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BAB 6 

FUNCTIONAL DIAGRAM 
 
Langkah-langkah yang dilakukan analis pada tahap rancangan system ini adalag 
membuat usulan pemecahan masalah secara logika. 
Alat Bantu yang dapat digunakan adalah : 

1. Data Flow Diagram 
2. Data dictionary 
3. Sistem Flowchart 
4. Dan lain-lain. 

 
Data Flow Diagram 
Adalah gambaran system secara logika. Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat 
keras, perangkat lunak, struktur data atau organisasi file. 
Keuntungan menggunakan data flow diagram adalah memudahkan pemakai yang 
kurang menguasai bidang computer untuk mengerti system yang akan dikerjakan atau 
dikembangkan. 
 
Simbol – symbol yang digunakan : 
 

 
  Sumber atau tujuan data             Proses 
 
  
  
 
 Penyimpanan     aliran Data 
 
Proses pada data flow diagram dapat merupakan sekumpulan program, satu program, 
atau satu subprogram, dapat juga merupakan transformasi data secara manual. 
 
Peyimpanan data merupakan file, elemen dari satu database, atau satu bagian dari 
record. Penyimpanan data berupa disket, magnetic drum, magnetic tape, CD ,DVD. 
 
Contoh Bagian pembelian dari suatu perusahaan setiap hari memerlukan laporan 
persediaan barang yang berisikan informasi-informasi NO-brg, DESK-brg, jum_pes, 
Hrg_brg, Penjual utama dan penjual cadangan dari bagian gudang. Sedangkan kapan 
suatu barang harus dibeli telah ditentukan batas barang minimal dalam gudang. 
Proses transaksi inventori seperti penambahan barang, penghapusan barang ke dalam 
system dilakukan melalui terminal atau monitor computer. Analis selain mendapatkan 
informasi diatas juga telah mendapatkan informasi dari catatan-catatan, maupun 
wawancara. 
 
Langkah kerja Analis, Jabarkan komponen-komponen dari DFD : 
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1. Sumber dan tujuan data 
 Bagian Pembelian 
 Bagian Gudang 
2. Proses 
 Laporan persediaan barang 
 Proses Transaksi 
3. Peyimpanan data 
 Pemesanan Barang : NO-brg, Desk_brg, Jum-pem, Hrg, Pj-U, Pj-cd 
 Peyimpanan barang : NO-brg, Jum-Brg, Bts_min 
4. Aliran data 
 Pemesanan Barang : NO-Brg, DESK-BRG, Jum-Pem, Hrg, Pj-U, Pj-CD 
 Transaksi : NO-Brg, Tipe-trs, Jum-Trs 
 
Setelah semua elemen dijabarkan, analis dapat menggambarkan data flow diagram, 
dimulai dari tingkat tinggi data flow diagram yang menggambarkan keseluruhan 
system dengan satu proses dan menggambarkan sumber  dan tujuan data secara 
jelas. 
 

 
DFD Inventori 

Gudang Pem. Brg Pembelian 

 
Dari DFD diatas analis dapat memecahkan atau merinci proses-proses yang ada ke 
dalam fungsinya masing-masing. Proses yang ada yaitu transaksi dan pembuatan 
laporan. Pada proses transaksi memerlukan peyimpanan data inventori sedangkan 
proses pembuatan barang memerlukan pemesanan barang. DFD dapat digambarkan 
sbb: 
 

Gudang Pembelian Pem. Lap. Transaksi 

Peny. Brg 

Pemes. Brg 
 

DFD Diagram tingkat 2 
 
Pada data flow diagram tingkat 2, proses yang terjadi adalah proses pengolahan 
transaksi dan pembuatan laporan, file atau tempat penyimpanan data yang 
dipergunakan adalah penyimpanan data barang dan pemesanan barang yang 
digunakan untuk proses pengolahan transaksi dan pembuatan laporan. Berikut nya 
analis dapat merinci kembali proses-proses yang ada ke tingkat yang lebih rendah. 
Pada proses transaksi terdapat proses-proses pemasukan data, pembaharuan data 
dan pemesanan data barang. DFD adapat digambarkan sbb : 
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DFD Tinmgkat 3 

Gudang Pembelian Pem. Lap. Entri Trans 

Peny. Brg 

Pemes. Brg Edit 

  
DFD tingkat akhir atau tingkat 3, proses yang ada adalah pemasukan transaksi, 
pembaharuan dan pemesanan data barang, serta pembuatan laporan. File atau tempat 
penyimpan data yang dipergunakan adalah penyimpanan barang dan pemesanan 
barang. 
 
DATA DICTIONARY 
Merupakan kumpulan data mengenai data-data, tujuannya adalah untuk memberikan 
informasi mengenai definisi, struktur, pemakai dari masing-masing elemen. Elemen 
adalah unit data yang terkecil. 
Contoh : DATA MHS =   NOBP + 
 NAMA + 
 ALAMAT + 
 TGL-LHR + 
 EMAIL + 
 KET  
  
SISTEM FLOWCHART 
Merupakan alat Bantu yang banyak digunakan untuk menggambarkan system secara 
fisik. Simbol-simbol yang dipakai adalah : (lihat didalam fasilitas Microsoft Office, Dari 
Toolbar (AutoShapes), Flowchart, Basic Shapes ) 
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Cari Arti symbol di fasilitas Microsoft Office, sbg latihan anda 
 
 
 
 
 
 
Contoh Gambar Sistem Flowchart Pemesanan Barang 

 45



Analisis Dan Perancangan Sistem 
( Systems Analysis And Design) 

 

Transaksi 

Prog. Peny. BRG 

File 
Reorder 

Master 
File 

Prog. Lap. 

Laporan 
 

 
Keterangan : 
Transaksi dimasukkan melalui terminal computer dan proses oleh program. Program ini 
akan memperbaharui data pada master file yang disimpan pada media dsiket dan 
menuliskan data-data yang telah ditentukan pada file reorder. Selanjutnya program 
akan memroses data-data dari file reorder untuk menghasilkan laporan. 
 
CASE 1 
Buatlah DFD Proses pengajian secara garis besar pada sebuah perusahaan., Sistem 
Flowchart dan Data dictionary yang diperlukan. 
 
CASE 2  
Buatlah DFD dari General Ledger. Sistem Flowchart dan Data Dictionary. 
 

TRANSAKSI SISTEM 
GENERAL 
LEDGER 

MANAJER 

 
CASE 3 
Buatlah DFD , Sistem Flowchart dari Proses Inventori dari sebuah Perusahaan  XYZ 
dan Data dictionary. Analisa system berjalan adalah : 
 

BARANG Sis. Persd. Laporan 
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