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Mendeskripsikan komponen utama perangkat keras yang 
saling berhubungan satu dengan yang lain sehingga

membentuk lingkungan dimana sistem itu akan
diimplementasikan

General System Architecture





Arsitektur informasi (atau arsitektur teknologi inforrnasi, arsitektur sistem informasi, infrastruktur teknologi
informasi) adalah suatu pemetaan atau rencana kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi

(Turban, McLean, Wetherbe, 1999)



Sebuah arsitektur informasi yang detail berisi perencanaan yang 
digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut
(Alter, 1992) :

1. Data apa yang akan dikumpulkan?
2. Di mana dan bagaimana data dikumpulkan?
3. Bagaimana cara mengirimkan data?
4. Di mana data akan disimpan?
5. Aplikasi-aplikasi (program) apa yang akan menggunakan data 

dan bagaimana aplikasi-aplikasi tersebut dihubungkan
sebagai sebuah sistem yang utuh?
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 Memecah (decompose) perangkat lunak yang besar (large software) 
ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil dan independen. 

 Biasanya setiap komponen memiliki fungsionalitas yang berbeda. 
 Menangani kompleksitas perangkat lunak (bisa jadi terdiri atas

ribuan atau bahkan jutaan baris kode program).

Modularity



Menggunakan kembali fungsi yang sudah pernah dibuat, sehingga jika terjadi
kesalahan pada suatu fungsi, developer hanya memperbaiki satu fungsi saja

Re-Use



• Fungsi dengan nama dan
atribut/parameter yang sama namun
diwujudkan dalam dalam isi yang 
berbeda ditiap kelas, dalam java bisa
diwujudkan dalam sebuah abstract class 
dan abstract function 

Function Overridding

• Fungsi dengan nama yang sama atribut
berbeda dan isi fungsi yang berbeda

Function Overloading

Polimorfisme



Komponen saling menyembunyikan internal details dan proses satu dengan lainnya.  
Prinsip Perancangan: Maksimalkan information hiding

Information Hiding



 Menggambarkan keterkaitan antar komponen. Semakin
rendah coupling, semakin kecil interaksi antar
komponen (lebih independen). Sehingga perubahan
pada suatu modul tidak mempengaruhi modul lainnya

 Prinsip Perancangan : Minimalkan Coupling

Coupling Cohesion
 Menggambarkan interaksi dalam komponen. Semakin kohesif

sebuah komponen, semakin erat relasi antar bagian internal 
komponen tersebut. Setiap method atau class menjalankan
hanya apa yang mencirikan method atau class tersebut.

 Prinsip Perancangan : Maksimalkan Cohesion



SEQUENCE 

DIAGRAM



Digunakan untuk menunjukkan interaksi antar obyek (dalam use case) dalam urutan sekuensial

Sequence Diagram



sekuensial
waktu dari

messages/calls

object instances 
yang dikirim oleh

messages

Informasi disampaikan dalam
dimensi vertikal dan horisontal



Actor

Object

LifeLine

Execution Occurrence

Message

Elements



Actor

Seseorang atau
sesuatu yang 

berinteraksi dengan
sistem

Berpastisipasi
memberi atau

menerima informasi
dari sistem

Digambarkan 
dengan stick figure 

(standar)



Object

Internal dalam sistem
Ditempatkan dibagian atas 

diagram

Berpartisipasi dalam
sekuensial dengan

mengirim atau menerima
messages

Digambarkan dengan bujur 
sangkar (standar)

• Nama obyek terdapat didalamnya
• Standar UML untuk penamaan

obyek dengan format:
• Object Name : Class Name







Melambangkan Class Boundary seperti : 
Form
Tampilan
Antarmuka



Melambangkan Class Control seperti : 
Program
Proses 



Melambangkan Class Entity seperti : 
Tabel
Database



Representasi
keberadaan objek
pada suatu waktu

tertentu

Lifeline berlanjut 
kebagian bawah 
diagram selama 

obyek masih ada

Berisi sebuah “X”  
pada titik dimana

class tidak lagi
berinteraksi

Lifeline





Execution Occurance

Menunjukkan kapan sebuah obyek mengirim atau menerima messages



Messages

Message yang pertama 
selalu mulai dari yang 
paling atas

Message berikutnya
diletakkan lebih
rendah dari message 
sebelumnya

 Komunikasi antara obyek yang menyampaikan dan menerima informasi
 Menggambarkan operation/method 



Synchronous

• Nested flow of control, biasanya digunakan sebagai 
panggilan operasi

• Aliran terus interrupt sampai message selesai

Asynchronous

• Tidak menunggu respon

• Sender mengirimkan message dan setelah itu 
melanjutkan langkah berikutnya dalam eksekusi

Return

• Sinyal feedback

• Aliran kontrol kembali ke pemanggil











[x>0], berarti bahwa kirimkan message if x>0
[x<0], berarti bahwa kirimkan message if x<0

Percabangan



Concurrent

Beberapa tindakan dari jenis yang sama dapat dijalankan secara bersamaan (simultaneously)



*[7], berarti message dikirim sebanyak 7 kali

Iteration



Self Message Recursive Message
sebuah aksi dilakukan
pada keadaan tertentu
dan tetap pada obyek itu

sebuah aksi yang memungkinkan tindakan
berulang









Set konteks dari
sequence diagram

Identifikasi obyek
apa saja yang 
berpartisipasi

Set lifeline untuk
setiap obyek

Tata letak message 
dari atas ke bawah

berdasarkan urutan
dimana dikirimkan

Tambahkan
execution occurrence

Validasi sequence 
diagram



Interaksi logika
antara obyek

Perkembangan
waktu dari

sistem dalam use 
case

Gunakan sequence diagrams 
jika ingin menunjukkan


