
UNIVERSITAS ESA UNGGUL 

 xvi 

DAFTAR SIMBOL  

  

Simbol Diagram Elemen Motivasi Simbol [13] 

Element Definition Notation 

Pelaku 

Bisnis 

Peran individu, tim, atau organisasi (atau 

kelas-kelasnya) yang mewakili minat mereka 

dalam hasil arsitektur. 
 

 

Sopir 

Kondisi eksternal atau internal yang 

memotivasi organisasi untuk menentukan 

tujuannya dan mengimplementasikan 

perubahan yang diperlukan untuk 

mencapainya. 

 

 

Penilaian 

Hasil analisis keadaan urusan perusahaan 

sehubungan dengan beberapa pengemudi.  

 

Tujuan 

Pernyataan niat, arah, atau keadaan akhir 

tingkat tinggi yang diinginkan untuk suatu 

organisasi dan pemangku kepentingannya 
 

Hasil Hasil akhir yang telah dicapai. 

 

Prinsip 
Pernyataan niat kualitatif yang harus dipenuhi 

oleh arsitektur.  

Kebutuhan 
Pernyataan kebutuhan yang harus dipenuhi 

oleh arsitektur.  

 

Hubungan 

Suatu faktor yang mencegah atau 

menghalangi realisasi tujuan.  

Berarti 

Pengetahuan atau keahlian hadir dalam, atau 

interpretasi yang diberikan kepada, elemen 

inti dalam konteks tertentu. 
 

 

Nilai 

Nilai relatif, utilitas, atau pentingnya elemen 

inti atau hasil.  
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DAFTAR SIMBOL (LANJUTAN) 

Simbol Diagram Elemen Strategi [13] 

Element Description Notation 

Sumber Daya 

 

Aset yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu atau 

organisasi.  

Kapabilitas 
Kemampuan yang dimiliki oleh elemen struktur aktif, seperti 

organisasi, orang, atau sistem.  

Rencana 

Tindakan 

Suatu pendekatan atau rencana untuk mengkonfigurasi 

beberapa kemampuan dan sumber daya perusahaan, dilakukan 

untuk mencapai suatu tujuan. 
 

 

Simbol Diagram Lapisan Bisnis Simbol [13] 

Element Description Notation 

Aktor bisnis Badan usaha yang mampu melakukan perilaku. 

 

 

Peran bisnis 

Tanggung jawab untuk melakukan perilaku tertentu, di 

mana aktor dapat ditugaskan, atau bagian yang 

dimainkan aktor dalam tindakan atau peristiwa 

tertentu. 

 

Kolaborasi 

bisnis 

Kumpulan dua atau lebih elemen struktur aktif internal 

bisnis yang bekerja bersama untuk melakukan perilaku 

kolektif. 
 

Antarmuka 

bisnis 

Titik akses di mana layanan bisnis tersedia bagi 

lingkungan.  

Proses bisnis 

Urutan perilaku bisnis yang mencapai hasil tertentu 

seperti seperangkat produk atau layanan bisnis yang 

ditentukan. 
 

 

Fungsi bisnis 

Kumpulan perilaku bisnis berdasarkan 

seperangkat kriteria yang dipilih (biasanya 

diperlukan sumber daya bisnis dan / atau 
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Simbol Diagram Lapisan Bisnis Simbol [13] 

Element Description Notation 

kompetensi), sangat dekat dengan organisasi, 

tetapi tidak harus secara eksplisit diatur oleh 

organisasi. 

Interaksi bisnis 
Unit perilaku bisnis kolektif yang dilakukan oleh 

(kolaborasi) dua atau lebih peran bisnis.  

Event Bisnis 

Elemen perilaku bisnis yang menunjukkan 

perubahan status organisasi. Itu mungkin berasal 

dari dan diselesaikan di dalam atau di luar 

organisasi. 

 

Layanan bisnis 
Perilaku bisnis terbuka yang didefinisikan secara 

eksplisit.  

Objek bisnis 
Konsep yang digunakan dalam domain bisnis 

tertentu.  

Kontrak 

Spesifikasi formal atau informal dari perjanjian 

antara penyedia dan konsumen yang menentukan 

hak dan kewajiban yang terkait dengan produk 

dan menetapkan parameter fungsional dan 

non-fungsional untuk interaksi. 

 

 

Representasi 

Suatu bentuk yang jelas dari informasi yang 

dibawa oleh objek bisnis. 
 

Produk 

Kumpulan layanan yang koheren dan / atau 

elemen struktur pasif, disertai dengan kontrak / 

serangkaian perjanjian, yang ditawarkan secara 

keseluruhan kepada pelanggan (internal atau 

eksternal) 
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DAFTAR SIMBOL (LANJUTAN) 

Simbol Diagram Notasi Event [17] 

 

Simbol Diagram Notasi Activity [17]. 
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DAFTAR SIMBOL (LANJUTAN) 

Simbol Diagram Notasi Gateway [17] 

 

 

Simbol Diagram Notasi Sequence Flow [17] 

          
 

Simbol Diagram Notasi Message Flow [17] 

 
 

Simbol Diagram Notasi Data [17] 
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DAFTAR SIMBOL (LANJUTAN) 

Simbol Diagram Notasi Artifak [17] 

Notasi Keterangan 

 

Data objek adalah mekanisme untuk 

menunjukan bagaimana data yang 

diperlukan atau dihasilkan olah aktivitas. 

Dihubungkan menggunakan asosiasi  

 

group ini dapat digunakan untuk 

keperluan dokumentasi atau analisis, tapi 

tidak mempengaruhi sequential flow.  

 

Annotion adalah mekanisme untuk 

modeler untuk memberikan informasi 

teks tambahan untuk pembaca 

 

 


