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TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelusuran Referensi

Di tinjau dari jurnal dan skripsi yang ada, Intan Akbar Dewangga (2012)

yang berjudul “Merancang Aplikasi Informasi Tempat Wisata Kota Kediri

Berbasis Android” yang berisi Aplikasi dalam bentuk mobile android

merupakan solusi yang dapat menjawab kekurangan sistem yang sudah ada.

Aplikasi dalam bentuk Mobile mempunyai beberapa kelebihan. Efisien dalam

penggunaanya dan tidak menghabiskan banyak waktu. Dengan menggunakan

aplikasi tempat wisata kota kediri ini diharapkan pengguna bisa terbantu

menemukan tempat wisata, kuliner, hotel dan biro perjalanan kota kediri, dan

informasilain nya tentang kota kediri. dengan memanfaatkan GPS dan internet.

Sedangkan menurut Akhmad Agus Wijayanto, (2013) “Aplikasi Mobile

Lokasi Objek Wisata Kota Dan Kabupaten Tegal Berbasis Android” Sektor

pariwisata merupakan salah satu sektor andalan kegiatan perekonomian

yangberorientasi pada perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja. Sejalan

dengan usaha pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan.

Pengembangan sektor pariwisata saat ini mendapat perhatian serius karena

selain untuk menciptakan lapangan kerja, pembangunan pariwisata mampu

menggalakkan kegiatan ekonomi lainnya, termasuk pendapatan daerah dan

negara serta penerimaan devisa.



B. Sistem Informasi

Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan

aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan

manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering

digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan

teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak

hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK),

tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam

mendukung proses bisnis.

Ada yang membuat perbedaan yang jelas antara sistem informasi, dan

komputer sistem TIK, dan proses bisnis. Sistem informasi yang berbeda dari

teknologi informasi dalam sistem informasi biasanya terlihat seperti memiliki

komponen TIK. Hal ini terutama berkaitan dengan tujuan pemanfaatan

teknologi informasi. Sistem informasi juga berbeda dari proses bisnis. Sistem

informasi membantu untuk mengontrol kinerja proses bisnis.

Alter berpendapat untuk sistem informasi sebagai tipe khusus dari

sistem kerja. Sistem kerja adalah suatu sistem di mana manusia dan/atau mesin

melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi

produk tertentu dan/atau jasa bagi pelanggan. Sistem informasi adalah suatu

sistem kerja yang kegiatannya ditujukan untuk pengolahan (menangkap,

transmisi, menyimpan, mengambil, memanipulasi dan menampilkan)

informasi.



Dengan demikian, sistem informasi antar-berhubungan dengan sistem

data di satu sisi dan sistem aktivitas di sisi lain. Sistem informasi adalah suatu

bentuk komunikasi sistem di mana data yang mewakili dan diproses sebagai

bentuk dari memori sosial. Sistem informasi juga dapat dianggap sebagai

bahasa semi formal yang mendukung manusia dalam pengambilan keputusan

dan tindakan. Sistem informasi merupakan fokus utama dari studi untuk

disiplin sistem informasi dan organisasi informatika. Sistem informasi adalah

gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras,

jaringan komunikasi dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan

menyebarkan informasi dalam organisasi.

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi,

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem informasi

adalah kumpulandari sub-sub sistem baik phisik maupun non phisik yang

saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk

mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna.

C. Android

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk

perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet.

Android awalnya dikembangkan oleh Android, Inc., dengan dukungan finansial

dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini



dirilis secara resmi pada tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya Open

Handset Alliance, konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras,

perangkat lunak, dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar

terbuka perangkat seluler.

Ponsel Android pertama mulai dijual pada bulan Oktober 2008.

Antarmuka pengguna Android umumnya berupa manipulasi langsung,

menggunakan gerakan sentuh yang serupa dengan tindakan nyata, misalnya

menggeser, mengetuk, dan mencubit untuk memanipulasi objek di layar, serta

papan ketik virtual untuk menulis teks. Selain perangkat layar sentuh, Google

juga telah mengembangkan Android TV untuk televisi, Android Auto untuk

mobil, dan Android Wear untuk jam tangan, masing-masingnya memiliki

antarmuka pengguna yang berbeda.

Varian Android juga digunakan pada komputer jinjing, konsol

permainan, kamera digital, dan peralatan elektronik lainnya. Android adalah

sistem operasi dengan sumber terbuka, dan Google merilis kodenya di bawah

Lisensi Apache. Kode dengan sumber terbuka dan lisensi perizinan pada

Android memungkinkan perangkat lunak untuk dimodifikasi secara bebas dan

didistribusikan oleh para pembuat perangkat, operator nirkabel, dan

pengembang aplikasi.

Selain itu, Android memiliki sejumlah besar komunitas pengembang

aplikasi (apps) yang memperluas fungsionalitas perangkat, umumnya ditulis

dalam versi kustomisasi bahasa pemrograman Java. Pada bulan Oktober 2013,

ada lebih dari satu juta aplikasi yang tersedia untuk Android, dan sekitar 50

miliar aplikasi telah diunduh dari Google Play, toko aplikasi utama Android.



Sebuah survei pada bulan April-Mei 2013 menemukan bahwa Android adalah

platform paling populer bagi para pengembang, digunakan oleh 71%

pengembang aplikasi bergerak. Di Google I/O 2014, Google melaporkan

terdapat lebih dari satu miliar pengguna aktif bulanan Android, meningkat dari

583 juta pada bulan Juni 2013. Faktor-faktor di atas telah memberikan

kontribusi terhadap perkembangan Android, menjadikannya sebagai sistem

operasi telepon pintar yang paling banyak digunakan di dunia, mengalahkan

Symbian pada tahun 2010.

Android juga menjadi pilihan bagi perusahaan teknologi yang

menginginkan sistem operasi berbiaya rendah, bisa dikustomisasi, dan ringan

untuk perangkat berteknologi tinggi tanpa harus mengembangkannya dari

awal. Sifat Android yang terbuka juga telah mendorong munculnya sejumlah

besar komunitas pengembang aplikasi untuk menggunakan kode sumber

terbuka sebagai dasar proyek pembuatan aplikasi, dengan menambahkan fitur-

fitur baru bagi pengguna tingkat lanjut atau mengoperasikan Android pada

perangkat yang secara resmi dirilis dengan menggunakan sistem operasi lain.

D. Google Play

Google Play adalah layanan konten digital milik Google yang

melingkupi toko daring untuk produk-produk seperti musik/lagu, buku,

aplikasi, permainan, ataupun pemutar media berbasis awan. Layanan ini dapat

diakses baik melalui web, aplikasi android (Play Store), dan Google TV.

Konten yang telah dibeli tersedia pada seluruh platform-platform di atas



Google Play mulai dikenalkan pada bulan Maret 2012 sebagai pengganti dari

Android Market dan Layanan Musik Google.

E. Google Maps

Google Maps adalah layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh

Google. Layanan ini memberikan citra satelit, peta jalan, panorama 360°,

kondisi lalu lintas, dan perencanaan rute untuk bepergian dengan berjalan kaki,

mobil, sepeda (versi beta), atau angkutan umum. Maps dimulai sebagai

program desktop C++, dirancang oleh Lars dan Jens Eilstrup Rasmussen pada

Where 2 Technologies. Pada Oktober 2004, perusahaan ini diakuisisi oleh

Google, yang diubah menjadi sebuah aplikasi web.

Setelah akuisisi tambahan dari perusahaan visualisasi data geospasial

dan analisis lalu lintas, Google Maps diluncurkan pada Februari 2005.

Layanan ini menggunakan Javascript, XML, dan AJAX. Google Maps

menawarkan API yang memungkinkan peta untuk dimasukkan pada situs web

pihak ketiga, dan menawarkan penunjuk lokasi untuk bisnis perkotaan dan

organisasi lainnya di berbagai negara di seluruh dunia. Google Map Maker

memungkinkan pengguna untuk bersama-sama mengembangkan dan

memperbarui pemetaan layanan di seluruh dunia.Tampilan satelit Google Maps

adalah "top-down". Sebagian besar citra resolusi tinggi dari kota adalah foto

udara yang diambil dari pesawat pada ketinggian 800 sampai 1.500 kaki (240–

460 meter), sementara sebagian besar citra lainnya adalah dari satelit.

Sebagian besar citra satelit yang tersedia adalah tidak lebih dari tiga

berusia tahun dan diperbarui secara teratur. Google Maps menggunakan varian



dekat dari proyeksi Mercator, dan karena itu Google Maps tidak dapat secara

akurat menunjukkan daerah di sekitar kutub.Google Maps untuk seluler dirilis

pada bulan September 2008. Pada Agustus 2013, Google Maps bertekad untuk

menjadi aplikasi yang paling populer di dunia untuk ponsel cerdas, dengan

lebih dari 54% dari pemilik ponsel cerdas di seluruh dunia menggunakannya

setidaknya sekali.

F. Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur

berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Kabupaten Ponorogo merupakan

salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang unggul di sektor kesenian.

1. Pariwisata

Sinaga (2010), Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang

terencana, yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari satu

tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk

kepuasan dan kesenangan semata.

a. Wisata alam Kabupaten Magetan :

1) Telaga Ngebel

2) Air Terjun Toyomerto

3) Gunung Beruk

4) Tanah Goyang

5) Gunung Bedes

6) Air Terjun Pletuk

7) Air Terjun Midodaren



8) Bukit Pare

9) Gunung Watu Putih

10) Gua Lowo Sampung

b. Kolam renang :

1) Tirto Menggolo

2) Tirto Joyo

3) Briliant

4) Gita Water Park

c. Wisata Minat Khusus

1) Hutan Wisata Kucur : lokasi perkemahan umum

d. Wisata sejarah :

1) Beji Sirah Kateng

2) Astana Srandil

3) Situ Pratasti Batu Meja

e. Wisata budaya :

1) Grebeg Suro

f. Wisata Kuliner

1) Jenang Mirah Ponorogo

2) Sate Ayam Ponorogo

3) Nasi Gegok

4) Rica Rica Mentok

5) Es Dawet Jabung



G. Adobe Macromedia Flash

Pengertian Adobe Macromedia Flash

Adobe Flash (dahulu bernama Macromedia Flash) adalah salah satu

perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan Adobe Systems.

Adobe Flash digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi

gambar tersebut. Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai

file extension .swf dan dapat diputar di penjelajah web yang telah dipasangi

Adobe Flash Player. Flash menggunakan bahasa pemrograman bernama

ActionScript yang muncul pertama kalinya pada Flash 5.

Sebelum tahun 2005, Flash dirilis oleh Macromedia. Flash 1.0

diluncurkan pada tahun 1996 setelah Macromedia membeli program animasi

vektor bernama FutureSplash. Versi terakhir yang diluncurkan di pasaran

dengan menggunakan nama ‘Macromedia’ adalah Macromedia Flash 8. Pada

tanggal 3 Desember 2005 Adobe Systems mengakuisisi Macromedia dan

seluruh produknya, sehingga nama Macromedia Flash berubah menjadi Adobe

Flash.

Adobe Flash merupakan sebuah program yang didesain khusus oleh

Adobe dan program aplikasi standar authoring tool professional yang

digunakan untuk membuat animasi dan bitmap yang sangat menarik untuk

keperluan pembangunan situs web yang interaktif dan dinamis. Flash didesain

dengan kemampuan untuk membuat animasi 2 dimensi yang handal dan ringan

sehingga flash banyak digunakan untuk membangun dan memberikan efek

animasi pada website, CD Interaktif dan yang lainnya. Selain itu aplikasi ini



juga dapat digunakan untuk membuat animasi logo, movie, game, pembuatan

navigasi pada situs web, tombol animasi, banner, menu interaktif, interaktif

form isian, e-card, screen saver dan pembuatan aplikasi-aplikasi web lainnya.

Dalam Flash, terdapat teknik-teknik membuat animasi, fasilitas action script,

filter, custom easing dan dapat memasukkan video lengkap dengan fasilitas

playback FLV. Keunggulan yang dimiliki oleh Flash ini adalah ia mampu

diberikan sedikit code pemograman baik yang berjalan sendiri untuk mengatur

animasi yang ada didalamnya atau digunakan untuk berkomunikasi dengan

program lain seperti HTML, PHP, dan Database dengan pendekatan XML,

dapat dikolaborasikan dengan web, karena mempunyai keunggulan antara lain

kecil dalam ukuran file outputnya.

Movie-movie Flash memiliki ukuran file yang kecil dan dapat

ditampilkan dengan ukuran layar yang dapat disesuaikan dengan keingginan.

Aplikasi Flash merupakan sebuah standar aplikasi industri perancangan

animasi web dengan peningkatan pengaturan dan perluasan kemampuan

integrasi yang lebih baik. Banyak fitur-fitur baru dalam Flash yang dapat

meningkatkan kreativitas dalam pembuatan isi media yang kaya dengan

memanfaatkan kemampuan aplikasi tersebut secara maksimal. Fitur-fitur baru

ini membantu kita lebih memusatkan perhatian pada desain yang dibuat secara

cepat, bukannya memusatkan pada cara kerja dan penggunaan aplikasi

tersebut. Flash juga dapat digunakan untuk mengembangkan secara cepat

aplikasi-aplikasi web yang kaya dengan pembuatan script tingkat lanjut. Di

dalam aplikasinya juga tersedia sebuah alat untuk men-debug script. Dengan



menggunakan Code hint untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan

dan pengembangan isi ActionScript secara otomatis.

H. Adobe Photoshop

1.Pengertian Photoshop

Kaeruddin, (2005 : 13) :

Aplikasi program adobe photoshop adalah program yang berorientasikan

untuk mengedit, memodifikasi, maupun memanipulasi gambar atau foto,

pengaturan warna yang semakin akurat, penggunaan fasilitas efek dan filter

yang semakin canggih, dan fasilitas pemodifikasian tipografi teks yang

semakin unuk dan fantastic.

Leo Agung, (2011 : 2) :

Adobe Photoshop adalah salah satu sofware untuk mengolah foto ataupun

gambar, dengan adobe photoshop kita dapat memperbaiki dan mempercantik

foto yang ingin kita cetak dengan menambahkan efek dalam foto tersebut,

sehingga foto yang biasa menjadi sebuah foto dengan tampilan yang berbeda

dan menarik.

Kelebihan dari Adobe Photoshop: (1) membuat tulisan dengan effect

tertentu, (2) membuat tekstur dan material yang beragam, (3) mengedit foto

dan gambar yang sudah ada, (4) memproses materi Web. Sedangkan

kelemahan dari Adobe Photoshop dalam menciptakan Image adalah bahwa

Adobe Photoshop hanya bisa digunakan untuk menciptakan Image yang

statis, dan juga dengan berkembangnya versi Photoshop sekarang ini



spesifikasi Komputer untuk menjalankan program Adobe Photoshop juga

harus sudah tinggi dan yang pasti akan diimbangi oleh harga yang tinggi pula.

I. ActionScript

ActionScript adalah bahasa pemrograman di Flash. Dengan actionscript

dapat mengontrol objek menggunakan kode tertentu. Untuk menampilkan

actionscript dapat dilakukan dengan beberapa cara dianaranya dengan

mengakses menu window lalu pilih actions, dengan menekan tombol F9 pada

keyboart dan dengan memilih tab actions.

Tanda baca penting dalam actionscript terdiri dari Curly braces “{“

dan “}”. Tanda ini digunakan sebagai awal (begin) dan akhir (end) dari

sebuah kode actionscript. Semi kolon “;”. Tanda ini digunakan untuk

mengakhiri sebuah statement, perintah atau sebuah deklarasi.

J. Waterfall

Masalah pendekatan waterfall adalah kurang mengertinya pembagian

project ke dalam langkah yang nyata atau jelas. Sistem yang disampaikan

kadang tidak dapat digunakan sesuai keinginan. Namun dengan model

waterfall mencerminkan kepraktisan engineering. (Al-bahra bin

Ladjamuddin, 2006:18)



Al-bahra bin Ladjamuddin, (2006:18)

Tabel 2.1 Model Waterfall

Model ini menawarkan cara pembuatan perangkat lunak secara lebih

nyata. Langkah-langkah yang penting dalam model ini adalah :

1. Penentuan dan analisis spesifikasi

Jasa, kendala dan tujuan dihasilkan dari konsultasi dengan pengguna

sistem. Kemudian semuanya dibuat dalam bentuk yang dapat dimengerti

oleh user dan staf pengembang.

2. Desain sistem dan perangkat lunak

Proses desain system membagi kebutuhan-kebutuhan menjadi system

perangkat lunak atau perangkat keras. Desain perangkat lunak

Requirement
Analysis and

Definition

System and
Software Design

Implementation
and Unit Testing

Integration and
System Testing

Operation and
Maintenance



menghasilkan fungsi sistem perangkat lunak dalam bentuk yang mungkin

ditransformasi ke dalam satu atau lebih program yang dapat dijalankan.

3. Implementasi dan uji coba unit

Selama tahap ini desain perangkat lunak disadari sebagai sebuah program

lengkap atau unit program. Uji unit termasuk pengujian bahwa setiap unit

sesuai spesifikasi.

4. Integrasi dan uji coba sistem

Unit program diintegrasikan dan diuji menjadi sistem yang lengkap untuk

menyakinkan bahwa persyaratan perangkat lunak telah dipenuhi.

5. Operasi dan pemeliharaan

System dipasang dan digunakan.Pemeliharaan termasuk pembetulan

kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya.

K. Flowchat

“Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan

dan hubungan antar proses beserta instruksinya. Gambaran ini dinyatakan

dengan simbol. Dengan demikian setiap simbol menggambarkan proses

tertentu. Sedangkan hubungan antar proses digambarkan dengan garis

penghubung” (Verdi Yasin, 2012:267).

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa flowchart

merupakan gambaran sebuah program yang disusun dengan simbol-simbol

untuk menggambarkan proses atau alur dari program tersebut. Langkah awal

dalam pembuatan program adalah dengan membuat flowchart.



Tabel 2.2 Flowchart

L. UML (Unified Modelling Language)

Unified Modeling Language (UML) adalah notasi yang lengkap untuk

membuat visualisasi model suatu sistem. Sistem berisi informasi dan fungsi,

tetapi secara normal digunakan untuk memodelkan sistem komputer” (Verdi

Yasin, 2012:268).

“UML (Univied Modeling Language) adalah bahasa pemodelan untuk

sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek” (Adi

Nugroho,2010:6)

Sehingga dapat disimpulkan, UML (Univied Modeling Language)

adalah pemodelan objek yang digunakan untuk menyajikan suatu sistem yang

berorientasi pada objek.

Start

Input
data

Proses data

Output
data End



UML merupakan sintak umum untuk membuat model logika dari suatu

sistem dan digunakan untuk menggambarkan sistem agar dipahami selama

fase analisis dan desain.UML biasanya disajikan dalam bentuk diagram/

gambar yang meliputi class beserta atribut dan operasinya.

1. Use Case

“Use Case diagram adalah gambar dari beberapa atau seluruh aktor

dan use case dengan tujuan mengenali interaksi mereka dalam suatu

sistem. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara actor

dengan system.(Verdi Yasin, 2012:268).

Use case dapat membantu kita dalam penyusunan sebuah sistem,

memberikan gambaran atau rancangan untuk semua yang ada pada sistem.

Use case dapat membantu menganalisa kebutuhan suatu sistem. Dalam use

case terdapat komponen yang membentuk sebuah use case seperti aktor,

use case dan use case relationship. Aktor mewakili siapa saja yang harus

berinteraksi dengan sistem. Sedangkan use case model adalah dialog

antara actor dengan system yang akan menggambarkan fungsi yang

diberikan oleh system. Dan untuk use case relationship adalah suatu

hubungan antara actor dan use case atau use case dengan use case. Dan

untuk Association/ Directed association yaitu hubungan statis antara

elemen. Umumnya menggambarkan elemen yang memiliki atribut berupa

elemen lain. Dan untuk Generalization/ Pewarisan merupakan hubungan

hierarkis antar elemen.



Tabel 2.3 Simbol Use Case Diagram

Simbol Keterangan

Aktor : Seseorang atau sesuatu yang

berinteraksi dengan sistem yang

sedang dikembangkan.

Use Case : Peringkat tertinggi dari

fungsionalitas yang dimiliki sistem.

Association : Relasi antara aktor dan

use case

Generalisasi : untuk memperlihatkan

struktur pewaris yang terjadi.

Verdi Yasin, (2012:270).

2. Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas,

digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu

operasi sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya seperti use

case atau interaksi. Activity Diagram berupa flow chart yang digunakan

untuk memperlihatkan aliran kerja dari sistem. (Verdi Yasin, 2012:270).

Dapat disimpulkan bahwa Activity diagram adalah suatu proses yang

terjadi pada sistem yang menggambarkan alur dari aktivitas secara garis

besar dalam suatu sistem.

Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang

mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram tidak

menggambarkan sifat internal dari sebuah sistem dan interaksi antara

beberapa sub sistem secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-

proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum.



Simbol Keterangan

Titik Awal

Titik Akhir

Activity

Pilihan untuk pengambilan

keputusan

Fork; untuk menunjukkan kegiatan

yang dilakukan secara parallel

Rake; menunjukkan adanya

dekomposisi

Tanda Waktu

Tanda Penerimaan

Aliran Akhir (Flow Final)

Verdi Yasin, (2012:271).

3. Sequence Diagram

Sequence Diagram adalah gambaran tahap demi tahap yang

seharusnya dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case

diagram. Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun

berdasarkan urutan waktu. Dalam sequence diagram terdapat 2 simbol

yaitu : (Verdi Yasin, 2012:272).

a. Actor, untuk menggambarkan pengguna sistem

b. LifeLine, untuk menggambarkan kelas dan objek

Dapat disimpulkan bahwa sequence diagram adalah rangkaian langkah

– langkah aktifitas atau proses berupa pesan yang dikirim antar objek.

Tabel 2.4 Simbol Activity Diagram



4. Class Diagram

Class Diagram adalah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan

menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan

berorientasi objek. Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi

class, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti

containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Class diagram berfungsi

untuk menjelaskan tipe dari objek system dan hubungannya dengan objek

lain. Objek adalah niali tertentu dari setiap attribute kelas entity.

Class memiliki tiga area pokok :

1. Nama (dan stereotype)

2. Atribut

3. Metoda
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Tabel 2.5 Class Diagram

Nama Class

Atribut

Method

Nama Class

Atribut

Method




