
ANALISA PERANCANGAN KAMUS DATA & INPUT  

 
 

 
Kamus Data adalah suatu aplikasi khusus dari jenis kamus-kamus yang 
digunakan sebagai referensi kehidupan sehari-hari 
 
Kegunaan  Kamus Data : 
1. Memvalidasi diagram alir data dalam hal kelengkapan dan keakuratan 
2. Menyediakan suatu titik awal untuk mengembangkan layar dan laporan-

laporan 
3. Menentukan muatan data yang disimpan dalam file-file 
4. Mengembangkan logika untuk proses-proses DAD 
 
Fungsi Data Dictionary  suatu katalog yang menjelaskan lebih detail tentang 
DFD yang mencakup proses, data flow & data store. 
 
Hal yg harus dimuat dalam Data Dictionary 
1. Nama Arus Data  5. Penjelasan 
2. Alias    6. Periode 
3. Bentuk Data   7. Volume 
4. Arus Data   8. Struktur data 
 
NOTASI PADA KAMUS DATA 
1. NOTASI TIPE DATA  
2. NOTASI STRUKTUR DATA 
  
Notasi Tipe Data 
Untuk membuat spesifikasi format masukan dan keluaran suatu data. 
 
NotasiKeterangan 
X  Setiap karakter 
9  Angka Numerik 
A  Karakter Alphabet 
Z  Angka Nol yang ditampilkan dalam spasi kosong 
.  Titik, sebagai Pemisah Ribuan 
,  Koma, sebagai Pemisah Pecahan 
_  Hypen, sebagai tanda penghubung 
/  Slash, sebagai tanda pembagi 
 
 
 
 



Notasi Struktur Data 
Untuk membuat spesifikasi elemen data. 
Notasi Keterangan 

= Terdiri dari 
+ And (dan) 
( ) Pilihan (Ya atau Tidak) 
{ } Iterasi/Pengulangan Proses 
[ ] Pilih salah satu pilihan 
 Pemisah pilihan di dalam tanda [ ] 
* Keterangan atau catatan 
@ Petunjuk (Key Field ) 
 
Contoh Notasi Struktur Data (Berasal dari Penggambaran DAD) 
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Kamus Data Sistem Usulan 
Kamus Data Dokumen Keluaran Faktur Penjualan  

Nama Arus Data : Faktur Penjualan  
Alias    : FP 
Bentuk Data  : Dokumen Cetakan Komputer 
Arus Data   : Data Store(File Faktur& File Isi_Faktur) - Proses 1.3  
          Proses 1.3 - Kasir  
Penjelasan   : Setiap transaksi penjualan barang yang dipesan   
         Pelanggan  
Periode   : Setiap Bulan 
Volume   : Rata-rata 10 transaksi penjualan 
Struktur Data  : Header + Isi 
Header    = No_Faktur+Tgl_Faktur+No_Pesan+Tgl_Pesan 
                                     +No_Pelg + Nama_Pelg +Alamat_Pelg 
No_Faktur        * terdiri dari 6 Digit*    
Tgl_Faktur    = Tgl + Bln + Thn  
No_Pesan         * Nomor Pesan terdiri dari 6 digit* 
Tgl_Pesan   = Tgl + Bln + Thn  
No_Plg           * Nomor terdiri dari 6 digit*  
 
Isi    = 1{Kd_brg + Nm_brg + Qty_pesan + Qty_Jual  
                                     + Hrg_sat + Jum_Hrg}10 
Kd_brg   * Terdiri dari 6 Digit* 
 
Footer   = Total_hrg + PPN_10% + Total_Jual 
 
@No_Faktur, @No_Plg, @Kd_brg 
 
 
Keterangan : 
Simbol    @ (Key Filed) 

 
 
PERANCANGAN INPUT 
Merupakan awal dimulainya proses informasi. Bahan mentah dari informasi 
adalah data yang terjadi dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi. 
 
Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dari dokumen dasar : 

1. Fungsi dari dokumen dasar  
 a.  Dapat Menunjukkan macam dari data 
 b. Dapat dicatat dengan jelas, konsisten dan akurat 
 c.  Bertindak sebagai pendistribusian data 
 d.  Membantu pembuktian terjadinya transaksi 



 e.  Dapat digunakan sebagai back up 
  

2. Petunjuk merancang dokumen dasar 
 a.  Kertas yang dipergunakan 

Beberapa faktor harus dipertimbangkan didalam pemilihan kertas 
yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut ini: 
 Lamanya dokumen dasar tersebut akan disimpan 
 penampilan dari dokumen dasar. 
 Banyaknya dokumen dasar tersebut ditangani 
 Bagaimana menanganinya(secara halus, kasar, dilipat atau 

dibawa-bawa oleh pemakainya). 
 Lingkungan-lingkungannya(berlemak, kotor, panas, dingin, 

lembab atau mengandung asam) 
 Metode pengisian data didokumen dasar tersebut, ditulis 

tangan atau dicetak dengan mesin. 
 Keamanan terhadap pudarnya data yang dicatat di dokumen 

dasar. 
 

  b.  Ukuran dari dokumen dasar 
Usahakan ukuran dari dokumen dasar berupa ukuran dari kertas 
yang standar dan banyak dijual. 

 
 c.  Warna yang digunakan 

Penggunaan warna akan membantu di dalam mengidentifikasikan 
dengan cepat dokumen dasar yang dipergunakan. Warna yang baik 
adalah warna yang datanya mudah dibaca, terutama bila 
menggunakan karbon. Warna yang baik ini adalah warna yang 
cerah.  

 
 d.  Judul dokumen dasar 

Dokumen dasar harus diberi judul yang dapat menunjukkan jenis 
dan kegunaan dari dokumen dasar tersebut. Judul harus sesingkat 
mungkin tetapi jelas. Bila dokumen dasar akan digunakan oleh 
pihak-pihak luar perusahaan, selain judul yang ada, maka nama 
perusahaan sebaiknya juga dicantumkan. 

 

 e.  Nomor dokumen dasar 
Nomor dokumen dasar dapat digunakan untuk menunjukkan 
keunikannya. Nomor dokumen dasar dapat diletakkan di pojok 
bawah kiri atau dipojok bawah kanan(jangan diatas kiri, karena 
tertutup bila distaples dan jangan diatas kanan, karena dapat 
membingungkan dengan nomor urut dokumen dasar). 

 
 f.   Nomor urut dokumen dasar 



Disamping nomor dokumen dasar, nomor urut dari masing-masing 
dokumen dasar biasanya dicantunkan di pojok kanan atas. Nomor 
urut ini sangat perlu untu tujuan pengendalian(dapat diketahui bila 
ada dokumen dasar yang hilang bila nomornya meloncat), untuk 
pelacakan pemeriksaan dan untuk pengarsipan. 

 

 g.  Nomor dan jumlah halaman 
Bila dokumen dasar terdiri lebih dari satu halaman, maka tiap-tiap 
halaman harus diberi nomor dan jumlah halamannya, supaya bila 
ada halaman yang hilang dapat diketahui. 

 

 h.  Spasi 
Spasi antar baris dan spasi antar karakter pada dokumen dasar 
harus diperhatikan, terutama bila dokumen dasar akan diisi dengan 
data yang dicetak dengan mesin. 

 

 i.  Pembagian Area 
Dokumen dasar harus dibentuk dengan pembagian area 
sedemikian rupa, sehingga memudahkan untuk mencarinya guna 
pengisian atau pencarian data. Pembagian area ini meluputi area 
judul, area  halaman, area kontrol, area organisasi, area obyek, area 
tubuh, area berita, area otorisasi, area jumlah dan area nomer. 

 

j.  Caption, yaitu Box caption,Yes no chech off caption,Horizontal 
check off caption, Checklist caption, Blocked Spaces caption, 
Scannable form caption. 

 

Caption adalah kata-kata yang dicetak di dokumen dasar untuk 
menunjukan siapa saja yang harus mengisi dan data apa yang harus 
diisikan. Berikut ini merupakan macam – macam caption yang 
dapat dipergunakan, sehingga pengisian data dapat lebih mengena. 

Box Caption : merupakan caption yabg dicetak didalam suatu kotak 
dan data harus diisikan di dalam kotak tersebut juga. 
 

NAMA ALAMAT 

TANGGAL 
MASUK 

GOLONGAN STATUS 

 
Yes/No Check Off Caption, menunjukkan dimana harus mengisikan 
ya dan dimana harus mengisikan tidak 

 
         Ya Tidak 
1. Menikah         
 



2. Umur diatas 17 tahun 
 
Horizontal Check Off Caption, menunjukkan salah satu pilihan yang 
harus dipilih dengan disajikan secara mendatar. 
 
   Pendidikan Terakhir 
 
 
 SD SMP SMA D3 S1 S2   
 
Checklist Caption, menunjukkan daftar pilihan yang dapat dipilih 

 
Pekerjaan Yang sudah dilakukan : 
Verifikasi data awal 
Memasukkan data kekomputer 
Memproses data 
 
Blocked Spaces Caption, menunjukkan kotak-kotak ruang kosong 
yang harus diisi dengan data. 

 
Nomer Faktur:  
 
 
Scannable Form Caption: Caption yang menunjukkan tempat-tempat 
yang harus diisi pada formulir yang akan dibaca alat scanner, 
misalnya OMR Reader. 

 

 k.  Instruksi dalam dokumen dasar. 
Dokumen dasar yang baik harus bersifat self instruction, artinya 
harus berisi instruksi-instruksi yang jelas bagi pengisi untuk 
menuliskan data tanpa harus bertanya lagi. 

 

3. Cara Mengurangi Masukan 
Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah 
masukan, cara yang dapat dilakukan adalah : 
1. Menggunakan kode 

Untuk hal-hal yang unik dapat dipergunakan kode. Pemakaian 
kode akan membuat input menjadi lebih pendek dan unik. Hal-hal 
yang dapat diwakili dengan kode kode misalnya adalah kode 
rekening, kode barang 

2. Data yang relatif konstan disimpan di file induk 
Data yang relatif konstan dapat disimpan di file induk acuan dan 
dapat diambil dengan menggunakan suatu kode tertentu, sehingga 
tidak perlu dimasukkan sebagai input data. Sebagai misalnya 



adalah data tarif upah yang didasarkan pada golongan 
karyawannya. 

3. Jam dan Tanggal dapat diambil dari sistem 
Umumnya sistem komputer sekarang menyediakan jam dan tanggal 
yang sifatnya permanen, tetap akan bekerja walaupun aliran listrik 
komputer dimatika. System date dan system time ini dapat 
dimanfaatkan untuk data tanggal dan data jam, sehingga tanggal 
dan jam tidak perlu diinputkan. 

4. Rutin perhitungan dilakukan oleh sistem 
Perhitungan – perhitungan tidak perlu dihitung terlebih dahulu dan 
hasilnya diinputkan, tetapi tugas ini dapat diserahkan oleh sistem 
komputer. Cara ini dapat menghemat dan memudahkan pemasukan 
data. 

 


