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ATURAN PEMBUATAN TUGAS 
 
 
 
 
Format Laporan 
1. Ukuran kertas A4 dengan margin atas 2 cm,bawah 2 cm, kiri 3 cm, kanan 2 cm. 
2. Jenis font Arial ukuran 11 atau Calibri dengan ukuran 12 
3. Spasi baris (line-space) 1 (single). 
4. Sampul diberi NIM, Anggota Kelompok, Jurusan dan Kelas, Judul Tugas. 
 
Aturan Pengumpulan 
Laporan yang terlambat dikumpulkan dikurangi sesuai peraturan yang telah ditentukan di 
kontrak kuliah. 
 
Lain-Lain : 
Hal-hal lain yang belum tercantum akan diatur dengan peraturan tersendiri kemudian dan 
apabila terjadi perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 
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ATURAN PLAGIARISME 

 
 
Dari University of Cambridge (http://www.cl.cam.ac.uk/teaching/exams/plagiarism.html) , 
Terjemahan definisi plagiarisme dari situs tersebut adalah: 
 
RUANG LINGKUP PLAGIARISME 
 
PLAGIAT MUNGKIN DIKARENAKAN 

• Menyalin (copying) (menggunakan kode orang lain, bahasa dan/atau ide seolah-olah 
itu buatan Anda sendiri)  

• Kolusi (collusion) (kerjasama yang tidak sah) 
 
METODE MELIPUTI 

• mengutip kata demi kata (quoting verbatim) kerja orang lain tanpa sepengetahuan 
narasumber 

• parafrase (paraphrasing) karya orang lain tanpa sepengetahuannya 
• menggunakan gagasan (using ideas) yang diambil dari orang lain tanpa mengacu 

pada originator 
• memotong dan menempelkan (cutting and pasting) dari Internet 
• menyerahkan pekerjaan orang lain (submitting someone else's work) sebagai bagian 

dari kepemilikan Anda sendiri tanpa mengidentifikasi secara jelas siapa yang 
melakukan pekerjaan 

• berkolusi (colluding) dengan orang lain, termasuk siswa lain, selain seperti yang 
boleh diizinkan seperti yang ditunjukkan di bawah ini 
 

 Plagiat berlaku untuk semua jenis sumber dan media. Kegagalan untuk menyesuaikan 
dengan standar yang diharapkan dari siswa (misalnya dengan tidak mereferensikan ke 
sumber referensi) dalam ujian dapat mempengaruhi nilai yang diberikan kepada pekerjaan 
siswa. Selain itu, kasus yang diduga dengan penggunaan cara yang tidak adil, yang mungkin 
termasuk plagiarisme, akan diselidiki dan mungkin dibawa ke salah satu Pengadilan 
Universitas. Pengadilan memiliki kekuasaan luas untuk mendisiplinkan mereka yang terbukti 
bersalah menggunakan segala hal yang tidak adil dalam ujian, termasuk mencabut 
keanggotaan orang-orang tersebut dari Universitas 
  

http://www.cl.cam.ac.uk/teaching/exams/plagiarism.html
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Tugas 2  

Class Diagram & Use Case 
Deadline : Jumat, 18 Mei 2012 
Sifat  : Berkelompok (8 orang) 
Kumpulkan hardcopy dan softcopy di Dropbox 
 
 

1. Buat kelompok project dan tentukan nama dan peranan utamanya, project manager, 
developer/programmer, application analyst, business analyst, modeller, dll 

Walau mempunyai peranan utama tetap wajib ikut bekerjasama dalam project tsb. 

2. Buat desain Sistem Informasi dengan topik antara lain: 

• persewaan (mobil, buku, CD/DVD, dsb) 

• pemesanan/reservasi (hotel, tiket, dsb) 

• jasa (misal delivery service, dll) 

• Jejaring sosial umum seperti Facebook, dll 

• Jejaring sosial bertema map seperti Foursquare, game seperti Friendster, dll 
Misal deskripsi singkat tentang sistem informasi persewaan/pemesanan: 

SI ini untuk bla bla bla… Fungsi utama untuk bla bla bla... Fitur pendukung antara lain 
bla bla bla…  
dst 

3. Buat deskripsi sistem seperti: 

• Nama sistem yang menarik dan tidak ambigu 

• Deskripsi sistem yang jelas 

• Batasan sistem (batasi sistem supaya use case tidak terlalu banyak yang penting 
fungsi utamanya)  

• Dll 
4. Tool yang digunakan adalah tool untuk UML (terserah) lebih diutamakan Enterprise 

Architect. Melalui tool yang digunakan buat project yang berisi: 
a. Daftar nama dan peranan utamanya (di EA > Settings > People) 
b. Class Diagram lengkap dengan relationship dan multiplicity-nya. Jelaskan 

relationship yang terjadi antara classifier serta multiplicity-nya! 
c. Package Diagram 
d. Use Case Diagram & Analysis (Scenario -Typical Course and Alternate Courses-, 

Pre Condition, Post Condition, sesuaikan dengan di slide powerpoint “module 
A/B”) 
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Tugas 3 

Interaction Diagram 
Deadline : Rabu, 25 April 2012 
 
 
Buat diagram untuk tiap use case: 

• Sequence Diagram  

• Communication (Collaboration) Diagram 

 

Tugas 4  

Activity Diagram 
Deadline : Jumat, 1 Juni 2012 
 
 
Buat diagram untuk tiap use case: 

• Activity Diagram 

 

Tugas 5 

State Machine Diagram 
Deadline : Jumat, 8 Juni 2012 
 
 

Buat diagram untuk tiap use case: 

• State Machine Diagram 
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Tugas Akhir 

Aplikasi Simulasi 
Deadline : UAS 
 
 

Buat aplikasi yang mensimulasikan model yang telah dibuat. Aplikasi yang dibuat dapat berupa 
aplikasi Desktop atau aplikasi Web.  
 
Aplikasi yang dibuat dalam setiap window form/web form harus menggunakan konsep Pemrograman 
Berorientasi Objek dan Pemodelan Berorientasi Objek.  
 
Aturan dalam pembuatan aplikasi adalah: 

• Setiap Use Case dapat dibuat menjadi window form/web form tersendiri.  
• Dalam form tersebut kerangka codingan harus mengikuti model yang dibuat, misal Sequence 

Diagram, Activity Diagram, State Machine Diagram.  
• Penggunaan method/operation (seperti function/procedure) harus sesuai dengan yang ada di 

Class Diagram! 
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