
 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan ringkasan dari sebuah penelitian sebelumnya 

dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan sekarang. 

Tinjauan Pustaka harus mampu memberikan ulasan kritis terhadap berbagai 

literatur tersebut sehingga dapat memberikan pemantapan dan penegasan tentang 

ciri khas penelitian yang hendak dikerjakan. 

Tinjauan Pustaka diperlukan untuk memberikan pemantapan dan penegasan 

tentang ciri khas penelitian yang hendak dikerjakan. Ciri khas sebuah penelitian 

akan tampak dengan menunjukkan bahwa buku, jurnal, skripsi, tesis hingga 

disertasi yang ditelaah belum atau tidak menjawab persoalan yang diajukan oleh 

peneliti. Dengan demikian, tinjauan Pustaka memiliki manfaat yang besar bagi 

calon peneliti untuk menelusuri lebih jauh apa yang akan dipermasalahkan dan 

bagaimana peneliti yang akan dilakukan dapat mengisi kekosongan karena belum 

adanya penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya. 

Peneliti telah mengumpulkan beberapa tinjauan pustaka yang dapat dilihat pada 

tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya 

1. Jurnal Penyiraman Tanaman Otomatis Menggunakan 

Sensor Soil Moisture dan Sensor Suhu 

Nama Peneliti Nuraida Latif 

Tahun 2021 

Masalah Penelitian Petani masih tergantung dengan musim hujan, 

sehingga menyebabkan produksi hasil pertanian 

tidak bisa stabil setiap saat 

Alat Arduino Uno. Sensor Soil Moisture, Sensor Suhu 

DHT11, LCD 

Hasil Alat monitoring kelembaban tanah dengan Wireless 

sensor. 
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Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya (Lanjutan) 

2. Jurnal Pembuatan Penyiram Bawang Merah Otomatis 

Menggunakan Arduino Atmega 328P. 

Nama Peneliti Aldi Masajid Abdil Bar, Trisnawati, Mustakim 

Tahun 2021 

Masalah Penelitian Penyiraman tanaman masih dilakukan secara 

manual dan ada yang masih bergantung dengan 

musim hujan untuk bercocok tanam, banyak petani 

yang tidak punya cukup waktu untuk menyiram 

tanaman yang menyebabkan hasil produksi 

pertanian menjadi tidak stabil setiap musim panen. 

Alat Sensor kelembaban Tanah, mikrokontroler atmega 

328P, Pompa air 12v, LCD 16x2, Relay, LED 

indicator, resistor, kabel jumper 

Hasil Alat penyiram tanaman otomatis dirancang dengan 

menggunakan mikrokontroler ATMega 328P. 

3. Jurnal Monitoring Kelembaban Tanah Pada Penyiram 

Tanaman Otomatis 

Nama Peneliti Nita Nurdiana, Perawati 

Tahun 2021 

Masalah Penelitian Petani melakukan penyiraman secara manual 

dengan memberikan air sesuai jadwal. Pemberian 

air secara manual tersebut dirasa kurang efisien, 

karena membutuhkan banyak waktu, tenaga dan 

pemilik tidak bisa meninggalkan tanaman dalam 

waktu yang lama, karena tanaman dapat 

kekurangan air dan menyebabkan kematian 

tanaman. 

Alat Arduino uno, Sensor DHT11, Sensor Soil Moisture, 

Rangkaian Relay, LCD, Pompa celup DC  

Hasil Alat Rancangan Sistem Monitoring Kelembaban 

Tanah. 
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Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya (Lanjutan) 

4. Jurnal Rancang Bangun Alat Penyiram Tanaman Kentang 

Gantung Otomatis Berbasis Arduino 

Nama Peneliti Badie Uddin, Muhammad Zaky Firmansyah, 

Shelvie Nidya Neyman, Sri Wahjuni, Heru Sukoco, 

dan Hendra Rahmawan. 

Tahun 2021 

Masalah Penelitian Masalah terdapat pada penyiraman air secara 

manual sehingga membutuhkan waktu yang lama, 

dan suhu yang kurang tepat.  

Alat Arduino Uno sebagai mikrokontroler, aplikasi 

Arduino IDE, dan DS18B80 sebagai sensor suhu, 

kipas pendingin. 

Hasil Alat penyiram tanaman kentang gantung dengan 

dilengkapi sensor DS18B20. 

5. Jurnal Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis 

Arduino 

Nama Peneliti Kenny Philander YR, Rinto Suppa, dan Muhlis 

Muhallim. 

Tahun 2021 

Masalah Penelitian Penyiraman tanaman dilakukan secara manual. 

Alat Arduino UNO, sensor moisture FC-28, pompa air, 

relay, LCD 16x2 dan breadboard. 

Hasil Alat penyiram otomatis dengan metode 

prototyping. 
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Berikut penjelasan singkat dari tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya 

2.1.1. Tinjauan Literatur 1 

Nuraida Latif, Jurusan Ilmiah Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas AL Asyariah Mandar, tahun 2021 dengan judul Penyiraman Tanaman 

otomatis Menggunakan Sensor Soil Moisture dan Sensor Suhu. Memiliki Latar 

belakang bahwa petani di Indonesia masih tergantung dengan musim hujan untuk 

bercocok tanam sehingga menyebabkan produksi hasil pertanian tidak bisa stabil 

setiap saat. Saat musim kemarau para petani yang ingin tetap bercocok tanam harus 

mengeluarkan tenaga dan biaya ekstra melakukan penyiraman secara manual agar 

tanamannya bisa tumbuh subur dan bisa panen.  Sehingga dalam penelitian ini 

dibuatlah alat Penyiraman Tanaman otomatis Menggunakan Sensor Soil Moisture 

dan Sensor Suhu. Sensor kelembaban dan sensor suhu digunakan untuk memonitor 

kelembaban pada tanah dan sebagai trigger untuk menghidupkan pompa air. 

2.1.2. Tinjauan Literatur 2 

Aldi Masajid Abdil Bar, Trisnawati, Mustakim, Jurusan Teknik Industri 

Institut Teknologi Nasional Malang, tahun 2021 dengan judul Pembuatan Penyiram 

Bawang Merah Otomatis Menggunakan Arduino Atmega 328P. Memiliki latar 

belakang bahwa Beberapa petani di Indonesia penyiraman tanaman masih 

dilakukan secara manual dan ada juga bergantung pada musim hujan untuk 

bercocok tanam. Akan tetapi, masih banyak petani yang tidak punya cukup waktu 

untuk menyiram tanaman yang menyebabkan hasil produksi pertanian menjadi 

tidak stabil setiap musim panen. Pada saat musim kemarau biasanya harga hasil 

panen mengalami kenaikan yang begitu signifikan, karena hasil produksinya yang 

sedikit. Begitu juga sebaliknya, ketika musim hujan produksinya begitu melimpah, 

sehingga harga hasil produksinya murah, bahkan sampai hasil panen membusuk 

tidak laku dijual di pasaran karena stok yang masih banyak. Sehingga untuk 

menanggulangi hal tersebut maka dibuatlah sebuah alat Penyiram Bawang Merah 

Otomatis Menggunakan Arduino Atmega 328P. 
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2.1.3. Tinjauan Literatur 3 

Nita Nurdiana dan Perawati, Jurnal Tekno Teknik Elektro Universitas PGRI 

Palembang, tahun 2021 dengan judul Monitoring Kelembaban Tanah Pada 

Penyiram Tanaman Otomatis. Penelitian ini memiliki latar belakang Setiap 

tanaman akan menyerap kelembaban yang cukup dari tanah untuk 

pertumbuhannya. Tanaman akan menjadi layu apabila media tanamnya dalam 

kondisi kering dan kelembaban tanahnya dibawah batas tertentu. Begitu pula 

sebaliknya jika kadar air tanah berlebihan akan menyebabkan kadar oksigen dalam 

tanah menjadi turun sehingga pernafasan (root respiration) akar terganggu, 

terbentuknya zat- zat racun yang diakibatkan berkurangnya volume akar yang 

menaikkan tahanan untuk mengangkut air dan unsur hara melalui akar. Intensitas 

air yang terkandung dalam tanah mempengaruhi tingkat kesuburan tanah, 

terpenuhinya kebutuhan air merupakan faktor penting dalam melakukan 

fotosintesis. Pemberian air pada tanaman dilakukan untuk memenuhi kadar air yang 

nantinya akan digunakan untuk fotosintesis. Pemilik melakukan secara manual 

dengan memberikan air sesuai jadwal. Pemberian air secara manual tersebut dirasa 

kurang efisien, karena membutuhkan banyak waktu, tenaga dan pemilik tidak bisa 

meninggalkan tanaman dalam waktu yang lama, karena tanaman dapat kekurangan 

air dan menyebabkan kematian tanaman. Sehingga untuk menanggulangi hal 

tersebut maka dalam penelitian ini akan melakukan pembuatan sebuah alat untuk 

memudahkan petani dalam melakukan bercocok tanam pada musim kemarau. Alat 

yang dijadikan solusi dalam penelitian ini memanfaatkan Arduino uno, sensor suhu 

dan sensor kelembaban tanah sebagai masukannya dan LCD sebagai penampilnya. 

2.1.4. Tinjauan Literatur 4 

Badie Uddin, Muhammad Zaky Firmansyah, Shelvie Nidya Neyman, Sri 

Wahjuni, Heru Sukoco, dan Hendra Rahmawan, Jurusan Ilmu Komputer Institut 

Pertanian Bogor, tahun 2021 dengan judul Rancang Bangun Alat Penyiram 

Tanaman Kentang Gantung Otomatis Berbasis Arduino. Memiliki latar belakang 

pembuatan alat penyiraman berdasarkan dari pengamatan, observasi, dan 

wawancara dengan salah satu pegawai di Balai Penelitian Tanaman Sayuran 

(Balitsa) Lembang Kabupaten Bandung Barat terkait dengan penyiram tanaman 

untuk bibit kentang gantung. Alat yang digunakan di balai tersebut berupa alat 
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semprot air yang dilakukan secara manual dan memerlukan waktu yang cukup 

lama, hal ini kurang efektif. Dikatakan tidak efektif karena banyak tanaman yang 

perlu di lakukan penyiraman untuk dijual ke masyarakat. Pemilihan Balai tersebut 

dilakukan karena banyaknya tanaman yang ditanam termasuk tanaman kentang, 

maka membutuhkan penyiraman secara efisien. Sehingga diperoleh sebuah alat 

yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan penyiraman salah satu 

tanaman tersebut yaitu Alat Penyiram Tanaman Kentang Gantung yang dilengkapi 

Sensor DS18B20. 

2.1.5. Tinjauan Literatur 5 

Kenny Philander YR, Rinto Suppa, dan Muhlis Muhallim, Universitas Andi 

Djemma Palopo, tahun 2021 dengan judul Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis 

Berbasis Arduino. Penelitian ini mempunyai latar belakang tentang pembuatan 

penyiraman tanaman otomatis sesuai dengan wawancara pada salah satu pegawai 

Dinas Pertanian Kota Palopo. Hal tersebut menyatakan bahwa penyiraman tanaman 

yang digunakan masih dalam bentuk manual. Kemudian tumbuhan di balai tersebut 

membutuhkan asupan air yang cukup untuk berlangsungnya fotosintesis guna 

memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya. Karena penyiraman yang dilakukan 

secara manual tidak mampu secara efisien menentukan air yang dibutuhkan oleh 

tanaman tersebut. Sehingga penelitian ini memiliki solusi yang dijadikan sebagai 

salah satu bentuk untuk menanggulangi penyiraman tanaman secara manual yaitu 

penyiraman tanaman otomatis dengan metode prototyping. 

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan penelitian sebelumnya yang 

terdapat pada 2.1.5. Tinjauan Literatur 5 oleh (Kenny Philander YR, Rinto Suppa, 

dan Muhlis Muhallim, 2021) sebagai acuan utama. Berdasarkan pada penelitian di 

atas bahwa saya menggunakan mikrokontroler Arduino Uno. Kemudian yang akan 

menjadi pembeda adalah di penelitian saya yaitu menambahkan modul GSM 

SIM800L yang digunakan untuk mengirim data ke pemilik tanaman dan 

menggunakan bibit kakao sebagai objek penelitian lalu menambahkan sensor Suhu 

sebagai sensor pendukung. 
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2.2. Kelembapan Tanah 

Kelembaban tanah merupakan air yang mengisi sebagian atau seluruh pori – 

pori tanah yang berada di atas water table. Definisi lain menyebutkan bahwa 

kelembaban tanah menyatakan jumlah air yang tersimpan di antara pori – pori tanah 

sangat dinamis, hal ini disebabkan oleh penguapan melalui permukaan tanah dan 

perkolasi (Mardika and Kartadie, 2019, p. 130).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Water Table 

2.3. Arduino Uno R3 

Mikrokontroler adalah komputer yang berukuran mikro yang terdapat dalam 

satu chip IC (Integrated Circuit) yang terdiri dari processor, memory, dan antar 

muka yang bisa diprogram. Mikrokontroler disebut komputer mikro karena dalam 

IC atau chip mikrokontroler terdiri dari CPU, memory, dan I/O yang bisa dikontrol 

dengan cara memprogramnya. I/O ini juga sering disebut dengan GPIO (General 

Purpose Input Output Pins) yang berarti Pin yang dapat diprogram sebagai input 

atau output sesuai kebutuhan (Santoso, 2015, 2). 

Arduino Uno merupakan papan mikrokontroler yang berbasis ATmega328. 

Arduino Uno memiliki 14 Pin digital I/O dan 6 Pin input analog, 16MHz osilator 

Kristal, konektor USB, jack power DC, header ICSP, dan tombol reset. Untuk pin 

tegangan, Arduino uno memiliki pin VIN yang berfungsi untuk sumber tegangan 

masuk ke board Arduino jika menggunakan sumber daya eksternal, pin 5v sebagai 

pin yang menyediakan tegangan sebesar 5v, pin 3,3v yang menyediakan tegangan 

sebesar 3,3v, dan pin GND sebagai grounding. 

Untuk spesifikasi Arduino Uno dapat dilihat pada tabel 2.2. 
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Gambar 2.2. Arduino Uno 

Tabel 2.2. Spesifikasi Arduino Uno 

Microcontroller ATmega328P 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limit)  6-20V 

Digital I/O Pins 
14 (of which 6 provide PWM 

output) 

PWM Digital I/O Pins 6 

Analog Input Pins 6 

DC Current per I/O Pin 20 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 
32 KB (ATmega328P) of which 

0.5 KB used by bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328P) 

EEPROM 1 KB (ATmega328P) 

Clock Speed 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Length 68.6 mm 

Width 53.4 mm 

 

 

 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf
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2.4. Prototype Shield 

Prototype Shield (Protoshield)  adalah Shield yang biasa digunakan sebagai 

prototype untuk Arduino Uno. Protoshield dapat dirancang sendiri sehingga dapat 

ditambahkan beberapa komponen pendukung sesuai kebutuhan yang diinginkan 

(Krisdian, 2019, p. 15). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Prototype Shield 

 

2.5. LCD Green 1602A 

Liquid Crystal Display (LCD) adalah suatu jenis media tampilan yang 

menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD dapat menampilkan 

gambar atau tulisan karena terdapat banyak sekali titik cahaya (piksel) yang terdiri 

dari satu buah kristal cair sebagai sebuah titik cahaya. Sumber cahaya dalam sebuah 

lcd yaitu lampu neon berwarna putih di bagian belakang susunan kristal cair 

(Supegina and Sukindar, 2014, p. 12). Seperti Namanya LCD Green 1602A, LCD 

ini memiliki warna dasar berwarna hijau dengan karakter yang ditampilkan 

berwarna hitam dan dapat menampikan 2 baris karakter serta karakter yang dapat 

ditampilkan di tiap barisnya maksimal sebanyak 16 karakter. Lalu Huruf A dalam 

1602A dapat diartikan sebagai Alfanumerik yang berarti hanya dapat menampikan 

huruf, angka dan simbol saja, tidak dapat menampikan gambar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. LCD 16x2 
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2.6. Soil Moisture Sensor 

Sensor Soil Moisture adalah sensor yang dapat mengukur kelembaban suatu 

tanah. Sensor ini menggunakan probe untuk melewatkan arus melalui tanah lalu 

membaca tingkat resistansinya untuk mendapatkan tingkat kelembaban tanah. 

Makin banyak air membuat tanah makin mudah mengalirkan arus listrik sehingga 

resistansinya besar dengan kata lain tanah lembap, begitu pula sebaliknya jika tanah 

kering sulit mengalirkan arus listrik sehingga dapat diartikan kelembaban sedikit 

(Tullah et al., 2019, p. 101).  

 

 

 

Gambar 2.5.Sensor Kelembapan Tanah 

 

2.7. Sensor Suhu 

Sensor suhu adalah suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas 

menjadi besaran listrik sehingga dapat mendeteksi gejala perubahan suhu pada 

objek tertentu. Sensor suhu DS18B20 hanya menggunakan satu kabel sebagai 

komunikasi (menggunakan protokol Unique 1-Wire).Setiap sensor memiliki kode 

pengenal unik 64-bit yang tertanam di onboard ROM. DS18B20 ini mampu 

mengukur temperatur mulai dari -55°C hingga +125 °C dengan akurasi +/-0.5 °C 

pada rentang -10 °C hingga +85 °C serta bisa mengonversi data suhu ke 12-bit 

digital Word hanya dalam 750 milidetik (maksimal) (Uddin et al., 2021, p. 8). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Sensor Suhu 
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2.8. Modul GSM SIM800L 

SIM800L  merupakan  suatu  modul  GSM  yang  dapat mengakses  GPRS  

untuk  pengiriman  data  ke  internet dengan  sistem  M2M. AT-Command yang  

digunakan pada SIM800L   mirip   dengan AT-Command untuk modul-modul GSM 

lain (Pakpahan and Agung, 2019, p. 83).  Modul GSM SIM800L ini digunakan 

untuk mengirimkan informasi ketika pompa air hidup atau mati dan informasi 

berupa nilai kelembapan dan suhu, selain itu juga digunakan sebagai perintah untuk 

menghidupkan atau mematikan pompa air. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Modul GSM SIM800L 

 

2.9. Water Flow Sensor 

Water Flow Sensor YF-S201 atau Sensor Aliran Air adalah sensor yang 

berfungsi untuk mengukur tekanan atau debit air, selain itu sensor aliran air ini juga 

dapat mengukur banyaknya volume air yang keluar atau yang melewati sensor. 

Sensor aliran ini terbuat dari bahan plastik dimana didalamnya terdapat rotor dan 

sensor hall effect. Saat mengalir melewati rotor, rotor akan berputar. Kecepatan 

putaran ini akan sesuai dengan besarnya aliran air. Prinsip kerja sensor ini adalah 

dengan memanfaatkan fenomena hall effect yang didasarkan pada efek medan 

magnetik terhadap partikel bermuatan yang bergerak (Yusuf et al., 2019, p. 49). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Water Flow Sensor 
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2.10. Kabel Jumper 

Kabel Jumper adalah kabel yang digunakan sebagai penghubung antara 

perangkat sensor dengan mikrokontroler dan media transmisi penghantar listrik 

maupun sinyal – sinyal dari sensor, kemudian diterjemahkan oleh mikrokontroler 

itu sendiri (Samsugi et al., 2020, p. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Kabel Jumper 

 

2.11. Relay 5v 

Relay adalah komponen elektronik berupa saklar elektronik yang digerakkan 

oleh arus listrik. Secara prinsip, relay merupakan tuas saklar dengan lilitan kawat 

pada batang besi (solenoid) di dekatnya. Ketika solenoid dialiri arus listrik, tuas 

akan tertarik karena adanya gaya magnet yang terjadi pada solenoid sehingga 

kontak saklar akan menutup. Pada saat arus dihentikan, gaya magnet akan hilang, 

tuas akan Kembali ke posisi semula dan kontak saklar Kembali terbuka (Parinduri 

et al., 2017, p. 41). Relay digunakan sebagai saklar untuk menghidupkan dan 

mematikan pompa air, ketika sensor mendeteksi tanaman kering maka relay akan 

menghidupkan poma air untuk dilakukan penyiraman 

. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Relay 
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2.12. Pompa Air DC R385 

Pompa air adalah mesin mekanik yang digunakan untuk menaikkan cairan 

dari daerah bertekanan rendah ke daerah yang bertekanan tinggi atau sebaliknya 

dan juga sebagai penguat laju aliran pada suatu sistem jaringan perpipaan 

(Irwansyah and Istardi, 2013, p. 86). Pompa air ini menggunakan arus listrik DC 

sebagai sumber tenaganya. Pompa air ini digunakan sebagai alat penyemprotan 

tanaman yang membutuhkan air 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Pompa Air DC 

 

2.13. Power Supply 

Power  supply merupakan perangkat  keras  yang  mampu  menyuplai  tenaga  

atau  tegangan  listrik  secara langsung  dari  sumber  tegangan  listrik  ke  tegangan  

listrik  yang  lainnya. Power supply memiliki  input  dari tegangan  yang  berarus 

alternating  current (AC)  dan  mengubahnya  menjadi  arus direct  current (DC)  

yang nantinya  digunakan  untuk  menyuplai  peralatan  elektronik  yang  

membutuhkan  arus  searah(Enny, 2018, p. 1). Power supply sendiri merupakan 

kumpulan dari beberapa perangkat elektronika diantarnya adalah trafo, penyearah 

(rectifier), filter dan regulator. Pada penelitian ini power supply digunakan sebagai 

sumber tegangan untuk Arduino Uno dan Modul SIM800L. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. Power Supply 
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2.14. Adaptor DC 

Adaptor adalah alat yang dapat mengubah arus listrik AC yang bernilai tinggi 

(misalnya 110V atau 220V) menjadi arus listrik DC yang bernilai rendah (misalnya 

1,5V, 3V, 4,5V, 5V, dan 6V) (Abdullah et al., 2007, p. 49). Dalam melakukan 

penelitian ini menggunakan adaptor 9v yang digunakan untuk pompa air. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Adaptor DC 

 

2.15. Bahasa Pemrograman Arduino Uno 

Bahasa pemrograman Arduino adalah Bahasa pemrograman yang berbasis C, 

dan untuk menulis dan mengunggah source code ke dalam board Arduino 

menggunakan aplikasi Arduino IDE.  

Arduino IDE merupakan editor lengkap digunakan untuk menulis kode 

program, melakukan compile, kemudian mengunggah ke mikrokontroler 

(Arduino). terdiri dari editor teks untuk menulis kode, area pesan, console teks, 

toolbar dengan tombol – tombol untuk fungsi umum, dan sederet menu lainya 

(Abdullah and Wibowo, 2014, p. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Interface Arduino IDE 
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2.16. Flowchart Diagram 

Flowchart adalah gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma dalam 

suatu program yang menyatakan arah alur program dalam menyelesaikan suatu 

masalah (Nurdiyanto and Meilia, 2016, p. 38). Tujuan utama penggunaan flowchart 

yaitu untuk menyederhanakan rangkaian proses atau prosedur untuk memudahkan 

pemahaman pengguna terhadap informasi yang disampaikan. Sebuah flowchart 

harus ringkas, jelas, dan logis. Proses atau langkah – langkah dalam  flowchart 

dinyatakan dalam sebuah simbol, dan setiap Langkah dihubungkan dengan sebuah 

garis penghubung. Berikut simbol – simbol pada flowchart dapat dilihat pada tabel 

2.3. 

Tabel 2.3. Flowchart Diagram 

 Flow Direction Symbol 

Yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan 

antara simbol satu dengan simbol yang lainnya 

 

Terminator Symbol 

Yaitu simbol yang digunakan untuk permulaan (start) 

atau akhir (stop) dalam sebuah proses 

 

Connector Symbol 

Yaitu simbol untuk keluar-masuk atau penyambungan 

proses dalam halaman yang sama 

 

Connector Symbol 

Yaitu simbol untuk keluar-masuk atau penyambungan 

proses dalam halaman yang berbeda 

 

Processing Symbol 

Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan 

oleh komputer 

 

Manual operation Symbol 

Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak 

dilakukan oleh komputer 
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Tabel 2.3. Flowchart Diagram (Lanjutan) 

 

Decision Symbol 

Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada 

 

Input-Output Symbol 

Simbol yang menyatakan proses input dan output 

tanpa tergantung dengan jenis peralatannya 

 

Manual Input Symbol 

Yaitu simbol yang digunakan untuk memasukkan data 

secara manual on-line keyboard 

 

Preparation Symbol 

Yaitu simbol yang digunakan untuk mempersiapkan 

penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat 

pengolahan di dalam storage 

 

Predefine Process Symbol 

Simbol yang digunakan untuk pelaksanaan suatu 

bagian (sub-program)/prosedur 

 

Disk and On-Line Storage Symbol 

Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk 

atau disimpan ke disk 

 

Punch Card Symbol 

Simbol yang menyatakan input berasal dari kartu atau 

output ditulis ke kartu 

 

Document Symbol 

Yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari 

dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke 

kertas 

 


