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13.1 Transformasi Model Analisis ke Model Desain13.1 Transformasi Model Analisis ke Model Desain
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13.2 Desain Data13.2 Desain Data
Desain data adalah tahapan pemilihan representasi logis dari objek 

data yang telah teridentifikasi dalam Analisis Persyaratan dan 
Spesifikasi. Prinsip2nya :

• Prinsip2 analisis sistem yang diterapkan pada fungsi dan perilaku 
PL juga perlu diterapkan pada data.

• Semua struktur data dan operasinya harus teridentifikasi.
• Kamus data harus dibangun untuk merepresentasikan hub 

antarobjek data dan batasan2nya.
• Keputusan desain data tingkat rendah harus dilakukan di akhir 

proses desain data.
• Konsep information hiding (penyembunyian informasi suatu 

modul agar tidak diakses oleh modul lain yang tidak 
berkepentingan) dan perangkaian sangat penting bagi kualitas 
PL.

• Pustaka struktur data dan operasi yang berguna harus 
dikembangkan agar dapat digunakan kembali.

• Desain PL dan bahasa pemrograman harus mendukung 
spesifikasi dan realisasi tipe data abstrak.



  

13.3. Desain Arsitektur PL13.3. Desain Arsitektur PL

Arsitektur merupakan struktur hirarkhi dari komponen 
program (modul), interaksinya, dan struktur data 
yang digunakan. Terdapat bbrp model desain 
arsitektur :

• Model Struktural : bdsk struktur komponen program
• Model Kerangka Kerja : berupa peningkatan abstraksi 

desain berdasarkan kerangka kerja
• Model Dinamis : menggambarkan perilaku 

berdasarkan external events 
• Model Proses : fokus pada proses
• Model Fungsional : menggambarkan hirarkhi 

fungsional



  

☛ Alat process modeling : Flow Chart, Flow of Document, Data Flow 
Diagram, Structured Chart, HIPO Diagram, Pseudocode, Nassi-
Shneiderman Chart, Warnier-Orr Diagram, Michael Jackson Diagram, 
Functional Decomposition, Action Diagram, Data Navigation Diagram, 
HOS Chart, dsb.

☛ Alat data modeling : Entity Relationship Diagram, Network Diagram, 
Hierarchical Diagram, Table Normalization, atau gabungannya.

☛ Alat object modeling : Object Diagram (Coad/Yourdon, Rambaugh, 
Firesmith, Booch, dsb.) yang dapat dibangun dengan Oracle 
Designer/2000, Microsoft Visual Studio – Enterprise Tools (Modeler), 
dsb.

☛ Alat working modeling : Excelerator, Easycase, Oracle Designer/2000, 
Microsoft Visual Studio - Enterprise Tools (Modeler), dsb.

Studi perbandingan tentang berbagai macam alat tersebut dapat dijumpai 
di buku Structured Techniques (James Martin& Carma McClure).



  

13.3.1. Modularitas13.3.1. Modularitas

13.3.1.1 Modularitas dan Kompleksitas Problem
Modularitas diterapkan melalui pembagian PL ke dalam komponen 

– komponen PL yang dapat dipanggil terpisah sehingga bila 

terdapat problem, maka problem tsb akan lebih mudah 

diselesaikan. Kompleksitas ( C ) problem (p1 dan p2) yang 

bergabung menjadi satu, lebih besar dibandingkan bila problem 

tersebut dipandang secara terpisah.

C(p1+p2) > C(p1) + C(p2)

Oleh sebab itu modularitas penting dalam desain arsitektur PL. 

Namun berkaitan dengan biaya, sebaiknya dihindari kondisi 

undermodularity maupun overmodularity. Semakin banyak modul 

semakin rendah biaya per-modul tetapi semakin tinggi biaya 

integrasinya. 



  

13.3.1.2 Independensi Fungsional13.3.1.2 Independensi Fungsional

Konsep ini mrpk pertumbuhan langsung dari 
modularitas, konsep abstraksi PL, dan Information 
Hiding. Independensi diukur melalui Kohesi dan 
Kopling.

• Kohesi
Modul yang kohesif seharusnya hanya melakukan 
satu hal saja (kohesi tinggi = fungsional <> 
koinsidental).

• Kopling
Sehubungan dengan perangkaian dengan modul lain, 
maka modul yang baik seharusnya memiliki 
hubungan yang sederhana (kopling rendah)



  

13.3.2 Proses Desain Arsitektur13.3.2 Proses Desain Arsitektur

13.3.2.1 Pemetaan Transformasi
Informasi dari ‘dunia eksternal’ mengalir masuk ke  
dalam PL dan keluar lagi dalam bentuk informasi dunia 
eksternal. Misal ketikan keyboard dan bunyi di saluran 
telpon akan masuk ke pusat transformasi dan dialirkan 
ke dunia luar dalam bentuk tampilan layar. Aliran ini 
disebut aliran transformasi. Dalam DFD dapat dijumpai 
adanya aliran transformasi ini.

Guna menyusun struktur program aliran transformasi 
dari DFD ini dipetakan dengan langkah pengkajian thd 
Context DFD, penentuan pusat transformasi, 
pemfaktoran dan penyaringan, dan pemetaan. 
Contohnya sbb.
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13.3.2.1 Pemetaan Transaksi13.3.2.1 Pemetaan Transaksi

• Aliran transaksi ditandai dengan pergerakan data 
sepanjang jalur masuk yang mengkonversikan 
informasi dunia eksternal ke dalam suatu transaksi. 
Transaksi ini akan menimbulkan jalur aksi. Pusat 
aliran informasi tempat banyak jalur aksi berasal 
disebut pusat transaksi.

• Pemetaan DFD yang mengandung aliran transaksi ke 
struktur program hampir sama dengan pemetaan 
aliran transformasi, namun yang diidentifikasi adalah 
pusat transaksinya (lihat contoh)
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13.4 Desain Interface13.4 Desain Interface

1. Internal : merupakan desain interface antarmodul dalam PL yang 
dikendalikan oleh data yang harus mengalir di antara modul-modul. 
Aliran transformasi dalam DFD merupakan pijakan utama dalam 
desain ini selain kemampuan bahasa pemrograman.

3. Eksternal : merupakan interface untuk entitas eksternal (tidak 
termasuk manusia), misalnya sensor pada PL Safehome.

5. Manusia – Mesin : merupakan interface antara manusia dengan PL 
(Human – Computer Interface). Interface ini memiliki tantangan besar 
karena berkaitan dengan pengguna dengan berbagai karakter yang 
lebih sulit untuk dipelajari. Terdapat tiga kategori pedoman desain 
HCI sbb.

 



  

a. Interaksi Umum 
• Format konsisten
• Berikan umpan balik
• Konfirmasi untuk aksi destruktif (misal Hapus)
• Ijinkan pembatalan (misal Undo)
• Kurangi jumlah informasi yang harus diingat
• Efisiensi dalam dialog, gerakan (tangan), pemikiran
• Perlindungan thd kegagalan
• Kategorikan aktivitas sejenis dan posisinya di layar
• Sediakan Help yang sensitif konteks
• Berikan petunjuk singkat (tools tips) pada setiap button / ikon / nama
• Gunakan perintah dan nama2 yang pendek

b. Output 
• Tampilkan informasi yang relevan dg konteks
• Jangan membanjiri pemakai dg informasi
• Gunakan label, singkatan, warna yg standar dan konsisten
• Peliharalah konteks visual saat pengguna melakukan zoom-in / zoom-out
• Pesan kesalahan harus memiliki arti yang jelas
• Gunakan variasi huruf, indentasi, pengelompokan untuk memudahkan pemahaman
• Gunakan jendela untuk tipe-tipe informasi yang berbeda
• Gunakan tampilan alami (bukan angka / grafik) bila memungkinkan
• Geografi layar dioptimalkan shg tidak ada jendela yang ‘hilang’ / sulit ditemukan
• Berikan kemungkinan kustomisasi output (utk advance user)
• Jangan ada informasi / data yang tidak lengkap / hilang sebagian

c. Input
• Minimalkan jumlah aksi input (combo box, list, dsb.)
• Konsisten
• Berikan kemungkinan kustomisasi input (utk advance user)
• Mode input harus fleksibel (mouse / keyboard)
• Non-aktifkan button / ikon yang tidak relevan dengan aksi
• Berikan kesempatan untuk mengontrol aliran interaksi (mengubah, membetulkan, 

mengulang)
• Sediakan Help
• Jangan meminta aktivitas manual (perhitungan, tanggal, waktu, dsb) bila dapat 

dilakukan oleh PL



  

13.5 Desain Prosedural13.5 Desain Prosedural

Spesifikasi prosedural ditetapkan setelah desain data, arsitektur, 
dan interface selesai guna penyusunan algoritma PL.

Desain prosedural diterapkan melalui teknik pemrograman 
terstruktur yang didasarkan pada struktur logika algoritma :
•  Sekuensial
•  Percabangan
•  Perulangan
Alat-alat yang dapat digunakan :
Flow Chart, HIPO Diagram, Pseudocode, Nassi-Shneiderman Chart, 
Warnier-Orr Diagram, Action Diagram, HOS Chart, dsb.

***


