
CLASS DIAGRAM 

 

• 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 (metoda/fungsi). 

• Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan objek beserta 

hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. 

 

Definisi Object dan Class 
Object adalah gambaran dari entity, baik dunia nyata atau konsep dengan batasan-batasan 

dan pengertian yang tepat. Objek bisa mewakili sesuatu yang nyata seperti komputer,mobil atau 

dapat berupa konsep seperti proses kimia, transaksi bank, permintaan pembelian, dll. Setiap objek 

dalam sistem memiliki tiga karakteristik yaitu State(Status), Behaviour(Sifat) dan Indentity(identitas). 

Class adalah deskripsi  sekelompok objek dari property(atribut), sifat (operasi), relasi antar 

objek  dan sematik yang umum. Class merupakan template untuk membentuk objek. Setiap objek  

merupakan contoh dari beberapa class dan objeck tidak dapat menjadi contoh lebih dari satu class. 

Penamaan Class menggunakan kata benda tunggal yang merupakan abstraksi yang terbaik.  

Pada UML Class digambarkan dengan segi empat yang dibagi. Bagian atas merupakan nama 

dari class. Bagian yang tengah merupakan struktur dari class(atribut) dan bagian bawah merupakan 

sifat dari class(operasi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Window 

Origin 
size 

Open() 
Close() 
Move() 

Display() 

Pegawai 

Nip 
Nama 
alamat 

Tambah() 
Simpan() 
Close() 



Class memiliki tiga area pokok : 

1. Nama, merupakan nama dari sebuah kelas 

2.  Atribut, merupakan peroperti dari sebuah kelas. Atribut melambangkan batas nilai yang 

mungkin ada pada obyek dari class 

3.  Operasi, adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sebuah  class atau yang dapat dilakukan 

oleh class lain terhadap sebuah class 

• Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut : 

– Private 

– Protected 

– Public 

– Package 

–  

 

 

 

 

 

 

 

HUBUNGAN ANTAR CLASS 

1. Asosiasi, yaitu hubungan statis antar class.  

2.  Agregasi, yaitu hubungan yang menyatakan bagian (“terdiri atas..”). 

3. Pewarisan, yaitu hubungan hirarkis antar class. Class dapat diturunkan dari class lain dan 

mewarisi semua atribut dan metoda class asalnya dan menambahkan fungsionalitas baru. 

4.  Hubungan dinamis, yaitu rangkaian pesan (message) yang di-passing dari satu class kepada 

class lain.  

 

Nama Class 

Atribut 

Metode/operasi 



 

MULTIPLICITY 

Walaupun multiplicity ditentukan untuk class, multiplicity menentukan banyaknya object yang 

terlibat dalam relasi. Multiplicity menentukan banyaknya obyek yang terhubung satu dengan yang 

lainnya. Indikator multiplicity terdapat pada masing-masing akhir garis relasi, baik pada association 

maupun aggregation. Beberapa contoh multiplicity adalah : 

1 Tepat satu 
0..*           Nol atau lebih 

1..*           Satu atau lebih 

0..1  Nol atau satu 

5..8           range 5 s.d. 8 

4..6,9  range 4 s.d. 6 dan 9 

 

 

 



 Sebuah object MK Ditawarkan berelasi dengan tepat satu object Dosen, misal : MK 
Perancangan Basis Data berelasi dengan Prof. Scott Tiger. 

 Sebuah object Dosen berelasi dengan nol atau empat MK ditawarkan. Misal : Prof. Scott Tiger 
berelasi dengan Sistem Berkas, Perancangan Basis  Data, Metode Berorientasi Obyek dan Basis 
Data Lanjut 

 

Class Diagram diperoleh berdasarkan dari database 

Contoh Kasus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absensi Keluar

nip : text

nama : text

masuk : date/time

pulangt : date/time

tanggal : date/time

hari : int

- Cari 

- Absen

- Masuk

- Keluar

- Pulang

Pegawai

nip : text

nama : text

jns_klm : text

tempat : text

tgl_lahir : text

agama : text

status : text

alamat : text

Gaji

nip : text

pks : currency

insentif : currency

tanspot : currency

fungsional : currency

gapok : currency

to_gaji : currency

nama_p : text

pot_sim_kop : currency

pot_sim_sk : currency

angs_pjm_kop : currency

asuransi : currency

gj_terima : currency

- Tambah

- Edit

- Hapus

- Cancel

- Simpan

- Keluar

Pendidikan

nip : text

nama : text

pendk : text

univ : text

jurusan : text

thn_lulus : text

- Tambah

- Edit

- Hapus

- Cancel

- Simpan

- Cari

- Keluar

Keluarga

nip : text

nama_peg : text

nama_istri_suami : text

status : text

kelamin : text

tempat : text

tgl_lahir : text

agama : text

nama_anak1 : text

jns_klmn : text

tmpt : text

tgl_lhr : text

nam_anak2 : text

jns_klm : text

tmpat : text

tgl_lhir : text

- Tambah

- Edit

- Hapus

- Cancel

- Simpan

- Cari

- Keluar

- Cetak

- Cari

- Keluar

1..1 1..1 1..~ 1..1

1..1

1..~1..~

Absensi Masuk

nip : text

nama : text

masuk : date/time

pulangt : date/time

tanggal : date/time

hari : int

- Cari 

- Absen

- Masuk

- Keluar

- Pulang

1..~ 1..1



 


