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ABSTRAKSI

.'€rancangcut sislent hlsa merutpaksn sualu alal pemleleksi itnplenrcnlusi dan
'.t,t[uk,nenu.dahkan dulam meng,gumburkan dan menielaskan bagaimana
.,ttent akan bekerju. Oh.iect ()rierrtecl Design (U)D) adalah nrctttde untuk
niemodelkan rancangan sistem berbasis objek. Setiap <tbyek yang
.;empunyai pengaruh paela si.slem diiadikan kelas, dari kelas lersebut

;ievluasi ulang unluk rtelihat stttlus kebakuannya, seiauh mafla
.::erlibalannya clqlam sislem. Perancangan sislem berbasis objek lebih

":rnekankttn pengttnulisucur podu kelus-ohyek seperli lerjaclinya ogregasi

.i-tn petuarisan, hul ini tlapol uen$itkuskon obyek lebih terperinci unluk
*:enggantbarkan sislem yong tehih ktnkrit. Hasil clari penelitirttt sdalah
. ,nsaptual perancung,an svslem infitrurusi pargaruatl linggi di kola
:.,rakarlil berbasis ohjecl oriented design

..: Kunci : Peranczurgan Sistern, Object Oriented Design, Perguruau Tinggi, Kota

:aliarta

: E\DATTTILUAN
Perguruan tinggi sebagai

*. i satu lembaga yang memberikan
' r-r elenggaraan pelayanart
",v- jidikarr kepadti kotrsunretl
:,:.anggannya] dalanr rangka

*::.zukkan kualitas hidup /Qua li4' tf
n rking LifeJ rtekilui pendidikan
r: diselenggarakan secara
::rnatis, logis, ilrrriah, kottsisten

-Lr lgrgncana. Perguruan

::Ji mempunyai tugas sangat
,'rral dalam menyiapkan sumber

-- : mantrsia yang handal,

agar rnanlpu bertindak sesuai dettgan
perubahan sosial rnenuju tnasyarakat
yarg berihnu pengetaltuan datt

lrernrartabat (Suranto. 2002 ).
Permasalahan kualitas dalarn

perguruan tinggi metnpunyai arti
yang sangat penting dalam rangka
rnernberikan kualitas belajar-
rnengajar sesuai har*pan siswa

[harapan pasar] dan kurikulum yang

menghasilkan SDM yang berkualitas
(Nurahmad, 2001). Hal ini sesuai

dengan tujuan pendidikan yaitu
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-renghasilkat kualitas pendidikan
::tla proses dan hasil pencliclikannya

)-ro-ionegoro clalam Nurahrnad,

- ,'01).

RestruLturisasi dan reformasi
:.euajetneu pendidikan Perlu

--ialisanali'an agat' keluatan y'dng

--rasilkan berkualitas dan

.empnnyai nilai guna, Berhmlilas

--.lnya mampu rnemenuhi kebutuhan

:-i..ar dan menciptakarr pasar serla
.rnpu rnemecahkan rnasalah-

-:salah yang ada dalarn dunia kerja.
"."ilrlqi €:una artinya rnerniliki
.trsuatu yang berguna dan momiliki
. :.lnggulan atatr kelebihan ditrarrding
::r,qan yang ltrin (Mzrnrraba, 2000).

Bagaitnatm sctrualt lcntbaga
-.*drdikan dapat dikatakan kleal.

<atalian ideal jika lertrbtga
,:-Jidikarr t$scbut urernPttnYai

:.i.t larik, Daput diPertanggttng
. Lbkan, Mantpu ntenherikan
t' )tLthstl pasqr, Nfcncelak generasi

- "l bcrguno dtrn nxl,rt7tt

, "":onntnikctsi clengon sittltu sa.ict

: :\'anto, 2002).
Langkah proakti/' sebagai

.,r::ltas dini dalarn rnenYikaPi

"---Dahan-perubahan yang cukup
-,:. Jasar tersebut, merupakan

" :,kan arrtisipasi, realisi rcsporrsif

;- sensitif dari konsekueusi cuo/tt.rl

:cs era global. Oleh karenatlYa
,j-,? individu maupull len-rbaga

"r-,,i berubah dan tlralnpu
"' r:'antisipasi agar kualitas SDM
. ndalir ketinggalart derrgm yattg

.,.:.

Sebagai salah satu solusinYa
L. :-1 pernberian inlu-rmasi YanB
::' j3p parla calon mahasiswa Yang

"u..: rnaSuk perguruan tinggi D3, 51

mauput 52. Sistern informasi ini
bertujuan untuk menamPilkan
potensi dan kemaurpuan masing-

rnasing perguruan tinggi, yang ada di
Wilayah Surakarta.

Kota Surakarla memiliki
banyal pergdruan tinggi yang dapat

dijadikan sebagai sunber
peningkatan ilmu pengetahuan yang

optimal sesuai keinginan para calon

mahasiswa. Perguruan tinggi tersebut
antara lain : Universitas Sebelas

Maret [UNS] Surakarta, Universitas
Muhamrnadiyah Surakarta, Sekolah
Tinggi Seni lndonesia, Sekolah
Tinggi Agama lslam Surakarla,
Universitas Slan-ret RiYadi,

LJniversitas Tunas Peurbanguuan,

S'|IE ATJB, STM]K ATJB, SIES

Surakarla, Politeknik Pratama Mulia
dan lain sebagainya.

Sesuai dengan adanYa

otonorni daerah rnaka pengeiotaan
perrdidikan yang ada di kota ini perlu

diberdayakan lagi sehingga Perlu
dibuat suatu sistettr infortnasi
pendidikan kota surakarta Yang
bertujuan urtuk daPat menarik
kunjungan para calon rnahasiswa dari

berbagai daerah.
Dalam meranoang suatu

rcrrcana ke suatu progralll studi di
perguruau tinggi, salah satu

infonnasi penting yang dibutuN<an
pala calon rnahasiswa adalah

infornrasi tentang program shrdi,

biaya kuliah, staf pengajar dan rute

perjalanan menuju lokasi tersebut.
lnformasi ini diPer'lukan

untulr menentukan lokasi perguman

tinggi yang akan didaftar, karena

setiap calon mahasiswa berbeda-beda
dalam pernilihan jurusan atau
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r'..Jarn studi sesuai dengan

' :,.;r:r3r1g&r1 mereka sendiri-sendiri.
Untuk itu penyusunan

'':- -'.carlgafl inforurasi tentang
'* -.;:'dn'r studi dan jurusan yang ada

- :eBap perguruan tinggi, bias di
'.*:: u'ebsite atau softwale yang
,-::natis yang dapat diakses

. ':.:.rruh pelosok. Sebelum
:.:-i.angan softwar-e tnaka data
;;::: dianalisis dengan Orientasi

: . ii Design, sehingga akan
-.:-::rgkatkan jumlah pendaftar ke
'.:'.iruan tinggi, yang tentunya akan
* e::r glatkan .iumlalr mahasiswa.

-'T:AR TEORI
Struktur obyek dan hirarki

: .. yang meliputi penjelasan
:"- ijrg hirarki generalisasi dan

: ::.liisasi, struktur bagian (whole
' .:-. :-lgregasi) hubrurgan antar
" ::- atribut-atritrut obyck, perilaku
' :\ Jadi di dalaur analisis
:'-..:raan dengar "Apa" yang haJuS

:::r laliukan yang bcrhubungan
..:- -:r teknologi yalrg ada

-:.ion, 1994 daliutt tstanto,
l

Nlenurut Ruutbauglt clalaur

) blec't ()rierrted lt loclcl ing utrcl

;,r .fbr Datahose Applic:cttion
,:r'.r-.delan berorientasi objek dan
:'::.Jinusn untuk aplikasi data).

- - -:ientasi dzui tnentransformasi
' ,::l analisis dunia nyata ke dalarn
* - rentuk yaug bisa dirnengerti

: - sistetn kotnputer. Peuanraan

-' ,; ini dan Object Design (desigrt
" :^ [Blah4 1998 dalarn Istanto,

-.-

Object Oriented merupakan
i- sarri berrtuk pen'odelan iirrgliup

masaiah melalui obyek-obyek ya,rg
terdirt dari definisi prcses dan
clefinisi data sebagai satu kesatuan
atau satu unit [Yourdon,1994 dalam
Istanto, 2003]. Perancangan

berorientasi pada obyek meliputi
pengetahuan dari dunia nyata dan
kemampuan untuk rnengabstraksikan
karalleristik-karakteristik penting
dalam tujuan perarlciilrgan perangkat
ltrnak yang dipakai kembali dengan
kendala dan perul''ahan selta
pemeliharaan seminimal mungkin.
(Yourdon, 1994 dalarn lstanto, 2003).
Tujuan utarrna pernodelar
berorientasi pada obyek adalah
perancangan yang dibangun di
sekitar dunia nyata. Obyek-obyek di
duda nyata dengan segala sesuatu
yang melekat padanya/properti serta
aktifitas yarrg dilakukan. Banyak
rnctodologi yang digunarkan untuk
nrenotasikan Object ( )rienled l)esign
tetapi yarrg paling buryak dipaliai
rrrerrggunaka'r Ob.1ec't h4odeling
'l'ec'hnique untuk pengernbangan dan
notasi grafis yang digarnbarkan
dalarn teks

Dalarn perkcrnbangannya
( ) b1 e c't l'[ottcl ing'l'ec' h nique (ON4'l)
digarrti dengan tln(ie d Modeling
[,anguange (UML) yang
direkornendasika.n oleh Rurnbaugh,
Booch dan Jacobson (lstanto, 2003).
Sebelurn analisa dilakukan perlu
dikernbangkan satu deslaipsi
peflnasalahan. Use c'ase digunakart
untuk menentukan siapa dan apa

yang berinteraksi dengan sistem dan

uutan tugas-tugas apa untuk tujuan
dari sistern. Secara khusus apa yafig
dimaksud dengan perancaflgan

halarnan-36
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.ng berorientasi Pada obYek,

;.cara fundamental nreliPuti :

\otasi
Dirnana kita bisa

-:ngkomunikasikan ide-ide kita
r^.:ang perancangan ke sistem yattg
-;in kita buat buat dengan
*.:nggunakan pemodelan atau notasi

=g sudah ada.

:rrategi
Mernberikan sekumPulan

',.rutuhan, sePerti dokumnetasi

:-gan satu model ofiecl orienled

: :.4n, bagairnana rnelaliukan

:'i3)'asa perangkat lunali berkenaan

:xgan menyusun satu Perancangan
'r:asis obYek, darimana
-:xrcangan akan dimulai, tahaPan

i: saja Yang Perlu dilaliulian,
'- r:31T1 "Jranrctvork" atau

-:.ltektu" apa Yang sehatusnYa

. :":rkirakan atau diharapkalr untuk
- -.gakhiriny4 sirlalr satu tuiuatr
-..'l orientecl tlesign dan

-:'.:dologi yang lain adalah bisa
- -rperkenalkan secara konsisten

*,: bisa diprediksikan ke clalam

' .€s pengembangtrn Perangkat

-- ,ri (lstanto, 2003)

\.'rteria yang Paling baik
Jadi kita bisa rnerniliki

.--::1a satu tttluart cara
'r,:- gevaluasi satu Peralrgangan

-l -t melihat apa yatlg scharusttya

;,: ditcrirna/occuplc/
* "-'.il*lrejectscl utau direvisi.
q:lek

Obyek adalah segala sesuattr

* : -a fisik dan konseptual yaug bisa

::"-rukan disekitat kita beruPa
-r:-::,qkdt ketas, Perangkat lunak

. ':men-dokumen Yang dikerialan
*.;;sia dan kejadian-kejadian'

Obyek rnerupakan satu konseP,

abstraksi atau sesuatu Yang
rnengartikan aplikasi. Suatu obyek
rnerupakan instance atau kejadian

dari satu kelas, hal ini daPat

diturjuklian dalarn garnbar -1 (Blaha

1998 dalarn lstanto 2003)'

Garnbar 1 - ObYek

Diatas adalah sebuah contoh

rnengenai beberaPa obYek Yaitu
orang sebagai mahasiswa, orang

sebagai penduduk dan orang sebagai

pegawai. Dalam ketiga obYek ini

dapat tllelnuat satu orang atau

berlainan orang. Gambar 2

ditunjukkan tentang obYek dari

poligon.

Garnbar 2 - ObYek

Diatas adalah sebuah contoh

mengenai beberaPa kelas Poligon :

segi empat, belah kefuPat, jajaran

Jranslasi

lralaman-37
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,n1mg. Ketiga macam obyek ini
r;:lah kelas poligon
le las

Kelas adalah menggambar
,:: sekelompok obyek dengan

:- -.:erti yang sama (atribut-atribut
.". ek), psrilaku umum (operasi-

-"::asi dan diagram keadaan),

-. lngan yang sanra deugan crbyek

;: lain. Kelas dart htrbungatmya
.-,-.lnbarkatt dalarn satu diagram
,: s. contoh Gambar-3.

Gambar 3 - Kelas

: ,s merup&kan sekumpulan satu

iebih obyek dengan atribut-
. i* , -l dan operasi yang samit

: -iriti satu diskripsi bagairnana
:' -tuot robyek balu dalarlr kelas

;:.r.2003)
. .-lilut

Atribut tnerupakan llallla
.:= (keterangan obyek) dari satu

, , ; mB menggambarkan satu nilai

' r \u'ibut sering kal'i diketahui
- ii ,1 -r kata sifat atau dengan nilai-
- ! :bsrak yang khusus. Contoh
g-:x-4: setiap rnobil memPunYai

:- :=.*asi yang daPat membedakan
" ': satu dengzur rnobil Yang
.'- ' Istanto,2003).

No_Rangka
STNK
Tahun_rakitan
T

Garnbm 4 - Atributmobil

Atribut adalah properti,
kualitas, karakteristik atau data yang

dapat ditentukan pada orang atau

benda sehingga obyekAielas memiliki
nilai.
Operasi atau metode

Operasi merupakan satu

fungsi atau prosedur yang bisa

dilakukan ke atau oleh obyek dalarn

satu kelas. Contoh Gambar-S, Ias

mobil yang dapat dikerjakan padanya

atau olehnya adalah dirakit,
diperbaiki, dijalankan. Kelas poligon
dapat digambar, dihapus dan

sebagainya. Metode meruPakan

berrtuk implementasi sttattt operasi

bagi satu kelas

Gambar 5. -Operasi
fvletode adalah perilaku

spesifik dimana suatu obyek

mernpunyai tanggung -iawab untuk
rnenarnpilkannya ditentukan problern
domain dan tanggungiawab sistern.

Metoda digarnbarkan secara abstraksi
yang rinci dan perilakrr dari otryek

clalarn kelas.

Konsep Agregasi (Whole-Part)
Agregasi adalah hubungan

"bagian-dari" atau "bagian-ke-

keseluruhan". Suatu kelas/obyek

halarnan-38
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-.rir\ lnemiliki atau bisa dibagi

,;i kelas/obYek tertentu dimatta

-.b1ek yang disebut kemudian
--.'.ikan bagian dari kelavobyek

- terdahulu. Agregasi adalah

Lrenfuk kltusus clari suatu

: :>r Q.Jugroho, 2007 d'alarn

: . 2003). Bila kita Perhatikan
": sttatu Personal ComPt(er (PC)

, ::rbagi atas bagian-bagiannYq

-rC. CPti bisa terbagi lagi

,jr chasis, RAM, kiPas

- :'.{1n. Hubungan PC dengan

: -,r adalah ntinitnal satu atau

.j.ui satu. l-lubungur PC dengatt

.-;- adalah sattt ke satu atau lebih.

Garnbar'6 - Notasi Struktur
Agregasi

-i!ep Getleralisasi-
::ralisasi (Inheritance
. ,t a risan)

Generalisasi meruPakan

-:J:en antar kelas (suPerkelas)
' ::lu otsu lebih variasi dari kelas

.:las; Generalisasi

-:,rganisasikan kelas-kelas

-:r persamaan datr PerbedaannYa

--: terstruktttr yang

--ulbarkan secllla obYek.

i...i"s tnenghturdle atribut-

atribut . operasi-operasi state diagrarn

clan asosiasi yang ulnum, sedangkan

subkelas menarnbah atribut-atnbut,
operasi-operasi, state diagram dan

asosiasi khusus (lstarrto, 2003).

Gambar 7 dan Gatrbar 8,

ditunjutkan tentang generalisasi-

spesialisasi.

Gambar-7 Notasi Struktur

Gencrali sasi-Spesi ali sasi

Garnbar-8 SPesialisasi

Kendaraar bennotor

Eliminasi .lumlah Kelas
Darr sejumlah calon kelas

diatas dilakukan elirninasi untuk

memperoleh jurnlah yang

sebenamya. Beberapa pertimbangan

dalam rnelakukan eliminasi Yaitu
(Nugroho, 2002 dalam lstanto, 2Ct03)

l. Recludant c/as.ses. Yaitu
pengulangan kelas. dirnana

tcrdaPat kelas Yang
mcngandung infbrrnasi Yang
sama.

halarrran-39



L\AL ILMIAH STMIK AUB
. :..ume 02, Desember 2003 ISSN:1693-590x

Irrelet,anl or vilgue c/a.rses.

Kelas yang tidak relevan
dengan permasalahannya
kme,na tidak dryat
didefinisikrr dengan jelas

sifat atau propertinya.
Attribut. Dipalai hanya
sebagai nilai (value) dalarn

suatlr kelas. Apabila
dipandang penting maka
dapat menjadi sebuah kelas.

I Operalion. Kelas Yang
terbentuk karena ada oPerasi

terhadap kelas yang lain.
r Roles. Partisipasi dari

hgbungarr / asosiasi yang
terjadi diantara kelas.

r. Derived classes. Selarna

analisis sebaiknya dihindari
kelas yang rnasih bisa
diturunkan.
Implenrcntation inJbrnwtictn.
Selama analisis sebaiknya
dihindari untuk memberikan
irnplernentasi terhadaP

intbnnasi 1'ang terperirtci.
Berdasarkart 7 buah

-,e-:--nbangan di atas malia calon
,;: . dapat dielirninasi sebagai
"drrut dengan melihat berdasarkan
't-:lahan kata benda yang sudah

Dalam kenyataan, biasanYa
',r:-k dari struktur generalisasi-

r,r.-:lisasi adalah suatu hirarki.
,ltctr contoh garnbar 9, dibawah ini
*u.::: suafu perusahaan, orallg dapat
'r*-:palian beberapa macam obyek
d:€r-n pemilik, direksi dan

'-.i:-. :\\'an.

Gambar g-Struktur Generalisasi-
Spesialisasi perusahaan

Untuk proyek pengembangan
perangkat lunak, satu siklus hidup
rnerupakan cara mengetahui
pengertian secara tradisional
" tahapan-tahapan" atau akti fi tas yang

harus dilakukan selama proyek
berlargsung. Yang menunjuk ke

suatu peitanyaan tahap-tahap apa

yang perlu dilakukan secara

berurutalt. Dalarn "SrsJiware

Conflict" (Englewood Cliffts, l99l
dalarn Istanto, 200:i), konsultan
Roberl Glass rnenunjulikan bahwa

siklus hidup perarrgkat hmak hanya
rnerupakan satu bentuk khusus dari
paradigma menyelesaikan petmasala
Iran secara universal.
Obyek Penelitian

Bahan yang digrrnakan
adalah semua data yang berkaitan
dengan informasi perguruan tinggi
yang ada di Surakarta. Data tersebut

berasal dari berbagai sumber, yang

rneliputi ssmua informasi masyaralcat

yang berkaitan langsung maupun

tidak langsung dengan pergtuuan

tinggi dipilih.
Pengumpulan Data

1. Data Kualitatif

halaman-'{0
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Data tersebut lnetiputi : data

tenthng jarak, data jalao,
progdi ymrg ditawarkan serta

fasilitas yang dimiliki
psrguuan tinggi.

2.I)ata Kuantitatif
Data kuartitatif Yang
digunakan adalah biaYa

meliputi : biaya perkuliahan.

PENGUMPULAN DATA
Data yang diPeroleh secam

langsung dari sutnbemYa lllaupun
melalui brosur dan berbagai

infonnasi lain serta metnbaca

literatme guna mendukung
penelitian. Perguruan tinggi yang di
pi1ih, adalah pergmuan tinggr swasta

di Solo ymrg mernpunYai jumlah
mahasiswa yang cukup besar, Yaitu 6

perguruan tinggi, UMS, Uniba,

Unisri, UTP dan STIES serta STIE
AUB.

PERANCANGAN SISTUM
BERBASIS OBYEK
l. Abshaksi rnasalah

2. Menentukan kelas
3. Menentukatt atribuf dan operasi

L Menenfukalt struktur obYek dan

hirarki kelas
5. N{enentukan asosiasi

6. MenentukBn atlibut link
7. Membuat diagrarn kelas

IIASIL PROSES KONSEPTU
ILISASI

Penulisan konsePtualisasi ini
digunakan untuk menyusun
tbnnulasi yang bersifaf sementara.

Penyusunan ini bertujuan untuk
mernberikan fokus (rvalauPun

minimal) pada fungsi-fungsi yang

diinginkan untuk membuat agar

sistern dapat berjalan dengan baik.
Berikut beberapa perflyalaan

mcndasar tentang aplikasi yang akan

diginakur berdasarkan

konseptualisasi yang telah dibuat
sebelumnya:

1. Aplikasi dibuat untuk Para
pemakai infonnasi P€rguman
tir',ggi

2. Masalah yang hendak.
dipecahkan berkaitan dengan
pernberian infonnasi tentang
jalur yang dilalui antara satu

Iokasi menuju lokasi lain.
3. Perancangan ini digunakan

untuk aplikasi pada lernbaga

4. Aplikasi akan digunakan
pada waktu pengguna
hendak memutuskan untuk
melakukan pendaftaran

5. Aplikasi dibutuhkan oleh
pernakai informasi yaitu Para
calon mahasiswa baru

6. Aplikasi nantinya akan

bekerja nrenggunakan antar

tnuka petnaliai dengatr cara

rnenampilkan infonnasi
tentang biaya pendidikan,
program studi jurusan.

Menentukan Kelas
a. Abstraksi Masalah

Perancangan informasi
Perguruan Tinggi Kota
Surakarta bertujuan atau

mernpunyai kernampuan :

1. Dapat rnenunjukkan
lokasi di Kota
Surakarta yang meliPuti
UMS, LJniba" Unisri,
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UTP dan STIES serta
STIE AUB.

2. Nama perguruan
tinggi,alamat dan
fasilitas yang dirniliki
setiap perguruan tinggi.

3. Setiap perguruan tinggi
memiliki program studi
yang diunggulkan dan
ditawarkan pada calon
mahasiswa.

l. Menarnpilkan catatan
informasi tentang
waktu lamanya kuliah,
biaya dan kornpeterrsi
scrta kualitas lulusiur.

Dari abstraksi rnaszrlah cliatas

terclapat kata yang {crcetak
tebal dimaksud untuk
rnenandai calon kelas yiurg
nantinya akan dilakukarr
proses eliminasi dalarn
rnencari kelas baku.

l. Proses Eliminasi l(clas
Dari sejrunlah kelas

-:lrentara diatas dilirkukan
: -:rinasi untuk utoutperolelt
*-rlah yallg scbenarnya.

- :a*'ah ini adalah tabel proses
: rninasi menggunakan 7

:,:nurbaugart clirtriuasi.
Reduclant c'lns.ses. Yaitu
pengulangan kelas, dirnana
terdapat kelas yang
mengardung infornrasi yalg
salna.

- irrelevant or vague c,/ds^res.

Kelas yang yil1g tidak
relevan dengan
permasalahannya karena
tidak dapat didefinisikan

dengan jelas sifat atau
propertinya.
Aflribut. Dipakai hanya
sebagai nilai (value) dalarn
suatu kelas. Apabila
dipandang penting malia
dapat menjatli sebuah kelas.
Operalion. Kelas yang
terbentuk karena ada operasi
terhadap kelas yang lain.
Ro/es. Partisipasi dari
hubungan / asosiasi yang
terjadi dianlara kelas.
Derivecl classes. Selama
analisis sebaiknya dihindari
kelas yang masih bisa
clittrunkan.
lmplenrcntuliort ittJbrnrulion.
Selmna analisis sebaiknya
dihindari untuk rnemberikan
implementasi terhadap
infonnasi yang terperinci,
sesuai tabel l.

3.

1.
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Tabel .1 ProsesElirninasi Kelas

Nrl Calon,Ketas Definisi Ataiaauiminasi Ket

I Lembaga Pendidikan
/D^-^,,,-,an T;---i\

Tereliminasi Roles Asosiasi diantara
kelas

1 Kota Surakarta Tereliminasi Inrplernentation inf. Penjelasan inf.

detail

J Lokasi Kelas

4 i,MS Kelas

5 UNISRI Kelas
*

6 LINIBA Kelas

7 tJsTP Kelas

8 STIE AUB Kelas
*

8 STIES Kelas
Atribut Nilai dalam kelas

9 Nama Tereliminasi
Tcreliminasi Atribut Nilai dalam kelas

E...ili Tereliminasi Atribut Nilai dalam kelas

D.nodi / h Kelas

I3 Biava Kelas i.

t4 Waktu Tereliminasi Atrtbut Nilar qala

15 Jalur transPortast Tereliminast Roles Asoslasl glantat

kelas

t6 Sarana pnbadi Kelas

t7 Sarana umum Kelas
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Kesimpulan
1. Perancangan sistem dengan

berbasis oblek rneurudahkan

calon mahasisrva baru untuli

mendat'tar ke Pergwuall
tinggi Yang dituju'

2. Dengan menganalisa sistern

dari dunia Yang sebenatnYa

daPat diketahui Pemodelan
psrancangan sistem berbasis

objek menggunakan notasi
( lniJied iulodel ing Language

tmtuk Perancangan informasi

tentang data base Perguruan
tinggi di Surakarta.

Saran
1. Perancangan ini masih sebatas

perancangan secara

konseptual. Nanrutr

perancangan irri daPat

digtrnakan scbagai waclItIa

pengenalan Otrject Orientcd

Design Pada Pettrrogriurliur.
khususnYa Perguruan tirrggi

di kota Surakarta.

2. Petaucaugatr irli daPat

dijadikan sebagai b'ahatr

untuli Pr:nelitiarl
berkelanjutatt dalanr

perangkat luttak.

3. Untuk uremudahkaturYa

sebaiknya setiaP Perguruan
tinggi metnPunYai website

data basenYa, sehingga daPat

dilihat dan dibaca oleh calon

mahasiswa.
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