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BAB I 

PEHDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung merupakan instansi pemerintah daerah yang ada di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengurusi tentang Pendapatan Daerah, 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.  Dari tiga urusan yang ada di Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung mempunyai fungsi masing-masing.  Pendapatan Daerah berfungsi 

mengurusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengelolaan Keuangan berfungsi 

sebagai pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

dan Asset Daerah mengurusi Pengelolaan Asset Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

Bidang Pendapatan Daerah salah satunya mengurusi tentang Pajak Daerah 

yang merupakan sumber pendapatan daerah terbesar di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung.  Pajak Daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak 

Air Permukaan dan Pajak Rokok.  Dari beberapa pajak yang dikelola oleh Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) merupakan penyokong terbesar dari Pendapatan Asli Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) secara teknis ditangani oleh “Kantor Bersama Samsat”.  

Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) merupakan suatu sistem 

kerjasama secara terpadu antara Kepolisian (Polri), Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
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dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Bukti Pemilik 

Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), 

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikaitkan dengan pemasukan 

uang ke kas negara/daerah baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) maupun Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).  Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap (Samsat) merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola 

administrasi dokumen Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta 

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).  

Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang terbagi menjadi dua mekanisme, 

yaitu untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk Mobil dan Motor melalui Mekanisme 

Samsat yang sudah terkomputerisasi dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk Alat 

Berat/Besar tidak melalui Mekanisme Samsat, yaitu masih secara manual atau 

tidak terkomputerisasi. 

Sejalan dengan perkembangannya, keberadaan alat berat/besar di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan 

tingkat pembayaran pajaknya pun akan semakin meningkat.  Tetapi hal ini tidak 

diiringi dengan proses dan sistem yang baik, sehingga mengakibatkan kelancaran 

kinerja organisasi tidak sesuai dengan yang diharapkan.  Hal ini terlihat dari 

Sistem Informasi Pajak Alat Berat/Besar yang sedang berjalan, dimana sistem 

yang sudah ada tidak mampu lagi memberikan pelayanan yang memuaskan atau 

pelayanan prima kepada masyarakat pemilik kendaraan alat berat/besar, sehingga 

pemilik kendaraan alat berat/besar banyak yang mengeluhkan lambatnya 

pelayanan pembayaran pajak alat berat/besar dan juga sering terjadi kesalahan 

dalam penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB). 
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Menyimak dari perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) yang demikian pesat, khususnya dalam pengelolaan data dengan 

komputerisasi untuk menyajikan informasi yang jelas dan tepat waktu.  Untuk itu 

dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka Sistem Informasi 

Pajak Alat Berat/Besar (Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Alat Berat/Besar) dirasakan perlu 

untuk dikembangkan supaya tetap dapat mengikuti perkembangan teknologi dan 

pola pelayanan yang telah ditetapkan. 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis terdorong 

untuk melakukan penelitian tentang Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Sumbangan 

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Alat Berat/Besar yang 

selama ini sudah berjalan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  Berdasarkan hal-hal tersebut 

di atas, maka penulis memilih judul “Analisis dan Perancangan Sistem 

Informasi Pajak Alat Berat/Besar pada Dinas PPKAD Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dengan Metodologi Berorientasi Objek”. 

Dengan Sistem Informasi Pajak Alat Berat/Besar yang dikembangkan 

diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja sistem yang lama agar berjalan lancar 

dan juga dalam pembuatan laporan secara cepat dan akurat dalam proses 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) Alat Berat/Besar.  Dengan demikian pengiriman informasi 

dan laporan dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) cepat, tepat 

dan akurat, sehingga dapat mempermudah dalam proses pengambilan keputusan 

tentang pencapaian target pajak dari pajak alat berat/besar secara tepat dan cepat 

serta pelayanan prima kepada masyarakat pemilik kendaraan alat berat/besar tidak 

mengalami keterlambatan dan juga tidak ada lagi kesalahan dalam penetapan 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB). 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

pokok permasalahan yang ada sebagai berikut : 

a. Bagaimana memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pemilik 

kendaraan alat berat/besar dalam membayar pajak alat berat/besar, sehingga 

terlayani dengan cepat dan tepat? 

b. Bagaimana menyajikan laporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Alat Berat/Besar 

secara cepat, tepat dan akurat?  

c. Bagaimana merancang aplikasi terstruktur sesuai dengan urutan proses? 

d. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan Sistem 

Informasi Pajak Alat Berat/Besar?  

 

1.3 Masalah 

Dalam melakukan penelitian terhadap Sistem Informasi Pajak Alat 

Berat/Besar (Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan (SWDKLLJ) Alat Berat/Besar) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sedang 

berjalan didapatkan sistem masih menggunakan sistem manual sehingga terdapat 

permasalahan yang terjadi, antara lain sebagai berikut : 

a. Data Pemilik Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar dan Identitas Kendaraan 

Bermotor Alat Berat/Besar masih dicatat secara manual dalam sebuah buku, 

sehingga sering terjadi beberapa kali pencatatan yang sama terhadap data 

pemilik dan identitas kendaraan alat berat/besar; 

b. Lambatnya pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Alat Berat/Besar. 

c. Masih sering terjadi kesalahan dalam penetapan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Alat 

Berat/Besar; 
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d. Data transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Alat Berat/Besar disimpan dalam 

sebuah Folder atau Bindex sehingga kurang efektif dalam pencarian data 

apabila data tersebut dibutuhkan; 

e. Tidak tersedianya informasi penerimaan pajak kendaraan alat berat/besar 

yang cepat, tepat dan akurat, sehingga sulit dalam proses pengambilan 

keputusan tentang pencapaian target pajak dari pajak alat berat/besar secara 

tepat dan cepat; 

f. Tidak adanya laporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara terperinci dan akurat. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam memusatkan permasalahan yang ada dan agar tidak menyimpang 

dari pokok pembahasan serta keterbatasan waktu yang ada, maka ruang lingkup 

batasan masalah dalam penulisan penelitian ini dibatasi hanya pada : 

a. Proses pendataan kendaraan bermotor alat berat/besar baru; 

b. Proses pendataan kendaraan bermotor alat berat/besar yang sudah terdaftar; 

c. Proses pendaftaran kendaraan bermotor alat berat/besar; 

d. Proses penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB) alat berat/besar; 

e. Proses penagihan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) alat berat/besar; 

f. Proses pembuatan laporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor alat berat/besar. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah menggambarkan cara mengumpulkan informasi-

informasi atau data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk penyusunan 

penelitian.  Untuk itu dalam rangka menyelesaikan rancangan Sistem Informasi 

Pajak Alat Berat/Besar ini, penulis memerlukan data-data yang berhubungan 
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dengan topik yang dibahas.  Adapun metode penelitian yang Penulis gunakan 

adalah sebagai berikut : 

a. Analisa Masalah dan Studi Kelayakan 

Pada tahap awal ini dilakukan pengumpulan data atau materi 

perancangan yang dilakukan secara langsung ke Dinas Pendapatan, Pengelola 

Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 

cara sebagai berikut : 

1) Tinjauan Lapangan 

Penulis mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari hasil 

penelitian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  Adapun tinjauan lapangan 

yang dilakukan ada 3 (tiga) cara, yaitu : 

a) Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan ini dilakukan dengan mengamati langsung prosedur 

kerja yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 

sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan prosedur 

sistem serta untuk mengetahui sejauh mana informasi dibutuhkan. 

b) Wawancara (Interview) 

Wawancara ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data-data 

informasi dalam bentuk tanya jawab kepada orang yang terlibat 

secara langsung ke dalam sistem pajak alat berat/besar yang 

mengetahui tentang objek penelitian. 

c) Dokumen Analisis 

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari beberapa 

dokumen, leteratur atau file-file yang berhubungan dengan penelitian 

yang dilakukan. 

2) Penelitian Kepustakaan 

Dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau referensi yang 

berkaitan dengan masalah pajak alat berat/besar.  Penelitian kepustakaan 

ini secara teoritis sangat membantu dalam penyusunan penelitian ini. 
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b. Analisa Sistem 

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan 

analisa object oriented.  Pendekatan object oriented dilengkapi dengan alat-

alat teknik pengembangan sistem yang hasil akhirnya akan didapat sistem 

yang object oriented yang dapat didefinisikan dengan baik dan jelas.  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui apa 

yang dikerjakan  pada sistem yang ada. 

2) Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang 

digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang 

dihasilkan. 

 

Produk-produk yang dihasilkan dari tahap ini adalah berupa model 

dari sistem yang ada, sedangkan alat-alat yang digunakan antara lain sebagai 

berikut : 

1) Activity Diagram sistem berjalan 

Digunakan untuk memodelkan alur kerja atau workflow sebuah proses 

bisnis dan urutan serangkaian aktifitas di dalam suatu proses bisnis. 

2) Use Case Diagram sistem usulan 

Digunakan untuk menggambarkan hubungan antara use case dengan 

actor tanpa mendeskripsikan bagaimana aktifitas-aktifitas tersebut di 

implementasikan. 

3) Deskripsi Use Case 

Digunakan untuk mendeskripsikan fungsi dasar (basic function) dari 

sistem, apa yang dapat dilakukan oleh user dan bagaimana sistem 

merespon. 

c. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem bertujuan untuk menghasilkan model atau 

representasi entitas yang akan dibangun. 

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model 
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sistem baru yang diusulkan dengan disertai rancangan database dan 

spesifikasi program. 

Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem informasi 

antara lain adalah sebagai berikut : 

1) Entity Relationship Diagram (ERD) 

Digunakan untuk mempresentasikan hubungan yang terjadi antara satu 

atau lebih komponen sistem. 

2) Logical Record Strukture (LRS) 

LRS (Logical Record Strukture) terdiri dari link-link (hubungan) di 

antara tipe record.  Link ini menunjukkan arah dari satu tipe record 

lainnya.  

3) Spesifikasi Basis Data 

Digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada pada LRS (Logical 

Record Strukture) secara rinci. 

 

1.6 Tujuan Penelitian 

Dari sistem yang dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

Sistem Informasi Pajak Berat/Besar pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga 

menjadi efektif dan efisien serta dapat memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat pemilik kendaraan alat berat/besar.  Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Menyediakan data Pemilik Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar dan 

Identitas Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar yang tersimpan dalam bentuk 

berkas komputer (elektronik) agar tidak ada lagi pencatatan yang sama 

terhadap data Pemilik Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar dan Identitas 

Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar. 

b. Menyediakan Aplikasi Sistem Informasi Pajak Alat Berat/Besar, sehingga 

akan mempermudah pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Alat Berat/Besar. 



9 

c. Menyediakan informasi penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Alat Berat/Besar yang akurat, 

sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam penetapan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Alat 

Berat/Besar. 

d. Menyediakan data transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Alat Berat/Besar 

yang tersimpan dalam bentuk berkas komputer (elektronik) secara lengkap 

dan mudah diakses kembali. 

e. Menyediakan informasi penerimaan pajak alat berat/besar yang cepat, tepat 

dan akurat bagi pimpinan, sehingga mempermudah pimpinan dalam proses 

pengambilan keputusan tentang pencapaian target pajak dari pajak alat 

berat/besar secara tepat dan cepat. 

f. Menyediakan laporan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara terperinci dan akurat. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis terhadap penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Penulis 

1) Sebagai bahan perbandingan teori dan praktek sehingga dapat menambah 

wawasan yang sangat penting bagi penulis di masa mendatang. 

2) Dapat mengembangkan pengetahuan yang selama ini hanya didapat 

secara teoritis untuk diterapkan dalam praktek nyata. 

3) Sebagai pengalaman kerja dalam perancangan sistem informasi dalam 

dunia kerja. 

b. Bagi Instansi/Perusahaan 

1) Dapat menyederhanakan sistem kerja yang ada sekarang dengan sistem 

yang terkomputerisasi dan juga dapat meningkatkan tingkat ketelitian. 

2) Membantu pengambilan keputusan tentang pencapaian target pajak dari 

pajak alat berat/besar secara tepat dan cepat dalam proses penentuan 
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target pendapatan dari pajak alat berat/besar pada tahun-tahun 

selanjutnya. 

3) Membantu kelancaran operasi kerja. 

4) Dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara tepat, cepat dan 

akurat, sehingga dapat menunjang proses pengambilan keputusan tentang 

pencapaian target pajak dari pajak alat berat/besar. 

5) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam membayar pajak 

alat berat/besar dengan sistem pajak alat berat/besar yang 

terkomputerisasi. 

6) Dapat membantu pimpinan dalam melakukan pengambilan keputusan 

tentang pencapaian target pajak dari pajak alat berat/besar secara tepat 

dan cepat dan melakukan evaluasi terhadap target tersebut. 

c. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya Aplikasi Pajak Alat Berat/Besar, maka pelayanan 

prima kepada masyarakat pemilik kendaraan alat berat/besar dalam 

membayar pajak alat berat/besar akan terlayani dengan cepat. 

d. Bagi Kalangan Akademis 

Sebagai bahan perbendaharaan perpustakaan dan studi perbandingan 

bagi mahasiswa di masa yang akan datang. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang 

masing-masing bab telah dirancang dengan satu tujuan tertentu. 

Tujuan dari sistematika penulisan ini yakni untuk menghasilkan laporan 

penelitian yang mudah dimengerti.  Berikut penjelasan tentang masing-masing 

bab : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan dan menguraikan mengenai fakta-fakta yang diperoleh 

dari hasil penelitian, serta menentukan sasaran yang ingin dicapai dari 

hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk Latar Belakang, 
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Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Metode Penelitian, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.  

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menjelaskan teori-teori yang relevan dan digunakan 

sebagai dasar acuan pembahasan yang berhubungan dengan penelitian 

yang disajikan dalam bentuk Konsep Dasar Sistem, Konsep Dasar 

Informasi, Sistem Informasi, Konsep Dasar Perancangan Sistem yang 

terdiri dari Entity Relationship Diagram (ERD), Transformasi ERD ke 

LRS, Logical Record Structure (LRS) dan Spesifikasi Basis Data, 

Pengertian Analisa Berorientasi Objek dan Perancangan Berorientasi 

Objek serta Teori Pendukung. 

 

BAB III PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini antara lain menjelaskan Tinjauan Umum yang menguraikan 

tentang Objek Proyek, Organisasi Proyek, Manajemen Proyek, 

Pendekatan Teknis, Rencana Proyek, Jadwal Proyek, Struktur Tim 

Proyek berupa RAM (Responsibility Assignment Matrix), Rencana 

Anggaran Proyek, Rencana Mutu Proyek, Rencana SDM (Sumber 

Daya Manusia), Rencana Komunikasi, Rencana Manajemen Resiko 

serta Rencana Pembelian. 

 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan menjelaskan tentang Tinjauan Organisasi, Analisis 

Sistem dari Proses Bisnis, Analisa Proses, Analisa Keluaran Sistem 

Berjalan, Analisa Masukan Sistem Berjalan, Identifikasi Kebutuhan, 

Package Diagram, Use Case Diagram, Deskripsi Use Case serta 

Rancangan Basis Data, Rancangan Antar Muka dan Rancangan 

Dialog Layar. 

Bab ini poin utamanya adalah “analisis masalah” yang akan 

menguraikan tentang analisis terhadap permasalahan yang terdapat 
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pada kasus yang sedang di teliti.  Dalam hal ini meliputi analisis 

terhadap masalah sistem yang sedang berjalan, analisis hasil 

solusinya, analisis kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan dan 

analisis kelayakan sistem yang diusulkan yang kemudian dilanjutkan 

dengan perancangan sistem. 

 

BAB V PENUTUP 

Berisikan kesimpulan yang didapat dalam pembangunan sistem dan 

pembahasan sebelumnya serta saran untuk perbaikan sistem sehingga 

lebih baik. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


