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Tinjauan Pustaka 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya tentang “Perancangan Aplikasi Sistem 

Informasi Pelayanan Administrasi Pasien Berbasis mobile ” (Yulius, 

2010). Pada penelitian dibahas mengenai perancangan sebuah 

aplikasi sistem informasi melalui layanan mobile web yang tersedia 

pada mobile phone. Penelitian ini membahas tentang pelayanan 

administrasi rumah sakit data pasien dan rekam medik. Keunggulan 

dari penelitian ini adalah akses pelayanan menggunakan mobile 

phone sehingga dapat diakses di mana saja selama adanya dukungan 

dari infrastruktur mobile phone. Pada penelitian tersebut juga 

membahas bagaimana merancang infrastruktur jaringan untuk 

mengimplementasikan layanan mobile phone. Perbedaan dengan 

penelitian yang akan  digunakan adalah penelitian ini membahas 

lebih mendetail tentang pelayanan rawat jalan seperti tersedianya 

data resep, data obat dan data dokter. 

Selain itu, terdapat penelitian lainnya tentang perancangan 

Sistem Informasi Rekam Medis Pasien Rawat jalan Pada Dinas 

Kesehatan Puskesmas Sidorejo Lor Salatiga (Dwi Asworo, 2010). 

Penelitian tersebut tentang sistem informasi pelayanan puskesmas 

mulai dari pendaftaran pasien, rekam medik, data obat, data  resep, 

data laborat, data transaksi hingga laporan bulanan riwayat penyakit 



pasien. Aplikasi pada penelitian tersebut berbasis web untuk 

mendukung sistem informasi yang dirancang. Perbedaan dari 

penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dirancang adalah 

penggunaan basis aplikasi yang digunakan. Pada penelitian ini akan 

menggunakan visual basic yang berfungsi hanya untuk koneksi 

internal rumah sakit saja. 

Penelitian sebelumnya yang pernah dibuat tentang “Analisa 

dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen pada Rumah Sakit 

Umum Dr. M. Haulussy Ambon” (Yessica, 2010) membahas tentang 

manajemen rumah sakit pada kasus rawat inap. Ruang lingkup yang 

dibahas pada penelitian tersebut melingkupi data pasien dan 

administrasi pasien. Penelitian tersebut tidak membahas masalah 

pembayaran, rekam medik, data dokter maupun data farmasi. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dirancang 

terlihat dari ruang lingkup pembahasan yang akan rancangkan. 

Penelitian ini akan membahas tentang pelayanan pendaftaran pasien, 

pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan pelayanan 

farmasi. 

 

2.2 Konsep Dasar Sistem Informasi 

2.2.1 Data 

Data adalah sekumpulan informasi yang masih bersifat 

mentah dan perlu dilakukan proses lebih lanjut untuk menghasilkan 

informasi sehingga informasi tersebut dapat digunakan dalam 

pengambilan keputusan. 

 



 

Penggunaan dan pemanfaatan data sudah mencakup 

banyak aspek. Data menggambarkan sebuah representasi fakta yang 

tersusun secara terstruktur. Data dapat pula mempresentasikan suatu 

objek sebagaimana dikemukakan oleh Wawan dan Munk 

(2006) bahwa "Data merupakan nilai yang mempresentasikan 

deskripsi dari suatu objek atau kejadian (event)". 

 

2.2.2 Sistem 

Definisi sistem itu berbeda-beda berdasarkan pengertian yang 

telah diterima oleh seseorang, dimana pendekatan pertama 

ditekankan pada elemen-elemen dalam sistem. Menurut Stephen 

A.Moscove dan Mark G.Simkin : Suatu sistem adalah suatu 

kesatuan yang terdiri dari interaksi sub sistem yang berusahauntuk 

mencapai tujuan yang sama. 

Menurut MJ. Alexander : Suatu sistem adalah suatu group 

dari elemen-elemen baik berbentuk fisik maupun non fisik yang 

menunjukkkan suatu kumpulansaling berhubungan diantaranya dan 

berinteraksi bersama-sama menuju satuatau lebih tujuan, sasaran 

atau akhir dari system. 

Pada pendekatan kedua, lebih menekankan pada prosedure. 

Menurut Richard F. Newschell : Suatu sistem adalah suatu jaringan 

kerja dari procedure- procedure yang saling berhubungan 

dikembangkan sesuai dengan suatu skema yang berinteraksi untuk 

melaksanakan suatu kegiatan utama dalam bisnis. 

Menurut Jerry FitzGerald, Andra F. FitzGerald dan Warren D. 

Stalling, Jr: Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari procedure-

procedure yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 



melakukan suatu kegiatan atauuntuk menyelesaikan suatu sasaran 

tertentu 

 

2.2.3 Informasi 

Informasi merupakan hasil proses data-data yang beragam 

yang telah dibentuk sedemikan rupa sehingga sesuai dengan 

permintaan pengguna, tentunya telah mengalami proses yang telah 

tersusun dengan baik dan benar dengan kriteriayang diinginkan. 

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi 

manajemendidalam pengambilan keputusan. Informasi adalah data 

yang telah diolah danbermanfaat bagi yang membutuhkannya. 

Sumber dari informasi adalah data. Dataadalah kumpulan angka 

maupun karakter yang mempunyai arti tertentu dandiambil dari 

realita atau kenyataan yang terjadi pada suatu lokasi. (Jogyanto, 

1999) 

Informasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Data yang telah diolah. 

2. Menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti 

bagi yang menerima. 

3. Menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata. 

Digunakan untuk mengambil keputusan 

4. Digunakan untuk mengambil keputusanp penghubung 

sistem merupakan penghubung antara satu subsistem 

dengansubsistem yang lainnya yang memungkinkan 

adanya sumber-sumber dayamengalir dari satu sub 

sistem dengan sub sistem yang lainnya. 

5. Masukkan Sistem (Input) 



 

Masukkan sistem adalah energi yang dimasukkan ke 

dalam sistem yang dapatberupa masukkan perawatan 

(Maintenance Input) dan masukkan sinyal(Signal Input). 

6. Keluaran Sistem (Output) 

Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan 

diklasifikasikanmenjadi keluaran yang berguna dan sisa 

pembuangan. Keluaran dapat berupamasukan dari 

subsistem yang lain atau kepada supra sistem. 

7. Pengolah Sistem (Process) 

Pengolah sistem akan mengubah masukan menjadi 

keluaran. 

8. Sasaran Sistem (Objectives)  

Sasaran sistem sangat menentukan sekali masukkan 

yang dibutuhkan sistemdan keluaran yang akan 

dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil 

jikamengenai sasaran atau tujuan. 

2.2.4 Sistem Informasi 

Informasi dapat diperoleh dari sistem informasi (Information 

System) atau disebut juga dengan processing system atau 

information generating system. "Sebuah sistem informasi 

mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan 

menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik" (Turban, 

McLean, dan Wetherbe, 1999). 

Sistem informasi sendiri memiliki sejumlah komponen 

tertentu, yang terdiri dari beberapa komponen yang berbeda 

yaitu, manusia, data, hardware, dan software. Sebagai suatu sistem, 



setiap komponen tersebut berinteraksi satu dengan 1ainnya 

membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya. 

Sistem informasi adalah kumpulan dari perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer serta perangkat manusia yang akan 

mengelola data menggunakan pernagkat keras dan perangkat lunak 

tersebut. Sistem informasi juga dapt diartikan sebagai 

berikut(Kristanto, 2003): 

1. Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari 

komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai 

suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. 

2. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat 

dilaksanakan akan memberikan informasi bagi 

pengambil keputusan dan atau mengendalikan 

organisasi. 

3. Suatu sistem di dala suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, 

mendukung bersifat managerial, dan kegiatan strategi 

dari suatu organisai dan menyediakan pihak luar tertentu 

dengan laporan yang diperlukan. 

 

2.2.5 Sistem Informasi Kesehatan 

Sistem informasi kesehatan merupakan suatu 

pengelolaan informasi di seluruh tingkat pemerintah secara 

sistematis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada 

masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang menyebutkan 

sistem informasi kesehatan adalah Kepmenkes No 

004/Menkes/SK.1112003 tentang kebijakan dan strategi 



 

desentralisasi bidang kesehatan dan Kepemkes No 

932/Menkes/SKNIII12002 ten -tang petunj uk 

pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan 

kabupaten/kota. Hanya saja dari isi kedua Kepmenkes mengandung 

kelemahan dimana keduanya hanya memandang sistem informasi 

kesehatan dari sudut pandang manajemen kesehatan, tidak 

memanfaatkan state of the art teknologi informasi serta tidak 

berkaitan dengan sistem informasi nasional. Teknologi informasi 

dan komunikasi juga belum dijabarkan secara detail sehingga data 

yang disajikan tidak tepat dan tidak tepat waktu. 

Rumah Sakit, sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan 

masyarakat akan melayani transaksi pasien dalan kesehariannya. 

Pemberian layanan dan tindakan dalam bnyak hal akan 

mempengaruhi kondisi dan rasa nyaman bagi pasien. Ssemakin 

cepat kan semakin baik karena menyangkut nyawa pasien. Semakin 

besar jasa layanan suatu rumah sakit, akan semakin kompleks pula 

jenis tindakan dan layanan yang harus diberikan yang kesemuanya 

harus tetap dalam satu koordinasi terpadu. Karena selain 

memberikan layanan, rumah sakit juga harus mengelola dana untuk 

membiayai opersionalnya. Melihat situsai tersebut, maka sangat 

tepat jika rumah sakit menggunakan sisi kemajuan komputer, baik 

piranti lunak maupun pernagkat kerasnya dalam upaya membantu 

penanganan manajemen yang sebelumya dilakukan secara manual. 

Sistem informasi yang ada soot ini dapat digambarkan 

sebagai berikut (Sanjoyo, 2006). 

1. Masing-masing program memiliki sistem informasi 



sendiri yang belum terintegrasi. Sehingga bila 

diperlukan informasi yang menyeluruh diperlukan 

waktu yang cukup lama. 

2. Terbatas perangkat keras (hardware) clan perangkat 

lunak (software) di berbagai jenjang, padahal 

kapabilitas untuk iu dirasa memadai. 

3. Terbatasnya kemampuan dan kemauan SDM untuk 

mengelola dan mengembangkan sistem informasi. 

4. Masih belum membudayanya pengambilan 

keputusan berdasarkan data dan informasi. 

5. Belum adanya sistem pengembangan karir bagi 

pengelola sistem informasi, sehingga seringkali timbul 

keengganan bagi petugas untuk memasuki atau 

dipromosikan menjadi pengelo1a sistem informasi. 

2.2.6 Adminitrasi 

Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai 

proses pengendalian usaha kerja sama seke1ompok manusia untuk 

mecapai tujuan bersama yang ditetapkan sebelunmya (Hadari 1985). 

Dalam pengertian yang luas, administrasi dapat dirumuskan 

sebagau kegiatan dar kelompok orang-orang yang bekerja sama 

untuk mencapai tujuan (Herbert dkk, 1959). 

Adminitrasi adalah segenap rangkaian kegiatan 

penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu (Gie, 

1972). 



 

Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu 

perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi 

daripada administrasi ini berkaitan dengan organisasi,artinya 

administrasi tersebut terdapat dalam suatu organisasi. Jadi barang 

siapa hendak mengetahui adanya administrasi di dalam masyarakat 

ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, 

disitu terdapat administrasi (Prajudi, 1982). 

 

2.3 Poliklinik  

Secara sederhana poliklinik di defenisikan adalah salah satu 

bagianpelayanan klinis yang melayani pasien berobat jalan atau di 

defenisikan sebagaipelayanan yang meliputi prosedur teraupetik 

dengan diagnostic serta pengobatanyang diberikan pada pasien 

dalam sebuah lingkungan yang tidak membutuhkanrawat inap. 

Poliklinik merupakan salah satu bagian dari instalasi 

pelayanan rumahsakit. Bagian yang lainnya seperti Unit Gawat 

Darurat (UGD), instalasi rawat inapdan lain-lain. Instalasi Rawat 

Jalan atau yang sering disebut sebagai poliklinik digunakan khusus 

untuk melayani pasien-pasien rawat jalan. 

2.4 Rekam Medis 

Rekam medis adalah keterangan baik yang tertulis 

maupun terekarn tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik, 

laboratoritun, diagnose segala pe1ayanan dan tindakan medic yang 

diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat map, 



rawat jalan, maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat. 

Rekam medis mempunyai pengertian yang sangat luas, tidak 

hanya sekedar kegiatati pencatatan, akan tetapi mempunyai 

pengertian sebagai suatu sistem penyelenggaraan rekam medis yaitu 

mulai pencatatan selama pasian mendapatkan pelayanan medis, 

dilanjutkan dengan  penan ganan  b erk as  rekam med i s  

yan g mel ipu t i  penyelenggaraan penyimpana.n serta pengeluaran 

berkas dari tempat penyimpanan untuk melayani 

permintaan/peminjaman apabila dari pasien atau untuk keperluan 

lainrmya (Departemen Kesehatan RI, 1994). 

Rekam medis mempunyai dua bagian yang perlu diperhatikan 

yaitu bagian pertama adalah Individu. Individu adalah suatu 

informasi yentang kondisi kesehatan dan penyakit pasien yang 

bersangkutan dan sering disebut pattient Record, bagian kedua 

adalah tentang Manajemen. Manajemen adalah suatu informasi 

tentang pertanggungjawaban apakah dari segi manajemen maupun 

keuangan dari kondisi kesehatan dan penyakit pasien yang 

bersangkutan. 

Rekam medis juga merupakan kompilasi fakta tentang kondisi 

kesehatan dan penyakit seorang pasien yang meliputi (WHO, 2006): 

a. Data terdokumentasi tentang keadaan sakit sekarang dan 

waktu lampau. 

b. Pengobatan yang telah dan akan dilakukan oleh tenaga 

kesehatan profesional secara tertulis. 

Secara umum informasi yang tercantum dalam rekam medis 

seorang pasien hams meliputi (WHO, 2006): 

1. Siapa (Who) pasien tersebut dan siapa (Who) yang 



 

memberikan pelayanan medis. 

2. Apa (What). Kapan, Kenapa dan bagaimana pelayanan 

kesehatan/medis diberikan. 

3. Hasil akhir atau dampak (outcome) dari pelayanan 

kesehatan dan pengobatan. 

 

2.5 Profil rumah Sakit Panti Nugroho Yogyakarta 

2.5.1 Sejarah 

Awal berkarya di rumah sewaan milik Lurah Pakem pada 

tahun 1968. Kemudian muncul gagasan dari Romo Kijm untuk 

membangun menjadi lebih besar yaitu sebagai Rumah Bersalin dan 

Balai Pengobatan (RB – BP) Panti Nugroho dengan bantuan dana 

dari CEBEMO serta didukung oleh Romo Rommens berupa bantuan 

sebidang tanah seluas 3980 m
2
 yang diperoleh dari Yayasan PAPA 

MISKIN. Dua tenaga perintis yang ada saat itu yaitu Sr. Yulia, CB 

dan Sr. Cecilio, CB. 

Pada tahun 1972 pemberkatan Rumah Bersalin dan Balai 

Pengobatan oleh Mgr. Kardinal Julius Darmoatmojo, SJ. 

Pengembangan selanjutnya dengan diperbantukannya tenaga medis 

dari RS Panti Rapih untuk mengelola RS secara professional.  

Tahun 1994 berpartisipasi dengan program pemerintah seperti 

melaksanakan RB Sayang Bayi, Posyandu, UKS, dll. 

Tahun 1996 RB – BP Panti Nugroho berhasil meraih 

penghargaan sebagai juara I RB Sayang Bayi Swasta Tingkat II Kab. 

Sleman dan Juara I RB Sayang Bayi Swasta Prop. DIY. 



Tanggal 2 Maret 1999 status RB – BP ditingkatkan menjadi 

Rumah Sakit Panti Nugroho. 

Tepatnya pada tanggal 31 Mei 1999 RS Panti Nugroho 

diberkati oleh Mgr. Ignatius Suharyo, Pr dan diresmikan oleh Sri 

Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan kapasitas 50 tempat tidur, 

Rumah Sakit Panti Nugroho siap dengan tulus hati melayuani pasien 

utnuk upaya penyembuhan. 

Pada tahun 2000 Pelayanan Gawat Darurat menempati 

gedung baru, selain itu Rumah Sakit Panti Nugroho mulai 

melengkapi fasilitas pelayanan baru yaitu Pelayanan Poliklinik 

Spesialis Anak, Spesialis Kandungan, Spesialis Penyakit Dalam dan 

Spesialis Bedah Umum serta didukung Pelayanan Penunjang 

Radiologi, Laboratorium dan Fisioterapi. 

Selama perjalanan samapai saat ini, Ruimah Sakit Panti 

nugroho juga berperan aktif dalam berbagai pelayanan antara lain 

sebagai Unit Pelayanan Kesehatan Pelaksana Program P2TB, 

Rumah Sakit Sayang Bayi dan Sayang Ibu. Selain itu Rumah Sakit 

Panti Nugroho pernah memperoleh prestasi pada Tahun 2000 

sebagai Finalis Lomba Penampilan Kerja Rumah Sakit, pada tahun 

2006 sebagai Unit Pelayanan Kesehatan Program P2TB Berprestasi 

Tingkat Provinsi DIY dan tahun 2009 sebagai Finalis Rumah Sakit 

Sayang Bayi dan Sayang Ibu. 

2.5.2 Falsafah 

Falsafah yang menjadi pedoman kami dalam melayani adalah 

“Tulus untuk sembuh dengan semangat cinta kasih” (Sumber: Lukas 



 

10: 9 “ dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan 

katakanlah pada mereka Kerajaan Allah sudah dekat padamu”) 

2.5.3 Visi dan Misi 

Rumah Sakit Panti Nugroho memperjuangkan nilai-nilai 

humanistic, yaitu keberpihakan kepada mereka yang sakit dengan 

semangat cinta kasih dan iman kristiani: 

1. Rumah Sakit Panti Nugroho dengan tulus akan 

memberikan pelayanan kesehatan secara holistik dan 

berkesinambungan untuk mengupayakan kesembuhan, 

disertai upaya promosi kesehatan dan pencegahan sakit 

kepada masyarakat.  

2. Rumah Sakit Panti Nugroho akan memberikan 

pelayanan kesehatan dan pendukung lain yang terkait 

secara memuaskan, bermutu, profesional, dan 

terjangkau. 

3. Rumah Sakit Panti Nugroho menempatkan seluruh 

karyawan sebagai modal yang sangat berharga dalam 

memberikan pelayanan kesehatan dan pendukung lain 

yang terkait. Kepada mereka akan diberikan perhatian 

yang sebaik-baiknya berupa peningkatan kesejahteraan, 

pengetahuan, ketrampilan, kenyamanan kerja, dan 

jenjang karier. 

4. Rumah Sakit Panti Nugroho meletakkan kebersamaan 

sebagai landasan bagi seluruh kegiatan pelayanan 

kesehatan. Untuk itu, seluruh karyawan dituntut selalu  

menjalin kerjasama yang baik, jujur, ramah dan hormat 



kepada pemilik/ Yayasan Panti Rapih, Unit Karya dalam 

Yayasan Panti Rapih, pasien, rekanan, dan semua pihak 

yang terkait. 

 

2.6  UML 

UML merupakan “bahasa” yang telah menjadi standar dalam 

industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan 

sistem pirantik lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk 

merancang model sebuah sistem. Selain itu, UML sendiri sebagai 

aplikasi yang mendukung dalam perancangan desain sistem sebuah 

aplikasi. Dalam perancangan sebuah aplikasi, tentu saja diperlukan 

analisis dan gambaran desain sistem serta alur kerja dari aplikasi 

yang akan dibangun. Hal ini merupakan standar umum dalam 

melakukan perancangan aplikasi. Dengan menggunakan UML user 

dapat dimudahkan untuk dapat mendesain sistem yang akan 

dibangun nantinya. Untuk upaya tersebut UML menyediakan 9 jenis 

diagram yang dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya statis atau 

dinamis. Ke 9 jenis diagram dalam UML itu adalah : (Nugroho, 

2005) 

1. Diagram kelas. Bersifat statis. Diagram ini 

memperlihatkan himpunan kelas-kelas, antarmuka-

antarnuka, kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-relasi. 

Diagram ini umum dijumpai pada pemodelan sistem 

berorientasi objek. Meskipun bersifat statis, sering pula 

diagram kelas memuat kelas aktif-aktif.  

2. Diagram objek. Bersifat statis. Diagram ini 

memperlihatkan objek-objek serta relasi-relasi antar 



 

objek. Diagram objek memperlihatkan instansiasi statis 

dari segala sesuatu yang dijumpai pada diagram kelas.  

3. Use Case Diagram. Bersifat statis. Diagram ini 

memperlihatkan himpunan use case dan aktor-aktor 

(suatu jenis khusus dari kelas). Diagram ini terutama 

sangat penting untuk mengorganisasi dan memodelkan 

perilaku dari suatu sistem yang dibutuhkan serta 

diharapkan pengguna.  

4. Sequence Diagram. Bersifat Dinamis. Diagram urutan 

adalah diagram interaksi yang menekankan pada 

pengiriman pesan (message) dalam suatu waktu tertentu.   

5. Collaboration Diagram. Bersifat dinamis. Diagram 

kolaborasi adalah diagram interaksi yang menekankan 

organisasi structural dari objek-objek menerima serta 

mengirim pesan (message).  

6. Statechart Diagram. Bersifat dinamis. Diagram state ini 

memperlihatkan state-state pada sistem: membuat state, 

transisi,event serta aktivitas. Diagram ini terutama 

penting untuk memperlihatkan sifat dinamis dari 

antarmuka (interface), kelas, kolaborasi dan terutama 

penting pada pemodelan sistem-sistem yang reaktif.  

7. Activity Diagram. Bersifat dinamis. Diagram aktivitas 

ini adalah tipe khusus dari diagram state yang 

memperlihatkan aliran dari suatu aktifitas ke aktifitas 

lainnya dalam suatu sistem. Diagram ini terutama 

penting dalam pemodelan fungsi-fungsi dalam suatu 



sistem dan member tekanan pada aliran kendali 

antarobjek.   

8. Component Diagram. Bersifat statis. Diagram 

komponen ini memperlihatkan organisasi serta 

kebergantungan sistem/perangkat lunak pada 

komponen-komponen yang telah ada sebelumnya. 

Diagram ini berhubungan dengan diagram kelas dimana 

komponen secara tipikal dipetakan ke dalam satu atau 

lebih kelas-kelas, antarmuka-antarmuka (interface) serta 

kolaborasi-kolaborasi.  

9. Deployment Diagram. Bersifat statis. Diagram ini 

memperlihatkan konfigurasi saat aplikasi dijalankan 

(saat run-time). Diagram ini memuat simpul-simpul 

(node) beserta komponen-komponen yang ada di 

dalamnya. Deployment diagram berhubungan erat 

dengan diagram komponen dimana deployment diagram 

memuat satu atau lebih komponen-komponen. Diagram 

ini sangat berguna saat aplikasi kita berlaku sebagai 

aplikasi yang dijalankan pada banyak mesin.  

 

 

  

 

 


