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ACTIVITY DIAGRAM 

• Menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam 
sebuah proses 

• Dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan 
aktifitas proses bisnis 

• Struktur diagram ini mirip flowchart atau Data Flow Diagram 
pada perancangan terstruktur  

• Sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih 
dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu 
memahami proses secara keseluruhan 

• Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use 
case pada use case diagram 



Simbol Activity Diagram 
Simbol Keterangan 
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Sebuah cara untuk mengelompokkan 
activity berdasarkan Actor 
(mengelompokkan activity dalam 
sebuah urutan yang sama) 
 

 

 

 

 

 



CONTOH ACTIVITY DIAGRAM 
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Activity Diagram Proses Peminjaman Film  



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

• Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario 
atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari 
sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa 
yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja 
yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan. 

• Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram 
• Memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk 

menghasilkan sesuatu didalam use case  
 
 
 



Simbol Sequence Diagram 

Actor

object 

Menggambarkan orang yang berhubungan dengan sistem 

Menggambarkan sebuah penggambaran dari form 

Menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya sebuah 
pesan 

Menggambarkan pengiriman  sebuah pesan 



Contoh Sequence Diagram Login 

 



Statechart diagram 
• Statechart diagram menggambarkan transisi dan perubahan 

keadaan (dari satu state ke state lainnya) suatu objek pada 
sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. 

• Pada umumnya statechart diagram menggambarkan class 
tertentu (satu class dapat memiliki lebih dari satu statechart 
diagram). 

• Dalam UML, state digambarkan berbentuk segiempat dengan 
sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisinya saat itu. 
Transisi antar state umumnya memiliki kondisi guard yang 
merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan, 
dituliskan dalam kurung siku. Action yang dilakukan sebagai 
akibat dari event tertentu dituliskan dengan diawali garis miring. 

• Titik awal dan akhir digambarkan berbentuk lingkaran berwarna 
penuh dan berwarna setengah. 
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Contoh State Diagram 


