
ANALISA PERANCANGAN
PROGRAM

Bagian 1

Gambaran Spesifikasi Proses
Spesifikasi  Proses  disebut  minispec,  karena  merupakan  Sebagian  kecil  dari 
spesifikasi proyek total yang diciptakan untuk proses-proses primitif atas suatu 
diagram aliran data serta untuk beberapa proses pada level yang lebih Tinggi 
yang mengembangkan diagram anak. 
Tiga (3) tujuan membuat spesifikasi proses :
1. Untuk mengurangi makna ganda dari proses tersebut.
2. Memperoleh deskripsi yang tepat mengenai apa yang dicapai.
3. Untuk memvalidasi sistem desain. 

PERANCANGAN PROGRAM
Desain Program Secara Per Modul

Yaitu  memecah–mecah  suatu  masalah  yang  rumit  yang  akan 
diprogramkan  ke  dalam  beberapa  elemen-elemen  yang  nantinya  akan 
diintegrasikan  kembali  menjadi  satu  kesatuan  untuk  memenuhi  kebutuhan 
sistem.

Alat-alat Perancangan Program
1. Bagan terstruktur (Structured Chart)
2. Struktur English dan Pseudocode
3. Tabel Keputusan (Decision Tabel)
4. Bagan HIPO
5. Bagan Alir Program (Program Flowchart)

Bagan Terstruktur
Bagan Terstruktur adalah mendefinisikan dan mengilustrasikan Organisasi dari 
sistem informasi secara berjenjang dalam bentuk modul dan submodul.



Simbol-simbol Dasar

Module adalah menunjukkan suatu modul

Connection  adalah  menghubungkan  suatu  modul  dengan  modul 
lainnya

Loop  adalah menunjukkan suatu perulangan Di dalam modul.

Decision adalah menunjukkan suatu penyeleksian Kondisi di dalam 
modul. 

Menunjukkan elemen kontrol & elemen data 

Terdapat dua model bagan terstruktur yaitu :

1. Transformed center, bagan ini menggambarkan sistem dalam tiga cabang.
2. Transaction  centered,  bagan  ini  menggambarkan  suatu  sistem  yang 

menangani beberapa tipe transaksi yang mempunyai jalur berbeda.

Struktur English dan Pseudocode
Struktur  English adalah  menggambarkan  suatu  algoritma  yang  akan 
dikomunikasikan kepada pemakai sistem

Pseudocode adalah imitasi(mirip) yang menunjukkan kode dari Program.

Struktur English terdiri dari :
1. Struktur Urut (Sequence structure), yang terdiri dari sebuah instruksi yang 

tidak mempunyai perulangan atau keputusan  di dalamnya 

Struktur ini disebut juga dengan struktur urut sederhana(simple sequence 
structure). Struktur ini semata – mata hanya berisi langkah – langkah yang 
urut saja, satu diikuti yang lainnya
Berikut ini merupakan contoh SI(structured Indonseia) untuk struktur urut:
Baca data Jam-kerja
Hitung Gaji adalah Jam-kerja dikalikan Tarip
Tampilkan Gaji



Bila SI struktur urut ini ditulis dalam bentuk pseudocode akan berbentuk :
Baca data Jam-kerja dari keyboard
Hitung Gaji = Jam-kerja * Tarip
Tampilkan Gaji di monitor

2.  Struktur Keputusan (Decision structure), dapat berupa struktur if-then atau 
if-then-else atau struktur case. 

3. Struktur  Iterasi  (Iteration  structure),  yang  diterapkan  pada  suatu  situasi 
instruksi  yang  diproses  berulang  kali  sampai  kondisi  yang  diinginkan 
terpenuhi dan dapat berupa struktur FOR, struktur REPEAT, atau struktur 
WHILE

Struktur iterasi disebut juga dengan struktur perulangan atau struktur 
repetisi. Struktur ini dapat berupa struktur For, Struktur Repeat atau 
Struktur Do-While
Contoh
Jumlah = 0
Input Jumlah barang
For I =1 to Jumlah barang

Input Unit,Harga
Nilaibarang = Unit*Harga
Lprint Unit,Harga,Nilai Barang
Jumlah=Jumlah+Nilai Barang

Next I
Lprint”Jumlah Penjualan=”;Jumlah

Tabel Keputusan (Decision Table)
Tabel  keputusan  adalah  tabel  yang  digunakan  sebagai  alat   bantu  untuk 
menyelesaikan logika didalam program.

Tabel Keputusan terdiri dari 4 bagian utama, yaitu :
1. Condition stub, berisi kondisi yang akan diseleksi
2. Condition entry, berisi kemungkinan dari kondisi yang akan diseleksi (Y 

atau T dengan simbol N)
3. Action stub, berisi pernyataan yang akan dikerjakan 
4. Action entry, digunakan untuk memberi tanda tindakan  mana  yang 

dilakukan dan mana yang tidak dilakukan

Langkah-langkah membuat Tabel keputusan :
1. Menentukan kondisi yang akan diseleksi



2. Menentukan  jumlah  kemungkinan  kejadian  yang  akan  terjadi,  yaitu 
sebanyak N=23 = 8

3. Menentukan tindakan yang akan dilakukan
4. Mengisi Condition entry
5. Mengisi action entry


