
 

 

Tahap Analisis dan Desain dalam Paradigma Berorientasi Objek 

1. ANALISIS KEBUTUHAN 

a. Daftar User atau Aktor Pengguna Sistem 

 

Dalam bagian ini dilakukan analisis siapa pengguna atau user atau actor yang akan 

menggunakan sistem. Yang bisa dimasukkan dalam kategori actor adalah : 

• pengguna atau user  

• subsistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan dikembangkan. 

Misalnya : Sistem PayPal yang berhubungan dengan sistem ShoppingCart yang 

akan dibangun. Dimana payPal sebenarnya bukan pengguna dari sistem, 

akantetapi sistem lain (di luar sistem ShoppingCart) yang sudah eksis dan 

berinteraksi dengan sistem ShoppingCart  

Aktor Deskripsi 

Pengunjung Yang dikategorikan pengunjung adalah pengguna aplikasi 

yang tidak terdaftar sebagai anggota dan hanya memiliki 

fitur aplikasi yang terbatas 

Member Member merupakan pengguna aplikasi yang telah terdaftar 

sebagai anggota sistem dan memiliki fitur lengkap sebagai 

anggota 

Admin Admin merupakan pengguna sistem atau aplikasi dengan 

level paling tinggi dalam mengelola sistem 

 

b. Daftar Kebutuhan Fungsional 

 

Dalam bagian ini dilakukan analisis kebutuhan fungsional atau fitur apa saja yang harus 

disediakan oleh siste. Termasuk didalamnya diberikan juga siapa yang akan 

menggunakan fitur tersebut. Cara untuk mendapatkan fitur-fitur apa saja yang harus 

disediakan oleh sistem bisa dilakukan dengan wawancara dengan client atau mengamati 

sistem lain yang serupa. Hasil dari analisis kebutuhan dimasukkan ke dalam daftar 

kebutuhan/requirement list. Di bawah ini mencontohkan requirement list. 

No Kebutuhan Fungsional Aktor 

1 Menampilkan daftar barang yang dijual Pengunjung, 

Member, 

Admin 

2 Menyediakan fasilitas untuk mengelola daftar belanjaan Member 

3 Menyediakan fasilitas untuk checkout Member 

4 Memasukkan daftar barang yang akan dijual Admin 

5 Dst…. Dst… 

 

c. Use Case Diagram 

Use case diagram menggambarkan fitur apa saja yang harus disediakan oleh sistem dan 

actor siapa yang akan berhubungan atau menggunakan fitur tersebut. 



 

 

 
Ada beberapa bagian utama dari use case: 

• Aktor : digambarkan dengan symbol orang 

• Nama use case: digambarkan dengan elips. SImbol ini menunjukkan fitur yang 

dihasilkan dalam tahap analisis kebutuhan. 

• Asosiasi (hubungan) : digambarkan dengan garis 

o Asosiasi antara actor dan use case: garis tanpa panah 

o Asosiasi antar use case: 

� include : menggambarkan hubungan antara dua buah use case, 

dimana use case yang satu termasuk dalam use case yang lain. 

Menggunakan use case yang satu berarti use case yang lain 

harus juga atau ikut dijalankan (harus/required). Dalam contoh 

tersebut, ketika menggunakan fitur checkout berarti fitur 

mengelola daftar belanjaan juga harus dilakukan. 

� Extend : menggambarkan hubungan antara dua use case 

dimana use case yang satu memperluas use case yang lain. 

Berbeda dengan include yang harus atau required maka extend 

adalah optional atau tidak harus atau bersifat pilihan. 

d. Skenario Usecase 

Skenario use case menggambarkan secara lebih detail apa yang terjadi dalam suatu use 

case. Setiap use case akan memiliki satu scenario use case. Contoh Skenario use case. 

Skenario Use Case 

Nama Usecase Mengelola Daftar Belanjaan  

System

Pengunjung

Member

Admin

Mengelola Data
Barang

Menampilkan
Daftar Barang

Mengelola Daftar
Belanjaan

<<extend>>

Checkout

<<include>>



 

 

Aktor Member 

Deskripsi Use case ini menggambarkan fungsionalitas sistem untuk 

mengelola daftar barang belanjaan dari member. Mengelola 

disini maksudnya bisa menambah, menghapus dan 

mengubah jumlah item yang akan dibelanjakan. 

Pra kondisi Sudah login sebagai member dan sudah menampilkan daftar 

barang yang tersedia atau ditawarkan atau dijual 

Pos kondisi Daftar barang yang akan dibeli atau dibelanjakan oleh 

Member sesuai dengan yang diinginkan oleh member (baik 

jenis barang maupun jumlah itemnya) 

Main Flow 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Memilih kategori barang yang 

diinginkan 

2. Menampilkan daftar barang yang 

dijual yang sesuai dengan kategori 

yang dipilih 

3. Memilih item barang yang ingin 

dibeli 

4. Menambahkan item barang yang 

dipilih ke dalam daftar belanjaan 

member yang bersangkutan 

(jumlah defaultnya 1 yang akan 

ditambahkan ke dalam daftar 

belanjaan) 

Alternate Flow 

Alternatif 1: Menghapus daftar belanjaan 

1. Menampilkan daftar belanjaan, dan 

memilih item barang yang 

sebelumnya sudah masuk ke dalam 

daftar belanjaan dan ingin dihapus 

2. Menghapus daftar barang yang 

dimaksud dari daftar belanjaan dan 

sekaligus menghitung ulang harga 

total belanjaan. 

Alternatif 2: Mengubah jumlah item yang dibeli 

1. Menampilkan daftar belanjaan, dan 

memilih item barang yang 

sebelumnya sudah masuk ke dalam 

daftar belanjaan dengan jumlah 

tertentu dan mengubah jumlahnya 

sesuai dengan jumlah yang 

diinginkan 

2. Memperbarui jumlah barang yang 

telah dipilih oleh member dan 

sekaligus menghitung ulang harga 

total belanjaan 

 

2. DESAIN SISTEM 

a. Class Diagram 

Cara mengananalisis klas diagram adalah dengan cara menganalisa uraian dari scenario 

diagram. Dari uraian tersebut dicoba mencari objek atau klas apa yang ada di dalamnya 

(biasanya berupa kata benda). Kemudian dilanjutkan dengan menganalisa atribut dan 

method apa yang relevan untuk masing-masing klas yang telah ditemukan tadi. 

Contohnya: 

Dari uraian scenario use case di atas terdapat beberapa objek yang terlibat dalam 

proses, yaitu: 



 

 

i. Member 

ii. Barang yang dijual 

iii. Daftar Belanjaan 

Dari skenarion ini saja paling tidak sudah didapatkan 3 buah klas yaitu klas Member, 

Barang dan DaftarBelanjaan. Lebih lanjut untuk Member , ia termasuk pengguna sistem, 

dan selain dirinya terdapat beberapa jenis pengguna lagi yang lain yaitu Admin dan 

Pengunjung. Dari ketiga jenis pengguna ini  yang lebih bersifat umum adalah 

Pengunjung, sehingga Member menurun / inherit saja dari Pengunjung. Sedangkan 

Admin sebenarnya juga adalahtergolong Member, akantetapi dengan hak yang lebih 

tinggi. Sehingga hubungan antara Admin dan Member bisa disebut generalisasi 

(inheritance) atau Member adalah bentuk yang lebih umum dari Admin atau Admin 

merupakan bentuk khusus dari Member. 

 

Beberapa aturan dalam membuat diagram klas: 

i. Diagram klas berbentuk segiempat dan terbagi atas 3 kompartemen atau 

bagian 

ii. Bagian paling atas adalah Nama Klas 

iii. Bagian tengah untuk tempat atribut 

Pengunjung

+menampilkanDaftarBarang()
+login()

Member

+username: String
+password: String
+nama: String

+menambahDaftarBelanjaan()
+menghapusDaftarBelanjaan()
+merubahJumlahItemBarangBelanjaan()
+checkout()
+mengelolaDataProfil()

Admin

+menambahDaftarBarang()
+menghapusDaftarBarang()
+mengelolaDataPromosiBarang()
+membuatLaporanTransaksiPenjualan()
+dsb()
+mengelolaDataMember()

Barang

+kodeBarang: String
+namaBarang
+stok: int
+kategori: String
+gambar: String

+mengubahDataBarang()
+mengurangiStok()
+menambahStok()
+cekStok()
+editGambarBarang()

DaftarBelanjaan

+listBarangBelanjaan: Array
+totalHarga: int
+waktuCheckOut: Date

+tambahDaftarBelanjaan()
+hapusDaftarBelanjaan()
+updateDaftarBelanjaan()
+hitungTotal()
+tampilDaftarBelanjaan()



 

 

iv. Bagian bawah adalah untuk tempat method atau fungsi 

v. Modifier akses disimbolkan sebagai berikut: 

a. + adalah public 

b. – adalah private 

c. # adalah protected 

d. ~ adalah default atau package 

vi. Antar klas dimungkinkan terbentuk relasi, diantara rmacam-macam relasi 

antarklas adalah: 

a. Generalisasi / Inheritance 

b. Agregasi 

c. Komposisi 

d. Asosiasi 

b. Sequence Diagram 

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar klas untuk 

menjalankan fungsi atau agar bisa berfungsi atau memenuhi kebutuhan suatu fitur 

tertentu. Setiap kebutuhan fungsional (usecase) akan dijabarkan dalam sequence 

diagram. Dengan kata lain, dalam sequence diagram akan digambarkan interaksi antra 

klas dalam rangka membentuk fungsionalitas setiap usecase. 

 

Sebagai contoh, dari usecase Mengelola Daftar Belanjaan, dimana proses detailnya telah 

diuraikan dalam scenario usecase Mengelola Daftar Belanjaan di atas, apabila 

digambarkan dalam Sequence diagram kuranglebih sebagai berikut: 



 

 

 

 : Member

Halaman Belanja  : BarangDao  : Barang  : DaftarBelanjaan

1 : memilih kategori barang()
2

<<create>>

3 : ambilBarangPerKategori()
4

<<create>>

5 : barang
6 : list barang per kategori

7 : list barang dalam aktegori yang dipilih

8 : memilih item barang ()

9
<<create>>

10<<create>>

11 : ambilBarangPerKode()

12<<create>>

13 : barang

14 : barang

15 : tambahDaftarBelanjaan()

16 : tampilDaftarBelanjaan()

17 : daftar belanjaan
18 : daftar belanjaan


