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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Object oriented merupakan suatu pendekatan baru dari pembuatan perangkat lunak 

yang sangat menjanjikan untuk memecahkan beberapa masalah klasik dari pengembangan 

perangkat lunak. Konsep yang mendasari teknik objek ini adalah bahwa seluruh software 

sebaiknya dapat dibangun melebihi standar, komponen-komponen dapat digunakan kembali 

apabila dimungkinkan. 

OOD mengubah model konseptual yang dihasilkan dalam analisis berorientasi objek 

memperhitungkan kendala yang dipaksakan oleh arsitektur yang dipilih dan setiap non-

fungsional – teknologi atau lingkungan – kendala, seperti transaksi throughput, response 

time, run – waktu platform, lingkungan pengembangan, atau bahasa pemrograman.  

 Analisis dan desain berorientasi objek adalah cara baru dalam memikirkan suatu 

masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar 

pembuatan adalah objek, yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam 

satu entitas. Model berorientasi objek bermanfaat untuk memahami masalah, komunikasi 

dengan ahli aplikasi, pemodelan suatu organisasi, menyiapkan dokumentasi serta 

perancangan program dan basis data. Pertama-tama suatu model analisis dibuat untuk 

menggambarkan aspek dasar dari domain aplikasi, di mana model tersebut berisi objek yang 

terdapat dalam domain aplikasi termasuk deskripsi dari keterangan objek dan perilakunya. 
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BAB II 

PEMBAHASAN dan DEFINISI 

 

2.1 UML (Unified Modelling Language) 

  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. 

  Dengan menggunakan UML kita dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi 

piranti lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi 

dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. Tetapi karena 

UML juga menggunakan class dan operation dalam konsep dasarnya, maka ia lebih 

cocok untuk penulisan piranti lunak dalam bahasa bahasa berorientasi objek seperti C++, 

Java, C# atau VB.NET. Walaupun demikian, UML tetap dapat digunakan untuk 

modeling aplikasi prosedural dalam VB atau C. Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML 

mendefinisikan notasi dan syntax /semantik. Notasi UML merupakan sekumpulan bentuk 

khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak. Setiap bentuk memiliki 

makna tertentu, dan UML syntax mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut 

dapat dikombinasikan. Notasi UML terutama diturunkan dari 3 notasi yang telah ada 

sebelumnya: Grady Booch OOD (Object-Oriented Design), Jim Rumbaugh OMT 

(Object Modeling Technique), dan Ivar Jacobson OOSE (Object-Oriented Software 

Engineering). Salah satu jenis UML yang dijabarkan yaitu  Statechart Diagram. 

2.2 Statechart Diagram 

Statechart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan (dari satu state 

ke state lainnya) suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. Pada 

umumnya statechart diagram menggambarkan class tertentu (satu class dapat memiliki 

lebih dari satu statechart diagram ). Dalam UML, state digambarkan berbentuk 

segiempat dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisinya saat itu. 

Transisi antar state umumnya memiliki kondisi guard yang merupakan syarat terjadinya 

transisi yang bersangkutan, dituliskan dalam kurung siku. Action yang dilakukan sebagai 
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akibat dari event tertentu dituliskan dengan diawali garis miring. Titik awal dan akhir 

digambarkan berbentuk lingkaran berwarna penuh dan berwarna setengah. 

Tujuan Statechart diagram yaitu : 

 Untuk memodelkan behavior/methode (lifecycle) sebuah kelas atau object 

 Memperlihatkan urutan kejadian sesaat (state) yang dilalui sebuah object, transisi dari 

sebuah state ke state lainnya 

 

Pembahasan dilanjutkan dengan menguji masa hidup sebuah obuek tunggal dari 

satu kelas. Sebuah obyek dapat mengalami beberapa kondisi, misalnya seorang 

karyawan dapat mengalami kondisi baru diangkat, dipecat, berada dalam masa 

percobaan, cuti, atau masa pension. Seorang obyek karyawan dapat mempunyai perilaku 

disetiap kondisi tersebut. 

Statechart diagram menunjukkan siklus hidup dari obyek tunggal, dari saat dibuat 

sampai obyek tersebut dihapus. Diagram ini adalah cara tepat untuk memodelkan 

perilaku dinamis sebuah kelas. Statechart diagram tidak dibuat untuk setiap kelas, 

bahkan kadang-kadang untuk suatu proyek system informasi tidak menggunakan sama 

sekali. 

Untuk menentukan apakah sebuah kelas mempunyai perilaku dinamis yang 

signifikan, dilakukan dengan memperhatikan dua hal, yaitu : 

1.  Attribut 

Jika sebuah kelas mempunyai sebuah attribute yang bernama status atau attribute 

yang mempunyai nilai yang berbeda yang digunakan menyimpan berbagai macam 

kondisi yang mugkin, maka inilah cara yang baik mempertimbangkan bahwa obyek-

obyek dalam sebuah kelas mempunyai perilaku dinamis. 

2. Relasi 

Cara berikutnya adalah memeriksa relasi dari kelas. Perhatikan multiplicity dalam 

sebuah relasi nol. Nol menunjukkan bahwa ada obyek-obyek tertentu yang tidak 

terlibat relasi. Misalnya, relasi antara dosen dengan mata kuliah. Seorang dosen 

mungkin tidak mengajar dalam semester itu, hal tersebut mungkin disebabkan ia 

sedang cuti, pension atau sedang studi lanjut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

obyek dikelas Dosen mempunyai beberapa kondisi atau mempunyai perilaku dinamis. 
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2.2.1 Keadaan (State) 

Keadaan adalah kondisi yang mungkin dialami oleh suatu obyek. Sebagaimana 

disebutkan terdahulu bahwa ada dua cara untuk mengidentifikasi kondisi dari obyek 

yaitu dengan memerikas nilai attribut atau dengan memperhatikan relasi terhadap obyek 

lain. Pemeriksaan nilai attribute status dapat membantu menentukan apa saja kondisi 

yang dialami oleh obyek. Dalam UML, notasi keadaan digambarkan sebagai berikut : 

 

Pada saat suatu obyek di keadaan tertentu, mungkin ada beberapa aktifitas yang 

berjalan. Sebuah laporan mungkin dibuat, beberapa perhitungan mungkin dilakukan 

atau ada kejadian mungkin dikirim ke obyek lainnya. 

Ada 5 tipe informasi yang dapat disertakan dalam sebuah state, antara lain : 

aktifitas (activity), aksi masuk (entry action), aksi keluar (exit action), kejadian (event), 

atau history keadaan (state history). 

a.       Aktifitas (activity) 

Aktifitas adalah perilaku obyek saat obyek tersebut dalam kondisi tertentu. 

Misalkan, saat account dalam kondisi tertutup, kartu tanda tangan pemegang account 

ditarik. Saat penerbangan dalam kondisi batal. Perusahaan akan mencoba mencari 

alternative penerbangan untuk para langganannya. Aktifitas adalah termasuk perilaku 

yang mempunyai kemampuan melakukan interupsi (interruptible).  

b.      Aksi Masuk (entry action) 

Aksi masuk atau entry action adalah perilaku yang terjadi dimana suatu obyek 

sedang bertransisi memasuki sebuah keadaan (state). Misalnya, saat flight menjadi 

scheduled, maka saat itu juga system menempatkan jadwal tersebut pada internet. Ini 

terjadi ketika Flight sedang transisi menjadi keadaan Scheduled. Tidak seperti suatu 

aktifitas, aksi masuk adalah noninterruptible. Ketika penempatan penjadwalan ke 

internet dilakukan, ia terjadi sangat cepat dan pemakai tidak dapat membatalkan 

transaksi dengan mudah ketika terjadi. Oleh karena itu, dapat diperagakan sebagai suatu 

tindakan dimana ada batas kemampuan antara suatu aksi dan suatu aktifitas dengan ada 

tidaknya kemampuan melakukan interupsi. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-uBXAi5Zejh4/Tso6R7ZxeRI/AAAAAAAAASQ/mDP8Q2Meu9o/s1600/statechart.jpg
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c.       Aksi keluar (exit action) 

Aksi keluar atau exit entry hamper sama dengan aksi masuk, aksi keluar terjadi saat 

bertransisi keluar dari suatu keasaan tertentu. Misalkan, ketika pesawat mendarat dan 

transisi keluar dari keadaan In Flight, system mencatat waktu pendaratan. Sama seperti 

aksi masuk, aksi keluar juga noninterruptible. 

 

2.2.2Transisi  

Transisi adalah sebuah pergerakan dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya. 

Kumpulan transisi-transisi pada sebuah diagram yang memperlihatkan bagaimana suatu 

obyek bergerak dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. 

Transisi dapat pula reflexive (ke dirinya sendiri). Jika hal itu terjadi, menyebabkan 

suatu obyek bergerak balik keadaan itu sendiri. Misalkan, pada obyek suatu flight 

ketika seseorang penumpang ditambahkan atau dibatalkan maka obyek flight tersebut 

juga masih tetap dalam kondisi yang open. 

 

 

Keadaan special 

Ada 2 keadaan special yang dapat ditambahkan ke diagram : keadaan mulai (Start 

state) dan keadaan selesai (stop State). 

 
 

Keadaan mulai adalah obyek pertama yang dibuat. Keadaan mulai ditunjukkan dengan 

keadaan lingkaran yang terisi : 

 

http://2.bp.blogspot.com/-XkkMrJvnQVQ/Tso6QclDliI/AAAAAAAAAR4/-h1ct5_gGUE/s1600/open.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-C6sejYF7gKQ/Tso6Q0rAwKI/AAAAAAAAASA/T6d8wxCQzuA/s1600/start.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-5Z7dWK-LNUQ/Tso6P5-MboI/AAAAAAAAAR0/SBxaXxp8v20/s1600/finish.jpg
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Keadaan selesai adalah keadaan dimana obyek ketika dihapus/dihancurkan. 

Keadaan selesai ditunjukkan pada diagram sebagai “Bull’s eye”. Keadaan selesai 

bersifat optional, dan ditambahkan sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. 

 

Keadaan Majemuk (Nested History) dan History Keadaan (State History) 

Untuk mengurangi kerumitan pada diagram, atau karena sebuah keputusan 

perancangan, kita dapat menggabungkan satu atau beberapa keadaan kedalam keadaan 

yang lain. Beberapa keadaan majemuk disebut sebagai substate, sementara keadaan 

yang lebih besar disebut sebagai superstate. 

Jika dua atau lebih memiliki transisi yang identik, maka mereka dapat 

dikelompokkan bersama-sama kedalam superstate. 

Menggunakan state history untuk mengingat dimana obyek berada. Jika opsi 

History digunakan, sebuah pbyek dapat meninggalkan superstate dan kembali lagi, 

kemudian berada pada posisi yang ditinggalkannya. History option ditunjukkan dengan 

“H” kecil dalam lingkaran disudut diagram. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-QV95EEf_k44/Tso6RR8pbEI/AAAAAAAAASI/pS2mS9pDJsc/s1600/state+history.jpg
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BAB III 

CONTOH KASUS DAN SIMBOL 

 
 

3.1 Notasi – Notasi dalam Statechart Diagram 
 

 

State : Digambarkan berbentuk segi empat dengan sudut membulat dan memiliki 

nama sesuai kondisinya saat itu 

 

                     

 

 Titik awal (start) : digunakan untuk menggambarkan awal dari kejadian dalam 

suatu diagram statechart 

                  

Titik akhir (end) : digunakan untuk menggambarkan akhir dari kejadian dalam 

suatu diagram statechart 

 

               

 

Guard :  merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan 

 

http://4.bp.blogspot.com/-OWEqkGeKchw/UX_f9G66JEI/AAAAAAAAARw/f55KOHn-O8w/s1600/state.png
http://3.bp.blogspot.com/-RgFdKadSxsE/UX_f7shRYLI/AAAAAAAAARM/FbJt54hrhNY/s1600/Initial+state.png
http://1.bp.blogspot.com/-KHlqdUh8u-g/UX_f7gtsjTI/AAAAAAAAARU/uvTBG-_Jxvc/s1600/final+state.png
http://4.bp.blogspot.com/-I8M6hzVvZEg/UX_f8gO0n0I/AAAAAAAAARk/e9aHp5mbHk8/s1600/guard.png
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Point / Event : Suatu kejadian yang dapat membuat state dari object berubah 

digunakan untuk menggambarkan apakah akan masuk (entry point) ke dalam state atau 

akan keluar (exit point) 

 

          

 

 

Event Transition : suatu kejadian yang dapat membuat state dari object berubah 

 

    

 

Event Iteration : event berulang pada state yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-7RKdH6k176Y/UX_f892kGxI/AAAAAAAAARs/mYwp5lxqohA/s1600/point.png
http://3.bp.blogspot.com/-GUtv85xBI8g/UX_jRDuBO8I/AAAAAAAAASQ/oYyYpjqhVMs/s1600/event+i.png
http://3.bp.blogspot.com/-RFR1DjIVldQ/UX_jRP1EyVI/AAAAAAAAASU/zvB8hr8N5hk/s1600/event+t.png
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3.2 Contoh Simbol dan Statechart Diagram 
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PEMINJAMAN BARANG 
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Keterangan : 

 Seorang peminjam yang akan meminjam akan mengisi form peminjaman. 

 Sistem akan megecek keadaan barang. Barang tersebut tersedia apa tidak, atau barang 

tersebut dapat di pinjam atau tidak. 

 Setelah barang tersedia, sistem akan memvalidasi persetujuan peminjaman barang dan 

menyerahkan barang kepada peminjam. 

 Sistem juga akan mencari informasi tentang barang yang akan dipinjam, maka akan 

dilakukan permintaan akan informasi barang. 

 Jika informasi yang diterima masih kurang, akan dilakukan permintaan ulang sampai 

seluruh informasi yang dibutuhkan didapatkan. 

 Saat informasi sudah cukup, informasi tersebut akan diserahkan kepada peminjam 

barang tersebut 

 

http://1.bp.blogspot.com/-DSfrIS3cuoQ/UX_lTaH-h-I/AAAAAAAAAS0/98Ej04iNwZ4/s1600/contoh+state+chart.png
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1  Kesimpulan 

 Statechart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan (dari satu 

state ke state lainnya) suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. 

Pada umumnya statechart diagram menggambarkan class tertentu (satu class dapat 

memiliki lebih dari satu statechart diagram). 

Saat ini banyak sekali tool pendesainan yang mendukung UML untuk membuat 

statechart diagram, baik itu tool komersial maupun opensource. Beberapa diantaranya 

adalah: 

 Rational Rose (www.rational.com) 

 Together (www.togethersoft.com) 

 Object Domain (www.objectdomain.com) 

 Jvision (www.object-insight.com) 

 Objecteering (www.objecteering.com) 

 MagicDraw (www.nomagic.com/magicdrawuml) 

 Visual Object Modeller (www.visualobject.com) 

 

4.2 Saran 

Pada setiap penggunaan Statechart diagram pada penggunaan transisi dan 

perubahan keadaan perhatikan terlebih dahulu output yang ingin dihasilkan. Sehingga 

penggunaan symbol transisi dan perubahan keadaan  dapat sesuai dengan yang diminta 

dan tidak keliru dalam penjelasannya. 
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