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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Sistem  

Menurut Robert G. Murdick,et al: 

Sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk suatu kegiatan 

atau suatu prosedur / bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan dengan 

mengoperasikan data atau barang pada waktu tujuan tertentu untuk 

menghasilakan informasi (Kadir, 2003). 

Sedangkan menurut Davis et, al: 

Sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen (sub sistem) yang 

secara bersama-sama membebtuk satu kesatuan dan saling berinteraksi 

dalam mencapai tujuan (Kadir ,2003). 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 

atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”. (Jogiyanto Hartono, 

2005). 

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai tujuan tertentu. (Jogiyanto Hartono, 2005). 

 

2.2 Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) 

2.2.1 Definisi Sistem Pendukung Keputusan  

Didefinisikan oleh Michael S.Scott Morton sebagai system berbsis 
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interaktif, yang memebantu para pengambil keputusan  untuk menggunakan 

data dan berbagai model untuk memecahkan masalah-masalah tidak 

terstruktur (Turban,dkk, 2005). 

Menurut Sprague konsep sistem pendukung keputusan pertama kali 

diperkenalkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael S.Scott Morton 

dengan istilah Management Decision System.  

Pada dasarnya Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dirancang untuk 

mendukung seluruh tahap pengambilan keputusan mulai dari 

mengidentifikasi masalah, memilih data yang relevan, menentukan 

pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sampai 

mengevaluasi pemilihan alternatif.  

2.2.2 Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan  

Menurut Suryadi dan Ramdhani (2002) peranan Sistem pendukung 

Keputusan (SPK), dalam konteks keseluruhan sistem informasi 

ditujukan untuk memperbaiki kinerja melalui aplikasi teknologi 

informasi. Terdapat beberapa karakteristik dasar Sistem pendulung 

Keputusan (SPK) yang efektif, yaitu sebagai berikut.  

a. Mendukung proses pengambilan keputusan, menitikberatkan 

pada management of perception.  

b. Adanya interface manusia-mesin dimana manusia (user) tetap 

mengontrol proses pengambilan keputusan.  

c. Mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah-

masalah terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. 
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d. Output ditujukan untuk personil organisasi dalam semua 

tingkatan.  

e. Memiliki subsistem-subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa 

sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan sistem.  

f. Membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani 

kebutuhan informasi seluruh tingkatan manajemen.  

g. Pendekatan easy to use. Ciri suatu SPK yang efektif adalah 

kemudahannya untuk digunakan, dan memungkinkan 

keleluasaan pemakai untuk memilih atau mengembangkan 

pendekatan-pendekatan baru dalam membahas sistem yang 

dihadapi.  

h. Kemampuan sistem beradaptasi secara cepat, dimana pengambil 

keputusan dapat menghadapi masalah-masalah baru, dan pada 

saat yang sama dapat menanganinya dengan cara 

mengadapatasikan sistem terhadap kondisi-kondisi perubahan 

yang terjadi.  

 

2.3 PROMETHEE (Preference Ranking Organizational Method for 

Enrichment Evaluation) 

2.3.1 Definisi PROMETHEE 

PROMETHEE adalah suatu metode penentuan urutan (prioritas) 

dalam analisis multikriteria. Sawicki (Suryadi dan Ramdhani, 2002) 

mengungkapkan kriteria adalah definisi masalah dalam bentuk yang 

konkret dan kadang-kadang dianggap sebagai sasaran yang akan 

dicapai. Multikriteria berarti banyak kriteria. Dalam analisis 
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pengambilan keputusan kriteria majemuk, setiap hubungan preferensi 

antara alternatif dibandingkan hasil antara lebih disukainya suatu 

alternatif (P-prefer), tidak berbeda (I-indifferent), dan tidak dapat 

dibandingkan (R-Incomparability). Secara garis besar, tujuan dari 

PROMETHEE ialah mencari alternatif terbaik dalam suatu kasus. 

PROMETHEE mengurutkan ranking dari semua alternatif dari 1, 2, 3, .. 

n dengan n adalah jumlah alternatif. Ranking 1 merupakan alternatif 

terbaik (Suryadi dan Ramdhani, 2002). Promethee menyediakan kepada 

user untuk menggunakan data secara langsung dalam bentuk tabel 

multikriteria sederhana. Metode Promethee menggunakan kriteria dan 

bobot dari masing-masing kriteria yang kemudian diolah untuk 

menentukan pemilihan alernatif lapangan, yang hasilnya berurutan 

berdasarkan prioritasnya.  

2.3.2 Prinsip PROMETHEE 

Prinsip kerja PROMETHEE adalah mencari jarak  Menurut  

Brans  dan  Marcschal  (1999),  Promethee yang merupakan singkatan 

dari Preference  Rangking  Organization  Method  for  Enrichment  

Evaluation adalah  metode  out ranking yang  menawarkan cara yang 

fleksibel dan sederhana kepada user  (pembuat  keputusan)  untuk  

menganalisis  masalah-masalah  multikriteria.  Prinsip  yang  

digunakan  adalah  penetapan  prioritas  alternatif  yang  telah  

ditetapkan  berdasarkan  pertimbangan  dengan  kaidah dasar:  Max 

{f1 (x), f2(x), f3(x),..., fi(x),...., fk(x). 
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 Menurut Sugiyono (2005) sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan 

menurut Suharsimi Arikunto (2005) Apabila populasi kurang dari 

100, lebih baik mengambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya jika populasi lebih dari 100 dapat di 

ambil 10-15% atau 25%. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 10 

siswa dari 52 siswa populasi di  MTsN Sukoharjo. 

Pengertian Variabel 

Menurut Sugiyono (2007) “ Variabel penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tetentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari 

dan ditarik kesimpulannya”. 

2.3.3 Prosedur  PROMETHEE 

Prosedur kerja atau langkah-langkah dalam Metode 

PROMETHEE adalah sebagai berikut   : 

1. Penentuan alternatif – alternative nilai dari data guru terhadap 

criteria –kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Menentukan tipe fungsi preferensi dan nilai preferensi  

3. Perhitungan indeks preferensi. 

4. Perhitungan arah preferensi dipertimbangkan berdasarkan nilai 

indeks leaving flow ( Ф
+
 ) , entering flow ( Ф

- 
) , dan net flow. 

2.3.4 Detail Prosedur Kerja Metode Promethee  

1. Menentukan Tipe fungsi preferensi criteria: 

  Kriteria umum / tipe I (Usual Criterion )  
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Pada criteria ini tidak beda antara a dan b jika dan hanya jika 

ƒ(a) = ƒ(b), apabila nilai criteria pada masing – masing alternative 

memiliki nilai berbeda, pembuat keputusan mempunyai preferensi 

mutlak untuk alternative memiliki nilai yang lebih baik. 

 Kriteria Quansi / tipe II (Quansi Kriteria)  

      
             
                     

Pada kriteria ini dua alternative memiliki preferensi yang sama 

penting selama selisih atau nilai H(d) dari masing – masing alternative 

untuk criteria tertentu tidak melebihi nilai q dan apabila selisih hasil 

evaluasi untuk masing – masing alternative melebihi nilai q maka 

terjadi bentuk preferensi mutlak. Jika pembuat keputusan 

menggunakan criteria quansi, maka dia harus menentukan nilai q, 

dimana nilai ini dapat menjelaskan pengaruh yang signifikan dari suatu 

criteria. Dengan demikian q adalah merupakan nilai threshold 

indifference yaitu nilai d  terbesar yang masih memungkinkan 

terjadinya indifference antar alternative.  

 Kriteria Preferensi Linier / tipe III  

       
 

 
             

                       
 

 Pada saat pembuat keputusan mengidentifikasi beberapa 

kriteria untuk tipe ini, pembuat keputusan harus menentukan nilai dari 

kecenderungan atas (nilai p). Nilai d di atas p telah dipertimbangkan 

akan memberikan preferensi mutlak dari satu alternatif. Misalnya, 



17 

 

 

akan terjadi preferensi dalam hubungan linier kriteria kecerdasan 

seseorang dengan orang lain apabila nilai ujian seseorang berselisih 

dibawah 30, apabila di atas 30 poin maka mutlak orang itu lebih 

cerdas dibandingkan dengan orang lain. 

 Kriteria Level / tipe IV (level Criterion) 

          

            
                

            

           

Disini nilai kecenderungan tidak berbeda (nilai indifference 

threshold) q dan kecenderungan preferensi (preference threshold) p 

adalah ditentukan secara simultan. Jika d berada diantara nilai q dan p, 

hal ini berarti situasi preferensi yang lemah (H(d) = 0,5). 

  Kriteria dengan preferensi linier dan area yang tidak / tipe V 

    

            
     

   
            

            

  

           Pada kasus ini pengambil keputusan mempertimbangkan 

peningkatan preferensi secara linier dari tidak berbeda hingga preferensi 

mutlak dalam area antara dua kecenderungan q dan p, dua parameter 

tersebut telah ditentukan. 

  Kriteria Gaussian (Gaussian Criterion) 

              
  

   
} 

            Fungsi ini bersyarat apabila telah ditentukan nilai σ, dimana 

dapat dibuat berdasarkan distribusi normal dalam statistik. Disini 
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preferensi pengambil keputusan meningkat secara linier dari kondisi 

indifference ke preferensi mutlak di area antara q dan p.  

2. Perhitungan nilai indeks : 

                         

 

 

 

3. Perhitungan arah preferensi dipertimbangkan berdasarkan nilai 

indeks leaving flow ( Ф
+
 ) , entering flow ( Ф

- 
) , dan net flow mengikuti 

persamaan: 

 Leaving flow :  

 

 Entering flow :  

 

 Net flow   :  

No Judul Peneliti Keterangan 

1 Sistem Pendukung Keputusan 

Penentuan Siswa Penerima 

Beasiswa Dengan Metode 

Promethee (Studi Kasus Smp 

Perguruan Kebangsaan Medan) 

Dewi 

Safitri 

Hutabarat 

(Skripsi) 

Setelah proses 

perhitungan kriteria dan 

kemudian dirangking 

mendapatkan siswa yang 

berhak mendapatkan 

beasiswa adalah Ridwan 

2 Sistem Pendukung Keputusan 

Penentuan Siswa Berprestasi 

Smk Negeri 2 Muara Enim 

Berbasis Web 

Dengan Metode Promethee 

Mohammad 
Didi 

Antoni 

(Skripsi) 

Setelah proses 

perhitungan kriteria dan 

kemudian dirangking,  

Penentuan Siswa 

Berprestasi adalah  

Setyawan 

3 Sistem Pendukung Keputusan 

Pemilihan Calon Pegawai 

Marketing Dengan 

Menggunakan Metode 

Promethee (Studi Kasus Pusat 

Layanan Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Malang) 

Eka Hendra 

Setyawan  

(Skripsi) 

Setelah melalui proses 

perhitungan kriteria dan 

perangkingan, pemilihan 

Calon Pegawai Marketing 

adalah Sarjoko 

Table 2.1 Contoh kasus yang menggunakan metode  Promethee 
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2.4 Siswa 

Siswa adalah sekelompok orang dengan usia tertentu yang belajar 

baik secara kelompok atau perorangan. Siswa juga disebut murid atau 

pelajar. Ketika kita bicara mengenai siswa maka fikiran kita akan tertuju 

kepada siswa di lingkungan sekolah, baik sekolah dasar maupun menengah.  

Di lingkungan sekolah dasar masalah-masalah yang muncul belum 

begitu banyak, tetapi ketika memasuki lingkungan sekolah menengah maka 

banyak sekali masalahmasalah yang muncul karena anak atau siswa sudah 

menapaki masa remaja.  

Siswa sudah mulai berfikir tentang dirinya, bagaimana keluarganya, 

temanteman pergaulannya dan sebagainya. Pada masa ini seakan mereka 

menjadi manusia dewasa yang bisa segalanya dan terkadang tidak 

memikirkan akibatnya. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh keluarga dan 

tentu saja pihak sekolah.  

Contoh kecil misalnya ketika menuju sekolah, seorang anak 

membawa beban emosional tertentu, mungkin masalah pribadi atau masalah 

keluarga yang berpotensi menghalanginya masuk sekolah. Jadi, kalau di 

sekolah ia tidak mendapatkan pengarahan dan perhatian yang memadahi, 

bahkan ia dibenturkan pada perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban 

yang keras maka ia akan melanggar peraturan sekolah. Biasanya hal itu 

nampak dalam hal sebagai berikut: 1. Kabur dari sekolah 2. Absen terus 

terusan, atau terlambat dari waktu-waktu pelajaran yang telah 

ditentukan 3. Ketinggalan pelajaran 4. Melakukan pelanggaran di 

lingkungan sekolah (Muchid, 2011). 
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2.4 Prestasi 

Menurut Sardiman AM (2001) ”Prestasi adalah kemampuan nyata 

yang merupakan hasil interaksi antar berbagai faktor yang mempengaruhi 

baik dari dalam maupun dari luar individu dalam belajar.  

Winkel dalam Endah (2007) ”Prestasi belajar adalah hasil suatu 

penilaian di bidang pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai hasil belajar 

yang dinyatakan dalam bentuk nilai ”. (http://digilib.unnes.ac.id). 

  Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2003) ”Prestasi belajar 

adalah realisasi atau pemekaran dari kecakapan potensial atau kapasitas 

yang dimiliki seseorang”. Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat 

dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan, keterampilan berpikir, maupun keterampilan motorik. 

Prestasi adalah kemampuan nyata (actual ability) yang dicapai 

individu dari satu kegiatan atau usaha” (Tabrani, 1991). 

 

2.5 MTs N (Madrasah Tsanawyiah Negeri) 

Merupakan Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat 

SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai 

lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil 

belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI  (PP, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

http://digilib.unnes.ac.id/
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2.6 Komputer 

Komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang terdiri dari 

ribuan bahkan jutaan komputer yang dapat saling bekerja sama, serta 

membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. (Tutang, 2002). 

Adapun perangkat-perangkat komputer adalah sebagai berikut : 

1.Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras digunakan untuk peralatan pada system 

komputer yang secara fisik dapat dilihat dan dipegang. Bagian -bagian 

pokok perangkat keras yaitu : 

a. Unit Masukan (Input Device) yaitu alat yang digunakan untuk 

menerima masukan berupa data atau program. 

b. Unit Pemroses (Central Processing Unit) yaitu alat dimana instruksi-

instruksi program diproses untuk mengolah data. 

c. Unit Penyimpanan (Secondary Storage). 

d. Berbeda dengan memori, secondary storage bersifat lebih tetap. 

e. Unit Keluaran (Output Device) yaitu alat untuk mengeluarkan hasil 

proses komputer. 

2.Perangkat Lunak (Software) 

Suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk  

menjalankan perangkat keras komputer ada tiga bagian perangkat 

software ini yaitu : 
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a. Sistem Operasi (Operating System). 

Sistem Operasi (Operating System) yaitu : program yang ditulis 

untuk mengendalikan dan mengorganisasikan kegiatan dari seluruh 

sistem. 

b. Perangkat Lunak Bahasa  

Perangkat lunak bahasa yaitu : program-program yang digunakan 

untuk menterjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa 

pemrograman, kedalam bahasa mesin agar dapat dimengerti.  

c. Perangkat Lunak Aplikasi ( Aplication Software ) 

Merupakan program yang ditulis dan diterjemahkan oleh perangkat 

bahasa yaitu program untuk menyelesaikan suatu permasalahan 

tertentu. 

3. Pengguna (Brainware) 

 Brainware adalah pengguna komputer atau orang-orang yang 

berhubungan dengan komputer, brainware dibedakan menjadi empat 

yaitu : 

a. Analisis Komputer 

Seorang analisis adalah orang yang bertanggung jawab pada 

pembuatan, perencanaan suatu aplikasi tertentu secara keseluruhan. 

b. Programmer 

Merupakan orang yang bekerja membuat aplikasi komputer, 

menyusun instruksi-instruksi untuk komputer, menguji program-

progran serta menyiapkan dokumentasi. 

 



23 

 

 

c. Operator 

Merupakan orang yang bertugas mengoperasikan program aplikasi 

yang disusun oleh seorang programmer, dengan mengikuti instruksi 

yang sebelumnya telah dituangkan ke dalam pedoman menjalankan 

program. 

d. Librarian 

Petugas yang berwenang pada pemeliharaan dan penyimpanan 

program-program, file instruksi atas catatan komputer lainnya. 

2.7 Internet 

Internet adalah suatu program yang dimulai dari riset pada tahun 

1973 oleh Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) yang 

mempunyai sasaran mengembangkan kemampuan untuk menghubungkan 

beragam jenis jaringan komputer sehingga jaringan-jaringan tersebut dapat 

berfungsi sebagai sebuah sistem interkoneksi jutaan mesin komputer dari 

seluruh dunia .(J.Glenn Brookshear, 2003). 

2.8 Web 

Web adalah bagian tertentu dari berbagai dokumen yang saling 

dihubungkan satu sama lain sehingga terbentuk jejaring web yang saling 

kait-mengait. Apabila diimplementasikan dalam sebuah jaringan komputer, 

dokumen  yang berada dalam jaringan semacam itu dapat berdiam pada 

mesin-mesin berbeda membentuk sebuah jaring yang membentuk seluruh 

jaringan komputer (J.Glenn Brookshear, 2003). 
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2.9 Php (Hypertext Preprocessor) 

PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang berjalan dalam 

sebuah web server dan berfungsi sebagai pengolah data pada sebuah 

server. Dengan menggunakan PHP, sebuah website akan lebih interaktif 

dan dinamis. Data yang dikirim oleh pengunjung website/komputer client 

akan diolah dan disimpan dalam database web server dan dapat 

ditampilkan kembali apabila diakses (Madcoms, 2004). 

2.10 Basis Data 

Basis data mempunyai berbagai sumber data dalam pengumpulan 

data, bervariasi derajat interaksi kejadian dari dunia nyata, dirancang dan 

dibangun agar dapat digunakan oleh beberapa user untuk berbagai 

kepentingan (Waliyanto, 2000). 

2.11 Mysql 

Database MYSQL bersifat open source dan mampu menangani data 

yang sangat besar hingga ukuran Giga Byte, dengan kemampuan daya 

tampung data ini maka MySQL sangat cocok digunakan untuk mengcover 

data pada perusahaan baik yang kecil sampai perusahaan besar (Nugroho, 

2004). 

2.12 Desain Sistem 

A. Data Flow Diagram (DFD) 

Diagram yang menggunakan notasi simbol untuk 

menggambarkan arus data system. (Jogiyanto Hartono, 2005). 
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Menurut Jogiyanto Hartono, tahun 2005 dalam bukunya 

Basia Data ada  beberapa simbol digunakan pada DFD untuk 

mewakili : 

1. Kesatuan Luar  

Kesatuan luar (external entity) merupakan kesatuan (entity) di 

lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau 

sistem lain yang berada pada lingkungan luarnya yang memberikan 

input atau menerima output dari sistem. 

2. Arus Data  

Arus Data (data flow) di DFD diberi simbol suatu panah. Arus data 

ini mengalir di antara proses, simpan data dan kesatuan luar. Arus 

data ini menunjukan arus dari data yang dapat berupa masukan 

untuk sistem atau hasil dari proses sistem. 

3. Proses  

Proses (process) menunjukan pada bagian yang mengubah input 

menjadi output, yaitu menunjukan bagaimana satu atau lebih input 

diubah menjadi beberapa output. Setiap proses mempunyai nama, 

nama dari proses ini menunjukan apa yang dikerjakan proses. 

Simpanan Data (Data Store). 

4. Data Store  

merupakan simpanan dari data yang dapat berupa suatu file atau 

database pada sistem komputer. 

 Dalam menggambarkan diagram arus data atau data flow 

diagaram menggunakan simbol-simbol seperti dibawah ini : 
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Tabel 2.3 Simbol Data Flow Diagram 

N

o 

Simbol Keterangan 

1 

 

 Simbol proses 

 Menunjukkan proses komputerisasi. 

2 

 

 Simbol Aliran Data 

 Menunujukkan arah ke bagian lain atau 

ke proses sebaliknya. 

3 

 

 
 

 Simbol penyimpanan 

 Menunjukkan sebagai komponen untuk 

memudahkan kumpulan data atau 

informasi 

4 

 

 Simbol terminator 

 Menunjukkan organisasi (kelompok 

organisasi) atau organisasi diluar 

sistem lain yang memberi atau 

menerima data. 

 

B. Entitas Relationship Diagram  

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu 

kumpulan file-file yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya 

pada model data relation hubungan antar file direlasikan dengan 

kunci relasi (Relaton Key) yang merupakan kunci utama dimasing-

masing file. Perancangan database yang tepat akan menyebabkan 

MySql/paket program lainnya akan bekerja dengan optimal. 

Entitas Relationship Diagram atau disebut ERD, adalah 

Mendokumentasikan data perusahaan dengan mengidentifikasi 
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jenis dan hubungannya  (Leod, 1995). Komponen-komponen ERD 

yaitu: 

a. Entitas. 

Jenis entitas (Entity Type) dapat berupa suatu elemen 

lingkungan, sumber daya, atau transaksi yang begitu 

pentingnya bagi perusahaan sehingga di dokumentasikan 

dengan data jenis entitas didokumentasikan dengan simbol 

persegi panjang. 

b. Hubungan 

Hubungan adalah suatu asosiasi yang ada antara dua jenis 

entitas. Hubungan digambarkan dengan bentuk belah 

ketupat. Tiap belah ketupat diberi label kata kerja. 

c. Atribut 

Atribut adalah karakteristik dari suatu entitas. Atribut-

atribut tersebut sebenarnya adalah elemen-elemen data dan 

masing-masing diberikan satu nilai tunggal, yang disebut 

nilai atribut digambarkan dalam bentuk elips. 

Tabel 2.3 Simbol Entitas Relationship Diagram 

No Simbol Keterangan 

1  Entitas 

2  Hubungan 

3  Atribut 
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C. Flowchart  

Flowchart (Bagian Alir Data) adalah bagan yang 

menunjukkan alir didalam program atau prosedur sistem secara 

logika. Bagan alir ini digunakan terutama untuk mendefinisikan 

hubungan antara bagian (pelaku proses), proses manusia maupun 

proses komputer dan aliran data (dalam bentuk masukan dan 

keluaran).  

Tabel 2.4 Simbol Flowchart 

No Simbol Keterangan 

1  Dokumen, digunakan untuk menunjukan 

dokumen input dan output baik untuk 

proses manual, mekanik, atau komputer. 

2  Penghubung ,digunakan untuk 

menunjukkan hubungan dengan bagian 

lain dalam satu halaman. 

3  Simbol decision, yaitu menujukkan suatu 

kondisi 

tertentu yang akan menghasilkan dua 

kemungkinan 

jawaban : ya / tidak 

4  Proses, digunakan untuk menunjukkan 

kegiatan proses dari operasi program 

komputer. 

5  Garis Alir, digunakan untuk menunjukkan 

arus proses 

6  Terminator yang berfungsi untuk eksekusi 

suatu data . 

 


