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Topik BahasanTopik Bahasan

� Pengenalan Berorientasi Objek
� Pemodelan visual
� UML
� Diagram – diagram UML



Pengenalan Berorientasi ObyekPengenalan Berorientasi Obyek

� Berorientasi Obyek  adalah
mengorganisasikan perangkat lunak
sebagai kumpulan obyek-obyek yg bekerja
sama antara informasi atau struktur data
dan perilaku yg mengaturnya.



Konsep Berorientasi ObyekKonsep Berorientasi Obyek

� Enkapsulasi
� Inheritance
� Polymorhism



EnkapsulasiEnkapsulasi

� Enkapsulasi adalah menyembunyikan
kompleksitas dari luar dan hanya
membuka operasi-operasi yg diperlukan
saja terhadap obyek-obyek lain.



Contoh Encapsulation Pada PerbankanContoh Encapsulation Pada Perbankan

� Informasi/properties objek rekening : No rekening,
Nama , alamat dll

� Perilaku/method objek rekening : buka, tutup, penarikan,
penyimpanan, ubah nama, ubah alamat dll

� Kita bungkus/encapsulate informasi dan perilaku
tersebut pada objek rekening

� Sehingga perubahan-perubahan pada sistem perbankan
yang berkaitan dengan rekening diimplementasikan
sederhana pada objek rekening



InheritanceInheritance

Inheritance (Pewarisan ) adalah kelas yang mewariskan sifat-sifatnya ke kelas
lainnya.



Contoh Pewarisan Pada PerbankanContoh Pewarisan Pada Perbankan

� Objek Induk Rekening :
Mempunyai karakteristik umum seperti no

rekening, pemilik, tingkat suku bunga

� Objek Turunan (Mempunyai karakteristik
yang unik dan mewarisi karakteristik
umum dari objek induk)
◦ Rekening Deposito : atribut jatuh tempo dll
◦ Rekening Pinjaman : atribut batas kredit,

cicilan minimum



PolymorphismPolymorphism

� Polymorphism (Banyak Bentuk) adalah
suatu operasi yg mempunyai nama yg
sama tetapi jika diberikan pada obyek yg
berbeda akan mengakibatkan operasi yg
berbeda pula.



2. Pemodelan Visual2. Pemodelan Visual

� Beberapa pemodelan berorientasi objek
1) Notasi Booch
2) Obyek Management Methodology

(OMT)
3) Unified Modeling Language



1) Notasi Booch1) Notasi Booch

Diambil dari nama pembuatnya, Grady
Booch di rational Siftware Corporation.

Mengembangkan simbol grafik untuk
menyajikan beberapa macam aspek model
seperti objek disajikan dengan awan,
beberapa anak panah yang
merepresentasikan hubungan



Contoh notasi BoochContoh notasi Booch



2) Obyek Management2) Obyek Management
Methodology (OMT)Methodology (OMT)

� Dibuat oleh DR. James Rumbaugh
� Pentingnya pemodelan sistem dalam

komponen dunia nyata yang disebut objek
� Penggunaan grafik OMT lebih sederhana

dari pada Booch untuk menggambarkan
sistem



Contoh notasi OMT



3) Unified Modeling Language3) Unified Modeling Language
� Notasi booch dan OMTà ide sama tapi notasi berbedaà

kendala. Bagi developer dan komunikasi menjadi sulit.
� 1994à James Rumbaugh & Grady Booch bergabung bersama pada

Rationalà diikuti ivar jacobson pada 1995à Menggabungkan
Notasi Booch dan OMT

� 1996à OMG (Object Management Group)à meminta standard
notasi OO modeling à Rational (James Rumbaugh , Grady Booch
& ivar Jacobson) menawarkan final proposalà OMG menerima
Unified Modeling Language (UML) sebagai bahasa standard
pemodelan visual pada Nopember 1997.à diikuti developer dan
pers. Lainnya.

� 2001à anggota merevisi kekurangan dan feature yang kurangà
2004 UML2.0 dikeluarkan



C.C.    SEJARAH UMLSEJARAH UML

Th 1994.  Munculnya tokoh pelopor (Booch,Rumbough dan Jacobson)

Th 1995. Direlease draft pertama UML (versi 0.8)

Th 1996. Pengkoordinasian oleh Object Management Group (OMG)

Th 1997. Munculnya UML (versi 1.1)

Th 1999. Penyusunan 3 buku UML oleh (Booch,Rumbough dan Jacobson)

Th 1999. UML menjadi standart bahasa permodelan berorientasi objek

Th 2003. Direlease UML versi 1.5

Th 2004 direlease UML Versi 2.0 (masih dalam pengembangan)

(OOD)
(OOSE)

(OMT)



Pengertian UMLPengertian UML

� Unified Modelling Language (UML) adalah
sebuah bahasa yg telah menjadi standar
dalam industri untuk visualisasi,
merancang dan mendokumentasikan
sistem piranti lunak.

� UML menawarkan sebuah standar untuk
merancang model sebuah sistem.



Contoh notasi UML



UNIFIED MODELLING LANGUAGEUNIFIED MODELLING LANGUAGE

UML mendefinisikan diagram-diagram berikut ini :
� use case diagram
� class diagram
� behaviour diagram :

-- statechart diagram
-- activity diagram

� interaction diagram :
-- sequence diagram
-- collaboration diagram

� component diagram
� deployment diagram



Use case diagramUse case diagram
� Use case diagram menggambarkan

fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah
sistem. Yang ditekankan adalah “apa” yang
diperbuat sistem, dan bukan “bagaimana”.
Sebuah use case merepresentasikan
sebuah interaksi antara aktor dengan
sistem.




