
Latihan soal :

Tuliskan kesalahan pada DFD berikut ini

1

Analyze

The need

Terminal1

Terminal2

2

Distibute 

Product

Raw material

components

3

Calculate 

result

Other 

system

Product listMachine_id

System 

decomented

Send semi 

product

Daftar  Kesalahan:

1. Proses 1 tdk ada output

2. Arus Data dr entitas terminal ke 

proses 1 tdk berlabel

3. Entitas terminal 1 dan Terminal 2 

saling berhubungan dan arus 

data tidak berlabel

4. Proses 2 tdk ada input

5. Arus data dri proses 1 ke proses 

2 tdk berlabel

6. Arus data dr proses 3 ke entitas 

OtherSystem tdk berlabel

7. Data store ‘component’ dan 

entitas OtherSystem saling 

berhubungan

8. Data store ‘raw material’ dan 

‘component’ saling berhubungan

9. Arus data machine-id ke proses 1 

tdk jelas sumbernya

10.Arus  data ‘system documented’ 

ke datastore ‘components’ntdk 

jelas sumbernya
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Soal-3 Diberikan DFD di bawah ini :
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1. Tuliskan kesalahan 

yang terjadi pada 

DFD tsb.

2. Buat Diagram 

Konteks sistem tsb.

3. Buat kembali DFD 

tsb. sehingga 

menjadi benar.



Latihan : Gambarkan Diagram Konteks, DFD level-0, dan DFD 

level-1 (bila perlu) dari  sistem tsb.

• Deskripsi sistem peminjaman buku di suatu 

perpustakaan :
– Pada saat pendaftaran, identitas anggota diserahkan ke petugas 

untuk dicatat jika belum terdaftar, lalu dibuatkan kartu anggoa.

– Proses peminjaman diawali dengan menyerahkan kode buku 

pinjaman dan kartu anggota ke petugas administrasi 

perpustakaan

– Petugas akan memeriksa buku yg dipinjam, jika ada, buku 

pinjaman akan dicatat pada catatan peminjaman buku, kemudian 

dibuatkan bukti peminjaman buku utk peminjam.

– Kartu buku disimpan petugas dan Buku beserta bukti peminjaman 

diterima peminjam.

– Sistem ini harus dapat menghasilkan laporan peminjaman untuk 

Pimpinan dan Daftar pengeluaran buku untuk Bag.Pengadaan.

– Buku-buku yang tersedia diperoleh dari bag.pengadaan



Entitas, Func Requirement, data store

• Entitas : Anggota,Pimpinan, Bag Pengadaan

• Functional requirement/kebutuhan fungsional :

1. Mencari data anggota

2. Mencatat dt anggota

3. Mencetak kartu anggota

4. Mengolah dt buku : 
1. catat dt buku dan 

2. update buku

5. Mencari buku

6. Menampilkan status buku

7. Mencatat peminjaman

8. Membuat bukti pinjaman

9. Membuat lap peminjaman

10. Membuat daftar pengeluaran buku

Data Store :

1. Buku

2. Anggota

3. pinjaman

1.0 pendaftaran 

anggota

2.0 kelola dt buku



Latihan : Gambarkan Diagram Konteks, DFD level-0, dan DFD 

level-1 (bila perlu) dari  sistem tsb.

• Suatu lembaga bahasa (terdapat berbagai bahasa 

pilihan) memiliki prosedur kerja Sistem informasi  

administrasi kursus sbb :

– Peserta kursus menyerahkan Formulir Pendaftaran ke Bag. 

Pendaftaran, petugas akan mencatat data siswa ybs. ke file 

induk siswa. Setelah siswa melakukan pembayaran biaya 

kursus di Bag. Keuangan, petugas Bag. Keuangan akan 

membuat kuitansi setelah dicatat pada buku keuangan.

– Sistem ini dapat  menghasilkan Laporan Keuangan dan  

Laporan kelulusan untuk Pimpinan .

– Pada akhir kursus, Pengajar menyerahkan Nilai evaluasinya 

ke petugas administrasi untuk dihitung nilai akhir dan 

dibuatkan Transkrip Nilai untuk Siswa. 



Kebutuhan fungsional

1. Catat data siswa

2. Cari dt siswa

3. Catat pembayaran

4. Catat kelas

5. Buat kuitansi

6. Buat daftar kelas

7. Catat dt materi

8. Catat pengajar

9. Buat jadwal kursus

10. Catat dan hitung nilai

11. Cetak transkrip nilai

12. Buat lap keuangan

13. Buat lap kelulusan

1.0 pendaftaran

2.0 pembelajaran


