
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang dilakukan oleh Thalib, dkk (2010) tentang aplikasi 

pendeteksian kemiripan dokumen teks. Aplikasi ini menggunakan 

algoritma Smith-Waterman. Algoritma ini bekerja berdasarkan kesamaan 

struktural dalam suatu kata dan kalimat. Tingkat kemiripan teks dokumen 

bisa dilihat dari nilai bobot perhitungan yang dihasilkan. Bobot 

perhitungan sangat bergantung pada nilai ambang batas (threshold) yang 

berada diantara 0 dan 1. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2017) tentang 

klasifikasi dokumen skripsi dengan menggunakan metode Cosine 

Similarity dan pembobotan TF-IDF menghasilkan sebuah aplikasi yang 

88,3% mampu mengklasifikasikan dokumen skripsi ke dalam kategori 

yang tepat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kharisman, dkk (2013) yang 

berjudul “Implementasi Algoritma Winnowing Untuk Mendeteksi 

Kemiripan Pada Dokumen Teks” menghasilkan sebuah aplikasi yang 

mampu mendeteksi kemiripan teks dengan salah satu metode Fingerprint 

Analysis yaitu Winnowing. Metode ini bekerja dengan cara mengubah 

setiap string menjadi kumpulan nilai-nilai hash yang merupakan nilai 

numerik hasil perhitungan ASCII dari setiap karakter.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Mudafiq, dkk (2012)  yang berjudul 

“Aplikasi Pendeteksi Duplikasi Dokumen Teks Bahasa Indonesia 

Menggunakan Algoritma Winnowing Dengan Metode K-Gram Dan 

Synonym Recognition” menghasilkan aplikasi yang dapat mendeteksi 

plagiarisme melalui pendekatan sinonim dengan perbedaan ± 0.82 % lebih 

besar menggunakan synonym recognition. Kinerja aplikasi dilengkapi 

dengan kemampuan metode Winnowing yaitu Fingerprint Analysis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ridho (2013) yang berjudul 

“Rancang Bangun Aplikasi Pendeteksi Penjiplakan Dokumen 

Menggunakan Algoritma Biword Winnowing” menghasilkan sebuah 

aplikasi yang dapat mendeteksi persentase kesamaan antar dokumen  

menggunakan  algoritma  Winnowing  dengan pendekatan biword. Dalam 

proses pendeteksian, bilangan prima terkecil yang digunakan dapat 

menghasilkan nilai kemiripan yang tinggi antar dokumen. 

Penelitian yang akan dilakukan berjudul “Aplikasi Pendeteksi 

Plagiarisme dengan Metode Levenshtein Distance”. Penelitian ini 

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Thalib, dkk pada tahun 

2010. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada metode 

yang digunakan yaitu metode Smith-Watermann dan Levenshtein 

Distance. Kekurangan dari metode Smith-Watermann adalah metode ini 

tidak bisa melakukan spell-checking dan deteksi plagiarisme sekaligus. 

Tetapi harus digabung dengan metode lain seperti Winnowing. Sedangkan 

metode Levenshtein Distance bisa melakukan spell-checking dan deteksi 
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plagiarisme sekaligus sehingga bisa menghemat waktu dan memori proses. 

Metode ini menghitung jarak antar string asli dan string pembanding.  

Tabel 2.1.  Perbandingan Penelitian 

No Nama 

Peneliti, 

Tahun 

Judul Penelitian Metode Hasil 

1 Farid Thalib 

dan Ratih 

Kusumawati 

(2010) 

Pembuatan Program 

Aplikasi untuk 

Pendeteksian 

Kemiripan Dokumen 

Teks dengan 

Algoritma Smith-

Waterman 

Smith-

Waterman 

Aplikasi mampu 

mencari persentase 

kemiripan teks 

yang ditentukan 

berdasarkan 

kesamaan 

struktural kata dan 

kalimat. 

2 Rizki Tri 

Wahyuni, 

Dhidik 

Prastiyanto, 

Eko 

Supraptono 

(2017) 

Penerapan Algoritma 

Cosine Similarity 

dan Pembobotan TF-

IDF pada Sistem 

Klasifikasi Dokumen 

Skripsi 

Cosine 

Similarity 

Aplikasi mampu 

berfungsi baik 

dengan presentase 

88,3 % berdasarkan 

hasil uji 50 

dokumen, terdapat 

49 dokumen telah 

berhasil 

diklasifikasikan ke 

dalam kategori 

yang tepat. 

3 Obed 

Kharisman, 

Budi 

Implementasi 

Algoritma 

Winnowing Untuk 

Mendeteksi 

Winnowing Aplikasi yang 

mampu mendeteksi 

kemiripan teks 

dengan salah satu 
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Susanto, dan 

Sri Suwarno 

(2013) 

Kemiripan Pada 

Dokumen Teks 

metode Fingerprint 

Analysis yaitu 

Winnowing.  

4 Mudafiq 

Pratama, Eko 

Cahyono, 

Gita 

Marthasari 

(2012) 

Aplikasi Pendeteksi 

Duplikasi Dokumen 

Teks Bahasa 

Indonesia 

Menggunakan 

Algoritma 

Winnowing Dengan 

Metode K-Gram 

Dan Synonym 

Recognition 

Winnowing 

dan K-

Gram 

Aplikasi dapat 

mendeteksi 

duplikasi dengan 

pendekatan 

sinonim dengan 

perbedaan ± 0.82 

% lebih besar 

menggunakan 

synonym 

recognition. 

5 Muhammad 

Ridho (2013) 

Rancang Bangun 

Aplikasi Pendeteksi 

Penjiplakan 

Dokumen 

Menggunakan 

Algoritma Biword 

Winnowing 

Biword 

Winnowing 

Aplikasi ini dapat 

mendeteksi 

persentase 

kesamaan antar 

dokumen 

menggunakan 

algoritma winnowi

ng  dengan 

pendekatan biword. 

 

2.2 Teori-Teori Penunjang 

 2.2.1 Plagiarisme 

A. Definisi Plagiarisme 

 Plagiarisme merupakan tindakan kriminal yang sering 

terjadi di dunia akademis. Secara etimologis plagiarisme berasal 
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dari kata latin “Plagiarus” yang berarti penculik dan “Plagiare” 

yang berarti mencuri. Jadi secara sederhana plagiat berarti 

mengambil ide, kata-kata, dan kalimat seseorang dan 

memposisikannya sebagai hasil karyanya sendiri atau 

menggunakan ide, kata-kata, kalimat tanpa mencantumkan sumber 

dimana seorang penulis mengutipnya (Sastroasmoro, 2007). 

 Menurut KBBI, disebutkan: “Plagiat adalah pengambilan 

karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya 

seolah-olah karangan (pendapat) sendiri”. Plagiat dapat dianggap 

sebagai tindak kriminal karena mencuri hak cipta orang lain. 

Pelaku plagiat disebut plagiator. 

B. Ruang Lingkup Plagiarisme 

Menurut Soelistyo (2011)  ruang lingkup plagiarisme adalah 

sebagai berikut : 

a. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa 

menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas 

sumbernya. 

b. Mengunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain 

tanpa menyebutkan identitas sumbernya. 

c. Menggunakan fakta  (data, informasi)  milik orang lain 

tanpa menyebutkan identitas sumbernya. 

d. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. 
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e. Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke 

dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) 

tanpa menyebutkan identitas sumbernya. 

f. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan / atau 

telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai 

karya sendiri. 

C. Jenis-Jenis Plagiarisme 

Menurut Soelistyo (2011) ada beberapa tipe plagiarisme : 

a. Plagiarisme kata demi kata (word for word plagiarism).  

 Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa 

menyebutkan sumbernya. 

b. Plagiarisme atas sumber (plagiarism of source). Penulis 

menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan 

pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya 

secara jelas). 

c. Plagiarisme Kepengarangan (plagiarism of authorship). 

Penulis mengaku sebagai pengarang karya tulis orang lain. 

d. Self Plagiarism atau Autoplagiarism. Termasuk dalam tipe 

ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih 

dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis 

atau karya ilmiah. Yang penting dalam self plagiarism 

adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan 

karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang 
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berarti. Artinya karya lama merupakan bagian kecil dari 

karya baru yang dihasilkan. Dengan begitu, pembaca akan 

memperoleh hal baru yang benar-benar penulis tuangkan 

pada karya tulis yang menggunakan karya lama. 

D. Sanksi Plagiarisme 

  Undang - Undang  No. 20  Tahun  2003  mengatur  sanksi 

 bagi orang  yang  melakukan plagiat, khususnya yang terjadi 

 dilingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut 

 (Pasal 70): 

   Lulusan  yang  karya  ilmiah yang digunakannya untuk  

   mendapatkan  gelar  akademik,  profesi,  atau  vokasi   

   sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti  

   merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara  

   paling  lama dua tahun dan/atau pidana denda paling  

   banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

  Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur 

 sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jika 

 terbukti melakukan  plagiasi maka seorang mahasiswa akan 

 memperoleh sanksi sebagai berikut: 

1. Teguran 

2. Peringatan tertulis 
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3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa 

4. Pembatalan nilai 

5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai 

mahasiswa 

6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai 

mahasiswa 

7. Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses 

pendidikan. 

 2.2.2 Information Retrieval 

Information retrieval adalah bagaimana menemukan suatu 

dokumen dari  dokumen-dokumen tidak terstruktur yang memberikan 

informasi yang dibutuhkan dari koleksi dokumen yang sangat besar yang 

tersimpan dalam komputer (Manning, et al, 2009).  Sedangkan  menurut 

Guojun Lu, information retrieval didefenisikan sebagai sistem informasi 

manajemen yang difokuskan pada dokumen retrieval (Lu, 1999). 

Information retrieval juga merupakan bagian dari ilmu komputer yang 

berhubungan dengan pengambilan informasi dari dokumen-dokumen yang 

didasarkan pada isi dan konteks dari  dokumen-dokumenitu sendiri. Proses 

dalam information retrieval dapat digambarkan sebagai sebuah proses 

untuk mendapatkan dokumen yang relevan  dari koleksi dokumen melalui  

pencarian  query  yang diinputkan user. Penekanan information retrieval 

adalah retrieval terhadap informasi dan bukan terhadap data. 
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Information retrieval juga merupakan bagian dari ilmu komputer 

yang  berhubungan dengan pengambilan informasi dari dokumen-

dokumen yang didasarkan pada isi dan konteks dari dokumen-dokumen itu 

sendiri.  Proses dalam information retrieval dapat digambarkan sebagai 

sebuah proses untuk  mendapatkan dokumen yang relevan dari koleksi 

dokumen melalui pencarian  query yang diinputkan user. Penekanan 

information retrieval adalah retrieval terhadap informasi dan bukan 

terhadap data. information retrieval bertujuan untuk menjembatani 

kebutuhan informasi user dengan sumber informasi yang tersedia  dalam 

situasi seperti dikemukakan sebagai berikut (Salton, 1989) : 

a. Mempresentasikan sekumpulan ide dalam sebuah dokumen 

menggunakan sekumpulan konsep. 

b. Terdapat beberapa pengguna yang memerlukan ide, tapi tidak dapat 

mengidentifikasikan dan menemukannya dengan baik. 

c. Sistem temu kembali informasi bertujuan untuk mempertemukan ide 

yang dikemukakan oleh penulis dalam dokumen dengan kebutuhan 

informasi pengguna yang dinyatakan dalam bentuk key word 

query/istilah penelusuran. 

Ada dua pekerjaan yang ditangani oleh sistem ini, yaitu melakukan 

yang  ditangani oleh sistem ini, yaitu melakukan pre-processing terhadap 

database dan  kemudian menerapkan metode  tertentu  untuk  menghitung  

kedekatan (relevansi  atau similarity) antara dokumen di dalam database 

yang telah dipreprocess dengan query pengguna. Query yang dimasukkan 
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pengguna dikonversi sesuai aturan tertentu untuk mengekstrak term- term 

penting yang sejalan dengan term-term yang sebelumnya telah diekstrak 

dari dokumen  dan menghitung relevansi antara query dan dokumen 

berdasarkan tersebut. Sebagai hasilnya, sistem akan  mengembalikan   

suatu   daftar   dokumen  terurut sesuai nilai kemiripannya dengan query 

pengguna (Lu, 1999). Proses dalam  Information Retrieval (IR) dapat 

digambarkan sebagai sebuah proses untuk mendapatkan retrieve document 

dari collection documents yang ada melalui pencarian query yang 

diinputkan user. Penekanan IR terhadap informasi dan bukan terhadap 

pada data. 

 2.2.3 Text Preprocessing 

  Text preprocessing adalah proses transformasi dokumen dan query 

menjadi kata-kata indeks. Dalam suatu dokumen terdapat beberapa kata 

yang memiliki makna lebih penting dibandingkan kata-kata lainnya. 

Karena itulah preprocessing terhadap teks dalam suatu koleksi dokumen 

dianggap perlu dalam menentukan kata yang akan digunakan sebagai 

index terms. Pada tahap preprocessing ini juga mencakup pengoperasian 

teks seperti penghapusan markup, penghapusan stopwords, dan stemming 

(pembentukan kata dasar). 

Penghapusan markup adalah sebuah proses mengubah sekelompok 

karakter (teks dari dokumen) menjadi sekelompok kata yang memiliki 

kemungkinan menjadi kata-kata indeks (Baeza-Yates, et al, 1999). Salah 

satu tujuan utama penghapusan markup adalah melakukan identifikasi 
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terhadap kata-kata didalam teks. Ada empat hal yang harus diperhatikan 

dalam proses ini, yaitu angka, tanda hubung, tanda baca, dan ukuran huruf 

(huruf besar dan huruf kecil). 

  Kata-kata yang sering muncul dalam dokumen pada suatu koleksi 

(corpus) yang tidak mewakili indeks untuk melakukan pencarian disebut 

dengan stopwords. Kata-kata yang termasuk dalam kelompok stopwords 

ini biasanya akan disaring dari kelompok kata yang akan dijadikan sebagai 

indeks. Dalam bahasa inggris yang merupakan bagian dari stopwords 

adalah artikel (articles), kata depan (prepositions), dan kata penghubung 

(conjunctions). Dengan membuang stopwords, ukuran struktur indexing 

dapat dikurangi dan dapat mengurangi recall dokumen yang tidak sesuai. 

   Proses preprocessing meliputi tokenisasi, stop-word removal, 

 stemming dan term weighting. Tokenisasi adalah proses penghilangan 

 tanda baca pada kalimat yang terdapat di dalam dokumen dan 

 mengubahnya menjadi huruf kecil. Proses tokenisasi bertujuan 

 mendapatkan token atau kata unik dari seluruh koleksi dokumen yang 

 sudah dipisahkan dari karakter pemisah, seperti titik, koma, dan  lain -lain. 

 Sedangkan stopword adalah kata-kata yang dianggap kurang penting. 

 Stopword removal adalah proses menghapus kata-kata yang termasuk ke 

 dalam  stoplist (kumpulan stopword). Stemming adalah suatu proses 

 pengembalian suatu kata berimbuhan ke bentuk dasarnya (stem/root). 

 Misalnya Stemming  untuk kata “bermain” akan menghasilkan kata 

 “main”. Stemming adalah alat pemrosesan teks yang sering digunakan 
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 untuk mendapatkan kinerja yang efektif dan efisien pada text retrieval dan 

 text classification. Namun seperti halnya stopword, kinerja stemming juga 

 bervariasi dan sering tergantung pada domain bahasa yang digunakan 

 (Aliandu, 2012). 

 2.2.4 Metode Levenshtein Distance 

  Metode Levenshtein Distance ditemukan oleh seorang ilmuwan 

asal rusia bernama Vladimir Levenshtein pada tahun 1965 (Janowski, 

2010). Algoritma ini juga sering disebut dengan edit distance. Yang 

dimaksud dengan distance adalah jumlah modifikasi yang dibutuhkan 

untuk mengubah suatu bentuk string ke bentuk string yang lain. Sebagai 

contoh, string “komputer” dan “computer” memiliki distance 1 karena 

hanya perlu dilakukan satu operasi saja yaitu operasi penggantian 

(Andhika, 2010). 

  Metode Levenshtein distance digunakan secara luas dalam 

berbagai bidang, misalnya mesin pencari, spell checking, speech 

recognition, pengucapan dialek, analisis DNA, pendeteksi plagiarisme, dll. 

Metode ini menghitung jumlah operasi string paling sedikit yang 

diperlukan untuk mentransformasikan suatu string  menjadi  string  yang  

lain (Adiwidya, 2009).  Algoritma  Levenshtein Distance bekerja dengan 

menghitung jumlah minimum pentransformasian suatu string menjadi 

string yang lain yang meliputi penghapusan (delete), penyisipan 

(insertion), dan penukaran (substitution). 
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  Selisih perbedaan antar string dapat diperoleh dengan memeriksa 

apakah suatu string sumber sesuai dengan string target. Nilai selisih 

perbedaan ini disebut juga dengan Edit Distance. Jarak levenshtein antar 

string s dan string t tersebut adalah fungsi D yang memetakan (s,t) ke 

suatu bilangan real non-negatif. 

  Levenshtein Distance bisa digunakan untuk pengukuran jarak antar 

sequence. Levenshtein Distance dipakai untuk menunjukkan jarak metric 

yang berguna untuk analisis dan text mining. Sequence yang menjadi objek 

pengukuran bisa berupa nama, kata, frase, kalimat, dan paragraf. (Garcia, 

2015). 

  Algoritma   Levenshtein   Distance   dijalankan   berdasarkan   

algoritma dynamic programming yakni : 

1. Inisialisasi ukuran matriks M (|s1| + 1) X (|s2| + 1)......................... (2.1) 

2. Isi matriks : Mi,0 = i dan M0,j = j......................................................(2.2) 

3. Rekursi: 𝑀𝑖 ,𝑗 =   
𝑀𝑖−1,𝑗−1 𝑖𝑓 𝑥 𝑖 = 𝑦[𝑗]

1 + min(𝑀𝑖−1,𝑗 ,𝑀𝑖 ,𝑗−1,𝑀𝑖−1,𝑗−1) 𝑒𝑙𝑠𝑒
  ........(2.3) 

4. Jarak : LevenshteinDist(x,y) = 𝑀 𝑥 ,|𝑦|........................................... (2.4) 

5. Similarity :𝑠𝑖𝑚𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠 ℎ𝑡𝑒𝑖𝑛  𝑥,𝑦 = 1 −  
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠 ℎ𝑡𝑒𝑖𝑛𝐷𝑖𝑠𝑡 (𝑥 ,𝑦)

max ( x , y )
............(2.5) 

Berikut   ini   adalah   contoh   ilustrasi perhitungan kemiripan teks 

dengan algoritma Levenshtein Distance : 

1. Terdapat dua buah string yang akan disusun dalam bentuk matriks. 

String asli pada bagian i dan string pembanding pada bagian j. Beri 

angka pada tiap karakter.  
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Tabel 2.2 Perhitungan Awal Matriks 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hitung jarak antar karakter dengan ketentuan : 

a. Kalau sama, isi kotak dengan angka diagonalnya. 

b. Kalau beda, ambil angka terendah dari 3 angka terdekat ditambah 

1. 

Tabel 2.3  Perhitungan Jarak Antar Karakter 

  j o n e s 

 0 1 2 3 4 5 

j 1 0 1 2 3 4 

o 2 1 0 1 2 3 

h 3 2 1 1 2 3 

n 4 3 2 1 2 3 

s 5 4 3 2 2 2 

  j o n e s 

 0 1 2 3 4 5 

j 1      

o 2      

h 3      

n 4      

s 5      

o 6      

n 7      
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o 6 5 4 3 3 3 

n 7 6 5 4 4 4 

 

3. Angka yang berada pada pojok kanan bawah adalah jarak dua buah 

string. 

4. Hitung nilai similarity dengan rumus : 

𝑠𝑖𝑚𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠 ℎ𝑡𝑒𝑖𝑛  𝑥,𝑦 = 1 −  
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠ℎ𝑡𝑒𝑖𝑛𝐷𝑖𝑠𝑡(𝑥,𝑦)

max( x ,  y )
 

𝑠𝑖𝑚𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠 ℎ𝑡𝑒𝑖𝑛  𝑥,𝑦 = 1 −  
4

7
 

𝑠𝑖𝑚𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠 ℎ𝑡𝑒𝑖𝑛  𝑥,𝑦 = 1 −  0,5714285714285714 

       𝑠𝑖𝑚𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠 ℎ𝑡𝑒𝑖𝑛  𝑥,𝑦 = 0,4285714285714286  

2.3 PHP 

 PHP adalah sebuah bahasa pemograman yang berjalan dalam sebuah web-

server (serverside). PHP diciptakan oleh programmer unix dan Perl yang bernama 

Rasmus Lerdoft pada bulan Agustus – September 1994. Script PHP adalah bahasa 

program yang berjalanpada sebuah webserver, atau sering disebut server-side. 

Oleh  karena itu, PHP dapat melakukan apa saja yang bisa dilakukan program 

CGI lain, yaitu mengolah data dengan tipe apapun, menciptakan halaman web 

yang  dinamis, serta menerima dan menciptakan cookies, dan bahkan PHP bisa 

melakukan lebih dari itu (Harison dan Ahmad Syarif, 2016). 

2.4 MYSQL 

 MySQLi merupakan salah satu ekstensi PHP untuk mengakses fungsional 

yang disediakan MySQL 4.1 ke atas. Jika pada tulisan sebelumnya mengakses 
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MySQL dengan menggunakan MySQL Extension, MySQL Improved Extension 

ditujukan agar dapat menggunakan fitur MySQL versi 4.1.3 ke atas, sedangkan 

ekstensi MySQL lama diperuntukkan untuk versi MySQL sebelumnya. Ekstensi 

MySQL lama akan berstatus deprecated pada rilis PHP 5.5 dan selanjutnya akan 

dibuang, untuk itu disarankan menggunakan Ekstensi MySQLi atau PDO MySQL 

untuk menulis kode-kode PHP yang baru. Ekstensi MySQL hanya dapat 

digunakan untuk pemeliharaan kode-kode lama yang telah dikembangkan 

(Harison dan Ahmad  Syarif, 2016). 

2.5 Diagram-Diagram Perancangan Sistem 

 2.5.1 Flowchart 

Bagan alir sistem (sistems flowchart) merupakan bagan yang 

menunjukan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini 

menjelaskan urutan dari prosedur - prosedur yang ada dalam sistem. Pada 

bagian ini akan digambarkan flowchart sistem yang akan dibangun. User 

memasukan data kemudian disimpan (proses rekam) ke dalam database 

dan juga mengalami proses rekam pada database. Tujuan adanya 

flowchart  adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian 

masalah secara sederhana, dengan menggunakan simbol-simbol standar. 

Simbol-simbol yang ada pada flowchart terbagi atas : 

a. Flow direction symbols, digunakan untuk menghubungkan simbol 

satu dengan yang lain. 
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                  Tabel 2.4  Flow Direction Symbols 

Simbol Keterangan 

 

Menyatakan jalannya arus suatu proses. 

 

 

Menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke 

lokasi lain. 

 

 

Menyatakan sambungan dari proses ke proses 

lainnya dalam halaman yang sama. 

 

 

Menyatakan sambungan dari proses ke proses 

lainnya dalam halaman yang berbeda. 

 

b. Processing symbol, menunjukan jenis operasi pengolahan dalam 

suatu proses / prosedur. 

                    Tabel 2.5  Processing symbol 

Simbol Keterangan 

 

 

Menyatakan suatu tindakan (proses) yang 

dilakukan oleh computer. 

 

 

Menyatakan suatu tindakan (proses) yang tidak 

dilakukan oleh computer. 

 

 

Menujukkan suatu kondisi tertentu yang akan 

menghasilkan dua kemungkinan jawaban : ya / 

tidak . 
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Menyatakan penyediaan tempat penyimpanan 

suatu pengolahan untuk memberi harga awal. 

 

 

Menyatakan permulaan atau akhir suatu 

program. 

 

 

Menyatakan segal jenis operasi yang diproses 

dengan menggunakan suatu mesin yang 

mempunyai keyboard. 

 

 

Menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan 

disimpan ke suatu media tertentu. 

 

 

Memasukkan data secara manual dengan 

menggunakan online keyboard. 

 

c. Input / Output symbols, menunjukkan jenis peralatan yang 

digunakan sebagai media input atau output. 

  Tabel 2.6 Input / Output symbols 

Simbol Keterangan 

 

 

Menyatakan proses input atau output tanpa 

tergantung jenis peralatannya. 

 

 

Menyatakan input berasal dari kartu atau output 

ditulis ke kartu. 

 

 

Menyatakan input berasal dari pita magnetis atau 

output disimpan ke pita magnetis. 

 Menyatakan input berasal dari dari disk atau 
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 output disimpan ke disk. 

 

 

Mencetak keluaran dalam bentuk dokumen 

(melalui printer). 

 

 

Mencetak keluaran dalam layar monitor. 

 

 

 

 2.5.2 Data Flow Diagram (DFD) 

Merupakan satu diagram yang menunjukan asal dan arah data 

dalam suatu proses. Simbol-simbol yang digunakan pada Data Flow 

Diagram (DFD) : 

  Tabel 2.7 DFD Symbols 

Simbol Keterangan 

 

 

Terminator : entitas eksternal yang 

berkomunikasi dengan sistem yang sedang 

dikembangkan. Biasanya terminator dikenal 

dengan nama entitas luar (external entity). 

 

 

Komponen proses menggambarkan bagian 

dari sistem yang mentransformasikan input 

menjadi output.  

 

 

Komponen ini digunakan untuk membuat 

model sekumpulan paket data dan diberi 

nama kata benda jamak misalnya mahasiswa. 
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Komponen data flow (alur data) digambarkan 

dengan anak panah,yang menunjukan arah 

menuju ke dan keluar dari suatu proses.  

 

 2.5.3 ERD 

Entity Relationship Diagram dibuat untuk menunjukan obyek-

obyek (himpunan entitas) apa saja yang ingin dilibatkan dalam sebuah 

basis data dan bagaimana hubungan terjadi diantara obyek-obyek 

tersebut. Dalam membentuk entity relationship ada dua komponen utama 

pembentuk model tersebut yaitu entitas (entity) dan relasi (relation). 

Entitas merupakan individu yang mewakili suatu yang nyata 

(eksistensinya) dan yang dibedakan dari suatu yang lain. 

 


