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TATA TERTIB PRAKTIKUM

1. Mahasiswa  yang  diizinkan  mengikuti  praktikum  adalah  yang  telah
terdaftar dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

2. Praktikan dilarang mengoperasikan alat tanpa seizin asisten.
3. Praktikum  dilaksanakan  sesuai  jadwal  dan  praktikan  harus  hadir  15

menit sebelum praktikum dimulai.
4. Praktikan harus berpakaian rapi dan tidak diperkenankan memakai kaos

oblong.
5. Praktikan  dilarang  membuat  kegaduhan  selama  berada  dalam

laboratorium  dan  wajib  menjaga  kebersihan  di  dalam  maupun  di
halaman laboratorium.

6. Praktikan wajib mengerjakan tugas pendahuluan dari setiap percobaan
sebelum mengikuti praktikum.

7. Ketidakhadiran  peserta  dalam  suatu  praktikum  harus  atas
sepengetahuan asisten  yang bersangkutan.  Ketidakhadiran  tanpa  izin
asisten akan mengurangi nilai laporan dari percobaan sebesar 20%.

8. Praktikan  harus  melaksanakan  asistensi  kepada  asisten  yang
bersangkutan selama penulisan laporan.

9. Pelanggaran  terhadap  tata  tertib  akan  diberikan  sanksi:  “TIDAK
DIPERKENANKAN MENGIKUTI PRAKTIKUM”



Pendahuluan

.1. Tujuan Praktikum

Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) ini dirancang untuk melatih
dan membiasakan mahasiswa untuk menerapkan  good software engineering
practice. Seperti halnya pada bidang rekayasa lainnya, produk perangkat lunak
yang  berkualitas  ditentukan  oleh  proses  yang  berkualitas  pula.  Salah  satu
good practice dalam rekayasa perangkat lunak adalah memanfaatkan model
dan  diagram  untuk  menggambarkan,  mengkomunikasikan,  serta  menguji
struktur  dan  fungsi  dari  perangkat  lunak  bahkan  sebelum perangkat  lunak
tersebut  mulai  dibangun.  Unified  Modelling  Language  (UML)  yang
dikembangkan  oleh  Rational  Software  pada  tahun  1994  dan  dikelola  oleh
Object  Management  Group  (OMG)  sejak  tahun  1997  hingga  saat  ini,
merupakan  bahasa  pemodelan  yang  paling  umum  digunakan  dalam
lingkungan rekayasa perangkat lunak.

.2. Mengenal UML

UML adalah bahasa untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun
dan mendokumentasikan artifacts (bagian dari informasi yang digunakan atau
dihasilkan  oleh  proses  pembuatan  perangkat  lunak,  artifact  tersebut  dapat
berupa model, deskripsi atau perangkat lunak) dari sistem perangkat lunak,
seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non perangkat lunak lainnya. Selain
itu,  UML  adalah  bahasa  pemodelan  yang  menggunakan  konsep  orientasi
object. UML dibuat oleh Grady Booch , James Rumbaugh , dan Ivar Jacobson di
bawah bendera Rational Software Corp. UML menyediakan notasi-notasi yang
membantu  memodelkan  sistem  dari  berbagai  perspektif.  UML  tidak  hanya
digunakan dalam pemodelan perangkat lunak,  namun hampir dalam semua
bidang yang membutuhkan pemodelan.

Bagian-bagian UML

Bagian-bagian  utama  dari  UML  adalah  view,  diagram,  model  element,  dan
general mechanism.

1. View:

-  Use  case  view  :  Mendeskripsikan  fungsionalitas  sistem  yang
seharusnya dilakukan sesuai yang diinginkan external actors. Actor yang
berinteraksi dengan sistem dapat berupa user atau sistem lainnya. View
ini digambarkan dalam use case diagrams dan kadang-kadang dengan
activity  diagrams.  View  ini  digunakan  terutama  untuk  pelanggan,
perancang  (designer),  pengembang  (developer),  dan  penguji  sistem
(tester).

- Logical view : Mendeskripsikan bagaimana fungsionalitas dari sistem,
struktur statis  (class,  object,  dan relationship) dan kolaborasi  dinamis
yang terjadi ketika object mengirim pesan ke object lain dalam suatu
fungsi  tertentu.  View  ini  digambarkan  dalam  class  diagrams  untuk
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struktur  statis  dan dalam state,  sequence,  collaboration,  dan activity
diagram untuk model dinamisnya. View ini digunakan untuk perancang
(designer) dan pengembang (developer).

- Component view : Mendeskripsikan implementasi dan ketergantungan
modul.  Komponen  yang  merupakan  tipe  lainnya  dari  code  module
diperlihatkan  dengan  struktur  dan  ketergantungannya  juga  alokasi
sumber daya komponen dan informasi administrative lainnya. View ini
digambarkan dalam component view dan digunakan untuk pengembang
(developer).

-  Concurrency view :  Membagi  sistem ke dalam proses dan prosesor.
View  ini  digambarkan  dalam  diagram  dinamis  (state,  sequence,
collaboration,  dan  activity  diagrams)  dan  diagram  implementasi
(component  dan  deployment  diagrams)  serta  digunakan  untuk
pengembang  (developer),  pengintegrasi  (integrator),  dan  penguji
(tester).

- Deployment view : Mendeskripsikan fisik dari sistem seperti komputer
dan perangkat (nodes) dan bagaimana hubungannya dengan lainnya.
View ini digambarkan dalam deployment diagrams dan digunakan untuk
pengembang  (developer),  pengintegrasi  (integrator),  dan  penguji
(tester).

2. Diagram:

-  Use  case  diagram :  Menggambarkan  sejumlah  external  actors  dan
hubungannya ke use case yang diberikan oleh sistem. Use case adalah
deskripsi fungsi yang disediakan oleh sistem dalam bentuk teks sebagai
dokumentasi dari use case symbol namun dapat juga dilakukan dalam
activity diagrams. Use case digambarkan hanya yang dilihat dari luar
oleh  actor  (keadaan  lingkungan sistem yang  dilihat  user)  dan  bukan
bagaimana fungsi yang ada di dalam sistem.

- Class diagram : Menggambarkan struktur statis class di dalam sistem.
Class  merepresentasikan  sesuatu  yang  ditangani  oleh  sistem.  Class
dapat berhubungan dengan yang lain melalui berbagai cara: associated
(terhubung  satu  sama  lain),  dependent  (satu  class  tergantung  /
menggunakan  class  yang  lain),  specialized  (satu  class  merupakan
spesialisasi  dari  class  lainnya),  atau  package  (grup  bersama sebagai
satu unit). Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa class diagram.

- State diagram : Menggambarkan semua state (kondisi) yang dimiliki
oleh suatu object dari suatu class dan keadaan yang menyebabkan state
berubah. Kejadian dapat berupa object lain yang mengirim pesan. State
class tidak digambarkan untuk semua class,  hanya yang mempunyai
sejumlah state yang terdefinisi dengan baik dan kondisi class berubah
oleh state yang berbeda.

-  Sequence  diagram  :  Menggambarkan  kolaborasi  dinamis  antara
sejumlah object. Kegunaanya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang
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dikirim antara object juga interaksi antara object, sesuatu yang terjadi
pada titik tertentu dalam eksekusi sistem.

-  Collaboration  diagram :  Menggambarkan  kolaborasi  dinamis  seperti
sequence  diagrams  .  Dalam  menunjukkan  pertukaran  pesan,
collaboration  diagrams  menggambarkan  object  dan  hubungannya
(mengacu  ke  konteks).  Jika  penekannya  pada  waktu  atau  urutan
gunakan  sequence  diagrams,  tapi  jika  penekanannya  pada  konteks
gunakan collaboration diagram.

-  Activity  diagram  :  Menggambarkan  rangkaian  aliran  dari  aktivitas,
digunakan untuk mendeskripsikan aktifitas yang dibentuk dalam suatu
operasi sehingga dapat juga digunakan untuk aktifitas lainnya seperti
use case atau interaksi.

-  Component  diagram  :  Menggambarkan  struktur  fisik  kode  dari
komponent.  Komponent  dapat  berupa source code,  komponent  biner,
atau executable component. Sebuah komponent berisi informasi tentang
logic  class  atau  class  yang  diimplementasikan  sehingga  membuat
pemetaan dari logical view ke component view.

- Deployment diagram : Menggambarkan arsitektur fisik dari perangkat
keras  dan perangkat  lunak sistem, menunjukkan hubungan komputer
dengan perangkat ( nodes) satu sama lain dan jenis hubungannya. Di
dalam nodes  ,  executeable  component  dan  object  yang  dialokasikan
untuk memperlihatkan unit perangkat lunak yang dieksekusi oleh node
tertentu dan ketergantungan komponen.

.3. Metode Praktikum

Praktikum dibagi ke dalam kegiatan terbimbing dan mandiri. Pada setiap
pertemuan, praktikan juga wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas
yang  berkaitan  dengan  modul  yang  dibahas.  Praktikum  RPL  akan  dibagi
kedalam 6 topik, yaitu :

1. Use case diagram

2. Sequence diagram

3. Class diagram

4. State diagram

5. Refinement

6. Forward Engineering

Perlu  diingat,  bahwa  untuk  menyesuaikan  dengan  keterbatasan  waktu  dan
sumber  daya,  topik-topik  yang  akan  diambil  tersebut  serta  percobaan  di
dalamnya hanya merupakan sebagian kecil dari apa yang harus dipelajari dan
dikuasai oleh mahasiswa untuk dapat menjadi seorang software engineer yang
profesional. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan kemauan untuk
terus mempelajari dan mencoba secara otodidak baik hard skills maupun soft
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skills yang dibutuhkan lewat sumber-sumber yang telah tersedia secara luas di
internet serta lewat buku maupun dengan bertanya kepada seorang mentor.

.4. Media Praktikum

 Perangkat Lunak Pendukung :

◦ O/S (Windows,  OSX,  maupun  Linux)  yang  telah  terinstall  Java
Runtime Environment (JRE) 6  atau lebih dan  Java Development Kit
(JDK) 6 atau lebih (versi java : Standard Edition).

◦ UMLet 14.1 : dapat diunduh di 

◦ Java IDE : dalam praktikum ini, akan digunakan NetBeans.

 Pustaka :

◦ Pressman, Roger. “Software Engineering : a Practitioner’s Approach”.
Palgrave Macmillan. 2005.

◦ Brooch, Grady. “The Unified Modeling Language User Guide”. Pearson
Education. 2005.

◦ Sierra, Kathy, and Bates, Bert. “Head First : Java”. O’reilly Media Inc.
2003.
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I. Topik 1
Use Case Diagram

I.1 Tujuan Percobaan

 Mahasiswa  dapat  memahami  hubungan  atara  actor  dengan  use  case
diagram.

 Mahasiswa mampu membuat use case diagram dari  skenario yang telah
ada.

 Mahasiswa  mampu  menganalisis  dan  membuat  sebuah  skenario  suatu
sistem yang nantinya dapat diimplementasikan menjadi sebuah perangkat
lunak.

I.2 Tinjauan Pustaka

Use  Case  Modelling merupakan  tahap  yang  termasuk  kepada  tahap-
tahap awal dari kegiatan Analisis Perangkat Lunak. Dalam Use Case Modelling,
analis  mencoba menggali  kebutuhan dari  klien  dengan berorientasi  kepada
use  cases  scenario, yaitu  skenario-skenario  yang  dapat  terjadi  dalam
interaksi antara pengguna (entitas eksternal)  dan sistem; misalnya : Nasabah
melakukan penarikan tunai pada sistem mesin ATM.

Skenario-skenario  yang  dirumuskan  pada  tahap  ini  nantinya  akan
menjadi  akar  dari  kebutuhan dan desain  yang lebih mendetail  pada tahap-
tahap selanjutnya.

Use Case Diagram

Terdiri dari 3 komponen utama, yaitu :

1. Aktor

Merupakan representasi  dari  pengguna sistem. Pengguna dari  sebuah
sistem perangkat lunak tidak harus merupakan  end-user,  namun bisa
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juga  adalah  operator  maupun  admin  yang  bertugas  mengelola
perangkat lunak tersebut. Selain itu,  sistem eksternal  lain juga dapat
dikategorikan sebagai sebuah aktor, misalnya mobile apps dan websites
yang menjadi “pengguna” dari perangkat lunak RSS Feeder.

Dalam UML, Aktor dilambangkan dengan gambar “manusia”.

2. Sistem

Sistem (perangkat  lunak)  yang akan  dibangun.  Digambarkan  sebagai
sebuah entitas dengan garis pembatas (boundary), yang di dalamnya
terdapat use cases, lalu para aktor dan entitas eksternal lain berada di
luarnya.

3. Use case

Merupakan representasi dari sebuah “skenario penggunaan”.  Use case
dilambangkan  oleh  kata  kerja  dalam  balon  yang  berada  di  dalam
boundary  dari sistem; menandakan bahwa skenario  use case  terjadi di
dalam sistem. Masing-masing use case juga terhubung kepada satu atau
lebih  aktor;  menandakan  bahwa  skenario  use  case  merupakan  hasil
interaksi  antara  pengguna  dan  sistem.  Namun,  use  case  juga  dapat
terhubung hanya dengan use case lainnya; menandakan bahwa skenario
use case tersebut di-trigger oleh proses internal pada sistem.

Generalisasi actors

Sebuah  aktor dapat  merupakan  spesialisasi  dari  aktor yang  lebih  umum,
maupun sebaliknya. Misalnya : Pelanggan dapat diturunkan menjadi Pelanggan
Tetap  (terdaftar)  dan  Pelanggan  Baru.  Pada  use  case  diagram,  generalisasi
dilambangkan dengan “panah generik” :

<<include>> dan <<extend>>

Use  case  dapat  mengandung  fungsionalitas  dari  use  case  lainnya  sebagai
bagian yang selalu ada darinya. Contoh kasus : dalam use case “Menarik Uang
Tunai” selalu terdapat use case “Mengetik kode PIN”. Dalam hal ini, digunakan
stereotype <<include>> pada panah antara kedua use case tersebut.
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Sedangkan  untuk  kasus  dimana  use  case  tambahan  hanya  dipanggil  saat
kondisi  tertentu  terpenuhi,  digunakan  stereotype  <<extend>>  pada panah
antara  dua  use  case,  dan  biasanya  ditambahkan  kolom  komentar  yang
menjelaskan kondisi  pemanggilan.  Contoh kasus :  use case  “Menelan Kartu
ATM” akan dipanggil saat  use case  “Mengetik kode PIN” mengirimkan pesan
gagal sebanyak 3 kali.

I.3 Percobaan

Studi Kasus : Vending Machine

Terdapat sebuah mesin penjual minuman kaleng otomatis di samping pintu lab
komputer teknik elektro. Mesin tersebut menjual 5 macam minuman dengan
harga  sama  yaitu  Rp.  5.000,-.  Pembeli  dapat  menggunakan  pecahan  uang
kertas  Rp.  1.000,-  hingga  5.000,-,  namun  harus  sesuai  jumlahnya  dengan
harga (tidak ada kembalian). Setiap 14 hari sekali, operator akan datang dan
mengganti  minuman  dengan  stok  yang  baru,  serta  mengambil  uang  yang
telah terkumpul pada mesin untuk disetorkan kepada perusahaan penjual.

Buatlah sebuah use case diagram dari kasus vending machine tersebut!

I.3.1 Percobaan 1 : Mengidentifikasi Aktor

Aktor  dapat  diidentifikasi  dari  adanya  kata  ganti  orang,  maupun  entitas
eksternal di luar sistem. Dalam kasus ini, hanya terdapat 2 kata ganti orang,
yaitu : Pembeli dan Operator.

Pertama-tama, gambar entitas sistem menggunakan template SimpleClass :
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Lalu, tambahkan 2 buah aktor dengan menggunakan template Actor :

Selanjutnya, ubah nama kedua aktor tersebut (serta nama sistem) sesuai 
dengan apa yang telah kita identifikasi :
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I.3.2 Percobaan 2 : Mengidentifikasi Use Case langsung

Use  case  langsung  dapat  diidentifikasi  dengan  cara  menurunkan  “tema
interaksi utama” antara aktor dan sistem. Mulai dengan pertanyaan seperti :

• “Untuk  apa  pembeli  berinteraksi  dengan  vending  machine?  Untuk
membeli minuman”.

• “Untuk  apa  operator  berinteraksi  dengan  vending  machine?  Untuk
mengganti stok dan/atau menarik uang hasil penjualan”.

Maka, buat 3 use case baru menggunakan template Use Case 2 (latar biru):

9



Selanjutnya, beri nama ketiga use cases tersebut sesuai dengan apa yang 
telah diidentifikasi. Atur ukuran jika diperlukan.

Terakhir, hubungkan masing-masing use case kepada aktor terkait :

I.3.3 Percobaan 3 : Mengidentifikasi Use Case bawaan (<<include>>)

Use case bawaan dapat diidentifikasi dengan melakukan break down terhadap
use case utama :
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1. Apa saja skenario dalam kegiatan “Membeli Minuman”?

- Memasukkan uang

- Memilih minuman

- Mendapatkan minuman

2. Apa saja skenario dalam kegiatan “Mengganti Stok”?

- Membuka kunci

- Mengganti stok (= skenario utama)

3. Apa saja skenario dalam kegiatan “Menarik uang penjualan”?

- Membuka kunci

- Menarik uang penjualan (= skenario utama)

Gambarkan ke dalam use case dengan menggunakan template Use Case 1 dan
panah <<include>> :

Catatan : Untuk menjaga simplisitas, hanya use case utama (latar biru) yang 
perlu garis penghubung langsung kepada aktor. Selain itu, skenario yang 
redundan dengan use case utama (perhatikan mengganti stok / menarik uang 
penjualan) tidak perlu lagi dibuatkan included use case.
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I.3.4 Percobaan 4: Mengidentifikasi Use Case spesifik (<<extend>>)

Use case spesifik ditandai dengan kondisi-kondisi khusus yang harus dipenuhi
untuk  sebuah  skenario  dapat  berjalan.  Contoh  dari  skenario  spesifik  pada
kasus di atas antara lain :

1. Menolak  uang jika  pada  skenario  “Memasukkan  uang”  pembeli
memasukkan jenis uang yang tidak dikenal oleh sistem.

2. Menolak pemilihan minuman jika pada skenario “Memilih minuman”
pembeli memilih minuman yang out of stock.

Selanjutnya,  buat  2  use  case  baru  untuk  skenario  spesifik  tersebut
menggunakan template  Use Case 3. Setelah itu, hubungkan dengan skenario
yang  terkait  (dalam  hal  ini  “Memasukkan  uang”  dan  “Memilih  minuman”)
menggunakan panah  <<extend>>. Perbesar ukuran gambar jika diperlukan,
dan  jangan  lupa  menambahkan  juga  kondisi  dari  skenario  spesifik  pada
deskripsi penghubung.

I.4 Tugas Akhir

Studi Kasus : Mesin ATM

Sebuah  mesin  ATM beroperasi  24  jam untuk  melayani  nasabah  yang akan
melakukan  transaksi  perbankan.  Transaksi  yang  dapat  dilayani  oleh  ATM
tersebut hanyalah penarikan tunai dan informasi saldo. Seperti layaknya mesin
ATM  lainnya,  mesin  tersebut  akan  melakukan  verifikasi  keamanan
menggunakan kode PIN.  Jika pengguna salah  memasukkan PIN sebanyak 3
kali, maka kartu ATM yang digunakan akan “ditelan” oleh mesin tersebut. Uang
tunai  dalam  mesin  ATM  tersebut  diisi  ulang  rutin  2  hari  sekali,  maupun
insidental jika stok uang tunai habis sebelum waktunya.

Lakukan analisis terhadap aktor & skenario yang ada, dan buatlah  use case
diagram dari kasus tersebut!
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II. Topik 2
Sequence Diagram

II.1 Tujuan Percobaan

 Mahasiswa mengerti dan dapat mengimplementasikan Sequence Diagram
sebagai  sarana pemodelan  behavior  pada tahap Perancangan Perangkat
Lunak.

II.2 Tinjauan Pustaka

Pemodelan Sequence Diagram dilakukan saat kita telah memasuki tahap
Desain / Perancangan Perangkat Lunak. Pada tahap ini, skenario-skenario dasar
pada  tahap  Analisis  telah  didetailkan  dan  dituangkan  ke  dalam  dokumen
Software Requirement Specification (SRS). Selain itu, Kelas-kelas domain, yaitu
kandidat  kelas yang diturunkan dari  lingkup masalah (misalnya:  pelanggan,
tamu, mesin atm) juga harus telah dideskripsikan secara detail sebelumnya.

Lewat  sequence  diagram,  desainer  perangkat  lunak  dapat
menggambarkan  behavior dari  sistem dalam masing-masing  skenario  yang
terdapat  pada  use  case.  Sequence  diagram  menggambarkan  secara  runut
interaksi  yang terjadi  antara objek-objek yang berkepentingan,  yaitu antara
user,  external  systems,  dengan  subsystem  yang  bertugas  menerima,
mengolah serta mengembalikan feedback terhadap masukan yang diberikan.

Sequence Diagram

Pada  UML,  sequence  diagram  memiliki  3  komponen  penyusun  utama  :
Objects,  Messages  dan  Processes.  Objek  dapat  berupa  aktor,  sistem
eksternal,  maupun  subsistem,  yang  diwakili  oleh  model  kelas  yang
bersangkutan. Sedangkan messages dapat didefinisikan sebagai pemanggilan
fungsi  yang  terjadi  saat  2  objek  saling  berinteraksi,  dan  processes  adalah
tahapan antara sebuah objek menerima pesan dari objek lainnya hingga objek
tersebut mengirimkan feedback kepada objek pemanggilnya.
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Objects

Objects,  dalam pemodelan  berbasis  objek seperti  UML,  adalah instansiasi  /
perwujudan dari  Kelas.  Contohnya :  Andi adalah objek dari  kelas User,  Joko
adalah objek dari  kelas Admin.  Kelas-kelas yang berinteraksi  dalam sebuah
skenario dapat berasal dari Aktor, Sistem eksternal, maupun yang terpenting :
Kelas-kelas  subsistem yang  telah  diidentifikasi  pada  tahap analisis  maupun
desain awal. Contoh dari kelas-kelas subsistem misalnya : Sistem ATM memiliki
subsistem  Antarmuka,  Kontroler  Utama,  Pembaca  Kartu,  Dispenser  Uang,
Printer Nota, serta Perangkat Jaringan Koneksi ke Server.
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Dalam UML, Objects digambarkan sebagai kotak yang berisi keterangan Nama
Objek : Nama Kelas. Pada  sequence diagram, setiap objek memiliki  timeline
yang digambarkan sebagai garis vertikal  putus-putus,  dimana pemanggilan-
pemanggilan fungsi nantinya akan terjadi.

Messages & Processes

Messages  adalah pemanggilan fungsi yang ditujukan dari objek satu kepada
objek lainnya dalam interaksi yang terj adi pada sebuah skenario. Sedangkan
processes menggambarkan  bahwa  objek  penerima  sedang  memproses
(melakukan  pemanggilan  terhadap  objek  lain,  dsb)  pemanggilan  tersebut.
Terdapat 3 macam messages : 1) synchronous, dimana objek pemanggil akan
menunggu hingga proses selesai sebelum melanjutkan sekuen selanjutnya, 2)
asynchronous, dimana objek pemanggil tidak akan menunggu proses selesai
dan akan langsung melanjutkan pada sekuen selanjutnya, serta 3) return call,
yang merupakan feedback dari objek penerima kepada objek pengirim setelah
proses selesai dilakukan.
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Pada  UML,  synchronous  message  digambarkan  lewat  panah  padat  /  filled;
asyncronous message digambarkan lewat panah tipis / slanted; dan return call
digambarkan dengan panah tipis dari objek penerima ke objek pengirim.
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Conditionals

Sebuah  interaksi  dapat  memiliki  kondisi  yang harus  terpenuhi  untuk  dapat
terjadi (if-then). Dalam hal ini,  kondisi tersebut dapat dituliskan langsung di
depan  nama  message  yang  bersangkutan  (misal  :  [x=0]  sendMessage()),
maupun per grup lewat “optional frames”.
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Selain  itu,  kita  juga  dapat  mendefinisikan  kondisi  looping  (while-repeat)
maupun switch (if-then-else) dengan menggunakan grouping “loop” dan “alt”.

II.3 Percobaan

Studi Kasus : Vending Machine

Pada percobaan sebelumnya, kita telah mengidentifikasi  aktor  dan skenario
yang dapat terjadi pada sebuah vending machine lewat pemodelan use case.
Setelah  dilakukan  analisis  lanjutan,  didapatkan  kelas-kelas  analisis  sebagai
berikut:
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Nama Kelas Jenis Tanggung Jawab

Pembeli User

Operator User

Tombol Subsistem Sebagai antarmuka yang
digunakan  oleh  user
untuk  memilih  minuman
yang diinginkan.

DeteksiUang Subsistem Menerima,  mengecek
dan  mengeluarkan
kembali  uang  (jika
ditolak)  atau
meneruskan  ke
PenampungUang  (jika
diterima).

PenampungUang Subsistem Menyimpan  uang  dari
hasil-hasil transaksi.

DispenserMinuman Subsistem Menyimpan  stok
minuman  serta
mengeluarkan  minuman
yang  telah  dibeli  oleh
user.

Buatlah  sequence  diagram  untuk  skenario  use  case  :  Pembeli  membeli
minuman! (jangan lupa sertakan kasus-kasus includes dan extends)

II.3.1 Percobaan 1 : Mengidentifikasi Objek Inisiator

Kelas inisiator, pada sebuah skenario, dapat diidentifikasi dengan melihat pada
kata  yang  merupakan  subjek  (yang  melakukan).  Dalam  skenario  “user
membeli  minuman”,  objek  inisiatornya  adalah  Pembeli.  Oleh  sebab  itu,
gambarkan terlebih dahulu objek pembeli di posisi paling kiri pada sequence
diagram.

p.s.  :  sebelumnya,  ganti  pallete  dari “UML  common  elements”
menjadi “UML sequence”
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II.3.2 Percobaan 2 : Sekuens pertama > pembeli memasukkan uang

Seperti terlihat pada use case diagram, skenario “pembeli membeli minuman”
memiliki  sub-skenario  (include)  “memasukkan uang”,  yang juga merupakan
langkah pertama dalam skenario tersebut. Dalam sub-skenario memasukkan
uang, objek yang berinteraksi adalah Pembeli dan DeteksiUang (sesuai pada
konteks tanggung jawab masing-masing).  Selain  itu,  terdapat  kasus khusus
dari  kelas  DeteksiUang,  dimana  uang  akan  diteruskan  kepada
PenampungUang  jika  diterima.  Oleh sebab itu,  tambahkan 2 objek selain
Pembeli tersebut ke dalam diagram yang telah kita buat.
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Setelah itu, tambahkan  message passing sesuai skenario yang terjadi. Nama
fungsi menggunakan sudut pandang objek terpanggil, bukan objek pemanggil
(dalam hal ini DeteksiUang dan PenampungUang).

II.3.3 Percobaan 2 : Sekuens kedua > pembeli memilih minuman

Setelah memasukkan uang dan diterima, maka pembeli baru dapat melakukan
pemilihan minuman yang akan dibeli. Pemilihan minuman dilakukan via tombol
sebagai  antarmuka,  dan  DispenserMinuman  sebagai  pemberi  informasi
ketersediaan minuman. Jika stok minuman habis,  maka pemilihan minuman
akan ditolak, dan pembeli harus memilih minuman lain (lihat use case).

Tambahkan timeline untuk objek yang baru (Tombol), lalu gambarkan interaksi
yang terjadi :
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II.3.4 Percobaan 3 : Sekuens akhir > pembeli mendapatkan minuman

Tambahkan  interaksi  final,  dengan  kondisi  bahwa  pilihan  telah  diterima
(pilihanOK),  dimana  pembeli  akan  menekan  tombol  konfirmasi  dan
mendapatkan minuman yang telah dipilih. Interaksi yang terjadi adalah antara
Pembeli, Tombol dan DispenserMinuman.

II.4 Tugas Akhir

Lakukan  perancangan  Sequence  Diagram  untuk  skenario  “Nasabah
mengecek  saldo” berdasarkan  skenario  yang  telah  kalian  buat  pada
praktikum sebelumnya (use case), jika diketahui terdapat kelas-kelas analisis
sebagai  berikut:  (jangan  lupa  masukkan  pengecekan  kasus-kasus  khusus
seperti salah memasukkan PIN!)
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Nama Kelas Jenis Tanggung Jawab

Nasabah User

Operator User

ServerBank Eksternal Menerima  request
(misal : pengecekan pin,
saldo)  dan
mengembalikan  nilai
yang ada di server.

Antarmuka Subsistem Tombol  dan  layar,
digunakan  untuk
interaksi antara nasabah
dan sistem.

ModulKartu Subsistem Menerima,  mengecek
dan  mengeluarkan
kembali  kartu  atm  (jika
ditolak).

Autentikator Subsistem Mengirim dan menerima
data  ke  ServerBank,
untuk  mengecek  data-
data nasabah (pin, saldo,
dsb).

DispenserUang Subsistem Mengeluarkan uang pada
skenario penarikan tunai.
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III. Topik 3
Class Diagram

III.1 Tujuan Percobaan

 Mahasiswa  mengerti  dan  dapat  mengimplementasikan  Class  Diagram
sebagai sarana pemodelan struktural  pada tahap Perancangan Perangkat
Lunak.

 Mahasiswa dapat membedakan antara relasi inheritance, composition, dan
aggregation.

III.2 Tinjauan Pustaka

Pemodelan Kelas, seperti halnya pemodelan sekuens, adalah merupakan
bagian  dari  tahap  Perancangan  /  Desain.  Jika  pemodelan  sekuens
menggambarkan  perilaku  /  struktur  dinamis  dari  sistem,  pemodelan  kelas
digunakan untuk menggambarkan struktur yang bersifat statis dari sistem.

Dalam Perancangan Berorientasi Objek, Kelas dapat dikatakan sebagai
subsistem paling dasar yang memungkinkan pemetaan langsung 1-ke-1 lewat
forward  engineering  ke  dalam  bentuk  kode  program  pada  bahasa
pemrograman berorientasi objek.

Class

Dalam pemrograman berorientasi objek, Kelas merupakan  template / cetake
biru  yang  terdiri  dari  atributtes dan  methods,  yang  digunakan  untuk
mendefinisikan  satu  atau  sekumpulan  objek.  Seperti  contoh  sebelumnya,
Manusia  adalah  kelas  untuk  objek  Andi,  Budi,  dan  Sitorus,  yang  memiliki
atribut  antara  lain  nama,  umur,  berat  badan,  dan  methods  yaitu  bicara(),
jalan(), dan duduk().

Pada UML, struktur Kelas digambarkan lewat Diagram Kelas, dimana sebuah
Kelas terdiri dari 3 bagian: Nama Kelas, Daftar Atribut, dan Daftar Methods.
Selain itu,  Kelas juga dapat  memiliki  relasi  /  hubungan antara satu dengan
yang lainnya.

 

BankAccount

owner : String 
balance : Dollars = 0

deposit ( amount : Dollars ) 
withdrawal ( amount : Dollars )

Relasi Antar Kelas

Untuk mendukung prinsip code reuse, dalam Rekayasa Perangkat Lunak 
Berorientasi Objek dikenal relasi / hubungan antar kelas. Relasi antar Kelas 
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memungkinkan methods dan attributes dari satu Kelas digunakan oleh Kelas 
lainnya.

Dari strukturnya, relasi antar Kelas dapat dibagi ke dalam 2 jenis : vertikal 
(inheritance) dan horizontal (association).

Inheritance

Konsep Inheritance dapat digambarkan sebagai relasi “is-a”. Dalam relasi is-a, 
semua methods dan attributes secara langsung diturunkan dan menjadi milik 
Kelas turunannya. Contoh dari relasi ini dapat dilihat pada Kelas Kendaraan 
dan Mobil, dimana Mobil adalah kelas turunan dari Kendaraan (Mobil is-a 
Kendaraan), sehingga Mobil memiliki semua methods dan attributes yang 
dimiliki oleh Kendaraan.

Dalam Diagram Kelas, relasi Inheritance digambarkan dengan panah segitiga, 
dimana kepala panah menunjuk kepada kelas induk, dan ujung lainnya kepada 
kelas turunan.

Association

Konsep Association dapat digambarkan sebagai relasi “has-a”. Dalam relasi 
has-a, methods dan attributes tidak diturunkan langsung antar Kelas, 
melainkan harus diakses melalui objek dari Kelas milik yang ditempatkan 
sebagai attribute dari Kelas pemilik / penampung. Contoh dari relasi ini adalah 
pada Mobil dan Mesin, dimana objek dari kelas Mesin ditampung oleh Mobil 
(Mobil has-a Mesin). Mobil tidak memiliki langsung attributes dan methods dari
kelas Mesin, melainkan harus mengaksesnya dari attribute dengan tipe Mesin 
yang dimiliki.

Terdapat 2 macam relasi has-a : composition dan aggregation. Pada 
composition, relasi kepemilikan dapat juga disebut sebagai relasi part-of, 
dimana siklus hidup dari kelas milik bergantung kepada kelas pemilik. Contoh 
dari relasi ini adalah pada kelas Mobil dan Sasis. Berbeda dengan mesin, sasis 
merupakan bagian tak terpisahkan dari mobil yang tidak bisa ditukar-tukar. 
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Sebaliknya, Aggregation merupakan relasi has-a dimana masing-masing kelas 
dapat berdiri sendiri.

Dalam Diagram Kelas, relasi composition digambarkan sebagai panah dengan 
ujung belah ketupat berwarna hitam, sedangkan aggregation tidak berwarna / 
putih.

III.3 Percobaan

Studi Kasus : Vending Machine

Pada percobaan sebelumnya, kita telah mengidentifikasi Kelas Analisis serta
interaksi  yang  dapat  terjadi  antar  kelas  tersebut  pada  skenario  yang  ada.
Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, didapatkan daftar kelas dan attributes /
methods yang dimiliki oleh masing-masing kelas pada Sistem Vending Machine
adalah sbb:

Nama Kelas Kelas
Induk

Attributes Methods

VendingMachine - - tombol : Tombol

-  deteksi_uang  :
DeteksiUang

-  penampung_uang  :
PenampungUang

-
dispenser_minuman  :
DispenserMinuman

Tombol - - nama : string #pilihMinuman(pilih
an: int)

#konfirmasi()

DeteksiUang - - nama : string #terimaUang(uang 
: int)

PenampungUang - - nama : string #simpanUang(uang
: int)
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Nama Kelas Kelas
Induk

Attributes Methods

DispenserMinuman - - nama : string

-  list_minuman  :
Minuman[]

#cekStok(pilihan:
int)

#keluarkanMinuma
n(pilihan: int)

Minuman - - nama : string

MinumanPanas Minuman

MinumanDingin Minuman

Buatlah class diagram untuk kelas-kelas tersebut!

III.3.1 Percobaan 1 : Menggambar template awal kelas

Terdapat 8 kelas pada tabel. Pertama-tama, gambarkan template kosong untuk
setiap kelas dengan menggunakan template “SimpleClass”.

p.s. : sebelumnya, ganti pallete dari menjadi “UML class”

III.3.2 Percobaan 2 : Mengisi daftar methods dan attributes

Isi daftar methods dan attributes sesuai dengan yang tertera pada masing-
masing kelas. Gunakan “--” untuk mendefinisikan garis pembatas antara nama
kelas, attributes, dan methods. Lakukan resize pada masing-masing gambar 
kelas jika diperlukan.
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III.3.3 Percobaan 3 : Mengidentifikasi relasi Inheritance

Relasi Inheritance dapat dilihat pada kelas yang memiliki kelas induk. Dalam 
hal ini, MinumanPanas dan MinumanDingin adalah kelas turunan dari 
Minuman. Gambarkan relasi tersebut dengan menggunakan panah inheritance.
Geser posisi kelas jika diperlukan.

III.3.4 Percobaan 4 : Mengidentifikasi relasi Composition

Relasi Composition dapat dilihat pada kelas yang memiliki attribute dengan 
tipe dari kelas lainnya, dan secara proses bisnis, kelas yang ditampung 
tersebut merupakan bagian (part-of) tak terpisahkan dari kelas penampung. 
Dalam hal ini, contoh dari relasi composition adalah antara kelas 
VendingMachine dan Tombol, DeteksiUang, PenampungUang, 
DispenserMinuman.

Gambarkan relasi tersebut dengan menggunakan panah composition. Geser 
posisi kelas jika diperlukan.
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III.3.5 Percobaan 5 : Mengidentifikasi relasi Aggregation

Relasi Aggregation dapat dilihat pada kelas yang memiliki attribute dengan 
tipe dari kelas lainnya, dan secara proses bisnis, kelas yang ditampung 
tersebut bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari kelas penampung, 
melainkan kedua kelas dapat berdiri sendiri. Dalam hal ini, contoh dari relasi 
composition adalah antara kelas DispenserMinuman dan Minuman.

Gambarkan relasi tersebut dengan menggunakan panah aggregation. Geser 
posisi kelas jika diperlukan.
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III.4 Tugas Akhir

Lakukan  perancangan  Class  Diagram  untuk  sistem   yang  skenario  dan
sequence  diagramnya  telah  kalian  buat  pada  praktikum  sebelumnya,  jika
diketahui  terdapat  kelas-kelas  sebagai  berikut:  (analisa  dimana  terjadinya
relasi inheritance, composition, dan aggregation dan gambarkan diagram yang
sesuai!)

Nama Kelas Kelas
Induk

Attributes Methods

MesinATM - -  antarmuka  :
AntarMuka

-  modul_kartu  :
ModulKartu

-  autentikator  :
Autentikator

-  dispenser_uang  :
DispenserUang

Antarmuka - - nama : string #inputPIN(pin:
string)

#pilihMenu(pilihan  
: int)

#pilihOK()

#pilihCANCEL()

ModulKartu - - nama : string #periksaKartu()

Autentikator - - nama : string #verifikasiPIN(pin  :
string)

DispenserUang - - nama : string

- stok : Uang[]

#keluarkanUang(ua
ng : Uang)

Uang - - nama : string

- pecahan : int

UangDollar Uang

UangRupiah Uang
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