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DAFTAR SIMBOL 

 

 Daftar Simbol Pada Use Case Diagram 

Gambar Nama Keterangan 

 

Actor 

Menspesifikasikan 

himpunan peran yang 

pengguna mainkan 

ketika berinteraksi 

dengan Use Case 

 

Depency 

Hubungan dimana 

perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen 

mandiri (independent) 

akan mempengaruhi 

elemen yang bergantung 

pada elemen yang tidak 

mandiri 

 

Generalization 

Hubungan dimana objek 

anak (descendent) 

berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek 

yang ada di atas objek 

induk (ancestor) 

 
Include 

menspesifikasikan 

bahwa Use Case sumber 

secara eksplisit 

 

Extend 

Menspesifikasikan 

bahwa Use Case target 

memperluas perilaku dari 

Use Case sumber pada 
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suatu titik yang 

diberikan. 

 
Association 

Apa yang dihubungkan 

antara objek satu dengan 

objek lainnya. 

 

System 

Menspesifikasikan paket 

yang menampilkan 

sistem secara terbatas 

 

Use Case 

Deskripsi dari urutan 

aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil 

yang terukur bagi suatu 

aktor. 

 

Collaboration 

Interaksi aturan-aturan 

dan elemen lain yang 

bekerja sama untuk 

menyediakan perilaku 

yang lebih besar dari 

jumlah dan elemen-

elemennya(sinergi) 

 

Note 

Elemen fisik yang eksis 

saat aplikasi dijalankan 

dan mencerminkan suatu 

sumber daya komputasi 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 Daftar Simbol Pada Activity Diagram 

Gambar Nama Keterangan 

 
Initial 

Titik awal memulai 

suatu aktifitas 

 
Final 

Titik akhir, untuk 

mengakhiri aktivitas 

 
Activity 

Titik akhir, untuk 

mengakhiri aktivitas 

 
Decision 

Pilihan untuk 

mengambil keputusan 

 Fokr/Join 

Digunakan  untuk  
menunjukkan  

kegiatan 

 
yang dilakukan secara 

paralel atau untuk 

menggabungkan dua 

kegiatan paralel 

menjadi satu. 

 Rake 
Menunjukkan adanya 

dekomposisi 

 

Time 

Tanda Waktu 

 
Send Tanda pengiriman  

 
Receive 

Tanda Penerimaan 

 Flow Final 
Untuk mengakhiri suatu 

aliran 
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 Daftar Simbol Flowchart Diagram 

Gambar Nama Keterangan 

 
Terminator 

Permulaan / akhir dari 

program 

 
Flow line Arah aliran program 

 
Preparation 

Proses inisialisasi / 

pemberian harga awal 

 
Process 

Proses perhitungan / 

proses pengolahan data 

 

Input / 

output data 

Proses input / output 

data, parameter, 

informasi 

 

Predefined 

process 

Permulaan sub program 

/ proses menjalankan 

sub program 

 
Decision 

Perbandingan 

pernyataan, 

penyelesaian data yang 

memberikan pilihan 

untuk langkah 

selanjutnya 

 

On page 

connector 

Penghubung bagian-

bagian Flowchart yang 

berada pada satu 

halaman. 

 

Off page 

connector 

Penghubung bagian-

bagian Flowchart yang 

berbeda pada halaman 

berbeda. 
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 Daftar Simbol Deployment Diagram 

Gambar Nama Keterangan 

 

Package 

Package merupakan 

sebuah bungkusan dari 

satu atau lebih node. 

 

Node 

Biasanya mengacu 

pada perangkat keras, 

perangkat lunak yang 

dibuat sendiri, jika 

didalam node 

disertakan komponen 

untuk 

mengkinsistenkan 

rancangan maka 

komponen yang 

diikutsertakan harus 

sesuai dengan 

komponen yang telah 

didefinisikan 

sebelumnya 

 
Depency 

Keberuntungan antar 

node, arah panah 

mengarah pada node 

yang dipakai 

 
Link Relasi antar node 
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 Daftar Simbol Component Diagram 

Gambar Nama Keterangan 

 

Package 

Merupakan sebuah 

bungkusan dari satu atau lebih 

komponen. 

 

Component Komponen sistem 

 
Depency 

Kebergantungan atar 

komponen, arah panah 

mengarah pada komponen 

yang dipakai. 

 
Interface 

Sebagai antar muka 

komponen agar tidak 

mengakses langsung 

komponen 

 Link Relasi antar komponen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


