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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Bab ini menjelaskan tentang berbagai teori yang diperlukan untuk 

membantu meneleti aplikasi. Teori-teori tersebut mencakup definisi aplikasi, 

aplikasi mobile, aplikasi instant messenger, kriptografi, algoritma Blowfish, 

eavesdropping, sistem operasi Android, teknologi J2ME, metode RPL dengan 

USDP, UML dan flowchart . 

 

2.1. Definisi Aplikasi[1] 

Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang 

memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu 

tugas yang dihendaki pengguna. Aplikasi atau perangkat lunak sistem 

mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung 

menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang 

menguntungkan pengguna. Contoh perangkat lunak atau aplikasi adalah pengolah 

kata, lembar kerja, dan pemutar media.  

Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket dapat 

disebut sebagai suatu paket aplikasi (application suite), contohnya adalah 

Microsoft Office dan Open Office yang menggabungkan aplikasi pengolahan kata, 

lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket 

biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan sehingga 

memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan setiap aplikasi. 

 

2.2. Aplikasi Mobile[3] 

Mobile dapat diartikan sebagai perpindahan yang mudah terjadi dari satu 

tempat ke tempat yang lain. Sehingga Aplikasi mobile dapat diartikan aplikasi 

yang dapat digunakan walaupun pengguna berpindah-pindah tempat, tanpa terjadi 

pemutusan atau terputusnya komunikasi. Aplikasi ini dapat diakses melalui 

perangkat nirkabel seperti pager, telepon selular dan PDA. 
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Aplikasi mobile memiliki batasan kemampuan sesuai perangkat mobile 

yang digunakan. Pada umumnya perangkat mobile berukuran kecil sehingga 

memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

1. Perangkat mobile memiliki storage yang kecil daripada desktop.  

2. Perangkat ini harus menghemat daya karena beroperasi dengan menggunakan 

daya yang terbatas. 

3. Konektivitas yang terbatas. Perangkat mobile memiliki bandwith rendah, 

beberapa dari mereka bahkan tidak tersambung melalui jaringan. Kebanyakan 

dari mereka menggunakan koneksi wireless. 

 

Tetapi kerterbatasan tersebut menjadikan perangkat mobile memiliki 

kelebihan, diantaranya: 

1. Karena relatif berukuran kecil, maka perangkat mobile mudah dibawa 

kemana saja, dan didesain cukup kuat untuk mengalami benturan-benturan 

dan gerakan. 

2. Karena keterbatasan sumber daya maka operasi yang dijalankan perangkat 

mobile tidaklah banyak, sehingga perangkat-perangkat mobile dirancang siap 

pakai dalam hitungan detik bahkan kebanyakan perangkat mobile selalu aktif. 

3. Mengkonsumsi daya yang rendah. Perangkat mobile dirancang untuk 

memakai sedikit daya dibandingkan dengan mesin desktop. 

 

2.3. Aplikasi Instant Messenger[2] 

Instant Messenger (IM) atau chatting adalah sebuah aplikasi yang 

digunakan untuk mengirim teks secara real-time antara dua orang atau lebih, yang 

menggunakan komputer pribadi atau perangkat lain melalui internet atau jenis lain 

dari teknologi jaringan yang menggunakan aplikasi yang sama. 

 

2.4. Kriptografi[4] 

Kriptografi secara umum adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan 

informasi [Bruce Schneier - Applied Cryptography]. Selain pengertian tersebut 

terdapat pula pengertian kriptografi sebagai ilmu yang mempelajari teknik-teknik 
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matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti 

kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, dan autentikasi data [A. 

Menezes, P. van Oorschot and S. Vanstone - Handbook of Applied 

Cryptography]. 

Ada empat tujuan mendasar dari ilmu kriptografi yang merupakan aspek 

keamanan informasi, yaitu : 

Kerahasiaan adalah layanan yang digunakan untuk menjaga isi dari 

informasi dari siapapun, kecuali yang memiliki otoritas atau kunci rahasia untuk 

membuka/mengupas informasi yang telah disandikan. 

Integritas data adalah penjagaan dari perubahan data secara tidak sah. 

Untuk menjaga integritas data, sistem harus memiliki kemampuan untuk 

mendeteksi manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain 

penyisipan, penghapusan, dan pensubsitusian data lain ke dalam data yang 

sebenarnya. 

Autentikasi adalah berhubungan dengan identifikasi/pengenalan, baik 

secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri. Dua pihak yang saling 

berkomunikasi harus saling memperkenalkan diri. Informasi yang dikirimkan 

melalui kanal harus diautentikasi keaslian, isi datanya, waktu pengiriman, dan 

lain-lain. 

Non-repudiasi atau nirpenyangkalan adalah usaha untuk mencegah 

terjadinya pengirim. 

 

2.4.1. Subtitution Cipher dan Transposition Cipher[15] 

Sebelum berkembangnya penggunaan komputer, kriptografi menggunakan 

algoritma berbasis karakter. Masing-masing algoritma kriptografi berbeda dalam 

melakukan subtitusi karakter-karakter ke karakter lain atau mentransformasikan 

karakter-karakter ke karakter lain. Untuk meningkatkan kerahasiaan dapat dibuat 

algoritma yang menggunakan keduanya dan dilakukan berulang-ulang. 

Sekarang ini algoritma kriptografi modern lebih rumit, tetapi filosofinya 

masih sama. Perubahan utama pada algoritma-algoritma modern adalah 

pemrosesan yang dilakukan pada bit-bit dan bukan pada karakter-karakter.  
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Sebuah substitution cipher melakukan perubahan setiap karakter dari 

plaintext dengan cara disubtitusikan dengan karakter pada ciphertext. Dalam 

kriptografi klasik, terdapat empat jenis substitution cipher : 

a. Simple substitution cipher atau monoalphabetic cipher. Dalam cipher ini 

setiap karakter dari plaintext digantikan dengan karakter yang telah 

ditentukan pada ciphertext. 

b. Homophonic subtitution cipher. Cipher ini mirip dengan simple substitution 

cipher, kecuali setiap karakter tunggal dari plaintext dapat merepresentasikan 

salah satu dari beberapa karakter yang telah ditentukan pada ciphertext. 

Contohnya, “A” dapat merepresentasikan 7, 19, 31 atau 42 dan lain-lain. 

c. Polygram substitution cipher. Cipher ini mengenkripsikan blok-blok karakter 

dalam sebuah grup. Contohnya, “ABA” dapat merepresentasikan “RTQ,” 

“ABB”, dan lain-lain. 

d. Polyalphabetic substitution cipher. Cipher ini dibentuk dari berbagai jenis 

simple substitution cipher. 

 

Plaintext pada sebuah transposition cipher masih sama, tetapi urutan 

karakter-karakter  ditukar. Dalam sebuah simple columnar transposition cipher, 

plaintext ditulis secara horizontal pada secarik kertas dengan panjang kolom yang 

sama dan ciphertext dibaca secara vertikal. 

 

2.5. Algoritma Blowfish[5] 

Blowfish merupakan algoritma enkripsi yang diciptakan oleh Bruce 

Schneier yang ditujukan untuk mikroposesor besar (32 bit dan lebih dengan cache 

data yang besar). Blowfish dikembangkan untuk memenuhi kriteria desain sebagai 

berikut: 

a. Cepat. Pada implementasi yang optimal Blowfish dapat mencapai kecepatan 

26 clock cycle per byte.  

b. Ringkas. Blowfish dapat berjalan pada memori kurang dari 5 KB.  

c. Sederhana. Blowfish hanya menggunakan operasi yang sederhana: 

penambahan (addition), XOR, dan penelusuran tabel (table lookup) pada 
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operand 32 bit. Desainnya mudah untuk dianalisa yang membuatnya resisten 

terhadap kesalahan implementasi.  

d. Panjang kunci bervariasi. Panjang kunci Blowfish dari 8 bit hingga 448 bit 

(56 byte).  

 

Blowfish dioptimalisasikan untuk aplikasi yang kuncinya tidak sering 

berubah, seperti jalur komunikasi atau enkripsi file otomatis. Blowfish tidak cocok 

untuk aplikasi seperti packet switching, dengan perubahan kunci yang sering, atau 

sebagai fungsi hash satu arah. Enkripsi data yang dilakukan menggunakan Feitsel 

Network sebanyak 16 putaran. Setiap putaran mengandung sebuah key-dependent 

permutation, key-dependent subtitution dan data-dependent substitution. Semua 

operasi bebentuk XOR dan penambahan dalam teks berukuran 32-bit.  

Algoritma Blowfish terdiri dari dua bagian yaitu key-expansion dan data-

encryption. Key expansion mengkonversikan sebuah kunci dengan ukuran 

maksimum 448 bit menjadi beberapa array sub kunci dengan total jumlah 4168 

byte. 

Blowfish menggunakan sub kunci yang banyak. Kunci-kunci ini harus 

dikalkulasikan terlebih dahulu sebelum melakukan operasi enkripsi data atau 

dekripsi data. Berikut ini adalah urutan langkah untuk proses kalkulasi sub kunci: 

1. Array P terdiri dari 18 sub kunci berukuran 32-bit : P1, P2, P3,…,P18. 

2. Terdapat empat buah S-boxes berukuran 32-bit dengan masing-masing 

masukan sebesar 256 :  

S1,0, S1,1, …, S1,255; 

S2,0, S2,1, …, S2,255; 

S3,0, S3,1, …, S3,255; 

S4,0, S4,1, …, S4,255; 

 

Proses kalkulasi sub kunci dilakukan menggunakan algoritma Blowfish. 

Proses sub kunci tersebut yaitu: 

1. Inisialisasi array P dan empat buah S-box dengan string yang tetap. String ini 

berisikan digit heksadesimal dari P. 
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2. XOR P1 dengan 32-bit pertama dari kunci, XOR P2 dengan 32-bit kedua dari 

kunci, dan seterusnya untuk semua bit kunci (Hingga P18).  Lakukan 

pengulangan ini hingga semua array P telah di-XOR dengan bit-bit kunci. 

3. Enkripsi semua string nol dengan algoritma Blowfish, menggunakan sub 

kunci yang dijelaskan pada langkah 1 dan 2.  

4. Ganti P1 dan P2 dengan keluaran dari langkah 3. 

5. Enkripsi keluaran step 3 menggunakan algoritma Blowfish dengan sub kunci 

yang telah dimodifikasi. 

6. Ganti P3 dan P4 dengan keluaran dari step 5. 

7. Lanjutkan proses, ganti semua elemen array P, dan smua S-box dengan 

keluaran algoritma Blowfish yang selalu berubah. 

 

Enkripsi Blowfish merupakan sebuah Feitsel Network sebanyak 16 putaran 

(lihat gambar 2.1 dan gambar 2.2). Masukannya adalah sebuah data elemen 

berukuran 64-bit. Pada algoritma Blowfish dibawah ini variabel x adalah variabel 

masukan.  

 

 

Divide x into two 32-bit halves: xL, xR 

 

For i = 1 to 16: 

xL = xL XOR Pi 

xR = F(xL) XOR xR 

Swap xL and xR 

Next i 

 

Swap xL and xR (Undo the last swap.) 

xR = xR XOR P17 

xL = xL XOR P18 

 

Recombine xL and xR 

Function F (lihat gambar 2.3 dan gambar 2.4): 
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Divide xL into four eight-bit quarters: a, b, c, and d 

F(xL) = ((S1,a + S2,b mod 232) XOR S3,c) + S4,d mod 232 

 

Proses dekripsi sama dengan proses enkripsi, kecuali P1, P2,…, P18 

digunakan dengan urutan yang terbalik. 

 

 

Gambar 2.1 Algoritma Blowfish 
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Gambar 2.2 FlowChart Blowfish 
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Gambar 2.3 Fungsi F dalam Blowfish 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Flowchart Fungsi F 
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Algoritma Blowfish digunakan sebagai prosedur pengamanan 

informasi/pesan berdasarkan hasil uji performa algoritma enkripsi Blowfish 

dengan algoritma DES, Triple DES, dan AES yang digambarkan pada gambar 2.5 

di bawah ini. 

 

 

Gambar 2.5 Hasil uji performa algoritma enkripsi DES, 3DES, AES (256-bit) dan 

Blowfish.  

 

Hasil pengujian yang ditunjukan pada gambar 2.5 di atas dilakukan pada 

CPU dengan spesifikasi hardware Pentium 4 dengan kecepatan prosesor 2,1 GHz 

dengan menggunakan system operasi Windows XP SP1. 

Dari hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa Blowfish adalah 

yang terbaik dari seluruh algoritma yang diuji, dimana kinerja Blowfish sangat 

tinggi.  

 

2.6. Eavesdropping[14] 

Sebagian besar jaringan komunikasi mengirim informasi dalam format 

cleartext yang tidak aman, yang memungkinkan seorang penyerang yang telah 

memperoleh akses ke jalur data pada jaringan untuk “mendengarkan” atau 

menafsirkan (membaca) traffic. Hal ini termasuk salah satu dari tujuan kriptografi 

dalam keamanan informasi yaitu aspek kerahasiaan, yang dapat dilakukan dengan 

menggunakan algoritma enkripsi dan dekripsi.  

Serangan eavesdropping dikenal juga dengan nama sniffing atau snooping. 

Adanya kemungkinan seorang eavesdropper yang melakukan monitoring jaringan 

merupakan masalah besar yang perlu dihadapi oleh network administrator. Tanpa 
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encryption services yang baik berdasarkan pada kriptografi, informasi kita dapat 

dibaca oleh penyerang pada saat melewati jaringan. 

 

2.6.1. Sniffer Attack[14] 

Sniffer adalah sebuah aplikasi atau alat yang dapat membaca, memonitor, 

dan menangkap data yang dikirim melalui jaringan lalu membaca paket-paket 

tersebut. Jika paket-paket tersebut tidak dienkripsi, seorang penyerang 

mendapatkan penglihatan secara utuh terhadap isi data pada paket. Bahkan paket 

yang terenkapsulasi (tunneled) dapat dipecahkan dan dibaca kecuali jika paket 

tersebut terenkripsi dan penyerang tidak memiliki kunci akses. 

Menggunakan perangkat sniffer, penyerang dapat melakukan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Menganalisa jaringan dan mendapatkan informasi. Informasi yang didapat 

oleh penyerang tersebut dapat digunakan untuk merusak atau mengacaukan 

jaringan yang kita kelola. Bahkan informasi yang didapat dari hasil sniffing 

dapat diubah dan digunakan untuk tujuan tertentu. 

2. Membaca isi komunikasi yang kita lakukan. 

 

2.7. Keamanan Informasi 

Informasi adalah aset bagi semua individual dan bisnis, sedangkan 

kemanan adalah perlindungan terhadap sesuatu atau seseorang yang dapat 

membahayakan secara sengaja maupun tidak. Keamanan Informasi menurut 

Komite pada Sistem Keamanan Nasional, mendefinisikan keamanan informasi 

sebagai perlindungan informasi dan elemen kritis, termasuk sistem dan perangkat 

keras yang menggunakan, menyimpan dan mengirimkan informasi tersebut.[16] 

Keamanan Informasi mengacu pada perlindungan aset-aset ini untuk mencapai C - 

I - A sebagai diagram berikut: 
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Gambar 2.6 Elemen Information Security 

 

Ketiga unsur yang terdapat pada gambar 2.5 di atas merupakan dasar dari 

kemanan informasi, ketiga unsur tersebut adalah : 

1. Confidentiality yaitu penyembunyian atau perlindungan informasi atau 

sumber daya. 

2. Intergrity yaitu melindungi informasi dari yang diubah oleh pihak yang tidak 

berhak. 

3. Availbility yaitu ketersediaan informasi kepada pihak yang berwenang hanya 

bila diminta. 

 

2.8. Sistem Operasi Android[6] 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile seperti 

smartphone dan komputer tablet. Android dikembangkan oleh Open Handset 

Alliance yang dipimpin oleh Google. Android berbasis kernel linux, dengan 

middleware, libraries dan API yang ditulis dalam bahasa C dan software aplikasi 

yang berjalan pada sebuah kerangka aplikasi yang mengandung Java-compatible 

libraries berbasis Apache Harmony. 

Android menggunakan Dalvik virtual machine dengan kompilasi just-in-

time untuk menjalankan Dalvik dex-code (Dalvik Executable), yang biasanya 

digunakan untuk mentranslasikan Java bytecode. 
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2.9. Teknologi J2ME[7] 

Java 2 Micro Edition atau yang biasa disebut J2ME adalah lingkungan 

pengembangan yang didesain untuk meletakkan perangkat lunak Java pada barang 

elektronik berserta perangkat pendukungnya. J2ME membawa Java ke dunia 

informasi, komunikasi, dan perangkat komputasi yang lebih kecil dibandingkan 

dengan komputer desktop. J2ME biasa digunakan pada telepon selular, pager, 

PDA, dan sejenisnya. 

Teknologi J2ME juga memiliki beberapa keterbatasan jika diaplikasikan 

pada ponsel. Pada J2ME, perangkat lunak yang berfungsi dengan baik pada 

sebuah perangkat keras, belum tentu berfungsi baik pada perangkat keras yang 

lain. J2ME sangat bergantung pada device yang digunakan, merk ponsel, 

kemampuan ponsel, dan dukungan terhadap teknologi J2ME. Misalnya, jika 

sebuah ponsel tidak memiliki kamera maka jelas J2ME pada ponsel tersebut tidak 

dapat mengakses kamera. 

CLDC atau Connected Limited Device Cofiguration adalah perangkat 

dasar dari J2ME spesifikasi dasar yang berupa library atau API yang 

diimplementasikan pada J2ME, seperti yang digunakan pada telepon selular, 

pager, dan PDA. Perangkat tersebut dibatasi oleh keterbatasan memory, sumber 

daya, dan kemampuan memproses. Spesifikasi CLDC pada J2ME adalah 

spesifikasi minimal pada package, class, dan sebagian fungsi Java Virtual 

Machine dikurangi agar dapat diimplementasikan dengan keterbatasan sumber 

daya pada perangkat keras tersebut. JVM yang digunakan adalah KVM (Kilobyte 

Virtual Machine). 

MIDP atau Mobile Information Device Profile adalah spesifikasi untuk 

sebuah profil J2ME. MIDP merupakan lapisan di atas CLDC, API tambahan 

untuk daur hidup aplikasi, antar muka, jaringan, dan penyimpanan persisten. Pada 

saat ini terdapat MIDP 1.0 dan MIDP 2.0. Fitur tambahan pada MIDP 2.0 

dibandingkan MIDP 1.0 adalah API untuk multimedia. Pada MIDP 2.0 terdapat 

fitur memainkan nada, tone sequence, dan file WAV walaupun tanpa adanya 

Mobile Media API (MMAPI). 
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MIDlet adalah aplikasi yang ditulis untuk MIDP. Aplikasi MIDlet adalah 

bagian dari class javax.microedition.midlet. MIDlet yang didefinisikan pada 

MIDP, berupa sebuah class abstrak yang merupakan subclass dari bentuk dasar 

aplikasi sehingga antarmuka antara aplikasi J2ME dan aplikasi manajemen pada 

perangkat bisa terbentuk. 

J2ME Wireless Toolkit adalah perkakas yang menyediakan lingkungan 

emulator, dokumentasi beserta contoh-contoh aplikasi JAVA untuk perangkat 

kecil. J2ME WTK berbasiskan pada CLDC dan MIDP. J2ME WTK adalah 

program yang meniru kerja ponsel yang mendukung MIDP atau yang disebut 

emulator. Oleh karena itu, belum tentu MIDlet yang berjalan di emulator juga 

berjalan pada ponsel yang sebenarnya. 

 

Hubungan antara J2ME dengan CLDC dan MIDP dapat dilihat pada 

gambar 2.5 dibawah ini : 

 

Gambar 2.7 Korelasi Antara CLDC, MIDP, MIDlet dan J2ME WTK 

 

2.10. Metode RPL dengan USDP (Unified Software Development Process)[8] 

USDP (Unified Software Development Process) merupakan salah satu 

metode rekayasa perangkat lunak berorientasi objek yang secara konsisten 

mencoba beradaptasi dengan semakin besar dan kompleksnya sistem-sistem 

perangkat lunak yang dikembangkan oleh vendor perangkat lunak di seluruh 

dunia. Metode USDP digunakan sebagai pemandu para manajer proyek untuk 

melakukan analisis dan perancangan perangkat lunak yang dilakukan dengan 

menggunakan diagram-diagram UML. 
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UML merupakan metode pengembangan/rekayasa perangkat lunak yang 

berbasis komponen (component based software), yang berarti sistem perangkat 

lunak yang kelak dihasilkan akan terdiri atas komponen-komponen perangkat 

lunak yang saling terhubung melalui antarmuka yang terdefinisi dengan baik. 

Dalam hal ini, USDP juga merupakan pengembangan sistem/perangkat lunak 

yang dikendalikan dengan menggunakan use case (use case driven software 

engineering), sehingga use case diagram merupakan kendali dalam seluruh 

tahapan pengembangan sistem/perangkat lunak, melalui perencanaan, analisis, 

dan implementasi. 

 

2.10.1. Karakteristik USDP[8] 

USDP memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: 

1. Use case driven. USDP dapat menggambarkan use case secara baik. Dalam 

hal ini pengguna (dalam use case disebut actor) tidak hanya orang-orang 

yang menggunakan perangkat lunak, melainkan juga sistem-sistem lain yang 

menggunakan sistem/perangkat lunak yang dihasilkan. 

2. Executeable Architecture. Peran dari arsitektur perangkat lunak mirip dengan 

peran arsitektur pada sistem konstruksi teknik sipil. Arsitektur, baik pada 

konstruksi teknik sipil maupun pada rekayasa perangkat lunak, memiliki 

prinsip yang sama yaitu meninjau sistem dari segala sudut pandang yang 

mungkin. Dalam sudut pandang sistem perangkat lunak, arsitektur memuat 

aspek-aspek statis dan dinamis perangkat lunak yang bersangkutan. 

3. Iterative and Incremental. Pengembangan perangkat lunak komersial 

biasanya berlanjut selama beberapa bulan atau bahkan dalam satu tahun. 

Dalam kenyataanya, suatu perangkat lunak besar biasanya dibagi ke dalam 

beberapa proyek yang lebih kecil dimana masing-masing proyek yang lebih 

kecil dikerjakan secara iteratif sehingga pada akhirnya menghasilkan 

perangkat lunak terintegrasi berukuran besar yang berbentuk secara 

incremental. 
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2.10.2. Model USDP[8] 

USDP merupakan proses pengembangan sistem yang berkelanjutan, 

dimana masing-masing bagian dilakukan secara iteratif. USDP menggunakan 

diagram-diagram UML yang sesuai dengan fungsinya masing-masing contohnya 

diagram use case (lihat gambar 2.6). Diagram use case merupakan diagram yang 

utama, diagram  ini dibangun agar mudah dipahami oleh pengguna karena sistem 

perangkat lunak yang dibangun adalah sistem perangkat lunak yang berusaha 

memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna serta merupakan pengembangan 

sistem/perangkat lunak yang dipandu oleh diagram use case.  

 

Adapun tahapan dari diagram use case adalah sebagai berikut:  

1. Tahapan Analisis (Analysis), memiliki 2 kegunaan yaitu memperhalus dan 

merinci definisi masing-masing use case. 

2. Tahapan Perancangan (Design), mendefinisikan struktur statis sistem seperti 

subsistem, kelas-kelas dan antarmuka-antarmuka serta hubungannya masing-

masing dalam kerangka sistem/perangkat lunak yang sedang dikembangkan. 

3. Tahapan Implementasi (Implementation), memuat komponen-komponen 

(merepresentasikan kode-kode dalam bahasa pemrograman tertentu yang 

dipilih) dan melakukan pemetaan kelas-kelas ke komponen. 

4. Tahapan Pengembangan (Deployment), mendefinisikan simpul-simpul 

komputer secara fisik dan melakukan pemetaan masing-masing komponen ke 

setiap simpul komputer yang ada. 

5. Tahapan pengujian (Testing), mendeskripsikan kasus-kasus dan prosedur-

prosedur pengujian yang tujuannya adalah melakukan verifikasi terhadap 

perangkat lunak yang dihasilkan dengan cara melihat dan memastikan apakah 

masing-masing use case telah diimplementasikan dengan cara yang sesuai 

dengan fungsionalitas yang tercakup di dalamnya. 
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Gambar 2.8 USDP: Use Case Driven Software Engineering 

 

Dalam proses pengembangan sistem yang dilakukan, USDP menggunakan 

Unified Modelling Language (UML). Pada USDP, UML digunakan untuk 

menghasilkan blueprint dari sistem yang akan dibangun dengan memanfaatkan 

diagram-diagram yang terdapat pada UML. 

 

2.11. Perancangan Sistem dengan UML[9] 

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah “bahasa” yang telah 

menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan 

mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menyediakan sebuah standar 

untuk merancang model sebuah sistem. Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML 

mendefinisikan notasi dan syntax/semantik. Notasi UML merupakan sekumpulan 

bentuk khusus untuk menggambarkan berbagai diagram piranti lunak yang 

tersusun menjadi use case diagram, class diagram, sequence diagram, 

collaboration diagram, activity diagram dan component diagram. 
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2.11.1. Use Case Diagram[9] 

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 

sebuah sistem yang ditekankan pada “apa” yang diperbuat sistem bukan 

“bagaimana”. Sebuah use case merepresentasikan interaksi antara actor dengan 

sistem. Use case  menggambarkan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke 

sistem, membuat sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Sedangkan actor adalah 

sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

 

Table 2.1 Simbol-simbol pada Use Case Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1 

 

Simbol Actor, menggambarkan pengguna pada 

diagram. 

2 
 

Simbol Use Case, menggambarkan proses-proses 

yang berlangsung pada sistem  pada diagram. 

3 

 

Simbol Uniderctional Association menggambarkan 

relasi antara actor dan Use Case 

(Sumber : Haryanto, Bambang. Ir., M.T. 2010. Rekayasa Sistem Berorientasi Objek, 

Andi: Yogyakarta.) 

 

2.11.2. Class dalam Model Analisis 

Elemen model yang terdapat dalam model analisis disebut kelas analisis 

(analysis class). Kelas analisis adalah kelas ber-stereotype “Boundary”, 

“Control”, atau “Entity” yang menggambarkan sebuah konsep awal mengenai 

“benda” dalam sistem aplikasi yang memiliki tanggung jawab dan perilaku. Kelas 

analisis akhirnya berkembang menjadi kelas di dalam tahap analisis. Adapun 

simbol-simbol yang sering digunakan dalam Class dalam tahap analisis: 

 

 



II-19 
 

Table 2.2 Simbol-simbol pada Class Model Analisis 

No. Simbol Keterangan 

1 
 

Simbol Boundary, menggambarkan batas kelas pada 

diagram. Dimana kelas yang memodelkan interaksi 

antara satu atau lebih actor dengan sistem. 

2 
 

Simbol Control, menggambarkan unsur kendali pada 

diagram. 

3 
 

Entity menggambarkan kelas entitas pada diagram. 

(Sumber : Haryanto, Bambang. Ir., M.T. 2010. Rekayasa Sistem Berorientasi Objek, 

Andi: Yogyakarta.) 

 

2.11.3. Class Diagram[9] 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan 

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi 

objek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus 

menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metode/fungsi). 

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan objek 

beserta hubungan satu sama lain seperti containtment, pewarisan, asosiasi, dan 

lain-lain. Class memiliki tiga area pokok yaitu nama (dan stereotype), atribut, dan 

metoda. 

 

Table 2.3 Simbol-simbol pada Class diagram 

No. Simbol Keterangan 

1 
 

Simbol Aktor, menggambarkan actor pada diagram. 

2 

 

Simbol Agregation, menggambarkan relasi agregasi. 

3 

 

Simbol Association, menggambarkan relasi asosiasi. 
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(Sumber : Haryanto, Bambang. Ir., M.T. 2010. Rekayasa Sistem Berorientasi Objek, 

Andi: Yogyakarta.) 

 

2.11.4. Sequence Diagram[9] 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message  

yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri antar dimensi 

vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). Sequence 

diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-

langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan 

output tertentu. Diawali dari apa yang memicu aktivitas tersebut, proses dan 

perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan. 

 

Table 2.4 Simbol-simbol pada Sequance diagram 

No. Simbol Keterangan 

1 

 

Simbol Aktor, menggambarkan pengguna pada 

diagram. 

2 
 

Simbol Boundary, menggambarkan batas kelas pada 

diagram. Dimana kelas yang memodelkan interaksi 

antara satu atau lebih actor dengan sistem. 

3 
 

Simbol Control, menggambarkan unsure kendali 

pada diagram. 

4 
 

Entity menggambarkan kelas entitas pada diagram 

5  
Object Message, menggambarkan pesan antara dua 

objek. 

6  
Message to Self, menggambarkan pesan yang 

tmenuju dirinya sendiri. 

(Sumber : Haryanto, Bambang. Ir., M.T. 2010. Rekayasa Sistem Berorientasi Objek, 

Andi: Yogyakarta.) 
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2.11.5. Collaboration Diagram[9] 

Collaboration diagram menggambarkan interaksi antar objek seperti 

sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan 

bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequence 

number, dimana message dari level tertinggi memiliki nomor 1. 

 

Table 2.5 Simbol-simbol pada Collaboration diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Aktor, menggambarkan pengguna pada 

diagram. 

2. 
 

Simbol Boundary, menggambarkan baas kelas pada 

diagram. Dimana kelas yang memodelkan interaksi 

antara satu atau lebih actor dengan sistem. 

3. 
 

Simbol Control, menggambarkan unsure kendali 

pada diagram. 

4. 
 

Entity menggambarkan kelas entitas pada diagram. 

5.  
Link to self, menggambarkan bahwa suatu objek 

memanggil operasinya sendiri 

6.  
Object Link, menggambarkan lintasan komunikasi 

antar dua objek. 

7. 
 

Link Message, menggambarkan pesan antara dua 

objek, atau dari suatu objek ke dirinya 

8. 
 

Everse Link Message, menggambarkan pesan dalam 

arah berlawanan antar dua objek, atau dari satu 

objek ke dirinya sendiri. 

(Sumber : Haryanto, Bambang. Ir., M.T. 2010. Rekayasa Sistem Berorientasi Objek, 

Andi: Yogyakarta.) 
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2.11.6. Activity Diagram 

Activity diagram memodelkan workflow proses bisnis dan urutan aktivitas 

dalam sebuah proses. Diagram ini sangat mirip dengan flowchart karena 

memodelkan workflow dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya atau dari aktivitas ke 

status. 

 

Table 2.6 Simbol-simbol pada Activity Diagram 

No. Simbol Keterangan 

1. 

 

Simbol Aktor, menggambarkan pengguna pada 

diagram. 

2. 

 

Simbol activity, merepresentasikan sebuah langkah 

dalam workflow. 

3.  
Simbol start, merepresentasikan dimulainya sebuah 

activity diagram. 

4.  
Simbol end, merepresentasikan selesainya sebuah 

activity diagram. 

5. 
 

Simbol state transition, menunjukkan terjadinya 

perubahan status aktivitas. 

6. 
 

Simbol message to self, menggambarkan bahwa 

suatu objek memanggil operasinya sendiri 

7.  
Simbol decision, merepresentasikan alternatif yang 

terdapat pada workflow. 

8. 

 

Simbol swimlanes, merepresentasikan role bisnis 

yang bertanggung jawab pada aktivitas yang 

berjalan.  

 

2.12. Flowchart[13] 

Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan 

urutan-urutan prosedur dari suatu program. Dalam Flowchart terdiri atas beberapa 

jenis, diantaranya flowchart sistem dan flowchart program.  
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2.12.1. Flowchart Sistem[13] 

Flowchart Sistem merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa 

yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan 

urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, 

flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur 

yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem.  

 

2.12.2. Flowchart Program[13] 

Flowchart program dihasilkan dari flowchart sistem. Flowchart program 

merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program 

atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Flowchart ini menunjukkan setiap 

langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. 

 

2.12.3. Simbol-Simbol Flowchart 

Simbol-simbol flowchart yang biasanya dipakai adalah simbol-simbol 

flowchart standar yang dikeluarkan oleh ANSI dan ISO. Simbol-simbol ini dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Table 2.7 Simbol-simbol pada Flowchart 

Simbol Arti 

Proses 

 

Mempresentasikan operasi 

 

 

Keputusan 

 

 

 

 

Keputusan dalam program 
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Predefined Process 

 

Rincian operasi berada di tempat lain 

On-line Storage 

 

I/O yang menggunakan penyimpanan akses 

langsung 

Display 

 

Output yang ditampilkan pada terminal 

Manual Operation 

 

Operasi Manual 

Anak Panah 

 

 

Merepresentasikan alur kerja 

 


