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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Definisi Game 

Dalam  kamus  bahasa  Indonesia  “Game”  adalah  permainan.  Permainan  

merupakan bagian dari bermain dan bermain juga bagian dari permainan, dan 

keduanya saling berhubungan. Permainan adalah kegiatan yang kompleks yang 

didalamnya terdapat peraturan, play dan budaya. Sebuah permainan adalah sebuah 

sistem dimana pemain terlibat dalam konflik buatan, disini pemain berinteraksi 

dengan sistem dan konflik dalam permainan merupakan rekayasa atau buatan, 

dalam permainan terdapat peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku 

pemain dan menentukan permainan. Game bertujuan untuk menghibur, biasanya 

game banyak disukai oleh anak – anak hingga orang dewasa. Game sebenarnya 

penting untuk perkembangan otak, untuk meningkatkan konsentrasi dan melatih 

untuk memecahkan masalah dengan tepat dan cepat karena dalam game terdapat 

berbagai konflik atau masalah yang menuntut kita untuk menyelesaikannya 

dengan cepat dan tepat. Tetapi game juga bisa merugikan karena apabila kita 

sudah kecanduan kita akan lupa waktu dan akan mengganggu kegiatan atau 

aktifitas yang sedang kita lakukan. 

 

2.2 Sejarah Perkembangan Game 

Pada  tahun  1947  adalah  tahun  pertama  di  mana  game  didesain  untuk  

dimainkan dengan layar CRT (cathode ray tube). Game sederhana ini dirancang 

oleh Thomas T. Goldsmith Jr. dan Estle Ray Mann. Aplikasi ini dipatenkan pada 

tanggal 14 Desember 1948. Sistem yang dibuatnya terdiri dari 8 vacum tubes dan 

mensimulasikan peluru ditembakkan pada target, ide ini berasal dari display radar 

pada Perang Dunia II. Beberapa knop disediakan untuk mengatur kurva dan 

kecepatan titik yang mewakili peluru. Karena pada waktu itu grafik belum bisa 

dibuat, target penembakan digambarkan pada sebuah lapisan yang kemudian 

ditempelkan pada CRT. Hal ini adalah sistem pertama yang secara spesifik 

didesain untuk game pada layar CRT. Banyak yang menyebutkan bahwa penemu 
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video game adalah William Higinbotham. 

 Pada tahun 1952, A.S. Douglas membuat OXO, game grafis noughts and 

crosses atau nol dan silang, di University of Cambridge untuk mendemonstrasikan 

tesisnya tentang interaksi komputer dan manusia. Permainan ini bekerja pada 

komputer besar yang menggunakan CRT display. Perangkat game portable 

genggam yang pertama dibuat adalah Tic Tac Toe di tahun 1972 oleh Waco 

Company. 

Tahun 1958 menciptakan game Tennis for Two pada osiloskop. Game ini 

menampilkan lapangan tenis sederhana dipandang dari samping. Bola seakan 

dipengaruhi oleh gravitasi dan harus melewati net/jaring. Dengan dua kontrol 

yang masing-masing dilengkapi knop untuk mengarahkan bola dan sebuah tombol 

untuk memukul bola sampai melewati net. 

Tahun 1972 dirilis perangkat video game pertama untuk pasar rumahan, 

Magnavox Odyssey, dihubungkan dengan televisi. Meski tidak sukses besar, 

perusahaan lain dengan produk yang sama harus membayar lisensi. tetapi, 

kesuksesan menjemput sejak Atari meluncurkan Pong sebuah video game ping-

pong pada 29 November 1972. Berangkat dari sini, video dan komputer game 

menjadi populer dan hobi baru di saat PC baru saja mulai dikenal dan dipakai 

secara luas. 

Mistery House, rancangan ibu rumah tangga, Roberta Williams dipercaya 

sebagai game petualangan pertama dengan grafis pada Apple II. Meski interface 

untuk input perintah masih berupa teks, ilustrasi grafik hitam putih sebuah rumah 

bergaya viktoria merupakan gebrakan baru di masa itu. Game ini begitu populer 

dan mendorong Roberta Williams mendirikan Sierra On-Line bersama suaminya 

dan terus memproduksi game khususnya petualangan. 

Pada awal tahun 1980-an ditandai oleh Nintendo, Kesuksesan LCD 

genggam ini menciptakan banyak pengikut untuk membuat yang sama dengan 

mengadopsi game-game popular, awal tahun 1980-an juga ditandai dengan 

hadirnya media penyimpan CD-ROM yang dalam waktu singkat menjadi populer. 

Era game tiga dimensi (3D) dengan perspektif orang pertama dan multiplayer 

game mulai muncul di era ini. Suara dan musik semakin berkembang di 

pertengahan 1980-an seiring dengan hadirnya produk sound card. Jadi, memang 
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terasa bahwa pasar game komputer semakin berkembang sejalan dengan 

perkembangan teknologi pendukungnya.  

2.3 Klasifikasi Game 

Berdasarkan  tujuan  penggunaan  game  bagi  penggunanya,  game  dibagi  

menjadi beberapa kategori : 

1. Game as Game 

Game yang dimaksud adalah game untuk kesenangan. 

2. Game as Media 

Tujuan utama dari game as media adalah untuk menyampaikan pesan 

tertentu, menyampaikan pesan dari pembuat game tersebut. Contoh umum 

dari game as media adalah game yang termasuk dalam serious game, seperti 

advergame, edutainment atau edugame, exergame, simulasi, dan lainnya. 

3. Game Beyond Game 

Bisa disebut juga dengan istilah gamification. Gamification adalah penerapan 

konsep atau cara berpikir game design ke dalam lingkup non-game. Bentuk 

gamification sendiri pun biasanya tidak berupa game, misalnya sistem reward 

dari poin yang dikumpulkan dengan berbelanja, atau lainnya.  

2.4 Elemen Dasar Game 

Elemen Dasar Game Menurut Teresa Dillon elemen-elemen dasar sebuah 

game adalah : 

1. Game Rule 

Game rule merupakan aturan perintah, cara menjalankan, fungsi objek dan 

karakter di dunia permainan. Dunia game bisa berupa pulau, dunia khayal, 

dan tempat-tempat lain yang sejenis yang dipakai sebagai setting tempat 

dalam permainan game. 

2. Plot 

Plot biasanya berisi informasi tentang hal-hal yang akan dilakukan oleh 

player dalam game dan secara detail, perintah tentang hal yang harus dicapai 

dalam game. 
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3. Tema 

Di dalam biasanya ada pesan moral yang akan disampaikan Character atau 

pemain sebagai karakter utama maupun karakter yang lain yang memiliki ciri 

dan sifat tertentu. 

4. Objek 

Merupakan sebuah hal yang penting dan biasanya digunakan pemain untuk 

memecahkan masalah, adakalanya pemain harus punya keahlian dan 

pengetahuan untuk bisa memaninkannya. 

5. Teks, grafik, dan sound 

Game biasanya merupakan kombinasi dari media teks, grafik maupun suara, 

walaupun tidak harus semuanya ada dalam permainan game. 

6. Animasi 

Animasi ini selalu melekat pada dunia game , khususnya untuk gerakan 

karakter karakter yang ada dalam game, properti dari objek. 

7. User interface 

Merupakan fitur-fitur yang mengkomunikasikan user dengan game. [3] 

2.5 Jenis-jenis Game 

Game dapat dikelompokan berdasarkan jenis atau genre dari game yang  

dimainkan. Berikut adalah daftar kasifikasi game berdasarkan jenis atau genre-

nya : 

1. RPG (Role Playing Game) 

RPG adalah salah satu game yang mengandung unsur experience atau 

leveling dalam memainkannya. Biasanya dalam game ini kita memiliki kebebasan 

untuk menjelajah dunia game tersebut, dan kadang kala dalam beberapa game, 

kita dapat menentukan ending dari game tersebut. 

2. FPS (First Person Shooting) 

FPS adalah game tembak menembak yang memiliki ciri utamanya adalah 

penggunaan sudut pandang orang pertama yang membuat kita dibelakang senjata. 

3. Third Person Shooter 

TPS adalah game yang mirip dengan FPS yaitu memiliki gameplay tembak 

menembak hanya saja sudut pandang yg digunakan dalam game ini 

adalah orang ketiga. 
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4. Strategy 

STRATEGY adalah genre game yang memiliki gameplay untuk mengatur 

suatu unit atau pasukan untuk menyerang markas musuh dalam rangka 

memenangkan permainan. biasanya di dalam game Strategy, kita dituntut 

untuk mencari gold untuk membiayai pasukan kita. 

5. Sports 

Sports adalah genre game bertema permainan olahraga. Sistem permainan 

akan berbeda-beda tergantung jenis olahraga yang menjadi tema game tersebut. 

6. Simulation 

Simulation adalah genre yang mementingkan realism, segala faktor pada 

game ini sangat diperhatikan agar semirip didunia nyata. Segala nilai, material, 

referensi, dan faktor lainnya adalah berdasarkan dunia nyata. Cara memainkannya 

juga berbeda, karena biasanya kontrol yang dimiliki cukup rumit. Genre simulasi 

meliputi game racing, flight, sampai militer. 

7. Tycoon 

Tycoon adalah game yang menjadikan kita sebagai seorang pebisnis 

yang akan mengembangkan sesuatu Property untuk dikembangkan hingga 

laku di pasaran. 

8. Racing 

Racing Game adalah game sejenis racing yg memungkinkan kita untuk 

mengendalikan sebuah kendaraan untuk memenangkan sebuah balapan. 

9. Action Adventure 

Action Adventure adalah game berupa petualangan salah seorang 

karakter yang penuh dengan aksi yang akan terus ada hingga game 

tersebut tamat. (Biasanya Action dimasukan kategori RPG). 

10. Arcade 

Arcade game adalah genre game yang tidak terfokus pada cerita, melainkan 

hanya dimainkan "just for fun" atau untuk kejar-mengejar poin atau skor tertinggi. 

11. Fighting Game 

Fighting adalah genre game bertarung. Seperti dalam arcade, pemain dapat 

mengeluarkan jurus-jurus ampuh dalam pertarungannya. Genre fighting 

biasanya one on one dalam sebuah arena yang sempit. [4] 
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2.6 Unity 

Unity merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan 

game multi platform yang didesain untuk mudah digunakan. Unity itu bagus dan 

penuh perpaduan dengan aplikasi yang profesional. Editor pada Unity dibuat 

degan user interface yang sederhana. Editor ini dibuat setelah ribuan jam yang 

mana telah dihabiskan untuk membuatnya menjadi nomor satu dalam urutan 

rangking teratas untuk editor game. Grafis pada unity dibuat dengan grafis tingkat 

tinggi untuk OpenGL dan directX. Unity mendukung semua format file, 

terutamanya format umum seperti semua format dari art applications. Unity 

cocok dengan versi 64-bit ataupun 32-bit dan dapat beroperasi pada Mac OS x dan 

windows serta dapat menghasilkan game untuk sistem operasi Mac, Windows, 

Wii, iPhone, iPad dan Android. 

Unity secara rinci dapat digunakan untuk membuat video game 3D, real 

time animasi 3D dan visualisasi arsitektur dan isi serupa yang interaktif lainnya. 

Editor Unity dapat menggunakan plugin untuk web player dan menghasilkan 

game browser yang didukung oleh Windows dan Mac. Plugin web player dapat 

juga dipakai untuk widgets Mac. Unity juga akan mendukung  console terbaru 

seperti PlayStation 3 dan Xbox 360. Pada tahun 2010, telah memperoleh 

Technology Innovation Award yang diberikan oleh Wall Street Journal dan tahun 

2009, Unity Technology menjadi 5 perusahaan game terbesar. Tahun 2006, 

menjadi juara dua pada Apple Design Awards. 

Server aset dari Unity dapat digunakan semua scripts dan aset game sebagai 

solusi dari versi kontrol dan dapat mendukung proyek yang terdiri atas banyak 

gigabytes dan ribuan dari file multi-megabyte. Editor Unity dapat menyimpan 

metadata dan versi mereka, pembaharuan didalam perbandingan versi grafis. 

Editor Unity dapat diperbaharui dengan sesegera mungkin seperti file yang s 

dimodifikasi. Server aset Unity juga cocok pada Mac, Windows dan Linux dan 

juga berjalan pada PostgreSQL, database server opensource. 

Perizinan atau license dari Unity ada dua bentuk. Ada Unity Free dan Unity 

Pro. Versi Unity Free tersedia dalam bentuk gratis, sedang versi Unity Pro hanya 

dapat dibeli. Versi Unity Pro ada dengan fitur bawaan seperti efek post processing 

dan render efek texture. Versi Unity Free merupakan yang gratis memperlihatkan 
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aliran untuk game web dan layar splash untuk game yang berdiri sendiri. Unity 

Free dan Unity Pro menyediakan tutorial, isi, contoh project, wiki, dukungan 

melalui forum dan perbaharuan kedepannya. Unity dapat digunakan pada iPhone, 

iPod dan iPad operating system yang mana iOS ada sebagai add-ons pada Unity 

editor yang telah ada lisensinya, dengan cara yang sama juga pada Android.  

2.6.1 Sejarah Unity dan Perkembangannya 

 Unity 3d adalah salah satu software yang bagus untuk mengembangkan 

game 3D selain itu juga merupakan software atau aplikasi yang interaktif dan atau 

dapat juga digunakan untuk membuat animasi tiga dimensi. Unity lebih 

tepat  dijelaskan sebagai salah satu software untuk mengembangkan video game 

atau disebut juga game engine, yang sebanding dengan game engine yang lain 

contohnya saja: Director dan Torque game engine. Unity sebanding dengan 

mereka (Director dan Torque) dikarenakan mereka semua sama – sama 

menggunakan grafis yang digunakan untuk pengembangan aplikasi 3D. 

Dalam beberapa tahun perkembangannya, sebelum dirilis, Unity telah 

diluncurkan pertama kali sebagai versi pra – rilis dengan GooBall sebuah video 

game yang didesain khusus untuk Apple Macintosh. 

GooBall, dengan unity pra – rilis , telah diluncurkan atau diumumkan pada 

bulan Maret tahun 2005, sementara itu Unity diluncurkan secara resmi sebagai 

aplikasi yang bersifat komersial pada dua bulan setelahnya yaitu bulan Juni tahun 

2005. 

Satu tahun kemudian yaitu tahun 2006, aplikasi pengembang game ini 

telah menjadi nominasi untuk Apple Design Awards dalam kategori “Best OS X 

Graphics”. 

Unity juga disebut sebagai aplikasi pengembang multiplatform, yang mana 

artinya unity mendukung untuk mengembangkan aplikasi game dan aplikasi yang 

lain untuk bisa dijalankan pada beberapa platforms seperti game console, Mobile 

Phone platforms, Windows dan OS X. 

Sejak unity secara resmi dirilis sebagai Unity versi 1.0.1, banyak 

pembaharuan (update), upgrades dan fitur yang telah ditambahkan selama tahun 

perilisannya tersebut dan Unity terus berkembang secara terus – menerus. 
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Sekarang ini Unity sudah ada pada versi 5.0 yang telah diumumkan pada bulan 

Maret 2015, bagaimanapun versi ini masih didalam pre order, yang mana artinya 

pengguna dapat memesan tetapi sebenarnya software masih belum rilis untuk 

pengiriman. 

Unity ada atau datang dengan beberapa pilihan perijinan (license), berkisar 

dari yang gratis untuk Unity paket utama ( dasar ) untuk Unity pro,  untuk satu 

license dijual dengan harga $1200. Baik Unity yang versi gratis dan Unity yang 

versi pro menawarka banyak fitur yang dapat digunakan, masih untuk yang versi 

gratis memperlihatkan sebuah halaman spash pada game yang tetap (regular) , dan 

desain untuk game online menggunakan Unity watermark.  

Unity dapat mengembangkan game untuk platform Iphone/Ipad, degan 

melakukan upgrade plug-in yang dibutuhkan oleh Uniy, untuk lisensinya dapat 

diperoleh pada website Unity. [5] 

2.7 Pengertian Android 

Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler 

seperti Smartphone dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka 

bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 

digunakan oleh bermacam piranti bergerak. Pada awalnya, Google Inc. 

mengakusisi Android Inc., yaitu pendatang baru yang membuat peranti lunak 

untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android tersebut, dibentuklah 

Open Handset Alliance, yaitu konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, 

peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk diantaranya ialah Google, HTC, 

Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia.  

Versi android yang sudah beredar dimasyarakat sebagai berikut: 

1. Android versi 1.1 

2. Android versi 1.5 (Cupcake) 

3. Android versi 1.6 (Donut) 

4. Android versi 2.0/2.1 (Eclair) 

5. Android versi 2.2 (Froyo: Frozen Yoghurt) 

6. Android versi 2.3.x (Gingerbread) 

7. Android versi 3.1(Honeycomb) 

http://walangkopo99.blogspot.com/2012/12/pengertian-android.html
http://android.com/
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8. Android versi 4.0.x (ICS: Ice Cream Sandwich) 

9. Android versi 4.1.x (Jelly Bean) 

10. Android versi 4.4.x (KitKat) 

11. Android versi 5.0 (Lolipop) [6] 

2.8 UML 

UML  (Unified  Modeling  Language)  adalah  sebuah  bahasa  untuk  

menentukan, visualisasi, kontruksi, dan mendokumentasikan artifact (bagian dari 

informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses pembuatan 

perangkat lunak. Artifact dapat berupa model, deskripsi atau perangkat lunak) dari 

sistem perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non perangkat 

lunak lainnya. 

UML merupakan suatu kumpulan teknik terbaik yang telah terbukti sukses 

dalam memodelkan sistem yang besar dan kompleks. UML tidak hanya 

digunakan dalam proses pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua 

bidang yang membutuhkan pemodelan. 

 

2.8.1 Bagian-Bagian UML  

Bagian-bagian utama dari UML adalah view, diagram, model element, dan 

general mechanism. 

a. View  

View digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dari beberapa 

aspek yang berbeda. View bukan melihat grafik, tapi merupakan suatu 

abstraksi yang berisi sejumlah diagram.  

b. Use case view  

Mendeskripsikan fungsionalitas sistem yang seharusnya dilakukan sesuai 

yang diinginkan external actors. Actor yang berinteraksi dengan sistem dapat 

berupa user atau sistem lainnya. Use case view digambarkan dalam use case 

diagrams dan kadang-kadang dengan activity diagrams. Use case view 

digunakan terutama untuk pelanggan, perancang (designer), pengembang 

(developer), dan penguji sistem (tester).  
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c. Logical view  

Mendeskripsikan bagaimana fungsionalitas dari sistem, struktur statis 

(class, object dan relationship ) dan kolaborasi dinamis yang terjadi ketika 

object mengirim pesan ke object lain dalam suatu fungsi tertentu. 

Logical view digambarkan dalam class diagrams untuk struktur statis dan 

dalam state, sequence, collaboration, dan activity diagram untuk model 

dinamisnya. Logical view digunakan untuk perancang (designer) dan 

pengembang (developer). 

d. Component view  

Mendeskripsikan implementasi dan ketergantungan modul. Komponen 

yang merupakan tipe lainnya dari code module diperlihatkan dengan struktur 

dan ketergantungannya juga alokasi sumber daya komponen dan informasi 

administrative lainnya. Component view digunakan untuk pengembang 

(developer). 

e. Concurrency view  

Membagi  sistem  ke  dalam  proses  dan  prosesor.  Concurrency  view 

digambarkan dalam diagram dinamis (state, sequence, collaboration, dan 

activity diagrams) dan diagram implementasi (component dan deployment 

diagrams) serta digunakan untuk pengembang (developer), pengitegrasi 

(integrator), dan penguji (tester). 

f. Deployment view  

Mendeskripsikan fisik dari sistem seperti komputer dan perangkat 

(nodes) dan bagaimana hubungannya dengan lainnya. Deployment view 

digunakan untuk pengembang (developer), pengintegrasi (integrator), dan 

penguji (tester). 

g. Diagram  

Diagram berbentuk grafik  yang menunjukkan simbol  elemen model  

yang disusun  untuk  mengilustrasikan  bagian  atau  aspek  tertentu  dari  

sistem. 

Sebuah  diagram  merupakan  bagian  dari  suatu view tertentu  dan  ketika 

digambarkan biasanya dialokasikan untuk view tertentu. Adapun jenis 

diagram antara lain : 
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1. Use Case Diagram  

Use case adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan actor. Use case 

bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem 

dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem 

dipakai. Use case merupakan konstruksi untuk mendeskripsikan bagaimana 

sistem akan terlihat di mata user. Sedangkan use case diagram memfasilitasi 

komunikasi diantara analis dan pengguna serta antara analis dan client.  

2. Class Diagram  

Class adalah dekripsi kelompok obyek-obyek dengan property, perilaku 

(operasi) dan relasi yang sama. Sehingga dengan adanya class diagram dapat 

memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Hal tersebut  

tercermin dari class-class yang ada dan relasinya satu dengan yang lainnya. 

Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa class diagram. Class diagram 

sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem. 

3. Component Diagram  

Component software merupakan bagian fisik dari sebuah sistem, karena 

menetap di komputer tidak berada di benak para analis. Komponen 

merupakan implementasi software dari sebuah atau lebih class. Komponen 

dapat berupa source code, komponen biner, atau executable component. 

Sebuah komponen berisi informasi tentang logic class atau class yang 

diimplementasikan sehingga membuat pemetaan dari logical view ke 

component view. Sehingga component diagram merepresentasikan dunia riil 

yaitu component software yang mengandung component, interface dan 

relationship.  

4. Deployment Diagram  

Menggambarkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan 

bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware, 

menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat (nodes) satu sama lain 

dan jenis hubungannya. Di dalam nodes, executeable component dan object 

yang dialokasikan untuk memperlihatkan unit perangkat lunak yang 

dieksekusi oleh node tertentu dan ketergantungan komponen. 
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5. State Diagram  

Menggambarkan semua state (kondisi) yang dimiliki oleh suatu object 

dari suatu class dan keadaan yang menyebabkan state berubah. Kejadian 

dapat berupa object lain yang mengirim pesan. State class tidak digambarkan 

untuk semua class, hanya yang mempunyai sejumlah state yang terdefinisi 

dengan baik dan kondisi class berubah oleh state yang berbeda. 

6. Sequence Diagram  

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada 

sebuah skenario. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang 

dikirim antara object juga interaksi antar object, sesuatu yang terjadi pada 

titik tertentu dalam eksekusi sistem.  

7. Collaboration Diagram  

Menggambarkan kolaborasi dinamis seperti sequence diagrams. Dalam 

menunjukkan pertukaran pesan, collaboration diagrams menggambarkan 

object dan hubungannya (mengacu ke konteks).  

8. Activity Diagram  

Menggambarkan rangkaian aliran dari aktifitas, digunakan untuk 

mendeskripsikan aktifitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat 

juga digunakan untuk aktifitas lainnya seperti use case atau interaksi. [7] 

 

2.8.2 Tujuan Penggunaan UML  

Tujuan dari penggunaan UML adalah sebagai berikut :  

1. Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahas pemrograman 

dan proses rekayasa. 

2. Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan. 

3. Memberikan model yang siap pakai, bahsa pemodelan visual yang ekspresif 

untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan 

dimengerti secara umum. 

4. UML bisa juga berfungsi sebagai sebuah (blue print) cetak biru karena sangat 

lengkap dan detail. Dengan cetak biru ini maka akan bias diketahui informasi 

secara detail tentang coding program atau bahkan membaca program dan 

menginterpretasikan kembali ke dalam bentuk diagram (reserve enginering). 
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5. Memodelkan suatu sistem (bukan hanya perangkat lunak) yang menggunakan 

konsep berorientasi object 

6. Menciptakan suatu bahasa pemodelan yang dapat digunakan baik oleh 

manusia maupun mesin. [8] 

 


