


Model-Driven Analysis Methods.

Accelerated Analysis Methods

Requirements Discovery Methods

Business Process Redesign Methods



Konsisten.  Komplet.  Layak.  

Dibutuhkan.  Akurat.  Dapat dilacak.  

Dapat diuji.  



Tahapan Analisis 
Persyaratan/kebutuhan Sistem

tahapan menemukan dan
menganalisis masalah, 

menemukan persyaratan, 

mendokumentasikan dan
menganalisis persyaratan, 

manajemen persyaratan.



• menggunakan ikon-ikon atau gambar-gambar yang 
mendiskripsikan sistem yang ada dalam bentuk-bentuk
yang dimengerti

User’s System Diagram (USD)

• menunjukkan hubungan antara software, input data, 
output dan pada saat bersamaan menunjukkan
perangkat yang digunakan untuk pengoperasian sistem

System Flowchart 









PEMODELAN PROSES

• Pemodelan proses merupakan teknik yang 
digunakan dalam metodologi Structural Analysis 
and Design (SAD).  

• Pemodelan proses dapat diartikan sebagai teknik
penggambaran proses-proses seperti proses
mendapatkan, manipulasi, menyimpan dan
mendistribusikan data baik antara sistem dengan
lingkungannya maupun antara komponen-
komponen di dalam sistem

• Output dari pemodelan proses adalah sekumpulan
dokumen lengkap yang berisi Data Flow Diagram 
(DFD) yang saling berhubungan.



Model Proses Sederhana



Notasi Standar DFD

• Notasi ini melambangkan External Entitiy yang 
dapat berupa sumber data (dari mana data 
berasal) atau sebagai penerima informasi (tujuan
akhir dari data).  

• Contoh external entity antara lain konsumen
yang memesan suatu produk, manajer yang 
mengevaluasi laporan penjualan mingguan, dll

• Notasi ini digunakan untuk mewakili Process
(proses).  

• Proses adalah serangkaian langkah yang 
dilakukan untuk memanipulasi data, misalnya
pengumpulan, pengurutan, pemilihan, 
pelaporan, peringkasan, analisis dan lain-lain.  



• Notasi ini digunakan untuk mewakili Data Store.

• Data store adalah tempat untuk menyimpan
data untuk digunakan kemudian.  

• Nama yang pada data store ini merupakan
abstraksi dari data yang disimpan. 

• Notasi ini digunakan untuk mewakili Data Flow.

• Data flow menunjukkan aliran data dari satu
tempat ke tempat lain.  

• Dalam penggambarannya setiap data flow harus
diberi label yang menunjukkan data apa yang 
mengalir.

Notasi Standar DFD



Tahapan Pemodelan 
Proses

pembuatan
Context Diagram

pembuatan DFD 
untuk tiap level



Context diagram adalah DFD ruang lingkup dari sistem
yang menunjukkan batas-batas sistem, external entitiy
yang berinteraksi dengan sistem dan aliran data utama
antara external entity dengan sistem.

Contoh Context diagram sistem pemesanan makanan:



Contoh DFD Level 0



Aturan dalam DFD
Kelompok Aturan

Umum  input-input ke suatu process akan selalu berbeda

dengan output-outputnya

 obyek obyek (External Entity, Process, Data Storage,

dan Data Flow) yang ada pada suatu DFD selalu

memiliki nama yang unik

External

Entity

 nama yang dipakai pada External Entity selalu

menggunakan kata benda

 data tidak boleh mengalir secara langsung dari

External Entity yang satu ke External Entity yang lain

Process  nama yang dipakai pada Process selalu menggunakan

kata kerja

 tidak ada Process yang hanya menghasilkan output

 tidak ada Process yang hanya menerima input



Kelompok Aturan

Data Storage  nama yang dipakai pada Data Storage selalu menggunakan

kata benda

 data tidak boleh mengalir secara langsung dari Data Storage

yang satu ke Data Storage yang lain

 data tidak boleh mengalir secara langsung dari External Entity

ke Data Storage demikian juga sebaliknya.

Data Flow  nama yang dipakai pada Data Flow selalu menggunakan kata

benda

 Data Flow di antara dua notasi hanya memiliki satu arah aliran

 Percabangan (fork) menunjukkan adanya data yang persis

sama yang mengalir dari suatu tempat ke dua atau lebih

tempat yang lain

 Penggabungan (join) menunjukkan adanya data yang persis

sama yang mengalir dua atau lebih tempat menuju satu

tempat yang lain

 Data Flow menuju Data Storage berarti terjadi update data

 Data Flow dari Data Storage berarti terjadi pembacaan /

pengambilan data

Aturan dalam DFD




