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1. Kerja Praktek (KP) dimulai tepat setelah Ujian Akhir Semester dilaksanakan sehingga mahasiswa harus segera
memperoleh tempat KP paling tidak 1 bulan sebelum keberangkatan.

2. Paling tidak bulan Mei sudah dapat tempat KP
3. 1 (satu) tempat KP boleh lebih dari 1 mahasiswa, maksimal 3 mahasiswa
4. Diusahakan untuk konsentrasi Multimedia, tidak hanya membuat video, karena berdasarkan pengalaman tahun

lalu nilai maksimum hanya B, (Contoh : Multimedia Interaktif)
5. Surat Pengantar dapat diminta di TU Fiskom, diusahakan melakukan pendekatan informal dengan calon tempat KP
6. Prioritas tempat KP

a. Prioritas pertama (PT, Organisasi Pemerintah, Universitas)
b. Prioritas kedua SD, SMP, SMA
c. Prioritas terakhir Gereja (jika Gereja memiliki lembaga bisnis, dapat masuk ke prioritas pertama)

Pengumuman Kerja Praktek



1. Buka aplikasi StarUML.
2. Pada tampilan awal pilih model yang terletak pada tool bar, 

lalu Add Diagram dan pilih Use Case Diagram.



Toolbox untuk membuat Use Case Diagram



Klik pada gambar aktor dan taruh kursor pada samping toolbox. Maka akan
muncul gambar orang yang disebut dengan actor dan beri nama actor

Ganti nama actor



Selanjutnya pilih usecase pada menu toolbox, tekan pada lembar kerja untuk
membuat use case dan beri nama pada setiap use case

Ganti nama use case



Untuk membuat garis hubung antara actor dan use case pilih association tekan kursor
pada gambar actor lalu arahkan pada usecase dan lepas, maka garis akan terhubung



Pastikan pada model explorer akan tersimpan nama dan use case diagram yang telah dibuat



Untuk membuat relasi extend pilih extend pada toolbox tekan kursor pada gambar
usecase lalu arahkan pada base usecase dan lepas, maka relasi extend akan terhubung



Untuk membuat relasi include pilih include pada toolbox tekan kursor pada gambar
base usecase lalu arahkan pada usecase dan lepas, maka relasi include akan terhubung



USE CASE NARATIVE

Deskripsi use case adalah
spesifikasi interaksi antara
sistem dan aktor dalam use case

Setiap use case naratif harus 
menjadi cerita lengkap use case



Use Case Identity:

• Use case name

• Use case id

Primary Business Actor

Other Participating actors/Secondary Actors

Description

Pre Condition

Trigger

Flow of Event

• Basic Flow

• Alternative flow

• Error Flow

Post Condition



• berisi nama dari use case yang 
dibuat dalam use case diagram

Use Case Name

• nomor identifikasi khusus untuk
tiap-tiap use case <jika ada>

Use Case id

USE CASE IDENTITY



• aktor utama yang berperan dalam
use case/orang utama yang 
berinteraksi dengan sistem

Primary Actor

• aktor pendukung lain yang 
berperan dalam use case

Secondary Actor

ACTOR



DESCRIPTION
Berisi deskripsi singkat mengenai fungsi
apa yang dikerjakan oleh suatu use case

Contoh

use case ini digunakan staff untuk mengelola data inventaris dari tiap gudang. Dalam use case ini terdapat 4 
kegiatan utama yakni input, ubah , hapus dan melihat data inventaris. Data yang akan diinput akan di 
konfirmasi terlebih dahulu oleh pihak manager sebelum data bisa dilakukan penyimpanan



• Keadaan yang harus terpenuhi sebelum use case 
ini berjalan

• Contoh: staff sudah memasuki sistem.
• Staff sudah login dan memasuki halaman khusus 

staff inventaris

Precondition

• Aktivitas yang menginisiasi use case
• Contoh: use case ini dimulai ketika
• Staff memilih untuk melakukan pengelolaan data 

inventaris 

Trigger

PRECONDITION & TRIGGER



• Alur kejadian utama pada use case 

Basic Flow

• Alur Kejadian alternative pada use case

Alternative flow

• Alur kejadian kesalahan pada use case

Error Flow

FLOW OF EVENT
Alur kejadian yang menyatakan aksi dan reaksi dari aktor dan sistem



Actor Action System Response

Step 1 Staff memilih untuk melakukan proses 
pengelolaan data inventaris

Step 2 Sistem menampilkan halaman dan pilihan
pengelolaan untuk data inventaris

Step 3 Staff memilih untuk melakukan proses input 
data inventaris

A-1 Staff memilih untuk melakukan proses                       
ubah data inventaris

A-2 Staff memilih untuk melakukan proses 
hapus data inventaris

Step 4 Sistem meminta staff untuk memasukkan data-
data inventaris yang berupa nama barang, kode
produksi, jenis barang, dimensi barang, lokasi
barang….

Basic Flow



Menyatakan langkah-
langkah yang terjadi di 

mana semuanya berjalan 
dengan baik

Harus ada satu basic flow 
untuk setiap use case. 

Berisi sederatan langkah 
tanpa ada percabangan 

(if) atau alternatif.

Pada setiap langkah, 
asumsikan semua 

berjalan dengan benar

Tidak boleh mengandung 
ambiguitas:

• Contoh detail pelanggan 
dimasukkan. Siapa yang 
masukkan? Apa itu detail 
pelanggan?



Actor Action System Response

Step 1 Sistem meminta staff untuk memilih data 
invetaris yang akan diubah data

Step 2 Staff memilih data inventaris yang akan diubah Step 3 Sistem menampilkan data yang dipilih untuk
diubah datanya yaitu nama barang, kode produksi, 
jenis barang, dimensi barang, lokasi barang…

Alternative Flow
A-2 Staff memilih untuk melakukan ubah data inventaris



Error Flow
Sama seperti alternative flow hanya saja bersifat alur yang terjadi
karena adanya kejadian error yang ditangani oleh sistem dan aktor

Apakah ada aksi lain yang dapat 
dilakukan ?

Apakah ada kemungkinan 
terjadinya kesalahan ?

Apakah ada perilaku lain yang bisa 
terjadi kapan saja ?



Adalah keadaan yang terjadi ketika use case sudah selesai dilaksanakan

POST CONDITION

CONTOH

Data inventaris yang dikelola pada use case ini berhasil disimpan pada sistem
Staff mendapatkan id konfirmasi dari inventaris


