

(seperti perangkat, sistem lain) yang 

berinteraksi dengan sistem. 

2. Boundary 

 

Menggambarkan interaksi antara satu atau 

lebih actor dengan sistem, memodelkan 

bagian dari sistem yang bergantung pada 

pihak lain disekitarnya dan merupakan 

pembatas sistem dengan dunia luar. 

3. Control 

 

Menggambarkan “perilaku mengatur”, 

mengkoordinasikan perilaku sistem dan 

dinamika dari suatu sistem, menangani 

tugas utama dan mengontrol alur kerja 

suatu sistem.. 

4. Entity 

 

Menggambarkan informasi yang harus 

disimpan oleh sistem (struktur data dari 

sebuah sistem). 

5. Object 

Message 
 

Menggambarkan pesan/hubungan antar 

objek, yang menunjukan urutan kejadian 

yang terjadi. 

6. Message to 

Self 
 

Menggambarkan pesan/hubungan objek 

itu sendiri, yang menunjukan urutan 

kejadian yang terjadi. 

7. Return 

Message 
 

Menggambarkan pesan/hubungan antar 

objek, yang menunjukan urutan kejadian 

yang terjadi. 
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No Nama Simbol Keterangan 

8. Object 

 

Menggambarkan abstraksi dari sebuah 

entitas nyata/tidak nyata yang 

informasinya harus disimpan. 

 

4. Class Diagram 

No Nama Simbol Keterangan 

1 

. 

Association 

 

Menggambarkan mekanisme 

komunikasi suatu objek dengan objek 

lainnya. Atau dapat juga 

menggambarkan ketergantungan 

antarkelas. 

2. Aggregate 

 

Menggambarkan bahwa suatu objek 

secara fisik dibentuk dari objek-objek 

lain, atau secara logis mengandung 

objek lain. 

3. Multiplicity 

 

Menggambarkan banyaknya object 

yang terhubung satu dengan yang 

lainnya. Contoh : 

1                   Tepat satu 

0..*               Nol atau lebih 

1..*               Satu atau lebih 

0..1               Nol atau satu 

5..8               Range 5 s/d 8 

4..6,9            Range 4 s/d 6 dan 9 

 

 

 

1 1..*
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5. ERD (Entity Relationship Diagram) 

No Nama Simbol Keterangan 

1. Entitas 

 

Menggambarkan kumpulan objek yang 

anggota-anggotanya berperan dalam 

sistem atau menggambarkan atau 

menyatakan suatu himpunan entitas. 

2. Relasi 

 

Menggambarkan sehimpunan hubungan 

antar objek yang dibangun(relationship). 

Atau menggambarkan himpunan 

hubungan yang ada diantara himpunan 

entitas. 

3. Garis 

penghubung  

Merupakan penghubung antara entitas 

dengan relationship ataupun sebaliknya 

dari relationship ke entitas. 

 

 

 

6. FlowChart 

No Nama Simbol Keterangan 

1. Pemrosesan 

Komputer    
Sebuah fungsi pemrosesan yang 

dilaksanakan oleh komputer, biasanya 

menghasilkan data atau informasi 

2. Dokumen 
 

Sebuah dokumen atau laporan. dokumen 

dapat dibuat dengan tangan atau cetak 

oleh komputer. 

3. Keying 

(typing 

/verifying) 

 Menunjukan pemasukan data kedalam 

komputer melalui online terminal atau 

perangkat terminal input/output. 
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No Nama Simbol Keterangan 

4. Arsip 
 

Arsip dokumen disimpan dan diambil 

secara manual. Huruf didalamnya 

menunjukan cara pengurutan arsip. 

5. Arus 

Dokumen/ 

Pemrosesan 

 Arah arus dokumen atau pemrosesan; 

arus normal adalah kekanan atau 

kebawah. 

6. Penghubung 

Dalam 

Sebuah 

Halaman 

 

Menghubungkan bagian alir pada 

halaman yang sama. Simbol ini 

digunakan untuk menghindari terlalu 

banyak anak panah yang saling 

melintang. 

7. Penghubung 

Pada 

Halaman 

Berbeda 

 

Menghubungkan bagian alir pada 

halaman yang berbeda. Simbol ini 

digunakan untuk menghindari terlalu 

banyak anak panah yang saling 

melintang. 

 

8. Terminal 
 

Digunakan untuk memulai, mengakhiri 

atau titik henti dalam sebuah proses atau 

program. 

9. Keputusan 
 

Sebuah tahap pembuatan keputusan; 

digunakan dalam bagan alir program 

komputer untuk menunjukan cabang bagi 

alternatif cara. 

10. Operasi 

Manual 
 Menunjukan proses yang dikerjakan 

secara manual 
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No Nama Simbol Keterangan 

11. Penyimpanan 

/Storage 

 Menunjukan akses langsung perangkat 

peyimpanan. 

12. Masukan ke 

sistem 
Dari Pemasok 

Karena kegiatan luar sistem tidak perlu 

digambarkan dalam bagan alir, maka 

diperlukan simbol untuk menggambarkan 

masuk ke sistem yang digambarkan 

dalam bagan alir. 

13. Keluar 

sistem lain 

 

 

 

Ke sistem   

Karena kegiatan luar sistem tidak perlu 

digambarkan dalam bagan alir, maka 

diperlukan simbol untuk menggambarkan 

keluar ke sistem yang lain. 

14. Catatan 

 

Digunakan untuk menggambarkan catatan 

akuntansi yang digunakan untuk mencatat 

data yang direkam sebelumnya dalam 

dokumen atau formulir. 

 

 


