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 Perancangan terstruktur merupakan aktivitas 
mentransformasikan suatu hasil analisis kedalam suatu 
perencanaan untuk dapat diimplementasikan 
(diotomasikan). Pendekatan terstruktur dilengkapi dengan 
alat-alat (tools) dan teknik-teknik (techniques) yang 
dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil 
akhir dari sistem yang dikembangkan akan diperoleh 
sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan 
jelas. 

 Melalui pendekatan terstruktur, permasalahan yang 
komplek di organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari 
sistem akam mudah untuk dipelihara, fleksibel, lebih 
memuaskan pemakainya, mempunyai dokumentasi yang 
baik, tepat waktu, sesuai dengan anggaran biaya 
pengembangan, dapat meningkatkan produktivitas dan 
kualitasnya akan lebih baik(bebas kesalahan). 
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 Pada pendekatan terstruktur dibedakan atas dua pendekatan yaitu : 

◦ Pendekatan berorientasi proses 

 Pada pendekatan terstruktur yang beorientasi proses yang 
dilakukan adalah memeriksa input, output dan proses untuk 
sistem. Pendekatan berorientasi proses bekerja sangat baik jika 
professional sistem mengetahui lebih lanjut tentang input, 
proses dan output yang dihasilkan dari sistem. 

◦ Pendekatan beorientasi data  

 Pada pendekatan terstruktur beorientasi data yang dilakukan 
adalah memeriksa keputusan–keputusan yang dibuat sistem dan 
kemudian bekerja ke belakang untuk mengidentifikasi data yang 
dibutuhkan untuk mendukung keputusan tersebut. Pendekatan 
ini digunakan jika proses sistem, seperti input dan output 
belum ditentukan.Pada kasus ini, professional sistem harus 
berusaha dengan user menentukan bagaimana sistem nantinya. 
Fokusnya adalah untuk menentukan kebutuhan data untuk 
keputusan–keputusan yang akan berbasis pada data. 
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 Merancang berdasar modul 
◦ Modularisasi adalah proses yang membagi suatu sistem 

menjadi beberapa modul yang dapat beroperasi secara 
independen 

 Bekerja dengan pendekatan top-down 
◦ Dimulai dari level atas (secara global) kemudian diuraikan 

sampai tingkat modul (rinci) 

 Dilakukan secara iterasi 
◦ Dengan iterasi akan didapat hasil yang lebih baik, terlalu 

banyak iterasi juga akan menurunkan hasilnya dan 
menunjukkan bahwa tahap sebelumnya tidak dilakukan 
dengan baik 

 Kegiatan dilakukan secara pararel 
◦ Pengembangan subsistem-subsistem dapat dilakukan secara 

pararel, sehingga akan memperpendek waktu pengembangan 
sistem 
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 SSAD merupakan pendekatan visual, ini membuat 
metode ini mudah dimengerti oleh pengguna atau 
programmer. 

 Penggunaan analisis grafis dan tool seperti DFD 
menjadikan SSAD menjadikan bagus untuk digunakan. 

 SSAD merupakan metode yang diketahui secara 
umum pada berbagai industry. 

 SSAD sudah diterapkan begitu lama sehingga metode 
ini sudah matang dan layak untuk digunakan. 

 SSAD memungkinkan untuk melakukan validasi antara 
berbagai kebutuhan 

 SSAD relatif simpel dan mudah dimengerti. 
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 DFD (Data Flow Diagram ) 

 Kamus Data 

 Entity Relationship Diagram (ERD) 

 State Transition Diagram (STD). 
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Simbol yang digunakan : 
 

Demarco & Yourdan 

Symbols 

Keterangan Gane & Sarson 

Symbols 

External Entity /  

Kesatuan Luar 

Data Flow 

 

Proses 

Data Store / 

Penyimpanan Data 

NEXT BACK 



kesatuan diluar sistem yang akan memberikan input atau menerima 
output dari sistem, dapat berupa orang, organisasi, sumber informasi 
lain atau penerima akhir dari suatu laporan. Bentuk dari eksternal 
entity diantaranya adalah sebagai  
berikut: 
Suatu kantor, departemen atau divisi dalam perusahaan tetapi di luar 
sistem yang sedang dikembangkan. 
Orang/sekelompok orang di organisasi tetapi di luar sistem yang 
sedang dikembangkan. 
Suatu organisasi atau orang yang berada di luar organisasi seperti 
misalnya langganan, pemasok, dll. 
Sistem informasi yang lain di luar sistem yang sedang dikembangkan 
Sumber asli dari suatu transaksi 
Penerima akhir dari suatu laporan yang dihasilkan oleh sistem 

NEXT BACK 



Disimbolkan dengan anak panah, dimana arus data mengalir  
diantara proses, simpanan data. Arus data ini menunjukkan arus  
dari data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari  
proses sisem dan dapat berbentuk sebagai berikut : 
Formulir atau dokumen yang digunakan perusahaan 
Laporan tercetak yang dihasilkan sistem 
Output dilayar komputer 
Masukan untuk komputer 
Komunikasi ucapan 
Surat atau memo 
Data yang dibaca atau direkam di file 
Suatu isian yang dicatat pada buku agenda 
Transmisi data dari suatu komputer ke komputer lain 
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Konsep paket dari data (packet of data)  
Bila dua atau lebih data mengalir dari suatu sumber yang sama ke tujuan 
yang sama, maka harus dianggap sebagai suatu arus data tunggal. 
Konsep arus data menyebar (diverging data flow) 
 Menunjukkan sejumlah tembusan dari arus data yang sama dari 
sumber yang sama ke tujuan yang berbeda. 
Konsep arus data mengumpul (converging data flow) 
 Menunjukkan beberapa arus data yang berbeda dari sumber 
yang berbeda bergabung bersama-sama menuju ke tujuan yang sama. 
Konsep sumber dan tujuan arus data 
 Semua arus data harus dihasilkan dari suatu proses atau menuju 
ke suatu proses (dapat salah satu atau kedua-duanya, yaitu berasal dari 
suatu proses menuju ke bukan suatu proses atau berasal dari bukan 
suatu proses menuju ke suatu proses atau berasal dari suatu proses dan 
menuju ke suatu proses). Konsep ini penting karena arus data adalah 
salah satu dari hasil suatu proses atau akan digunakan untuk melakukan 
suatu proses. 
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Menggambarkan sebuah garis 
dengan panah mengarah kedua 
arah yang berlawanan dari 
simpanan data sebagai berikut: 
 

 

 

 

Menggunakan arus data yang 
terpisah sebagai berikut: 
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Merupakan kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang  
atau mesin komputer, dimana aliran masuk, ditranformasikan ke  
aliran data keluar. 
Suatu proses harus diberi penjelasan yang lengkap meliputi: 
Identifikasi proses. 
 Umumnya berupa suatu angka yang menunjukkan nomor acuan dari 
proses dan ditulis pada bagian atas simbol proses. 
Nama proses. 
 Menunjukkan apa yang dikerjakan oleh proses tersebut. 
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Bentuk dari penyimpanan data diantaranya adalah  
sebagai berikut: 
Suatu file atau database di sistem komputer 
Suatu arsip atau catatan manual 
Suatu kotak tempat data di meja seseorang 
Suatu tabel acuan manual 
Suatu agenda atau buku 

NEXT BACK 



Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggambaran simpanan  

data (data store) : 

Hanya proses saja yang berhubungan dengan data source, karena yang 
menggunakan atau merubah data di data source adalah suatu proses. 

Arus data yang menuju ke data source dari suatu proses menunjukkan 
proses update terhadap data yang tersimpan di data source. Update dapat 
berupa penambahan atau penyimpanan record atau dokumen baru, 
penghapusan atau mengambil dokumen, dan proses pengeditan. 

Arus data yang berasal dari data source ke suatu proses menunjukkan 
bahwa proses tersebut menggunakan data yang ada di data source. 

Untuk suatu proses yang melakukan kedua-duanya, yaitu menggunakan dan 
update data source dapat dipilih dengan menggunakan sebuah garis dengan 
anak panah dua arah atau menggunakan dua garis anak panah. 
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Pedoman Menggambar DFD: 
1. Identifikasikan terlebih dahulu semua kesatuan luar (external entities) 

yang terlibat di sistem. Misalnya untuk sistem penjualan mempunyai 
external entities yang terlibat : Pelanggan, manajer kredit, gudang dan 
bagian pengiriman. 

2. Identifikasikan semua input dan output yang terlibat dengan external 
entities. Misal untuk sistem penjualan ini, input/output yang terlibat 
dengan kesatuan luar  

3. Gambarlah terlebih dahulu suatu diagram konteks (context diagram). 
 

External Entities Input Output 

Pelanggan Order pelanggan - 

Gudang - Tembusan Permintaan 
Persediaan 

Bagian Pengiriman Tembusan jurnal Faktur, tembusan Kredit dan 
termbusan Jurnal 

Manajer Kredit - Status piutang 
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Context Diagram merupakan tingkatan tertinggi dalam 
diagram aliran data dan hanya memuat satu proses, 
menunjukkan sistem secara keseluruhan. Proses tersebut 
diberi nomor nol. 
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Aturan-aturan CD : 
 Bila terdapat terminator yang mempunyai banyak masukan dan keluaran, 

diperbolehkan untuk digambarkan lebih dari satu kali sehingga mencegah 
penggambaran yang terlalu rumit, dengan ditandai secara khusus untuk 
menjelaskan bahwa terminator yang dimaksud adalah identik. Tanda dapat 
berupa asterisk (*) / tanda kres (#). 

 Bila terminator mewakili individu (personil) sebaiknya diwakili oleh peran 
yang dimainkan personil tersebut. Alasannya adalah : personil yang  
berfungsi untuk melakukan itu dapat berganti, sedangkan CD harus tetap 
akurat walaupun personil berganti dan mungkin seorang personil dapat 
memiliki lebih dari satu tugas (peran). 

 Karena model ini membedakan sumber (resources) dan pelaku (handler). 
Dimana pelaku adalah mekanisme, perangkat, atau media fisik yang 
mentransformasikan data ke/dari sistem, sehingga pelaku tidak perlu 
digambarkan. 
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 Tidak ada proses yg hanya mempunyai 
output  

 Tidak ada proses yg hanya mempunyai input  
 Label proses berwujud kata kerja 
 Data tidak bisa berpindah secara langsung 

dari 1 simpanan ke simpanan yang lain 
 Data tidak bisa berpindah secara langsung 

dari sumber ke simpanan 
 Label simpanan harus berwujud kata benda 
 Data tidak bisa berpindah secara langsung 

antar sumber 
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 Label sumber harus berwujud kata benda 
 Arah arus data hanya boleh searah 
 Percabangan menunjukan 1 arus data yang sama 

menuju2 atau lebih tujuan yang berbeda 
 Penggabungan menunjukan 2 atau lebih arus 

data yang sama menuju 1 tujuan  

 Arus data tidak boleh kembali ke suatu proses 
yang ditinggalkan. 

 Arus data menuju ke suatu simpanan berarti 
peng-update-an 
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 Arus data keluar dari suatu simpanan berarti 
pembacaan 

 Label arus data yg harus berwujud kata benda 
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TAHAPAN PROSES PEMBUATAN DFD  

 

        1.  DIAGRAM KONTEKS (Global) 

 2.  DIAGRAM NOL (0) 

 3.  DIAGRAM DETAIL (Detail/Rinci) 

 



0.0 

sistem 
B 

A 

b1 

b2 

a2 a1 



D1 

1.0 

proses1 
B 

A 

b1 

b2 

a2 a1 

2.0 

proses2 

3.0 

proses3 

Y 

X 

W 

Z 



 Misal dari proses 2  : 

2.2 

Proses2.2 

2.1 

Proses2.1 
2.3 

Proses2.3 

Y 

X 

D1 W 

Q 

P 
b1 
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Ada Pertanyaan??? Monggo… 
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 Kelompok  terdiri dari 5 mahasiswa.  Tugas dikumpulkan 
dan dipresentasikan 

 Buat analisis dan perancangan Sistem Informasi Meliputi :  

1. Analisis mencakup : 

 Identifikasi masalah 

 Analisis Sistem 

  Kebutuhan Fungsional ( Data dan Proses) dan Non    
Fungsional 

2. Perancangan mencakup : 

 Perancangan Struktur Navigasi 

   Perancangan Tampilan / Halaman /Dialog/ Antar 
Muka / Interface 

 

 



 Buatlah desain DFD dari “Sistem Informasi 
Penyusunan Jadwal Kuliah (Studi Kasus STMIK 
AUB)” 

 

 Sistem ini mendata penjadwalan kuliah 
dengan menempati ruangan yang tersedia, 
sistem juga bisa mengetahui jumlah 
mahasiswa yang mengambil matakuliah dan 
dosen yang mengampu.  
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