


DFD (Data Flow Diagram)

Diagram arus dokumen (data flow diagram), atau DFD, 
adalah suatu gambar grafis dari suatu sistem yang 
menggunakan sejumlah bentuk-bentuk simbol untuk 
menggambarkan bagaimana data mengalir melalui 
suatu proses yang saling berkaitan. Walau nama 
diagram ini menekankan pada data, situasinya justru 
sebaliknya: penekanan ada pada proses.



Terminator/ Entitas 

Simbol-simbol DFD.

DFD terdiri dari empat simbol :

1. Elemen-elemen lingkungan.
Elemen-elemen lingkungan berada diluar batas sistem. Elemen-elemen ini menyediakan
bagi sistem input data dan menerima output data sistem.  Terminator digambarkan dalam
DFD dengan suatu kotak atau segi empat.

Suatu terminator dapat berupa :
• Orang, seperti manajer yang menerima laporan dari sistem.

• Organisasi, seperti departemen lain dalam perusahaan, atau perusahaan lain.

• Sistem lain yang berhubungan dengan sistem anda.

Departemen

Akuntansi

Pemasok



Proses

• Proses adalah sesuatu yang mengubah input menjadi output. 
Proses dapat dibambarkan dengan lingkaran, segi empat 
horisontal, atau segi empat tegak dengan sudut-sudut yang 
membulat. Teknik pembuatan label yang paling umum adalah 
dengan menggunakan kata kerja dan objek, tetapi anda juga 
dapat menggunakan nama sistem atau program komputer.
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Arus Data

• Arus data terdiri dari sekelompok elemen data yan 
berhubungan secara logis yang bergerak dari satu titik 
atau proses ke titik atau proses yang lain.

Manajer



Penyimpan Data

• Penyimpan data (data strore) adalah suatu 
penampungan data. Pilihan untuk menggambarkan 
penyimpanan data sebagai suatu set garis paralel, segi 
empat terbuka, atau bentuk lonjong.

Buku Besar
File piutangFile induk gaji



Contoh DFD

• Seorang pelanggan mengisi pesanan penjualan dan memposkannya ke perusahaan. Pada proses 1 surat itu 
dibuka dan pesanan penjualan itu dikeluarkan. Data dari pesanan penjualan dimasukkan ke dalam pengolah 
inforamasi pada proses 2. Setelah data dimasukkan, formulir pesanan penjualan disimpan dalam file formulir 
pesanan penjualan. Pada proses 3, data pesanan penjualan disortir dalam urutan tertentu. Catatan yang 
telah disortir kemudian digunakan pada proses 4 untuk menyiapkan laporan komisi penjualan bagi manajer 
penjualan.

• Sistem komisi penjualan memiliki dua terminator. Pertama, pelanggan, adalah orang atau organisasi di luar 
perusahaan. Kedua, manajer penjualan, adalah orang di dalam perusahaan.

• Ada satu hal dalam gambar dibawah yang harus anda perhatikan. Output dari proses 3 adalah suatu file dari 
catatan-catatan yang telah disortir. Walaupun itu merupakan file, simbol penyimpanan data tidak digunakan. 
Dalam situasi ini, file itu bukanlah data yang diam. Sebaliknya itu merupakan data dalam pergerakan. File itu 
menghubungkan prose 3 dengan proses 4. Untuk alasan ini, file digambarkan sebagai arus data. Kata file 
tidak memiliki arti khusus dalam DFD; kata itu dapat berhubungan dengan arus data atau penyimpanan data.



Diagram Konteks

• Merupakan gambaran kasar aliran informasi dan data yang akan 
dilakukan oleh system database yang akan dirancang

• Diagram ini hanya menjelaskan secara umum gambaran aliran 
konteks dari rancangan system yang akan dibuat.



Contoh DFD Konteks
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DFD (Data Flow Diagram)

• DFD merupakan detail rancangan dari diagram konteks yang sudah 
dibuat yang sudah memuat rancangan table database yang akan 
diimplementasikan pada database yang akan dibuat



Contoh DFD
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Kamus Data

• Kamus data (data dictionary) adalah suatu penjelasan tertulis mengenai data 
yang berada di dalam database. Kamus data pertama berbasis dokumen - Kamus 
data itu tersimpan dalam bentuk hard copy dengan mencatat semua penjelasan 
data dalam bentuk tercetak. Waktu sejumlah kamus berbasis dokumen masih 
ada, praktek yang umum sekarang adalah menggunakan kamus data berbasis 
komputer. Pada kamus data berbasis komputer, penjelasan data dimasukkan 
kedalam komputer dengan menggunakan data description language (DDL) dari 
sistem manajemen database, sistem kamus, atau penjelasan CASE.



Formulir-formulir Kamus Data

• Formulir-formulir kamus data yang dijelaskan disini dirancang untuk mendukung 
diagram arus data dan didasarkan pada penjelasan oleh James Senn dalam 
bukunya yang berjudul Analysis and Design of Information System.

• Kamus data tidak perlu dihubungkan dengan diagram arus data. Nanti di dalam 
lampiran ini, akan dijelaskan pendekatan yang diambil oleh sistem perangkat 
lunak komposer dari Texas Instrumen. Composer didasarkan pada metodologi 
rekayasa informasi dari konsultan komputer James Martin



• Entry Kamus Arus Data. Entri kamus arus data (data flow dictionary 
entry) menjelaskan tiap arus data dalam DFD. Entry yang telah 
dilengkapi tampak pada Gambar A.5. Entry ini mendokumentasikan 
arus data yang dinamakan "Pesanan Penjualan". Hanya ada satu arus 
data dengan nama ini dalam DFD, dan entry kamus arus data 
memberikan suatu penjelasan ringkas



Nama arus data

• Nama arus data adalah nama yang digunakan dalam DFD, dan penjelasan menguraikan sedikit 
peran dari arus itu dalam sistem. Area dari mengidentifikasi asal arus data tersebut, yang 
mungkin suatu proses, penyimpanan data, atau terminator. Area ke mengidentifikasi proses, 
penyimpanan, atau terminator yang menjadi tujuan arus data. Saat mengidentifikasi proses, 
gunakan nomor proses dan label yang tampak pada DFD. Saat arus dimulai atau berakhir dengan 
suatu penyimpanan data atau terminator, masukkan saja nama dari penyimpanan atau 
terminator tersebut. Area struktur data mendaftarkan tiap struktur yang termasuk di dalam arus. 
Anda dapat menambahkan penjelasan tambahan pada bagian catatan.

• Entry kamus data hanya berisi ikhtisar data. Untuk rincian tambahan, anda mengacu pada 
entry kamus struktur data.



Gambar A.5. Entry Kamus Arus Data

Entry kamus arus data

Kegunaan : untuk menjelaskan tiap arus data dalam diagram arus data

Nama arus data Pesanan penjualan

Penjelasan Dokumen diisi oleh pelanggan untuk mengidentifikasi

Produk

dan jumlahnya yang ingin mereka beli

Dari 1. Membuka surat

Ke 2. Memsukkan data pesanan penjualan

Struktur data Catatan pesanan penjualan



Entry Kamus Penyimpanan Data.

• Entry kamus penyimpanan data menjelaskan tiap penyimpanan data unik dalam DFD. Gambar 
A.6. menampilkan suatu contoh yang telah diisi yang menjelaskan suatu file yang bernama file 
formulir pesanan penjualan. Jika penyimpanan data yang sama muncul lebih dari sekali dalam 
DFD, hanya satu formulir yang digunakan.

• Nama penyimpanan data sama dengan yang muncul pada DFD. Penjelasan menguraikan sedikit 
jenis data yang terdapat di dalam penyimpanan dan mungkin cara data tersebut digunakan. Area 
struktur data mendaftarkan struktur-struktur yang terdapat di dalam penyimpanan. Sebagian 
besar file hanya memiliki satu jenis catatan. Misalnya, daftar gaji terdiri dari catatan-catatan gaji -
yang semuanya memiliki format yang sama. Karena itulah, penyimpanan data biasanya berisi 
hanya satu struktur tunggal.



Gambar A.6. Entry Kamus Struktur Data

Entry kamus penyimpanan data

Kegunaan : untuk menjelaskan tiap penyimpanan unik dalam diagram arus data

NAMA PENYIMPANAN DATA File formuir penjualan pesanan penjualan

PENJELASAN File historis dari formulir pesanan penjualan

Setelah data dimasukkan kedalam sistem komisi penjualan

STRUKTUR DATA Catatan pesanan penjualan

VOLUME Kira-kira 140 perhari

KEAKTIFAN

AKSES Pegawai departemen pemesanan

CATATAN



Entry Kamus Struktur Data

• Entry kamus struktur data (data structure dictionary entry) diisi untuk tiap 
struktur yang terdaftar pada formulir penyimpanan data dan arus data. Contoh 
entry kamus sruktur data dalam gambar A.7 adalah catatan pesanan penjualan 
yang telah ditentukan dalam entry kamus penyimpanan data.

• Nama struktur berisi nama yang sama dengan yang digunakan pada formulir 
penyimpanan data atau arus data. Penjelasan menggambarkan bagaimana 
penggunaan struktur. Elemen data mendaftarkan tiap elemen data yang terdapat 
di dalam struktur. Bagian bawah formulir menyertakan catatan untuk penjelasan 
seperti pada contoh tersebut



Gambar A.7. Entry Kamus Struktur Data

Entry kamus struktur data

Kegunaan : untuk menjelaskan tiap struktur data unik yang ada dalam (1) arus data dan (2) penyimpanan data

NAMA STRUKTUR Catatan Pesanan penjualan

PENJELASAN Formulir pesanan penjualan yang digunakan

pelanggan untuk memesan barang dagangan

ELEMEN DATA NOMOR PELANGGAN

NOMOR PESANAN PENJUALAN

NOMOR WIRANIAGA

TANGGAL PESANAN PENJUALAN

* NOMOR JENIS BARANG

* PENJELASAN JENIS BARANG

* JUMLAH BARANG

* HARGA PER UNIT BARANG

* HARGA TOTAL BARANG

CATATAN Elemen-elemen bertanda bintang untuk tiap catatan barang



Entry Kamus Elemen Data

• Formulir entry kamus elemen data digunakan untuk tiap elemen data yang 
termasuk dalam semua struktur - struktur yang ada dalam arus data maupun 
penyimpanan data. Namun, hanya satu formulir tunggal yang digunakan bagi tiap 
elemen data, walau elemen data itu mungkin muncul pada beberapa titik dalam 
sistem.

• Entry kamus elemen data yang telah diisi tampak pada Gambar A.8. Baris 
NOMOR WIRANIAGA terdaftar pada entry kamus struktur data. Jenis data 
disebutkan -huruf, angka, atau alphanumeric (kombinasi huruf dan angka). 
Panjang menjelaskan ukuran elemen, dalam jumlah posisi. Jika elemen tersebut 
berupa angka, Anda dapat menentukan jumlah posisi desimal.



Gambar A.8. Entry Kamus Elemen Data

Entry kamus elemen data

Kegunaan : untuk menjelaskan tiap elemen data unik yang terdapat di dalam struktur data.

NAMA PENYIMPANAN DATA NOMOR WIRANIAGA

PENJELASAN Nomor yang mengidentifikasi wiraniaga

Setelah data dimasukkan kedalam sistem komisi penjualan

JENIS Angka

PANJANG 4

JUMLAH POSISI DESIMAL

ALIAS Nomor penjual, Nomor wakil penjual

CAKUPAN NILAI 0001-9999

NILAI UMUM

NILAI SPESIFIC

RINCIAN

PENYUNTINGAN LAIN


