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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Raspberry Pi 

Raspberry Pi adalah sebuah komputer sebesar kartu kredit . dikembangkan di 

Inggris oleh Raspberry Pi Foundation. Nama Raspberry Pi diambil dari nama buah, 

yaitu buah Raspberry,  sedangkan Pi diambil dari kata Python, yaitu adalah nama dari 

sebuah bahasa pemrograman. Python dijadikan bahasa pemrograman utama dari 

Raspberry Pi. tapi tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bahasa 

pemrograman lain pada Raspberry Pi. 

Raspberry Pi memiliki komponen yang hampir sama dengan PC pada 

umumnya, seperti CPU, GPU, RAM, Port USB, Audio Jack, HDMI, Ethernet, dan 

GPIO. Untuk tempat penyimpanan data dan Sistem Operasi Raspberry Pi 

menggunakan Micro SD dengan kapasitas minimal 4GB, sedangkan untuk sumber 

power berasal dari micro USB power dengan sumber daya yang direkomendasikan 

yaitu sebesar 5V dan minimal arus 700 mA.  

2.2 Model Raspberry Pi 

Raspberry Pi mempunyai beberapa model produk yg saat ini beredar di pasaran, 

ukuran dari tiap model yang tidak jauh berbeda, yaitu mempunyai ukuran sebesar kartu 

kredit, yang membuat beda dari tiap model yaitu spesifikasi dan perangkat yang 

terpasang pada Raspberry Pi tersebut.. Beberapa model yang ada  di pasaran saat ini 

adalah model Raspberry Pi 1 model A+, Raspberry Pi 1 model B+, dan Raspberry Pi 2 

model B. 
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1. Raspberry Pi 1 Model A+ 

Model ini beredar di bulan November 2014, untuk mengganti model 

sebelumnya yaitu Raspberry Pi model A. Model ini direkomendasikan untuk 

di.gunakan dalam project yang tidak memerlukan  

konektifitas Ethernet dan konsumsi listrik yang kecil. Keunggulan dari model 

ini adalah bentuknya yang relatif lebih kecil ketimbang dua model lain seperti 

dalam Gambar 2.1 : 

 

 

Gambar 2.1   Raspberry Pi 1 Model A+  

2. Raspberry Pi 1 Model B+ 

Model B+ diluncurkan pada bulan Juli 2014, memiliki spesifikasi 4 buah 

port USB, 40 pin GPIO, Ethernet, , port audio , hdmi dan micro sd sebagai 

tempat penyimpanan sistem operasi. Model ini direkomendasikan untuk para 

pemula yang baru belajar untuk membuat proyek menggunakan Raspberry Pi. 

Dibanding Raspberry Pi model A+, model ini memiliki kapasitas RAM yang 

lebih besar, yaitu 512 MB, dan juga memiliki sebuah port Ethernet dan port 

USB yang lebih banyak seperti dalam Gambar 2.2 : 
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Gambar 2.2 Raspberry Pi 1 Model B+ 

3. Raspberry Pi 2 Model B

Raspberry Pi 2 adalah gen kedua dari Raspberry Pi. Model ini dirilis pada

bulan Februari 2015 mengganti Raspberry Pi 1 Model B+. Dibanding 

pendahulunya, model ini memiliki prosesor yang lebih mumpuni, yaitu  

prosesor  Quad-Core ARM Cortex-A7 CPU dengan kecepatan 900MHz, dan 

juga dilengkapi dengan 1GB RAM seperti dalam Gambar 2.3 : 

Gambar 2.3 Raspberry Pi 2 Model B 
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2.3 OpenCV 

OpenCV(Open Computer Vision) yaitu sebuah library bebas yang sudah sangat 

familiar pada pengolahan citra computer vision yang awalnya dibangun oleh intel. 

Computer.vision.itu.sendiri.adalah salah satu cabang.dari bidang ilmu pengolahan citra 

(Image processing) yang memungkinkan computer bisa mendeteksi manusia. 

Computer vision itu sendiri dapat mengambil keputusan, melakukan aksi, dan 

mengenali suatu objek.  

OpenCV didesain secara real time, memiliki fungsi akuisisi yang sangat baik 

untuk gambar/video...Open CV juga menyediakan interface.ke Integrated Performance 

Primitives.(IPP) sehingga OpenCV itu sendiri akan maksimal.jika digunakan.processor 

Intel. 

Library ini bisa digunakan di platform apa saja, termasuk Windows, Linux, Mac 

OS, dan lain-lain. OpenCV difokusin untuk memproses gambar yang berjalan secara 

langsung (real - time). Library OpenCV dapat didownload pada link 

http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/ 

Pengaplikasian OpenCV mencangkup : 

1. 2D and 3D feature toolkits 

2. Ego – motion 

3. Face Recognition 

4. Gesture Recognition 

5. Human – Computer Interface (HCI) 

6. Mobile Robotics 

7. Motion Understanding 

8. Object Identification 

9. Segmentation And Recognition 

10. Stereopsis Streo Vision : Depth Preception From 2 Cameras 

11. Strukture From Motion (SFM) 

12. Motion Tracking  

http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/
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2.4 Metode Haar Cascade Classifier 

 Algoritma.Haar menggunakan metode.statistical dalam melakukan 

pendeteksian obyek. Metode ini menggunakan.sample haarlike features. Classifier ini 

menggunakan gambar berukuran tetap.(umumnya berukuran 24x24). Cara kerja dari 

haar dalam mendeteksi obyek adalah dengan menggunakan teknik sliding window 

berukuran 24x24 pada keseluruhan gambar dan.mencari.apakah terdapat bagian dari 

gambar.yang berbentuk seperti obyek atau tidak. Haar juga mempunyai kemampuan 

untuk melakukan scaling sehingga.dapat mendeteksi adanya obyek yang berukuran 

lebih besar ataupun lebih kecil dari gambar pada classifier.  

2.4.1 Haar Feature 

 Haar Feature adalah fitur yang yang pada dasarnya adalah Wavelet Haar. 

Wavelet Haar adalah gelombang tunggal bujur sangkar (satu interval tinggi dan satu 

interval rendah). Untuk dua dimensi, satu terang dan satu gelap. Selanjutnya 

kombinasi-kombinasi kotak yang digunakan untuk pendeteksian objek visual yang 

lebih baik. Setiap Haar-like feature terdiri dari gabungan kotak - kotak hitam dan putih 

yang dijelaskan seperti dalam Gambar 2.4 : 

 

Gambar 2.4 Variasi Feature Pada Haar 3 Tipe Kotak(Rectangular) 
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 feature : 

1. Tipe two-rectangle feature (horisontal/vertikal) 

2. Tipe three-rectangle feature 

3. Tipe four-rectangle feature 

Adanya fitur Haar ditentukan dengan cara mengurangi rata-rata piksel pada daerah 

gelap dari rata-rata piksel pada daerah terang. Jika nilai perbedaannya itu diatas nilai 

ambang atau treshold, maka dapat dikatakan bahwa fitur tersebut ada. Nilai dari Haar-

like feature adalah perbedaan antara jumlah nilai-nilai piksel gray level dalam daerah 

kotak hitam dan daerah kotak putih. Persamaan nya 2.1 : 

 (f x)  SumBlack rectangle - SumWhite rectangle                                  (2.1) 

dimana untuk kotak pada Haar-like feature dapat dihitung secara cepat menggunakan 

“integral image” .  

2.4.2 Haar-like Features 

 Haar-like features merupakan rectangular features (fungsi persegi), yang 

memberikan indikasi secara spesifik pada sebuah gambar atau image. Prinsip Haar-like 

features adalah mengenali obyek berdasarkan nilai sederhana dari fitur tetapi bukan 

merupakan nilai piksel dari image obyek tersebut. Metode ini memiliki kelebihan yaitu 

komputasinya sangat cepat, karena hanya bergantung pada jumlah piksel dalam persegi 

bukan setiap nilai piksel dari sebuah image (Viola,Paul,&Jones,2001). 

 Deteksi obyek kendaraan pada penelitian ini merupakan pemodifikasian sistem 

Haar-like features dari deteksi wajah yang pertama kali dilakukan oleh Viola dan Jones 

kemudian dikembangkan oleh. Metode yang diusulkan Viola dan Jones 

menggabungkan empat kunci utama untuk mendeteksi sebuah obyek : 

1. Fitur persegi sederhana, disebut fitur Haar 

2. Integral image untuk pendeteksian fitur dengan cepat 

3. Metoda AdaBoost machine-learning 

4. Cascade classifier untuk mengkombinasikan banyak fitur 
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Haar like feature memproses citra dalam sebuah kotak persegi dengan ukuran tertentu 

misalnya 24 x 24 pixel seperti ditunjukkan dalam gambar 2.5 : 

 

 

Gambar 2.5 Rectangular feature Haar Cascade 

Di dalam kotak inilah proses filtering obyek dilakukan untuk diketahui apakah ada atau 

tidak obyek yang akan dideteksi. Proses filterisasi ini dilakukan secara bertingkat yang 

menyebabkan metode ini nantinya disebut sebagai Haar Cascade Classifier seperti 

ditunjukkan pada skema filter di gambar 2.6: 

 

Gambar 2.6 Skema Pendeteksi Obyek  

http://4.bp.blogspot.com/-FeOtqc8Jrhs/Vft-wuLrREI/AAAAAAAADw8/mIvXY3kegAk/s1600/1.png
http://3.bp.blogspot.com/-EiP9XkuzQFU/Vft_kUVaTwI/AAAAAAAADxE/recSE2ctlRY/s1600/2.png
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Hasil deteksi Haar-like Feature kurang akurat jika hanya menggunakan satu fungsi 

saja. Semakin tinggi tingkatan filter pendeteksian maka semakin tepat pula sebuah 

obyek dideteksi akan tetapi akan semakin lama proses pendeteksiannya. Pemrosesan 

Haar-like feature yang banyak tersebut diatur dalam classifier cascade. 

Haar-Wavelet (Wave = Gelombang) merupakan gelombang persegi (interval gelap dan 

interval terang) yang kemudian dibandingkan nilai rata-rata pixel keduanya. Apabila 

perbandingan nilai rata-rata intensitas tersebut berada di atas threshold (ambang batas), 

maka dikatakan memenuhi syarat fitur Haar. Untuk gambar bergerak seperti video, 

proses ini dilakukan secara diskrit dengan mencuplik video pada frame rate tertentu. 

Macam-macam variasi Haar-like feature ditunjukkan pada gambar 2.7 : 

 

 

  Gambar 2.7 Macam Variasi Persegi Haar Dengan Bobot Standar Persegi Panjang 

Keterangan gambar (Pavani, Delgadoa, & Frangia, 2010) : 

a, b :  Fitur Haar yang diusulkan Papageogiou dkk. 

          c :  Fitur Haar yang diusulkan Viola dan James 

    d,e, f :  Variasi fitur Haar yang diusulkan Leinhardt   

       g, h    : Penguraian Lietal terhadap Fitur Haar-like 

                           i  : Fitur Haar-like Viola dan James untuk menangkap struktur diagonal  

  dalam penampilan obyek 

http://3.bp.blogspot.com/-cdLnEGSgYxE/Vft_-sCI-tI/AAAAAAAADxM/epcoahSxz6Q/s1600/3.png
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Perhitungan nilai fitur Gambar di atas ditunjukkan pada Gambar 2.8 dan persamaan (1) 

: 

 

Gambar 2. 8 Fitur Persegi Haar-like 

 

NilaiFitur(ABFE) = JumlahNilaiPixel(ABDC)-JumlahNilaiPixel(CDFE)                (1) 

Apabila NilaiFitur(ABFE) memiliki nilai di atas threshold maka dikatakan memenuhi 

syarat. Seperti dijelaskan pada gambar 2.6, apabila sebuah fitur dikatakan tidak 

memenuhi syarat, maka area ABFE tidak terdapat obyek yang dideteksi dan area 

perseginya berpindah lokasi akan tetapi jika persegi ABFE memenuhi fitur, maka 

aturan fitur berikutnya dilakukan. Jika semua syarat fitur dipenuhi dikatakan pada 

persegi ABFE dikatakan terdapat obyek.  

 Proses pendeteksian mobil menggunakan Haar-like feature ditunjukkan pada 

Gambar 2.9 : 

 

Gambar 2.9 Pendeteksian Kendaraan Dengan Haar-like Feature 

http://2.bp.blogspot.com/-VP5i7E9Ixw8/VfuB-X1oezI/AAAAAAAADxg/wIofbFDW1k8/s1600/5.png
http://3.bp.blogspot.com/--CXB5v0AHBU/VfuAzNMMseI/AAAAAAAADxY/xPNbRTrGa0k/s1600/4.png
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2.4.3 Integral image 

 Sebuah citra digital memiliki komponen nilai RGB (kombinasi dari warna 

merah, hijau dan biru). Dari nilai RGB tersebut dapat diketahui nilai grayscale (derajat 

keabu-abuan) yang dihitung menggunakan persamaan 2.2 sebagai berikut: 

Grayscale_pixel = 0.2989R + 0.5870G + 0.1140B                                                  (2.2) 

Sebagai contoh sebuah pixel memiliki kombinasi warna R=100, B=100 dan G=100 

maka nilai grayscale menurut formula 2 di atas sama dengan 99.99. Sebuah citra yang 

dirubah menjadi grayscale ditunjukkan pada Gambar 2.10: 

 

Gambar 2.10 Perbedaan Citra Asli Dengan Grayscale 

http://4.bp.blogspot.com/-hv5KiYcoxPc/VfuC2fECOBI/AAAAAAAADxo/mxuxWC6guQ8/s1600/6.png


 

21 
 

Flowchart proses pendeteksian obyek ditunjukkan diagram alur seperti dalam Gambar 

2.11 : 

Gambar 2.11 Flowchart Pendeteksian Objek 

Keterangan flowchart diatas dapat sebagai berikut: 

a. Mulai : Proses dimulai dengan menentukan citra masukan yang akan digunakan 

sebagai object. 

b. Citra Masukan : Citra masukan bisa berupa video atau berupa masukan dari 

kamera. 

http://2.bp.blogspot.com/-NyrEiF9J6m4/VfuLWNPB8EI/AAAAAAAADx4/4egJzVU-Kj8/s1600/7.png


 

22 
 

c. Pre Processing Citra : Proses memilih jenis fitur yang digunakan contoh seperti 

pada gambar 2.7 untuk diterapkan pada citra masukan dengan memberi 

persegi(fitur). 

d. Penentuan area pendektesian : Menentukan area yang akan dideteksi apakah 

terdapat object atau tidak.  

e. Haar Cascade Classifier Object Detection : Pendeteksian object menggunakan 

Haar Cascade Clasifier dengan langkah-langkah yang akan dijelaskan sebagai 

berikut. Citra integral adalah sebuah citra yang nilai tiap pixel-nya merupakan 

penjumlahan nilai pixel atas dan kirinyaa. Sebagai contoh pada gambar 2.10 

sebuah daerah persegi yang akan di-scan menggunakan persegi gelap terang 

memiliki nilai seperti dalam Gambar 2.12 : 

   

Gambar 2.12 Citra Masukan 

 Pada citra masukan yang diberi persegi pada gambar 2.9 terlihat pada Gambar 

2.13: 

 

   

  

      

   

http://2.bp.blogspot.com/-XbX3YtHoCiw/VfuLmJwXUTI/AAAAAAAADyA/HKxoSLaifFQ/s1600/8.png
http://2.bp.blogspot.com/-XbX3YtHoCiw/VfuLmJwXUTI/AAAAAAAADyA/HKxoSLaifFQ/s1600/8.png
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           Gambar 2.13 Persegi Haar Like Pada Citra Masukan 

Proses perhitungan nilai gelap dan nilai terang di formula 1 menghasilkan nilai 

Fitur Haar sama dengan 22. Untuk menghitung Fitur nilai Haar menggunakan 

Summed Area Table atau yang dikenal sebagai Integral image, pertama 

dibentuk matriks nilai integral image. 

Proses integral image matriks citra ditentukan menggunakan persamaan 2.3 : 

s(x,y)=i(x,y)+s(x-1,y)+s(x,y-1)-s(x-1,y-1)                                               ( 2.3) 

Dimana x-1 dan y-1 adalah pixel tetangga dari pixel yang akan dihitung seperti 

terlihat pada Gambar 2.14 : 

   

Gambar 2.14 Pixel Tetangga Pada Proses Integral Image 

Menggunakan formula 3 di atas, integral image dari citra masukan di Gambar 

2.10 terlihat pada Gambar 2.15: 

http://1.bp.blogspot.com/-WsZfjNxzLEE/VfuMfcGtn6I/AAAAAAAADyU/KIo9N6pVcJM/s1600/10.png
http://4.bp.blogspot.com/-q-nuYd9802I/VfuL7XYMnqI/AAAAAAAADyM/a6YiywSpnD0/s1600/9.png
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Gambar 2.15 Matriks Integral Image Dari Citra Masukan 

Nilai fitur Haar dari area matriks di gambar 11 dihitung menggunakan formula 

2.4 :  

i(x',y')=s(A)+s(D)+s(B)-s(C)                                                                       (2.4) 

Sehingga: 

fitur nilai Haar    = (32+2-16-5)-(49+5-32-6)+(77+6-49-9) = 22 

Hasil ini sesuai dengan perhitungan secara manual menggunakan formula 1. Nilai 22 

tersebut kemudian dibandingkan dengan threshold yang sudah ditentukan sebagai 

pendeteksian object. Apabila nilai fitur Haar lebih tinggi daripada threshold, maka 

dapat dikatakan pada area tersebut memenuhi filter Haar. Sesuai flowchart pada 

gambar 2, proses ini akan dilanjutkan untuk menguji kembali area tersebut dengan 

filter Haar yang lain dan apabila seluruh filter Haar terpenuhi maka dikatakan pada 

area tersebut terdapat object yang diamati.    

f. Object Terdeteksi : Jika object terdeteksi maka akan lanjut ke proses berikutnya 

yaitu tampilkan / tandai. Jika object tidak terdeteksi maka kembali ke proses 

penentuan area. 

g. Tampilkan / tandai : setelah object terdeteksi maka object akan ditandai atau 

ditampilkan  

h. Selesai : Proses pendeteksian object dengan Haar Cascade Clasifier selesai. 

http://4.bp.blogspot.com/-pjqGJZnR64I/VfuM9uyZRpI/AAAAAAAADyc/OLQvXO-84QA/s1600/11.png
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2.5 Bahasa Python   

  Bahasa yang digunakan dalam pengontrolan adalah bahasa Python. Menurut 

Dr. Andrew N Harrington (2009), bahasa python adalah bahasa pemrograman yang 

memiliki banyak fungsi, interaktif, berorientasi objek dan merupakan bahasa 

pemrograman tingkat tinggi. Bahasa python adalah bahasa pemrograman formal 

dengan aturan-aturan dan format spesifiknya sendiri. 

2.6      MYSQL 

 Menurut (R.H. Sianipar, 2015) dalam Buku “Membangun Web dengan PHP & 

MYSQL untuk Pemula & Programmer”. MySQL bukan termasuk bahasa 

pemrograman. MySQL merupakan salah satu database popular dan mendunia. MySQL 

bekerja menggunakan SQL Language (Structure Query Language). Pada umumnya, 

perintah yang paling sering digunakan dalam MySQL adalah SELECT (mengambil), 

INSERT (menambah), UPDATE (mengubah), dan DELETE (menghapus). Selain itu, 

SQL juga menyediakan perintah untuk membuat database, field, ataupun index untuk 

menambah atau menghapus data[11] 

2.7     PHP 

Menurut (Rohi Abdullah, 2015) dalam Buku “Web Programming is Easy”. 

PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor yang merupakan server-server 

programming yaitu bahasa pemrograman yang di proses di sisi server. Fungsi utama 

PHP dalam membangun website adalah untuk melakukan pengolahan data pada 

database. Data website akan dimasukkan database, di edit, di hapus, di tampilkan pada 

website, yang diatur oleh PHP.[11] 

2.8      CSS 

Menurut (Agus Saputra, 2015) dalam Buku “Step by Step Membangun Aplikasi 

Bioskop dan SMS untuk Panduan Skripsi”. CSS atau yang memiliki kepanjangan 

Cascading Style Sheet merupakan suatu bahasa pemograman web yang digunakan 

untuk mengendalikan dan membangun berbagai komponen dalam web sehingga 

tampilan web lebih rapi, terstruktur dan seragam. CSS saat ini dikembangkan oleh 
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World Wide Web Consortium (W3C) dan menjadi bahasa standar dalam pembuatan 

web. CSS difungsikan sebagai penopang atau pendukung, dan pelengkap dari file html 

yang berperan dalam penataan kerangka dan layout.[11] 

2.9    HTML 

Menurut (Abdul Kadir, 2008) HTML kependekan dari Hyper Text Markup 

Language. Dokumen HTML adalah file teks murni yang dapat di buat dengan editor 

teks sembarang. Dokumen ini di kenal sebagai web page. Dokumen HTML merupakan 

dokumen yang disajikan dalam browser web surfer. Dokumen ini umumnya berisi 

informasi atau interface aplikasi di dalam internet. Ada dua cara untuk membuat sebuah 

web page: dengan HTML editor atau dengan editor teks biasa (misalnya notepad). 

Dokumen HTML disusun oleh elemen-elemen. “Elemen” merupakan istilah bagi 

komponen-komponen dasar pembentuk dokumen HTML. Beberapa contoh elemen 

adalah: head, body, table, paragraf, dan list. Elemen dapat berupa teks murni, atau 

bukan teks, atau keduanya.[1] 

2.10    Bootstrap 

Menurut (Syed Fazle Rahman, 2014) dalam Buku “Jump Start Bootstrap”. 

Bootstrap adalah front-end framework yang di dalamnya terdapat CSS dan Javascript 

untuk mempermudah pengembangan dalam memulai pengembangan sebuah web. 

Pengembang yang beralih ke pengembangan front-end dari bahasa pemrograman untuk 

sisi server seperti Java atau PHP akan merasakan kesulitan saat harus berurusan dengan 

CSS dan JavaScript, namun dengan Bootstrap para pengembangan dapat 

berkonsentrasi hanya pada penulisan HTML yang baik, dan menyerahkan CSS dan 

JavaScript kepada Bootstrap. Bootstrap dikembangkan pada tahun 2011 oleh dua orang 

pengembang web di twitter, Mark Otto dan Jacob Thornton. Tujuan utamanya adalah 

untuk menjaga konsistensi dan mempermudah perawatan pada kode yang mereka 

buat.[7] 



 

27 
 

2.11      Unified Modeling Language 

Unified Modeling Language adalah standar bahasa pemodelan untuk 

pengembangan perangkat lunak dan sistem. Sebuah Model adalah abstraksi dari hal 

yang sebenarnya. Ketika melakukan pemodelan, abstrak yang dibuat akan jauh dari 

bagian yang tidak relevan atau mungkin berpotensi menjadi hal yang membingungkan. 

Model adalah penyederhanaan dari sistem yang sebenarnya, sehingga memungkinan 

untuk dapat memahami, mengevaluasi, dan mencari celah dari sebuah desain dan 

sistem lebih cepat daripada menelusuri sistem yang sebenarnya.[4] 

Bahasa pemodelan dapat berupa Pseudo-code, actual code, gambar, diagram, 

atau mungkin berupa tulisan berupa deskripsi Panjang.[4] 

2.11.1 Use Case 

Use Case diagram adalah sebuah kejadian (atau situasi) dimana sistem akan 

memenuhi kebutuhan penggunanya. Use case adalah jantung dari model yang dibuat, 

dimana akan sangat mempengaruhi dan menuntun seluruh elemen lain saat pemodelan 

sistem. Use case adalah awalan yang sempurna untuk melakukan pengembangan, 

pemodelan, pengetesan, dan dokumentasi sitem berorientasi objek dari segala sisi [4]. 

Sistem dari use case dijelaskan seperti dalam Gambar 2.16 : 

 

Gambar 2.16 Contoh Use Case diagram[4] 

 

 



 

28 
 

2.11.2 Activity Diagram 

 Activity diagram memungkinkan kita untuk menentukan bagaimana sistem  

akan menyelesaikan tujuannya. Activity diagram menampilkan langkah-langkah 

tingkat tinggi yang saling berhubungan untuk merepresentasikan sebuah proses yang 

berlangsung pada system yang dijelaskan seperti dalam Gambar 2.17 : 

 

Gambar 2.17 Contoh Activity Diagram System[4] 

2.11.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah salah satu anggota penting dalam kelompok diagram 

yang dikenal dengan nama interaction diagram. Sequence diagram berguna untuk 

memberi gambaran mengenai susunan dari interaksi antar bagian dari sebuah sistem. 

Dengan sequence diagram, maka akan dapat mendeskripsikan interaksi mana yang 

akan terpicu jika suatu perintah dijalankan. Sequence diagram dapat menampilkan 

banyak informasi lain tentang interaksi, tapi kegunaan utamanya adalah menampilkan 

secara sederhana dan mudah bagaimana sistem berkomunikasi secara tersusun sesuai 
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urutan kejadian dalam sebuah interaksi yang dijelaskan jalan kerjanya seperti dalam 

Gambar 2.18 : 

 

Gambar 2.18 Contoh Sequence Diagram [4] 

2.11.4 State Machine Diagram 

State machine diagram terdiri dari states, digambarkan dengan persegi dengan 

sisi bulat, dan transistion digambarkan dengan panah yang menyambungkan antar 

states. Transition merepresentasikan perubahan dari states, atau bagaimana untuk 

sampai ke suatu state dan kemudian berpindah ke state selanjutnya. Sebuah state akan 

aktif ketika masuk melaui sebuah transition, dan state akan menjadi tidak aktif saat 

keluar melalui transition[4], yang contoh jalan kerjanya dijelaskan dalam seperti 

Gambar 2.19 : 

 

 

Gambar 2.19 Contoh State Machine Diagram [4] 
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2.11.5 Deployment Diagram 

Deployment diagram menampilkan gambaran fisik dari sebuah sistem, 

membawa perangkat lunak ke dunia nyata dengan menampilkan bagaimana perangkat 

lunak dipasang di perangkat keras dan bagaimana tiap bagiannya berkomunikasi. 

Deployment diagram seharusnya menampilkan rincian dari sistem yang penting bagi 

pengguna. Jika merasa perlu untuk menampilkan perangkat keras, firmware, sistem 

operasi, runtime environments, atau mungkin driver perangkat dari sistem yang dibuat, 

maka komponen tersebut harus di masukkan ke dalam deployment diagram. [4] contoh 

dari deployment diagram dijelaskan seperti dalam Gambar 2.10 : 

 

Gambar 2.20 Contoh Deployment Diagram[4] 

 


