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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 State of The Art

Penyusunan skripsi ini mengambil referensi penelitian sebelumnya termasuk

jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Tabel II_1 Review Penelitian.

No.

Judul Jurnal Penulis dan

Tahun

Publikasi Hasil

Penelitian

1 Perancangan Aplikasi

Penjualan Sepatu

Berbasis Web Dengan

Metode Model View

Controller (MVC)

Dewi Lidya, 2014 Jurnal Teknik

Informatika, STMIK

Budidarma Medan

Penelitian yang

dilakukan adalah terletak

pada kesamaan dalam

mengukur kepuasan

pengguna, teknik

pengumpulan data

melalui variabel yang

diteliti menggunakan isi

(Content)

2 Aplikasi Bimbingan
Belajar Jarak Jauh
(Distance Learning)
Pelajaran
Matematika
Berbasis Web
Dengan Menerapkan
Metode Web Based
Learning (Wbl)

Khrisna Reva,

2014

Jurnal Teknik

Informatika, STMIK

Budidarma Medan

Sama- sama

mengembangkan web

menggunakan apache,

PHP, dan MySQL untuk

implementasi

webnyaPenelitian yang

sekarang menggunakan X

AMPP sedangkan pada pe

nelitian sebelumnya meng

gunakan WAMP sebagai

web servernya
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3 Perancangan Sistem

Informasi Sekolah

Berbasis Web Dengan

Menerapkan User

Centered Design

Sri Yani Putri,

2013

Jurnal Teknik

Informatika, STMIK

Budidarma Medan

Memberikan informasi

profil objek dengan

memberikan informasi

data pada halaman

website tersebut.Aplikasi

tidak terintegrasi dengan

aplikasi yang lain untuk

datanya.

4 Sistem Informasi
Penjualan Buku
Berbasis Web
Menggunakan Model
View Controller
(Mvc)

Moris
Candra
Sitorus,
2014

Jurnal Teknik

Informatika STMIK

Budi Darma Medan

Persamaan dalam

penggunaan kuesioner

sebagai alat ukur kepada

responden, Perbedaan

terletak pada sampel

yang diteliti pada

penelitian ini lebih

membahas tentang alur

data pekerjaan

sedangkan penelitian

Moris ke penjualan

buku.

5 Implementasi Rest
Web Service Pada
Aplikasi Pengolah
Pesan Yahoo
Messenger

Ikrom Faizul,

2014

Jurnal Teknik

Informatika STMIK

Budi Darma Medan

Sama-sama

mengembangkan web

menggunakan apache,

PHP, dan MySQL untuk

implementasi webnya.

Sampel yang diteliti

pada penelitian ini

karyawan pengguna

sistem informasi

sedangkan pada

penelitian sebelumnya

yang digunakan sebagai

sampel adalah pengguna

sistem.
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6 Developing Web

Application

Sabah Al-Fedaghi,

2011

Journal Computer

Engineering

Department – Kuwait

university

Menjelaskan bagaimana

mengembangkan

aplikasi dengan baik.

Mulai dari tahap

perencanaan,

perancangan,

implementasi sampai

maintenance.

7 Implementation Of
A Web Application
Maintenance And
Testing Environment

Willeem Grooters,

2012

Journal of openVMS

developer and system

manager

Sistem Informasi yang

dibangun setelah tahap

implementasi harus

dilakukan testing dan

maintenance.

8 A Secure Web

Application: E-

Tracking System

Vina M. Lomte,

2012

Journal of Computer

Engineering, Bharrati

Vidyapeeth,Kharghar,

Navi Mumbai

Sistem yang baik harus

memiliki security yang

baik pula, untuk menjaga

keamanan data

9 Developing A Multi

Platforms Web

Applications Using

HTML

Khalid, 2014 Journal of Information

Technology &

Software Engineering

College of Arts and

science, University

Baghdad, Iraq

Menjelaskan bagaimana

cara membangun

aplikasi web maupun

mobile menggunakan

HTML.

10 Modeling And Testing

Web-Based

Applications

Ye Wu and Jeff

Offutt, 2013

Journal of Information

and Software

Engineering

Department

George Mason

University

Menjelaskan Pemodelan

dan Testing pada

aplikasi berbasis web.
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2.2 Sistem Informasi
2.1.1 Definisi Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah suatu system didalam suatu organisasi yang

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi,

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasasi, dan menyediakan

pihak luar tertentu dengan laporan - laporan yang diperlukan. Jadi dapat

disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu alat yang membantu dalam

menyediakan informasi bagi penerimanya dan untuk membantu dalam

pengambilan keputusan bagi manajemen didalam operasi perusahaan sehari-hari

dan informasi yang layak untuk pihak luar perusahaan[1].

2.1.2 Konsep Dasar Sistem Informasi

Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan

pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan

sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu.

Dengan pendekatan komponen , sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu

kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu[1].

2.2 Integrasi Data

Integrasi merupakan proses penggabungan unsur-unsur dari dua proses

yang mirip dengan membuat satu proses yang dapat digunakan untuk

menggantikan proses aslinya. Proses integrasi bertujuan untuk menyelidiki

hubungan ringkasan bisnis untuk menghasilkan klasifikasi dan menggabungkan

kegiatan ke dalam sistem standar. Kegiatan ini melibatkan metode pencocokan dan

penggabungan yang merupakan serangkaian prosedur, teknik, dan teknologi yang

digunakan untuk merancang dan membangun proses yang mengekstrak,

mereDocumentisasi, merubah, dan memuat data secara operasional atau

melakukan analisis penyimpanan data baik secara real time atau dalam modus

batch. Dengan demikian integrasi data merupakan proses mengkombinasikan dua

atau lebih set data agar mempermudah dalam berbagi dan analisis, dalam rangka

mendukung manajemen informasi di dalam sebuah lingkungan kerja. Integrasi
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data menggabungkan data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam

sebuah penyimpanan seperti gudang data (data warehouse).[2]

2.3 Database

Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer

secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer

untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database atau basis data

dapat dibayangkan ibarat sebuah lemari basis data.

Database Management System atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan

Manajemen Basis Data adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola

dan memanggil kueri (query) basis data. DBMS adalah perangkat lunak (Software)

yang berfungsi untuk mengelola database, mulai dari membuat database itu

sendiri, sampai dengan proses-proses yang berlaku dalam database tersebut, baik

berupa entry, edit, hapus query terhadap data, membuat laporan dan lain

sebagainya secara efektif dan efisien. Salah satu jenis DBMS yang sangat terkenal

saat ini adalah Relational DBMS (RDBMS) yang merepresentasikan data dalam

bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Sebuah tabel disusun dalam bentuk

baris (record) dan kolom (field). Banyak sekali berkembang perangkat lunak

RDBMS ini, misalnya MySQL, Oracle, Sybase, dBase, MS. SQL, Microsoft

Access (MS. Access) dan lain – lain. Database yang digunakan pada penelitian ini

dengan menggunakan database MySQL. [3]

2.4 Metode Pengembangan Sistem Informasi
2.4.1 System Development Life Cycle

System Development Life Cycle adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang

dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi.

Langkah yang digunakan meliputi :

1. Melakukan survei kelayakan proyek pengembangan sistem informasi

2. Mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan

3. Menentukan permintaan pemakai sistem informasi

4. Memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik
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5. Menentukan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)

6. Merancang sistem informasi baru

7. Membangun sistem informasi baru

8. Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru

9. Memelihara dan melakukan perbaikan/peningkatan sistem informasi baru

System Development Lyfe Cycle (SDLC) adalah keseluruhan proses dalam

membangun sistem melalui beberapa langkah. Ada beberapa model SDLC. Model

yang cukup populer dan banyak digunakan adalah waterfall. Beberapa model lain

SDLC misalnya fountain, spiral, rapid, prototyping,incremental, build & fix, dan

synchronize & stabilize[4]

2.4.2 Model Proses Waterfall

Model Waterfall adalah salah satu model pengembangan software. Model ini

terdiri dari tahapan-tahapan proses yang terpisah. Tahapan-tahapannya adalah

definisi atau analisis kebutuhan, desain sistem, impelementasi, pengujian dan

pemeliharaan. Disebut dengan waterfall karena tahap yang dilalui harus berjalan

berurutan.

Gambar II.1 Waterfall Model

Model ini dikembangkan sebagai serangkaian tahapan dan berfokus pada

pengintegrasian komponen yang didefinisikan dari awal perancangan. Model
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waterfall sering digunakan terutama untuk pengembangan sistem yang besar.

Untuk pembangunan sistem yang besar, model ini sangat cocok digunakan

karena sistem perlu informasi arsitektur untuk merancang perangkat lunak.

Bagian sistem yang dapat dipahami dengan baik dapat ditentuka dan

dikembangkan dengan model waterfall. Bagian yang sulit seperti user interface

akan selalu dikembangkan dengan tahapan-tahapan yang ada. Tahapan utama

dari model waterfall adalah sebagai berikut:

a)Requirements analysis and definition. Definisi kebutuhan sistem yang

telah ditetapkan berdasarkan konsultasi dengan pengguna sistem

dengan rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem

b) System and software design. Proses ini adalah pengalokasian kebutuhan

perangkat keras dan perangkat lunak dengan membentuk arsitektur

sistem secara keseluruhan.

c)Implementation and unit testing. Selama tahap ini, desain perangkat

lunak direalisasikan sebagai program dan pengujian spesifikasi masing-

masing unit.

d) Integration and system testing. Program yang diuji adalah sistem yang

lengkap guna memastikan kebutuhan perangkat lunak telah

lengkap.Setelah pengujian selesai maka aplikasi disampaikan ke user.

e)Operation and maintenance. Pemeliharaan akan meningkatkan

implementasi perangkat lunak dan layanan sistem sebagai kebutuhan

baru yang ditemukan.

Tahapan-tahapan tidak selamanya harus dimulai setalah tahapan

sebelumnya selesai. Karena pada prakteknya akan memberikan informasi satu

sama lain, selama desain akan menemukan masalah pada analisis kebutuhan,

selama coding akan terlihat masalah desain yang ditemukan. Selama tahapan

pemeliharaan, perangkat lunak akan digunakan. Kesalahan dan kelalaian akan

muncul terlihat dan program atau perangkat lunak perlu diidentifikasi kembali

dengan kebutuhannya.[5].
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2.5 Aircraft

Aircraft adalah sebuah perangkat yang digunakan atau dimaksudkan untuk

digunakan dalam dunia penerbangan. Kategori aircraft untuk sertifikasi

penerbangnya dalam hal ini adalah airplane, rotocraft, lighter than air, powered

lift dan glider. Airplane atau pesawat terbang yang digerakkan dengan mesin,

sayap tetap yang lebih berat dari udara dalam penerbangannya ditahan oleh reaksi

dinasmis dari udara yang berlawanan arah dengan sayapnya[6].

2.6 Aplikasi
Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak computer yang

memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang

diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem

yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara

langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang

menguntungkan pengguna[7].

2.6.1 Jenis-jenis Aplikasi
Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani

kebutuhan pekerjaan dan dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu :

a. Aplikasi Desktop

Sangat banyak teredia aplikasi desktop saat ini dan dapat dikategorikan

ke dalam beberapa kategori. Beberapa aplikasi desktop mempunyai banyak

fitur (seperti Microsoft Word), sedangkan aplikasi dekstop lainnya hanya

memiliki satu atau dua fitur (seperti aplikasi jam atau kalender). Berikut ini

adalah beberapa contoh aplikasi yang umum digunakan.

 Aplikasi pengolah kata : Aplikasi ini dapat digunakan untuk menulis

surat, merancang brosur, dan membuat dokumen lainnya. Aplikasi

pengolah kata yang paling populer adalah Microsoft Word.
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 Aplikasi browser web : Aplikasi ini digunakan untuk menjelajah

Internet. Mayoritas komputer baru telah terpasang aplikasi ini,

namun Anda juga dapat mengunduh dan memasang aplikasi browser

lainnya sesuai keinginan Anda. Contoh aplikasi browser yaitu

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Safari.

 Aplikasi pemutar media: Jika Anda ingin mendengarkan musik MP3

atau menonton film yang telah Anda unduh, maka Anda dapat

menggunakan aplikasi ini untuk menikmatinya. Windows Media

Player dan iTunes merupakan aplikasi pemutar media yang populer.

 Aplikasi permainan (games) : Ada banyak jenis aplikasi permainan

yang dapat Anda mainkan di komputer Anda. Beberapa contoh

aplikasi ini seperti Solitaire atau Halo. Banyak permainan action

membutuhkan sumber daya komputasi, sehingga Anda

membutuhkan komputer-komputer versi baru.

b. Aplikasi Mobile

Komputer desktop dan laptop bukan satu-satunya perangkat yang

dapat mengoperasikan aplikasi. Anda juga dapat mengunduh aplikasi

untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Berikut ini adalah

beberapa contoh aplikasi mobile.

 Gmail: Anda dapat menggunakan aplikasi Gmail untuk menerima dan

mengirim e-mail dengan mudah dari ponsel Anda. Aplikasi ini tersedia

bagi perangkat Android dan iOS.

 Instagram: Anda dapat menggunakan Instagram untuk berbagi foto dengan

teman dan keluarga Anda. Aplikasi ini tersedia untuk perangkat

Android dan iOS .[7]

2.6.2 Aplikasi Berbasis Website

Aplikasi Web merupakan suatu perangkat lunak computer yang dikodekan

dalam bahasa pemrograman yang didukung oleh perangkat lunak seperti HTML,

JavaScript, CSS, Ruby, Phyton, PHP, Java dan bahasa pemrograman lainnya.
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Aplikasi web adalah sebuah program yang disimpan di server dan dikirim melalui

internet dan diakses melalui antarmuka browser (Rouse, 2011). Dan dapat

disimpulkan aplikasi web merupakan aplikasi yang diakses menggunakan

teknologi browser dengan melalui jaringan internet atau intranet.

Keunggulan aplikasi berbasis web:

1. Aplikasi dapat dijalankan tanpa harus melakukan penginstallan

2. Tidak memerlukan lisensi ketika menggunakan web-based application,

sebab lisensi telah menjadi tanggung jawab dari penyedia aplikasi web.

3. Dapat dijalankan di sistem operasi apapun, aplikasi berbasis web dapat di

akses dengan memiliki browser beserta akses internet.

4. Dapat diakses melalui media seperti computer, Smartphone atau tablet

yang sudah sesuai dengan standard.

5. Tidak memerlukan spesifikasi computer yang tinggi untuk menggunakan

aplikasi berbasis web ini, sebab di sebagaian besar proses dilakukan di

web server penyedia aplikasi berbasis web ini.

Kekurangan aplikasi berbasis web :

1. Dibutuhkan koneksi intranet dan internet yang handal dan stabil, hal ini

bertujuan agar pada saat aplikasi dijalankan dapat berjalan dengan baik

dan lancer.

2. Dibutuhkan sistem keamanan yang baik dikarenakan aplikasi dijalankan

secara terpusat, sehingga apabila server di pusat mengalami gangguan

maka sistem aplikasi tidak dapat berjalan[7].

2.7 Website
Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang

digunakan untuk menampilkan informasi, teks, gambar diam atau bergerak,

animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu, baik yang bersifat statis

maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling berkait

dimana masing masing dihubungkan dengan jaringan jaringan halaman

(hyperlink)[8].

2.8 Web Server
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2.8.1 Definisi Web Server
Web Server adalah sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima

permintaan HTTP atau HTProject dari klien yang dikenal dengan browser web

dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang

umumnya berbentuk dokumen HTML. Pengertian lain web server adalah media

untuk mengolah data situs sedangkan tempat untuk menyimpan berkas atau

dokumen situs disebut dengan istilah server hosting. Jadi peranan web server ini

sangatlah penting dalam pembuatan sebuah situs dan juga untuk mengelola bahasa

pemrograman berbasis web contohnya PHP. Dalam pengertian lain juga

disebutkan bahwa web server adalah software yang menjadi rumah dari world

wide web (www). Web server menunggu permintaan dari client yang

menggunakan browser. Jika ada permintaan dari browser, maka web server akan

memproses permintaan tersebut dan kemudian memberikan hasil prosesnya

berupa data yang diinginkan kembali ke browser[9].

2.8.2 Jenis-jenis Web Server

Berikut ini akan dijelaskan beberapa jenis web server yang terkenal yang

sering digunakan banyak orang pada umumnya :

1. Apache Web Server

Apache web server adalah server web yang dapat dijalankan di

banyak sistem operasi (Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows dan

Novell Netware serta platform lainnya) yang berguna untuk melayani

dan memfungsikan situs web.

2. Apache Tomcat

Apache Tomcat merupakan servlet atau JSP container yang

dibuat oleh Apache Software Foundation. Container ini bisa dibilang

merupakan server untuk menjalankan bahasa pemrograman web JSP

(JavaServer Pages)

3. Internet Information Service (IIS)
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IIS adalah sebuah HTTP web server yang digunakan dalam sistem operasi

server windows, mulai dari windows NT 4.0 Server Windows 2000 Server atau

Windows Server 2003[9].

2.9 Unified Modelling Languange (UML)

UML (Unified Modelling Language) adalah salah satu standar bahasa yang

banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat

analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman

berorientasi objek.

UML memiliki banyak diagram yang digunakan untuk melakukan

pemodelan data maupun sistem, namun tidak semua dibahas disini, hanya 4

diagram yang akan digunakan yaitu Use Case Model, Activity Diagram, Class

Diagram dan Sequence Diagram.[10].

2.9.1 Use Case Model
Use Case Model yaitu sekumpulan diagram yang digunakan untuk

menggambarkan sistem kedalam notasi grafis. Use Case Model terfokus pada

penggambaran tujuan dari suatu sistem. Use Case Model yang akan digunakan

terdiri dari 2 notasi:

1. Use Case Diagram
Use Case Diagram, yaitu diagram yang digunakan untuk menggambarkan

hubungan antara sistem dengan aktor. Diagram ini hanya menggambarkan sistem

secara global.
N

o.

Simbol Deskripsi

1 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 frase nama use case.

2 Actor Orang, proses, atau sistem lain yang

berinteraksi dengan sistem informasi yang akan

dibuat, jadi walaupun simbol dari aktor adalah
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gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan

orang; biasanya dinyatakan menggunakan kata benda

di awal frase nama aktor.

3 Association Komunikasi antara aktor dan use case yang

berpartisipasi pada use case atau use case memiliki

interaksi dengan aktor.

4

Extend

Relasi use case tambahan ke sebuah use case

dimana use case yang ditambahkan 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.

5

Generalization

Hubungan generalisasi dan spesialisasi

(umum- khusus) antara dua buah use case dimana

fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari

lainnya.

6

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. Include berarti use

case yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat

use case tambahan dijalankan.
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Gambar II.2 Contoh Use Case Diagram[11]

2.9.2 Activity Diagram

Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow (aliran

kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses atau menu yang ada pada

perangkat lunak. Diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa

yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem [10].

N
o

Simbol Deskripsi

1 Start State Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram

aktivitas memiliki sebuah status awal.
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2 Activity Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas

biasanya diawali dengan kata kerja.

3 Decision Asosiasi percabangan dimana jika ada ada

pilihan aktivitas lebih dari satu.

4 Join Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu

aktivitas digabungkan menjadi satu.

5 End State Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah

diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir.

6 Swimlane Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung

jawab terhadap aktivitas yang terjadi.
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Gambar II.3 Contoh Activity Diagram[12]

2.9.3 Class Diagram

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan Document sistem dari

segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas

memiliki apa yang disebut atribut dan method atau operasi [10]. Berikut

penjelasan atribut dan method:

1. Atribut merupakan variable-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas.

2. Operasi atau method adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas.

Gambar II.4 Contoh Class Diagram[13]

2.9.4 Sequence Diagram
Sequnce Diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirmkan dan diterima

antar objek. Oleh karena itu, untuk menggambar sequence diagram harus

diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode
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yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu. Membuat sequence

diagram juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada pada use case [10].

Gambar II.5 Contoh Sequence Diagram[14]
N

o
Simbol Deskripsi

1 Actor

Atau

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.

2 Lifeline Menyatakan kehidupan suatu objek.

3 Object Menyatakan objek yang berinteraksi pesan.
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4 Life time Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan

berinteraksi, semua yang terhubung dengan waktu

aktif ini adalah sebuah tahapan yang dilakukan di

dalamnya.

5 Create Menyatakan suatu objek membuat objek lain,

arah panah mengarah pada objek yang dibuat.

6 Call Menyatakan suatu objek memanggil operasi /

metode yang ada pada objek lain atau dirinya sendiri.

7 Send Menyatakan bahwa suatu objek mengirimkan

data / masukan / informasi ke objek lainnya, arah

panah mengarah pada objek yang dikirimi.

8 Return Menyatakan bahwa suatu objek yang telah

menjalankan suatu operasi atau metode menghasilkan

suatu kembalian ke objek tertentu, arah panah

mengarah pada objek yang menerima kembalian.

9 Destroy Menyatakan suatu objek mengakhiri hidup

objek lain, arah panah mengarah pada objek yang

diakhiri,sebaiknya jika ada create maka ada destroy.


