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Analisis Masalah dan Penyeleksian 

 
 
 
Kaidah-kaidah Pembuatan Flowchart 
 Dalam pembuatan flowchart tidak ada rumus atau patokan yang bersifat 
mutlak. Flowchart merupakan gambaran hasil pemikiran dalam menganalisa 
suatu masalah dengan komputer. Sehingga fowchart yang dihasilkan dapat 
bervariasi atar satu pemrogram dengan pemrogram lainnya. 
 
Secara garis besar, setip pengolahan selalu terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, 
yaitu : 

• Input berupa bahan mentah 
• Proses pengolahan, dan 
• Output berupa bahan jadi 

Yang dapat digambarkan sebagai berikut : 
 

 
 

 
Input 

(Bahan Mentah) 

 
Process 

 
Output 

(Bahan Jadi) 

 
 
Untuk pengolahan data dengan komputer, dapat dirangkum urutan dasar untuk 
pemecahan suatu masalah, yaitu : 

• Start : berisi instruksi untuk persiapan peralatan yang diperlukan sebelum 
menangani pemecahan persoalan. 

• Read : berisi instruksi untuk membaca data dari suatu peralatan input 
• Process : Berisi kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan persoalan 

sesuai dengan data yang dibaca. 
• Write : Berisi instruksi untuk merekam hasil kegiatan ke peralatan output 
• End : Mengakhiri kegiatan pengolahan 
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Gambar berikut memperlihatkan flowchart dari kegiatan dasar diatas : 

 
 

Start

Read

Habis ? end 
Ya

Tidak

Process 

Write

Walaupun tidak ada kaidah-kaidah yang baku dalam penyusunan flowchart, 
namun ada beberapa anjuran yaitu : 

• Hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit 
sehingga jalan proses menjadi singkat. 

• Jalannya proses digambarkan dari atas kebawah dan diberikan tanda 
panah untuk memperjelas 

• Sebuah flowchart diawali dari satu titik START dan diakhiri dengan END. 
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Akumulator 
Akumulator merupakan tempat penampungan suatu nilai. Nilai yang masuk akan 
dijumlahkan dengan nilai yang ada didalamnya. Akumulator dapat dipakai untuk 
menentukan nilai total dari penjumlahan bilangan 
Contoh : 

 
 

TOTGAJI = TOTGAJI + GAJI 

Analisa Persoalan 
Untuk mengimplementasikan persoalan kebentuk flowchart, lakukan analisa 
masalah dengan merinci spesifikasi programnya. 
Spesifkasi ini terdiri dari : 

• Penentuan hubungan antara data input dengan hasil pengolahan, 
• Penentuan hubungan antara data input dengan pengolahannya, 
• Penentuan hubungan antara pengolahan dengan data output, dan 
• Penentuan prosedur/langkah-langkah pengolahannya. 

 
Contoh : 
PT. Sejahtera mempunyai data pegawai yang terdiri dari 3000 orang. Setiap data 
terdiri atas empat item, yaitu : nama, pegawai, golongan/tingkat, jabatan, dan 
gaji. Data-data tersebut tersimpan didalam disk dengan nama file 
PEGAWAI.DAT. 
Direktur perusahaan tersebut minta agar daftar gaji pegawai tiap bulan dibuat 
melalui komputer. 
Berikut ini terlampir system flowchart yang telah dibuat oleh System analyst. 
 

 

PEGAWAI.DAT 

LAPORAN
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Analisa : 
• Hubungan antara data input dengan hasil pengolahan : 

Input data yang akan diolah diperoleh melalui dua peralatan input yaitu 
disk dan keyboard. Input dari disk berupa data setiap pegawai yang akan 
diolah. Sedangkan dari keyboard berupa tanggal, bulan dan tahun yang 
akan digunakan untuk pencetakan daftar pegawai. Hasil pengolahan 
terhadap data tersebut berupa dokumen yang tercetak melalui printer. 

 
• Hubungan antara data input dengan pengolahannya : 

Pengolahan data dilakukan pada saat tanggal, bulan dan tahun dientry 
melalui keyboard. Setelah itu dilakukan pembacaan data dari disk. Proses 
pengolahan akan berakhir jika data yang dibaca dari disk 
mengindentifikasikan data terakhir (ditandai dengan simbol /*). Oleh 
karena itu didalam proses pengolahan harus terdapat proses seleksi 
untuk mengetahui isi data. Jika ternyata isi data tersebut berisi simbol /* 
maka proses akan berakhir, namun jika tidak akan diakukan pencetakan 
ke kertas melalui printer. 

 
• Hubungan antara pengolahan dengan data output : 

Hasil pengolahan dicetak ke kertas melalui printer, dalam proses 
pengolahan harus terdapat proses untuk melakukan pencetakan, setelah 
data tercetak maka kembali ke awal proses untuk pembacaan data 
selanjutnya. 

 
• Prosedur pengolahan : 

Langkah-langkah pengolahan data : 
1. Proses pertama kali menunggu input data yang diketik melalui 

keyboard yaitu tanggal, bulan dan tahun. Diperlukan sebuah 
variabel yang dipakai sebagai penampung data. Contoh : 
menggunakan variabel TGL. 

2. Baca data dari dalam disk. Data ini terdiri dari empat item maka 
diperlukan empat buah variabel penampung, yaitu : 
NM  = Nama pegawai 
GOL= Golongan 
JBT = Jabatan 
GJ   = Gaji 

3. Lakukan penyeleksian isi data yang dibaca untuk mengetahui 
kondisi data terakhir. Jika data tersebut ada maka proses diakhiri, 
sebaliknya jika tidak, maka dilanjutkan ke proses berikutnya. 

4. Lakukan proses pencetakan ke kertas melalui printer 
5. Kembali ke awal proses yaitu membaca data berikut dari disk. 

 
 
Implementasi ke Dalam Flowchart 
Setelah persoalan dianalisa, selanjutnya lakukan langkah untuk 
mengimplementasikan hasil analisa tersebut ke bentuk flowchart. 
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Start

Input 
TGL 

READ PEGAWAI.DAT 
NM,GOL,JBT,GJ 

/*
Ya

Tidak 

End

PRINT 
Laporan 

 
Penelusuran Flowchart 
Penelusuran flowchart merupakan tindakan yang dilakukan untuk memeriksa 
kebenaran flowchart. Penelusuran ini dapat dilakukan dengan percobaan data 
fiktif, sehingga hasilnya dapat diketahui. 
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