
BAB 4 
TEKNIK BAGAN ALIR 

 

TEKNIK SISTEM DAN BAGAN ALIR 
Studi Sistem, adalah langkah-langkah formal dalam pendekatan sistem yang 
dipergunakan untuk menentukan dan mengembangkan sistem informasi baru, 

memperluas dan menyesuaikan sistem yang sudah ada. 
Apabila kebutuhan manajemen untuk mengembangkan, memperluas atau menyesuaikan 

sistem telah ditentukan, analis sistem dapat melakukan studi sistem. Salah satu teknik 
studi sistem yang paling banyak digunakan adalah bagan alir (flowchart). 
 
SIMBOL BAGAN ALIR 

Simbol bagan alir ANSI X3-5 terdiri dari empat kelompok yaitu: 

A. SIMBOL DASAR, terdiri dari: 
1. Simbol input/output, adalah simbol yang menyatakan fungsi input/output data 

yang disediakan untuk diproses (input) dan laporan yang dihasilkan dari proses 

(output). 
2. Simbol proses, menyatakan suatu fungsi proses misalnya melaksanakan suatu 

kegiatan atau kelompok kegiatan yang menghasilkan perubahan nilai, bentuk atau 

lokasi informasi. 
3. Simbol garis alir, adalah simbol yang digunakan sebagai penghubung simbol-

simbol lainnya. 
4. Simbol anotasi/komenter,  adalah simbol yang memberi tambahan komentar 

sebagai penjelasan terhadap suatu simbol tertentu. 
 

 

 
 

B. SIMBOL INPUT OUTPUT KHUSUS, menunjukkan fungsi input/output dan menampilkan 

media yang dipergunakan sebagai perekam data atau informasi i/o bersangkutan, atau 
cara penanganan informasi atau keduanya. 

 



 
 

C. SIMBOL PROSES KHUSUS, menunjukkan fungsi prosesing dan menjelaskan jenis 
operasi khusus yang dilaksanakan terhadap data. Kalau simbol proses khusus tidak 

digunakan, maka dapat digunakan simbol proses dasar. 
 

  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
D. SIMBOL TAMBAHAN, digunakan untuk memperjelas suatu bagan alir atau untuk 

membuat agar bagan alir suatu proses yang lengkap menjadi lebih mudah dipahami. 

Simbol Connector merupakan simbol penghubung satu bagian bagan alir ke bagian 



bagan alir lainnya. Simbol Terminal, adalah simbol yang menunjukkan titik terminasi 
dari satu bagan alir, misalnya titik mulai, berhenti, interupsi dan selesai. Simbol 
Parallel Mode, adalah simbol yang menunjukkan awal atau akhir dari beberapa 

operasi yang berjalan simultan. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
JENIS-JENIS BAGAN 

A. BAGAN IPO & HIPO  

Bagan IPO (input proses output) adalah bagan yang merupakan bagian dari bagan 
HIPO yang menyajikan narasi input proses output. 

Bagan HIPO (hierarchy Input Process Output), adalah bagan yang menampilkan sistem 

yang semakin rinci sesuai hirarkhis. 
Bagan HIPO 



 
Bagan IPO 

 
B. BAGAN ALIR SISTEM (SYSTEM FLOWCHART), adalah bagan yang menunjukkan suatu 

sistem secara keseluruhan atau suatu bagian sistem yang luas. 

Dalam sistem informasi akuntansi data input adalah data transaksi, sedangkan 
outputnya adalah master file updated, yaitu master file yang sudah diperbaharui 

dengan data baru, dokumen serta laporan keuangan, statistik dan manajemen. 

Kaidah yang harus dipegang dalam menyusun bagan alir sistem adalah sbb: 
1. Bagan alir sistem harus dibuat sederhana sehingga sedapat mungkin dapat dimuat 

satu halaman saja. Bila tidak mungkin dibua satu halaman makro dan didetailkan 

dalam bagan mikro detailnya di halaman lain sebagai lampiran. 

2. Aliran dokumen yang mengalir melalui beberapa kegiatan 2 biasanya disajikan 
menurut aturan dari atas ke bawah halaman bersangkutan. 

3. File input atau dokumen input harus ditaruh sisi paling kiri dari kegiatan prosesor, 

sedangkan file output atau laporan output harus ditempatkan di sisi paling bawah 
atau sisi paling kanan dari kegiatan prosesor. 

4. Judul simbol bagan alir harus sudah dapat dijelaskan oleh bentuk simbol itu sendiri. 
5. Jika input (dokumen, pita, atau file disk) diproses, aliran masuknya diperlihatkan 

dalam bagan alir. Namun aliran keluar dari input tidak disajikan, karena aliran 

keluar yang disajikan hanyalah aliran keluar dalam bentuk output. 

 
BAGAN ALIR SISTEM UPAH SECARA MANUAL 



 

 
 
BAGAN ALIR SISTEM KONFIURASI SISTEM KOMPUTER 

 

 
 

C. BAGAN ALIR PROGRAM, adalah bagan alir yang menjelaskan rangkaian tahapan logis 

dari instruksi yang dilaksanakan oleh komputer. 

Bagan alir program umumnya hanya menggunakan lima simbol saja. 
SIMBOL BAGAN ALIR PROGRAM 



 
Bagan alir program bisa memiliki bentuk bervariasi, karena masalah yang dipecahkan 
oleh program juga bervariasi, namun selalu memiliki tahapan: 

1. Masukan data input. 

2. Proses data input untuk menghasilkan output. 
3. Catat output ke dalam file. 
4. Jika data input masih ada yang belum diproses, kembali ke tahapan pertama. 

 

Contoh bagan alir program sederhana untuk penghitungan bunga simpanan nasabah 
bank dalam bentuk: Tabungan, Deposito berjangka 6 bulan & 12 bulan. 

 
RANGKAIAN TAHAPAN INSTRUKSI DALAM SUATU BAGAN ALIR PROGRAM 

 
 
BAGAN ALIR PROGRAM PENGHITUNGAN BUNGA SIMPANAN NASABAH BANK 

 



 
 

D. BAGAN ALIR DOKUMEN, adalah bagan alir yang biasanya digunakan untuk 
menampilkan aliran dokumen dalam suatu sistem, prosedur, atau transaksi. 

Banyak menggunakan simbol dokumen, tetapi tidak perlu terlalu banyak mengikuti 

standar, meskipun ada pula kaidah-kaidahnya sbb: 

1. Biasanya diawali dengan membagi lembar kertas kosong ke dalam beberapa kolom. 
Setiap kolom digunakan untuk unit yang terlibat dalam prosedur atau transaksi 

bersangkutan. Unit bisa berarti departemen, orang, pihak ketiga eksternal dll. 

2. Setiap kolom diberi judul yang menjelaskan tentang unit bersangkutan. 
3. Unit/departemen, orang, pihak ketiga eksternal yang membuat suatu dokumen 

dapat dilihat dari unit dimana dokumen itu berasal. 
4. Nama dokumen dicantumkan di dalam simbol dokumen. 
5. Disposisi akhir dokumen dalam bentuk persiapan atau lainnya dapat dilihat pada 

akhir aliran dokumen bersangkutan. 

 
 

SIMBOL KHAS BAGAN ALIR DOKUMEN 

 



 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 CONTOH BAGAN ALIR DOKUMEN DI BENGKEL MOBIL 

 

 
 
 

 

 



E. DIAGRAM ALIR DATA (Data Flow Diagram/DFD), merupakan diagram yang 
menggambarkan suatu sistem dengan cara sangat sederhana. Pembuatan bisa 

bertingkat dari makro sampai mikro tergantung kerinciannya. 
DFD UNTUK SUATU SISTEM UPAH 

 
DFD MIKRO DARI PROSES PERHITUNGAN UPAH 

 
 


