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Abstrak 

 

Metode berorientasi objek merupakan suatu strategi pembangunan sistem yang 

mengorganisasikan komponen sistem sebagai kumpulan objek yang berisi data dan 

operasi yang diberlakukan terhadapnya. Metode berorientasi objek memiliki berbagai 

aktivitas diantaranya adalah analisis berorientasi objek. Tahap Analisis berorientasi 

objek melakukan investigasi masalah untuk menemukan (mengidentifikasi) dan 

mendefinisikan objek-objek atau konsep-konsep yang ada di ruang lingkup masalah, 

menentukan kebutuhan sistem serta menentukan objek-objek potensial yg ada dalam 

sistem dan mendeskripsikan karakteristik dan hubungannya dalam sebuah notasi 

formal. 

Kebutuhan sistem menjelaskan kemampuan atau persyaratan fungsional yang harus 

dipenuhi sistem. 

Use case merupakan alat bantu grafis untuk merepresentasikan model kebutuhan 

sehingga dapat menjelaskan aktivitas-aktivitas apa saja yang harus dikerjakan oleh 

sistem, dan menjelaskan perilaku dari komponen-komponen sistem. 

  

Kata-kata kunci: Analisis, Kebutuhan, Metode berorientasi Objek, use case 
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1. PENDAHULUAN 

 Sistem informasi seharusnya dikembangkan dengan memperhatikan berbagai 

aspek seperti scalability, keamanan, dan eksekusi yang robust walaupun dalam 

keadaan sesulit apapun. Selain itu juga kita harus memperhatikan arsitekturnya yang 

didefinisikan dengan jelas, agar kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan 

dari sistem yang dirancang mudah ditemukan dan diperbaiki. Oleh karena itu, untuk 

mendapatkan rancangan suatu sistem yang baik, perlu dilakukannya pemodelan 

(modeling).  

 Pemodelan (modeling) merupakan proses menggambarkan hasil analisis dan 

perancangan suatu sistem informasi sebelum dilakukan pengkodean (coding) dengan 

menggunakan tool tertentu. Pemodelan yang dilakukan untuk membangun system 

informasi dapat dianalogikan seperti pembuatan blueprint dalam membangun sebuah 

bangunan, sehingga dengan menggunakan model diharapkan pengembangan sistem 

dapat memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan pemakai.  

 Tahap analisis diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan (requirement) 

fungsional dan kebutuhan non fungsional. 

 Use case merupakan salah satu diagram UML (Unified Modeling Language) 

yang merupakan suatu alat bantu teknis untuk menyelesaikan suatu permasalahan 

dengan pendekatan berorientasi objek. UML telah menjadi standar dalam dunia 

industri  rekayasa system termasuk perangkat lunak untuk memvisualisasikan, 

merancang dan mendokumentasikan sistemnya. Secara lebih mendalam, UML lebih 

dari sekedar sebuah standard dan penemuan dari suatu notasi-notasi yang disatukan, 

juga berisi konsep-konsep baru yang menarik yang tidak ditemukan secara umum 

dalam komunitas object oriented.[Errikson and Penker,1998].  

 Use case dapat digunakan untuk memodelkan kebutuhan fungsional dari sudut 

pandang bisnis dan produk perangkat lunaknya.  

 

2. PEMBAHASAN 

 Analisis berorientasi objek adalah proses untuk menentukan objek-objek 

potensial yang ada dalam sistem dan mendeskripsikan karakteristik serta 

hubungannya dalam sebuah notasi formal. Kegiatan dalam tahapan analisis 

diantaranya mempelajari masalah, menentukan kebutuhan  dan mendokumentasikan 

hasil analisis. 
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 Kebutuhan atau requirement tidak hanya ditemukan dan ditulis oleh 

pembangun, tapi sebelumnya justru ditulis oleh pelanggan atau pengguna yang 

memesan produk sistem informasi. Pelanggan menuliskan kebutuhan sistem  dalam 

bentuk yang masih abstrak tentang berbagai kebutuhan sistemnya. Kemudian 

kebutuhan tersebut diserahkan kepada tim pembangun. Saat sudah ada persetujuan 

pembangun pun kemudian menuliskan kemampuan sistem yang bisa dipahami oleh 

pelanggan atau pengguna.  

 

2.1  Diagram Use Case 

 Use-case diagram merupakan suatu bentuk diagram yang menggambarkan 

fungsi-fungsi yang diharapkan dari sebuah sistem yang dikembangkan. Dalam Use-

case diagram penekanannya adalah “apa” yag diperbuat oleh sistem, dan bukan 

“bagaimana”. Sebuah use-case akan merepresentasikan sebuah interaksi antara 

pelaku atau actor dengan sistem.  

 Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan 

sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk 

mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja 

yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. 

 Use-case diagram yang digunakan dapat sangat membantu pada saat kita 

menyusun requirement sebuah sistem, mengomunikasikannya dengan klien, dan 

merancang pengujian untuk semua fitur yang terdapat dalam sistem.  

 Dalam suatu sistem aplikasi berbasis komputer, use-case diagram sangat 

membantu menggambarkan requierement apa saja sesuai proses bisnis dan cakupan 

permasalahannya.  

 

2.2  Simbol pada Diagram Use Case 

 Komponen diagram use case yang utama adalah aktor, use case, asosiasi dan 

stereoptype. Stereotype merupakan  

 Syarat penamaan pada use case adalah nama didefinisikan sesimpel mungkin 

dan dapat dipahami. Ada dua hal utama pada use case yaitu pendefinisian apa yang 

disebut aktor dan use case.  

• Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem 

informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, 
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jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu 

merupakan orang.  

• Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang 

saling bertukar pesan antar unit atau aktor. 

 

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram use case: 

 

Simbol Deskripsi 

Use case 

 

nama use case

 
 

fungsionalitas yang disediakan sistem 

sebagai unit-unit yang saling bertukar 

pesan antar unit atau aktor;  biasanya 

dinyatakan dengan menggunakan kata 

kerja di awal di awal frase nama use case 

Aktor / actor 

 

nama aktor

 
 

orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi yang 

akan dibuat di luar sistem informasi yang 

akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun 

simbol dari aktor adalah gambar orang, 

tapi aktor belum tentu merupakan orang; 

biasanya dinyatakan menggunakan kata 

benda di awal frase nama aktor. 

Aktor merupakan peran yang dimainkan 

oleh pemakai ketika berinteraksi dengan 

sistem. 

 

Asosiasi / association 

 

 
 

komunikasi antara aktor dan use case 

yang berpartisipasi pada use case atau use 

case memiliki interaksi dengan aktor 

Ekstensi / extend 

 

relasi use case tambahan ke sebuah use 

case dimana use case yang ditambahkan 
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Simbol Deskripsi 

<<extend>>

 

dapat berdiri sendiri walau tanpa use case 

tambahan itu; mirip dengan prinsip 

inheritance pada pemrograman 

berorientasi objek; biasanya use case 

tambahan memiliki nama depan yang 

sama dengan use case yang ditambahkan, 

misal 

 

validasi user

validasi sidik jari

validasi username

<<extend>>

<<extend>>

 
arah panah mengarah pada use case yang 

ditambahkan 

 

Generalisasi / generalization 

 

 
 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi 

(umum - khusus) antara dua buah use case 

dimana fungsi yang satu adalah fungsi 

yang lebih umum dari lainnya, misalnya: 

 

mengelola data

hapus data

ubah data

 
arah panah mengarah pada use case yang 

menjadi generalisasinya (umum) 
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Simbol Deskripsi 

 

Menggunakan / include / uses 

 

<<include>>

 
 

 
 

relasi use case tambahan ke sebuah use 

case dimana use case yang ditambahkan 

memerlukan use case ini untuk 

menjalankan fungsinya atau sebagai 

syarat dijalankan use case ini  

 

ada dua sudut pandang yang cukup besar 

mengenai include di use case: 

• include atau uses berarti use case 

yang ditambahkan akan selalu 

dipanggil  saat use case tambahan 

dijalankan, misal pada kasus 

berikut: 

login

validasi username

<<include>>

 
• include berarti use case yang 

tambahan akan selalu melakukan 

pengecekan apakah use case yang 

ditambahkan telah dijalankan 

sebelum use case tambahan 

dijalankan, misal pada kasus 

berikut: 

ubah data

validasi user

<<include>>

 
Kedua interpretasi di atas dapat dianut 

salah satu atau keduanya tergantung 
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Simbol Deskripsi 

pada pertimbangan dan interpretasi 

yang dibutuhkan. 

 

arah panah include mengarah pada use 

case yang dipakai 

 

 

2.3  Membuat Diagram Use Case 

 Diagram use case dapat dibuat dengan sederhana sesuai dengan kebutuhan 

sistem. Misalkan akan dibuat diagram use case untuk kasus pendaftaran ulang yang 

memiliki kebutuhan sistem sebagai berikut  : 

1. dapat mencatat pendaftaran dari mahasiswa secara langsung setelah 

melakukan login 

2. dapat mencatat pendaftaran oleh petugas Bag Administrasi Administrasi 

(BAA) yang berhak 

3. dosen wali harus melakukan validasi terhadap mata kuliah yang sudah diambil 

mahasiswa 

4. sistem harus dapat mencatat setiap pembayaran pendaftaran ulang dari 

mahasiswa oleh petugas keuangan dan membuat bukti pembayaran untuk 

mahasiswa. 

 

Tabel 1. Deskripsi use case 
NO Uraian Aktor 

1 Melakukan login dengan memasukkan nama dan password  Mahasiswa, petgs BAA, 
Dosen Wali,  Ptgs Keuangan  

2 Melakukan pendaftaran FRS, extend tampilkan daftar mata 
kuliah 

Mahasiswa 

3 Menampilkan daftar mata kuliah Ptgs BAA, Mahasiswa 

4 Melakukan validasi, extend  pendaftaran FRS Dosen Wali 

5 Mencatat pembayaran, extend cetak bukti Ptgs Keuangan 
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Di bawah ini, terlihat pada Gambar 1. model Diagram Use case dari Sistem 

Pendafaran ulang di atas.   

 

 
 

Gambar 1. Diagram use case Sistem pendaftaran ulang 

 

3. KESIMPULAN 

 Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara 

pemakai sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana 

sebuah sistem dipakai. Urutan langkah-langkah yang menerangkan antara pemakai 

dengan sistem disebut skenario. Setiap skenario mendeskripsikan urutan kejadian. 

Setiap urutan mungkin diinisialisasi oleh orang, sistem lain, perangkat keras atau 

urutan waktu. Dengan demikian secara singkat, use case adalah serangkaian skenario 

yang digabungkan bersama-sama oleh urutan pemakai. 

 Model diagram use case adalah bagian dari model kebutuhan (requirement), 

yang meliputi spesifikasi fungsi-fungsi yang ditawarkan oleh sistem dari perspektif 

user. 

 Use case adalah salah satu alat bantu guna menstimulasi pemakai potensial 

untuk mengatakan tentang suatu sistem dan sudt pandangnya. Tidak mudah bagi 

pamakai untuk mengungkapkan bagaimana kebutuhan atau tuntutan sebuah sistem 

yang kelak akan digunakan. Diharapkan dengan adanya alternatif  pemodelan ini, 
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pemakai dapat dengan tepat menjelaskan dan mengungkapkan keinginan dan 

kebutuhan yang berkaitan dengan sistem yang akan dibangunnya. 
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