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DAFTAR SIMBOL 

 

Simbol Flowchart 

 

Flow Direction Symbol 

Yaitu simbol yang digunakan untuk 

menghubungkan antara simbol yang satu 

dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut 

juga connecting line. 

 

 

Terminator Symbol 

Yaitu simbol untuk permulaan (start) atau 

akhir (stop) dari suatu kegiatan 

 

 

Connection Symbol 

Yaitu simbol untuk keluar – masuk atau 

penyambungan proses dalam lembar / 

halaman yang sama. 

 

 

Connection Symbol 

Yaitu simbol untuk keluar – masuk atau 

penyambungan proses pada lembar / halaman 

yang berbeda. 

 

 

Processing Symbol 

Simbol yang menunjukkan pengolahan yang 

dilakukan oleh computer 

 

 

Symbol Manual Operation 

Simbol yang menunjukkan pengolahan yang 

tidak dilakukan oleh computer 
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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 Put Symbol 

Simbol untuk pemasukan data secara manual 

on-line keyboard 

 

 

Preparation Symbol 

Simbol untuk mempersiapkan penyimpanan 

yang akan digunakan sebagai tempat 

pengolahan di dalam storage. 

 

 

Predefine Process Symbol 

Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-

program)/procedure 

 

 

Display Symbol 

Simbol yang menyatakan peralatan output 

yang digunakan yaitu layar, plotter, printer 

dan sebagainya.  

 

 

Disk and Online Storage Symbol 

Simbol yang menyatakan input yang berasal 

dari disk atau disimpan ke disk. 
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Simbol Component Diagram 

 

Generic Component 

Notasi untuk menggambarkan keadaan yang 

ada dalam UML 

 

Subprogram Specification and Body 

Notasi ini mempresentasikan spesifikasi 

subprogram yang terlihat dan bagian 

implementasi. 

 

Main program 

Notasi ini mempresentasikan program utama 

yang berisi root program. Contoh, pada power 

builder, ada berkas yang berisi obyek 

Aplikasi. 

 

 

Package Specification and 

Adalah berkas .h. di Java, kita menggunakan 

notasi paket spesifikasi untuk 

mempresentasikan berkas .java. 

 

 

Body Specification  

Adalah paket yang berisi kode untuk operasi-

operasi dari kelas. Di C++, package body 

adalah berkas .cpp. 

 

 

Task Specification 

Notasi yang mempresentasikan paket yang 

memiliki thread control sendiri. Berkas 

executable biasanya mempresentasikan 

spesifikasi task dengan ekstensi .exe. 
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Task Specification and Body 

Notasi ini mempresentasikan sebuah basis 

data, yang berisi satu atau beberapa skema 

pada komponen diagram. 

 


