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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Pendukung Keputusan[1] 

2.1.1 Pengertian 

Sistem pendukung keputusan atau DSS (Decision Support System) merupakan 

sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan 

pemanipulasian data. Sistem itu digunakan untuk membantu pengambilan keputusan 

dalam situasi yang semi-terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak 

seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat (Alter, 2002). 

DSS biasanya dibangun untuk mendukung solusi atas suatu masalah atau 

untuk mengevaluasi suatu peluang. DSS yang seperti itu disebut aplikasi DSS. 

Aplikasi DSS digunakan dalam pengambilan keputusan. Aplikasi DSS menggunakan 

CBIS (Computer Based Information Systems) yang fleksibel, interaktif dan dapat 

diadaptasi, yang dikembangkan untuk mendukung solusi atas masalah manajemen 

spesifik yang tidak terstruktur. 

Aplikasi DSS menggunakan data, memberikan antarmuka pengguna yang 

mudah dan dapat menggabungkan pemikiran pengambil keputusan. DSS lebih 

ditujukan untuk mendukung manajemen dalam melakukan pekerjaan yang bersifat 

analitis dalam situasi yang kurang terstruktur dan dengan kriteria yang kurang jelas. 

DSS tidak dimaksudkan untuk mengotomatisasikan pengambilan keputusan, tetapi 

memberikan perangkat interaktif yang memungkinkan pengambil keputusan untuk 

melakukan berbagai analisis menggunakan model-model yang tersedia. 

 

2.1.2 Tujuan dari DSS 

Tujuan dari DSS adalah (Turban, 2005): 

1. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi-

terstruktur. 
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2. Memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya 

dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. 

3. Meningkatkan efektifitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada 

perbaikan efisiensinya. 

4.  Kecepatan komputasi. Komputer memungkinkan para pengambil keputusan 

untuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan biaya yang rendah. 

5.  Peningkatan produktivitas. Membangun satu kelompok pengambil keputusan,  

terutama para pakar, bisa sangat mahal. Pendukung terkomputerisasi bisa 

mengurangi ukuran kelompok dan memungkinkan para anggota untuk berada 

diberbagai lokasi yang berbeda-beda (menghemat biaya perjalanan). 

 

2.1.3 Jenis-jenis DSS 

Ditinjau dari tingkat teknologinya, DSS dibagi menjadi 3, yaitu: 

1. DSS spesifik 

DSS spesifik bertujuan membantu memecahkan suatu masalah dengan 

karakteristik tertentu. Misalnya DSS penentuan harga satuan barang. 

2. Pembangkit DSS 

Suatu software yang khusus digunakan untuk membangun dan 

mengambangkan DSS. Pembangkit DSS akan memudahkan perancang dalam 

membangun DSS spesifik. 

3. Perlengkapan DSS 

Berupa software dan hardware yang digunakan atau mendukung 

pembangunan DSS spesifik maupun pembangkit DSS. 

 

Berdasarkan tingkat dukungannya, DSS dibagi menjadi 6, yaitu: 

1. Retrieve Information Elements 

Inilah dukungan terendah yang bisa diberikan oleh DSS, yakni berupa selektif 

terhadap informasi. 
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2. Analyze Entire File 

Dalam tahapan ini, para manajer diberi akses untuk melihat dan menganalisis 

file secara lengkap.  

3. Prepare Reports from Multiple Files 

Dukungan seperti ini cenderung dibutuhkan mengingat para manajer 

berhubungan dengan banyak aktivitas dalam satu momen tertentu. 

4. Estimate Decision Consequences 

Dalam tahapan ini, manajer dimungkinkan untuk melihat dampak dari setiap 

keputusan yang mungkin diambil. 

5. Propose Decision 

Dukungan di tahapan ini sedikit lebih maju lagi. Suatu alternatif keputusan 

bisa diberikan ke hadapan manajer untuk dipertimbangkan. 

6. Make Decision 

Ini adalah jenis dukungan yang sangat diharapkan dari DSS. Tahapan ini akan 

memberikan sebuah keputusan yang tinggal menunggu legitimasi dari 

manajer untuk dijalankan. 

 

2.1.4 Karakteristik Standar DSS 

Karakteristik standar DSS adalah (Turban.E., 2005): 

1. Dukungan kepada pengambil keputusan, terutama pada situasi semi-

terstruktur dan tak terstruktur, dengan menyertakan penilaian manusia dan 

informasi terkomputerisasi. 

2. Dukungan untuk semua level manajerial, dari eksekutif puncak sampai 

manajer lini. 

3. Dukungan untuk individu dan kelompok. 

4. Dukungan untuk keputusan dan/atau sekuensial. 

5. Dukungan disemua fase proses pengambilan keputusan: intelegensi, desain, 

pilihan, dan implementasi. 
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2.2 Pengertian Logika Fuzzy[2] 

Logika fuzzy merupakan salah satu komponen pembentuk soft computing. 

Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965. 

Dasar logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. Pada teori himpunan fuzzy, peranan 

derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan 

sangatlah penting, Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan atau membership 

function menjadi ciri utama dari penalaran dengan logika fuzzy tersebut. 

Dalam banyak hal, logika fuzzy digunakan sebagai suatu cara untuk 

memetakan permasalahan dari input menuju ke output yang diharapkan. Menurut 

Cox(1994), ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika fuzzy, antara 

lain: 

1. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti karena logika fuzzy menggunakan 

dasar teori himpunan, maka konsep matematis yang mendasari penalaran 

fuzzy tersebut cukup mudah untuk dimengerti. 

2. Logika fuzzy sangat feksibel, artinya mampu beradaptasi dengan 

perubahan-perubahan, dan ketidakpastian yang menyertasi permasalahan. 

3. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Jika 

diberikan sekelompok data yang cukup homogen, dan kemudian ada 

beberapa data yang eksklusif, maka logika fuzzy memiliki kemampuan 

untuk menangani data ekskusif tersebut. 

4. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat 

kompleks. 

5. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-

pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses 

pelatihan. 

6. Logika fuzzy dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara 

konvensional. 

7. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Logika fuzzy menggunakan 

bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti. 
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2.3 Fuzzy Multi Criteria Decision Making (MCDM)[3] 

 Multi Criteria Decision Making (MCDM) adalah suatu  metode pengambilan 

keputusan untuk menerapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan 

beberapa kriteria tertentu.  Kriteria biasanya berupa ukuran-ukuran, aturan-aturan 

atau standar yang digunakan dalam pengambilan keputusan.  

Berdasarkan tujuannya, MCDM dapat dibagi menjadi 2 model  

(Zimmermann, 1991): Multi Attribute Decision Making (MADM); dan Multi 

Objective Decision Making (MODM). Seringkali MCDM dan MADM digunakan 

menerangkan kelas atau kategori yang sama. MADM digunakan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah dalam ruang diskret. Oleh karena itu, pada MADM 

biasanya digunakan untuk melakukan penilaian atau seleksi terhadap alternatif dalam 

jumlah yang terbatas. Sedangkan, MODM digunakan untuk menyelesaikan masalah-

masalah pada ruang kontinyu (seperti permasalahan pada pemrograman matematis). 

Secara umum dapat dikatakan bahwa, MADM menyeleksi alternatif terbaik dari 

sejumlah aternatif; sedangkan MODM merancang alternatif terbaik.  

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah 

MADM, antara lain: 

a. Simple Additive Weighting Method (SAW) 

b. Weighted Product (WP) 

c. ELECTRE 

d. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

e. Analytic Hierarchy Proccess (AHP) 

 

2.4 Simple Additive Weighting Method (SAW) [3] 

 Metode SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. 

Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja 

pada setiap alternatif pada semua atribut (Fishburn, 1967)(MacCrimmon, 1968). 

Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala 
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yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Proses 

normalisasi tersebut didapatkan dari persamaan di bawah ini: 

��� = � ���	���
��  
����
��	��    

Dimana, rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai pada atribut 

Cj;1,2,…,m dan j=1,2,…,n. Ai nerupakan alternatif yang ada pada saat perhitungan 

rating kinerja. Nilai preferensi untuk setiap alternatif (V i) diberikan sebagai: �� =  ∑ ������ ���                                             …… (2) 

Dimana, Wij  adalah nilai bobot preferensi yang didapatkan dari hasil pemilihan setiap 

kriteria yang dipilih oleh pengguna sistem. Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan 

bahwa alternatif Ai lebih terpilih. 

 

2.5 Data Flow Diagram (DFD)[4] 

2.5.1 Konsep Data Flow Diagram  

Dalam merancang suatu sistem, sistem analis memerlukan beberapa alat 

bantu, salah satunya adalah Data Flow Diagram (DFD). Data Flow Diagram 

merupakan suatu bentuk atau model yang memungkinkan professional sistem untuk 

menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional atau sebagai 

jaringan proses dan fungsi yang dihubungkan satu sama lain oleh suatu penghubung 

yang disebut alur data (Data Flow). 

DFD tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, struktur data 

dan organisasi file, tetapi banyak digunakan oleh pengembang sistem karena 

kemudahannya untuk dibuat dan dipahami, sehingga DFD sering digunakan sebagai 

alat penghubung antara perancang dan pemakai. DFD ini sering disebut juga dengan 

nama Bubble Chart, Bubble diagram, Model proses, Diagram alur kerja atau Model 

fungsi. 

Jika  j adalah atribut keuntungan (benefit) 

 

Jika j adalah atribut biaya (cost)                            ……. (1) 
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2.5.2 Levelisasi DFD  

Diagram DFD dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan  tingkatannya, yaitu: 

1. Diagram Konteks 

Merupakan diagram tingkat atas yang terdiri dari proses dan menggambarkan 

hubungan terminator dengan sistem yang mewakili suatu proses. Hubungan 

antar Terminator dan Datastore tidak digambarkan. 

2. Diagram Zero 

Diagram ini merupakan diagram tingkat menengah yang menggambarkan 

proses utama dari dalam sistem, yang terdiri dari hubungan entitas (entity), 

proses data flow dan penyimpanan data (datastore). 

3. Diagram Detail atau Diagram Primitif 

Diagram Primitif merupakan diagram paling bawah yang tidak dapat 

diuraikan lagi, sedangkan Diagram Detail masih dapat diuraikan. 

2.5.3 Komponen-komponen pada DFD 

Ada terdapat 4 komponen dalam DFD, yaitu : 

1. Terminator / Entitas Luar  

Terminator mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang 

sedang dikembangkan. Terdapat dua jenis terminator yaitu terminator sumber 

(source) dan terminator tujuan (sink). Terminator dapat berupa orang, 

organisasi, departemen di dalam organisasi atau sistem lainnya yang berada di 

lingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima output dari 

sistem. 

2. Proses  

Suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin atau 

komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk 

dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Proses menggambarkan 

bagian dari sistem yang mentransformalkan input menjadi output. Proses diberi 

nama untuk menjelaskan proses atau kegiatan apa yang sedang atau akan 
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dilaksanakan. Pemberian nama proses dilakukan dengan menggunakan kata 

kerja yang membutuhkan objek. 

3. Datastore  

Datastore digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data. Datastore 

ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan-penyimpanan, seperti file atau 

database yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerisasi, misalnya 

file disket, file harddisk, pita magnetik. Datastore juga berkaitan dengan 

penyimpanan secara manual seperti buku alamat, file folder dan agenda, yang 

digambarkan dengan dua garis sejajar. 

4. Alur Data  

Alur data yang menghubungkan data store dengan suatu proses mempunyai 

pengertian sebagai berikut: 

a.  Alur data yang berasal dari data store, berarti proses membutuhkan data 

yang berada pada data store tersebut. 

b. Alur data yang menuju ke datastore, berarti suatu proses akan 

menghasilkan output atau keluaran yang disimpan pada datastore tersebut. 

c. Alur data yang berasal dan yang menuju ke datastore berarti suatu proses 

akan meng-update data, menghapus atau mengubah data. Suatu alur data 

digambarkan dengan anak panah, yang menunjukan arah menuju ke dalam 

dan keluar dari suatu proses. Alur data ini digunakan untuk menerangkan 

perpindahan data atau paket data / informasi dari satu bagian sistem ke 

bagian lainnya.  

2.5.4 Syarat-syarat pembuatan DFD  

      Syarat-syarat pembuatan DFD yang baik, dalam arti menyenangkan untuk dilihat 

dan mudah dibaca oleh pemakai adalah: 

1. Pemberian nama untuk tiap komponen DFD. 

2. Pemberian nomor pada komponen proses. 

3. Penggambaran DFD sesering mungkin agar enak dilihat. 
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4. Penghindaran DFD yang rumit. 

5. Pemastian DFD yang dibentuk itu konsisten secara logika.  

2.5.5 Kamus Data[5] 

Kamus data adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan 

informasi dari suatu sistem informasi. Kamus data selain digunakan untuk 

dokumentasi dan mengurangi redudansi, juga dapat digunakan untuk:  

1. Memvalidasi diagram aliran data dalam hal kelengkapan dan keakuratan  

2. Menyediakan suatu titik awal untuk mengembangkan layar dan laporan-

laporan  

3. Menentukan muatan data yang disimpan dalam file-file  

4. Mengembangkan logika untuk proses-proses diagram aliran data 

Kamus data dibuat pada tahap analisis sistem dan digunakan baik pada tahap 

analisis maupun pada tahap perancangan sistem. Pada tahap analisis sistem, Kamus 

Data dapat digunakan sebagai alat komunikasi  antara analisis sistem dengan pemakai 

sistem tentang data yang mengalir di sistem, yaitu tentang data yang masuk ke sistem 

dan tentang informasi yang dibutuhkan oleh pemakai sistem. Pada tahap perancangan 

sistem, Kamus data digunakan untuk merancang input, merancang laporan-laporan 

dan database. Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang ada di diagram aliran 

data. 

Kamus data mendefinisikan elemen data dengan fungsi sebagai berikut:  

1. Menjelaskan arti aliran data dan penyimpanan data dalam DFD. 

2. Mendeskripsikan komposisi paket data yang bergerak melalui aliran 

(misalnya alamat diuraikan menjadi kota, negara dan kode pos). 

3. Mendeskripsikan komposisi penyimpanan data. 

4. Menspesifikasikan nilai dan satuan yang relevan bagi penyimpanan dan 

aliran.  

5. Mendeskripsikan hubungan detail antar penyimpanan (yang akan menjadi titik 

perhatian dalam entity-relationship diagram). 
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2.5.6 Spesifikasi Proses[6] 

Konsep dari Spesifikasi Proses adalah sebagai berikut: 

1. Menggambarkan deskripsi dan spesifikasi dari setiap proses pada pemodelan 

DFD sesuai kebutuhan sistem. 

2. Berfungsi untuk menjelaskan apa yang dilakukan ketika masukan 

ditransformasi menjadi keluaran  

3. Menggunakan notasi bentuk Algoritma atau Structured English (Pseudo-

code). 

4. Tersusun dari tiga struktur dasar yaitu struktur sekuensi, pemilihan dan 

pengulangan  

Bentuk Spesifikasi Proses yang sering digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk Naratif. Menggunakan kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang singkat 

tetapi harus cukup jelas secara logika mudah dimengerti oleh pemakai (user) 

2. Algoritma (Structured English).  

Dituliskan secara singkat .Umumnya tersusun dari sejumlah komposisi seperti 

rumus perhitungan, kata kerja dan obyek misalnya variabel atau elemen data 

Menggunakan struktur dasar algoritma :  

1. Sekuensial (baca, proses / assignment, tulis) 

2. pemilihan :If-Then-Else-EndIf, Case-EndCase  

3. pengulangan : While-EndWhile, Repeat-Until 

3. Alternatif lainnya adalah bentuk Penekanan User Interface  (User Interface 

Oriented). Berorientasi pada user interface Tampilan layar tampak secara 

jelas, sehingga user friendly. 

Terdiri dari tiga jenis, yaitu : 

1. Data Entry/Pemasukan data : mendeskripsikan bentuk tampilan layar, 

tempat penyimpanan (file, tabel/datastore), perintah (command) dan 

validasi setiap item data. 
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2. Data Processing : mendeskripsikan proses apa yang harus dilakukan, 

urutan proses dibuat secara ringkas misalnya dengan algoritma, 

flowchart, tabel keputusan dll. 

3. Report : mendeskripsikan bentuk keluaran, tampilan layar, perintah, 

sumber data dan proses awal. 

2.6 Bahasa Pemrograman Visual basic.NET 2010[7] 

 Visual basic diturunkan dari bahasa BASIC. Visual basic terkenal sebagai 

bahasa pemrograman yang muda untuk digunakan terutama untuk membuat aplikasi 

yang berjalan di atas platform Windows. 

 Pada tahun 90an, Visual basic menjadi bahasa pemrograman yang paling 

populer dan menjadi pilihan utama untuk mengembangkan program berbasis 

Windows. Versi Visual basic terakhir sebelum berjalan di atas .NET Framework 

adalah VB6 (Visual studio 1998). 

 Visual basic .NET dirilis pada bulan Februari tahun 2002 bersamaan dengan 

platform .NET Framework 1.0. Kini sudah ada beberapa versi dari Visual basic yang 

berjalan pada platform .NET, yaitu VB 2002(VB7), VB 2005(VB8), VB 2008(VB9), 

dan yang terakhir adalah VB 2010(VB10) yang dirilis bersamaan dengan Visual 

studio 2010. Selain Visual basic 2010, Visual studio 2010 juga mendukung beberapa 

bahasa lain, yaitu C#. C++. F# (bahasa baru untuk functional programming), 

IronPyhton dan IronRuby (bahasa baru untuk dynamic programming). 

 

2.7  MySQL[8] 

2.7.1 Pengertian MySQL 

MySQL adalah perangkat lunak database server atau sebut saja Database 

Smart. Database ini semakin lama semakin populer. Database ini juga banyak 

dipakai pada web database sehingga data semakin terintegrasi antara database 

dekstop dengan database web. Database MySQL harus di-install terlebih dahulu ke 

komputer untuk dapat digunakan. 
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2.7.2 Keistimewaan MySQL 

Sebagai server database dengan konsep database modern, MySQL memiliki 

keistimewaan. Beberapa keistimewaan dimiliki MySQL sebagai berikut : 

1. Portability 

Database MySQL berfungsi dengan stabil tanpa kendala, berarti berlaku pada 

berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X Server, 

Solaris, Amiga, HP-Unix, dan lain-lain. 

2. Open Source 

MySQL merupakan database open source (gratis), di bawah lisensi GPL sehingga 

dapat memperoleh dan menggunakannya secara cuma-cuma tanpa membayar 

sepersen pun. 

3. Multiuser 

MySQL merupakan database yang dapat digunakan untuk menangani beberapa 

user dalam waktu bersamaan tanpa mengalami masalah. Dan memungkinkan 

sebuah database server MySQL dapat diakses client secara bersamaan pula. 

4. Performace Tuning 

MySQL mempunyai kecepatan yang cukup baik dalam menangani query-query 

sederhana, serta mampu memproses lebih banyak SQL per satuan waktu. 

5. Column Type 

Database MySQL didukung dengan tipe data yang sangat kompleks, seperti 

signed/unsigned integer, float, double, char, varchar, text, blob, data, time, 

datetime, timestamp, year, set serta enum. 

6. Command dan Functions 

MySQL server memiliki operator dan fungsi secara penuh yang mendukung 

perintah SELECT dan WHERE dalam query. 

7. Security 

Sistem Security pada MySQL mempunyai beberapa lapisan sekuritas seperti 

tingkatan subnetmask, hostname, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang 

mendetil serta password terenkripsi. 
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8. Scalability dan Limits 

MySQL mempunyai kemampuan menangani database dalam skala cukup besar, 

dengan jumlah record lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 5 miliar baris. 

Selain itu, dapat menampung indeks sampai 32 indeks pada tiap tabelnya. 

9. Connectivity 

Adanya kemampuan MySQL melakukan koneksi dengan client menggunakan 

protokol TCP/IP, Unix socket (Unix), atau Named Pipes (NT). 

10. Localization 

Adanya kemampuan dalam mendeteksi kesalahan (error code) pada client 

menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. 

11. Interface 

MySQL memiliki interface terhadap berbagai aplikasi dan bahasa pemograman 

menggunakan fungsi API (Application Programming Interface). 

12. Clients dan Tools 

Database MySQL dilengkapi berbagai tools yang dapat digunakan untuk 

administrasi database. 

13. Struktur Tabel 

MySQL memiliki struktur tabel cukup baik serta cukup fleksibel, misalnya ketika 

menangani alter table. 

 

2.8 Flowchart[13] 

2.8.1 Pendahuluan 

Flowchart dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Diagram Alir. 

Dari dua kata ini, maka dapat kita bayangkan bahwa flowchart itu berbentuk 

diagram yang bentuknya dapat mengalirkan sesuatu. Hal ini memang benar, 

flowchart memang melukiskan suatu aliran kegiatan dari awal hingga akhir 

mengenai suatu langkah-langkah dalam penyelesaian suatu masalah. Masalah 

tersebut bisa bermacam-macam, mulai dari  masalah yang sederhana sampai yang 
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kompleks. Masalah yang kita pelajari tentu saja masalah pemrograman dengan 

menggunakan komputer, tetapi secara logika dapat kita awali dengan mengamati 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita. 

Contoh sederhananya adalah masalah membuat secangkir kopi. Dalam 

membuat secangkir kopi, tentu saja diperlukan langkah-langkah yang berurutan 

agar hasilnya dapat sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu secangkir kopi. 

Demikian halnya dalam memprogram, diperlukan suatu algoritma (urutan langkah-

langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis) agar program 

yang kita buat dapat berjalan dan memberikan hasil yang valid. 

Flowchart biasanya dipelajari pada saat kita mulai mempelajari 

pemrograman. Mengapa demikian? Hal ini tak lain karena dengan mempelajari 

flowchart, kita diharapkan dapat berfikir secara logis, dapat menentukan komponen 

program (input dan output), serta memahami alur program. Flowchart merupakan 

teknik yang memudahkan kita dalam memprogram, dalam hal ini memudahkan 

dalam arti mengantisipasi agar tak ada komponen program yang tertinggal. 

2.8.2 Definisi Flowchart 

Flowchart adalah representasi grafik dari langkah-langkah yang harus 

diikuti dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terdiri atas sekumpulan 

simbol, dimana masing-masing simbol merepresentasikan suatu kegiatan tertentu. 

Flowchart diawali dengan penerimaan input, pemrosesan input, dan diakhiri 

dengan penampilan output. 

2.8.3 Siklus Input-Proses-Output 

Penerimaan input, pemrosesan input, dan penampilan output merupakan 

kegiatan utama yang membentuk siklus dari semua kegiatan yang dilakukan oleh 

komputer. Siklus ini disebut dengan siklus I-P-O (Input-Proses-Output). 

Seperti yang kita tahu, komputer terdiri atas banyak komponen. Kita lihat 

bagian hardware-nya saja, sudah ada banyak komponen seperti monitor, keyboard, 

mouse, CPU, printer, scanner, speaker, dsb. Setiap komponen komputer tersebut 
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juga merupakan bagian dari siklus I-P-O. Contohnya komponen yang biasa kita 

gunakan untuk memasukkan perintah atau data ke dalam komputer adalah 

keyboard dan mouse, selanjutnya masukan tersebut akan diproses oleh CPU, dan 

akhirnya akan mengeluarkan hasil eksekusi pada monitor, printer, atau speaker. 

2.8.4 Simbol-simbol Dalam Flowchart 

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa flowchart terdiri atas 

sekumpulan simbol dan masing-masing simbol merepresentasikan suatu kegiatan 

tertentu. Tabel 2.1 berikut ini membahas tentang simbol-simbol yang digunakan 

dalam menyusun flowchart, kegiatan yang diwakili serta aturan main yang 

diterapkan dalam penggunaan simbol tersebut. 

Tabel 2.1 Simbol-Simbol yang Digunakan dalam Menyusun Flowchart, Kegiatan 

yang Diwakili serta Aturan Main yang Diterapkan 

No Simbol Keterangan 

1 

 

Simbol ini digunakan untuk 

melambangkan kegiatan penerimaan 

input. Dalam simbol ini, kita dapat 

menuliskan input yang diperlukan 

pada suatu waktu secara satu per satu 

maupun secara keseluruhan, tetapi 

biasanya input yang dimasukkan pada 

suatu waktu, dituliskan bersamaan 

secara keseluruhan dengan tujuan 

efisiensi ruang gambar. 



2-16 
 

 

No Simbol Keterangan 

2 

 

Simbol ini digunakan untuk 

melambangkan kegiatan pemrosesan 

input. Dalam simbol ini, kita dapat 

menuliskan operasi-operasi yang 

dikenakan pada input, maupun operasi 

lainnya. Sama seperti aturan pada 

simbol input, penulisan dapat dilakukan 

secara satu per satu maupun secara 

keseluruhan. 

3 

 

Simbol ini digunakan untuk 

melambangkan kegiatan penampilan 

output. Dalam simbol ini, kita dapat 

menuliskan semua output yang harus 

ditampilkan oleh program. Sama seperti 

aturan pada dua simbol sebelumnya, 

penulisan dapat dilakukan secara satu 

per satu maupun secara keseluruhan. 

4 

 

Simbol ini digunakan untuk 

melambangkan percabangan, yaitu 

pemeriksaan terhadap suatu kondisi. 

Dalam simbol ini, kita menuliskan 

keadaan yang harus dipenuhi. Hasil dari 

pemeriksaan dalam simbol ini adalah 

YES atau NO. Jika pemeriksaan 

menghasilkan keadaan benar, 

maka jalur yang harus dipilih adalah 

jalur yang berlabel Yes, sedangkan jika 
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No Simbol Keterangan 

pemeriksaan menghasilkan keadaan 

salah, maka jalur yang harus dipilih 

adalah jalur yang berlabel No. Berbeda 

dengan aturan pada tiga simbol 

sebelumnya, penulisan keadaan 

dilakukan secara satu per satu. 

5 

 

Simbol ini berperan sebagai blok 

pembangun dari suatu program. 

Prosedur memiliki suatu flowchart yang 

berdiri sendiri diluar flowchart utama. 

Jadi dalam simbol ini, kita cukup 

menuliskan nama prosedurnya saja, jadi 

sama seperti jika kita melakukan 

pemanggilan suatu prosedur pada 

program utama (main program). Sama 

dengan aturan pada simbol 

percabangan, penulisan nama prosedur 

dilakukan secara satu per satu. 

6 

 

Simbol garis alir atau flow lines 

digambarkan dengan anak panah. 

simbol ini digunakan untuk 

menghubungkan setiap langkah dalam 

flowchart dan menunjukkan kemana 

arah aliran diagram. Anak panah ini 

harus mempunyai arah dari kiri ke 

kanan atau dari atas ke bawah. Anak 

panah ini juga dapat diberi label, 
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No Simbol Keterangan 

khususnya jika keluar dari 

simbol percabangan. 

7 

 

Terminator berfungsi untuk menandai 

awal dan akhir dari suatu flowchart. 

Simbol ini biasanya diberi label START 

untuk menandai awal dari flowchart, 

dan label STOP untuk menandai akhir 

dari flowchart. Jadi dalam sebuah 

flowchart pasti terdapat sepasang 

terminator yaitu terminator start dan 

stop. 

8 

 

Simbol konektor digunakan untuk 

menghubungkan suatu langkah dengan 

langkah lain dalam sebuah flowchart 

dengan keadaan on page atau off page. 

On page connector digunakan untuk 

menghubungkan suatu langkah dengan 

langkah lain dari flowchart dalam satu 

halaman, sedangkan off page connector 

digunakan untuk menghubungkan suatu 

langkah dengan langkah lain dari 

flowchart dalam halaman yang berbeda. 

Connector ini biasanya dipakai saat 

media yang kita gunakan untuk 

menggambar flowchart tidak cukup luas 

untuk memuat gambar secara utuh, jadi 

perlu dipisah-pisahkan. Dalam sepasang 
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No Simbol Keterangan 

connector biasanya diberi label tertentu 

yang sama agar lebih mudah diketahui 

pasangannya. 

9 

 

Simbol komentar atau annotation 

digunakan untuk menuliskan komentar 

atau keterangan yang dirasa penting. 

Dalam simbol ini, kita dapat menuliskan 

komentar apapun dan sebanyak apapun, 

hal ini berguna untuk memperjelas 

langkah-langkah dalam flowchart. 

 

 


