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ABSTRAK 

 

Dealer Honda Surya Motor 

Banjarmasin yaitu perusaahaan penjualan 

dibidang unit Kendaraan Honda yang 

berdiri sejak tahun 2002. Kini Dealer 

Honda Surya Motor Banjarmasin memiliki 

berbagai cabang yang tersebar di berbagai 

Kalimantan Selatan yaitu di Landasan Ulin 

dan Martapura. 

Selama ini administrasi dan 

pelayanan informasi pada Pengurusan 

Admistrasi Kendaraan Bermotor Pada 

Dealer Honda Surya Motor Banjarmasin 

masih belum terkomputerisasi, dimana 

pengelola data masih menggunakan buku 

besar dan aplikasi worksheet sebagai media 

penyimpanan datanya, bahkan 

pemberitahuan informasi terhadap 

konsumen bahwa Plat Kendaraan, STNK, 

dan BPKB mereka masih belum kondusif 

dan konsumen harus bolak balik ke Dealer 

untuk mendapatkan informasi sehingga 

memakan waktu yang tidak efesien.  

Oleh karena itu dalam penelitian ini 

akan dibangun sebuah Sistem Informasi 

Pengurusan Administrasi Kendaraan 

Bermotor berbasis web yang sesuai dengan 

kebutuhan Sistem Informasi Administrasi 

Kendaraan Bermotor yang sesuai 

kebutuhan terhadap konsumen agar dapat 

menerima informasi bahwa Plat 

Kendaraan, STNK, dan BPKB sudah 

selesai dan dapat diambil dengan waktu 

yang efesien.  

Metode pengembangan dan 

pemeliharaan sistem pada sistem ini adalah 

metode waterfall, dan untuk perancangan 

sistem menggunakan diagram UML 

(Unified Modeling Language). Sementara 

untuk pembuatan sistem menggunakan 

bahas pemograman PHP dan database 

MySQL. 

Sistem ini diharapkan mampu 

membantu dan mempermudah staff terkait 

dan pihak-pihak yang terlibat untuk 

mengelola dan mengakses informasi secara 

cepat, efektif, dan efesien, dapat 

mempermudah admin dalam pembuatan 

laporan Data Informasi, Data Konsumen, 

dan Data Pengambilan. Disarankan untuk 

penelitian selanjutnya agar dapat 

melengkapi fitur pada sistem ini sehingga 

dapat melakukan kepengurusan administrasi 

kendaraan bermotor, serta fitur penjualan 

produk Honda secara online. 

 

Kata Kunci : Administrasi, Dealer 

Honda, Kendaran Bermotor, Pengurusan, 

Surya Motor 

 

ABSTRACT 

Honda Surya Motor Banjarmasin dealership 

is a sales company in the field of Honda 

Vehicle units which was founded in 2002. 

Now the Honda Surya Motor Banjarmasin 

Dealer has various branches spread across 

various South Kalimantan namely on the 

Ulin and Martapura Platforms. 

 

               So far, the administration and 

information services in the Administration 

of Motorized Vehicle Administration at 

Honda Surya Motor Banjarmasin Dealers 

are still not computerized, where data 

managers still use ledgers and worksheet 

applications as data storage media, and even 

notice information to consumers that their 

vehicle plates, vehicle registration, and 

BPKB are still not conducive and consumers 

have to go back and forth to the Dealer to get 

information so that it takes time which is not 

efficient. 

 

 Therefore in this research a web-

based Information Administration System 

for Motorized Vehicle Administration will 

be built that is in accordance with the needs 

of the Motorized Vehicle Administration 

Information System according to the needs 

of consumers in order to receive information 

that the Vehicle License Plate, STNK, and 



BPKB have been completed and can be 

taken with time efficient. 

 

                The system development and 

maintenance method in this system is the 

waterfall method, and for system design 

using UML (Unified Modeling Language) 

diagrams. While for system development, it 

uses PHP programming and MySQL 

database. 

This system is expected to be able to help 

and facilitate relevant staff and parties 

involved to manage and access information 

quickly, effectively, and efficiently, can 

facilitate the admin in making reports on 

Information Data, Consumer Data, and 

Data Retrieval. It is recommended for 

further research in order to complete the 

features of this system so that it can manage 

the administration of motor vehicles, as 

well as the features of selling Honda 

products online.  
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1. Pendahuluan 

 
Dealer Honda Surya Motor 

Banjarmasin yaitu perusaahaan penjualan 

dibidang unit Kendaraan Honda yang berdiri 

sejak tahun 2002. Kini Dealer Honda Surya 

Motor Banjarmasin memiliki berbagai cabang 

yang tersebar di berbagai Kalimantan Selatan 

yaitu di Landasan Ulin dan Martapura. Selain 

di Kalimantan Selatan Dealer Honda Surya 

Motor Juda ada mempunyai cabang di 

Kalimantan Barat yaitu epatnya di Pontianak. 

Dealer Honda Surya Motor Banjarmasin 

dikelola para professional yang memiliki 

keahlian di bidang masing-masing, yaitu 

tenaga penjual, tenaga mekanik dan tenaga 

staff administrasi. 

Pada Dealer Honda Surya Motor 

Banjarmasin ada 10 Job Descriptions yaitu 

Direktur, Sekretaris, Mekanik, Spv Marketing, 

Sales Counter, Sales Lapangan, Administrasi, 

Akunting, Supir, dan Office Boy. Salah satu 

tugas administrasi di Dealer Honda Surya 

Motor Banjarmasin yaitu adalah untuk 

meningkatkan loyalitas konsumen dan 

kepuasan pelanggan. Umumnya, kepuasan 

konsumen yang tinggi dapat mengindikasikan 

adanya peningkatan loyalitas bagi pelanggan 

yang sudah ada. Ini berarti lebih banyak 

pelanggan akan membeli ulang di masa yang 

akan datang. Kepuasan dipandang sebagai kunci 

untuk mempertahankan konsumen yang sudah 

ada dan membangun hubungan jangka panjang 

dengan pelanggan. Jika kesulitan menimpa 

perusahaan, pelanggan akan lebih mungkin 

untuk tetap setia. 

Setelah unit atau kendaraan sudah 

terjual maka akan diproses untuk pembuatan 

Plat Kendaraan, STNK, Dan BPKB. Adapun 

berkas yang harus di rekap dan diajukan ke 

SAMSAT yatitu disebut dengan dokumen Data 

Proses. Setelah diproses maka Plat Kendaraam, 

STNK, dan BPKB akan selesai dengan jangka 

waktu yang berbeda beda tiap wilayah yang 

sudah terdaftar di SAMSAT. Saat Plat 

Kendaraan selesai beserta surat jalannya selesai 

maka kendaraan sudah dapat digunakan atau 

dijalankan ke jalan raya. Kemudaian setelah itu 

dalam jangka dua minggu untuk STNK sudah 

selesai dan BPKB dalam jangka 6 bulan sudah 

dapat diambil jika pembayaran saat membayar 

kendaraan dengan lunas kecuali untuk yang 

kredit maka dapat mengambil BPKB saat sudah 

lunas dan mengambilnya di pembiayaan. Untuk 

merekap data Plat Kendaraan, STNK, dan 

BPKB yang sudah selesai maka disebut dengan 

Data Selesai. Setelah Plat Kendaran, STNK, dan 

BPKB selesai konsumen dapat mengambil ke 

Dealer Honda Surya Motor dengan membawa 

KTP asli dan tidak dapat diwakilkan oleh siapa 

pun jika ingin diwakilkan maka harus membuat 

surat kuasa.  

Saat ini, sistem informasi untuk 

pengambilan Plat Kendaraan, STNK dan BPKB 

masih menggunakan sitem yang manual. Sistem 

penginputan yang berjalan banyak data yang 

kurang akurat dan tidak sinkron. Kesulitan 

dalam mencari berkas-berkas yang masih 

diarsipkan dan banyaknya data yang 

terduplikasi. Kurangnya informasi kepada 

konsumen bahwa Plat Kendaraan, STNK, dan 

BPKB mereka apakah sudah selesai atau belum 

selesai masih dalam proses pembuatan. Dan 

sistem yang berjalan masih belum membuat 

Laporan Data Informasi, Data Konsumen, dan 

Data Pengambilan. Selain itu juga agar sistem 

tersebut dapat disempurnakan maka akan 

ditambahkan pembuatan Laporan Data Status 

Belum selesai, Data Sudah Selesai, Laporan 

Data History Petugas Pengambilan, Laporan 

Grafik Pengambilan dan Grafik Pengambilan 

Berdasarkan Wilayah.  

Dengan demikian, maka dilakukan 

penulisan laporan penelitian dengan judul 

“Sistem Informasi Pengurusan Administrasi 

Kendaraan Bermotor Pada Dealer Honda 

Surya Motor Banjarmasin Berbasis Web”.  

 



pemotongan hewan yang benar, sebagai 

tempat pemantauan dan survailans 

penyakit hewan serta zoonosis. 

Penanganan yang baik terhadap ternak 

diharapkan agar dapat menghasilkan 

produk daging yang aman, sehat, utuh 

dan halal (ASUH). Aman dimaksudkan 

agar daging yang dikonsumsi bebas dari 

bibit penyakit, sehat dimaksudkan 

daging memiliki zat-zat yang berguna 

bagi kesehatan dan pertumbuhan. Utuh 

adalah daging tidak dicampurkan 

dengan bagian lain dari hewan tersebut 

atau hewan   lain,   dan   halal   adalah  

hewan 
 

     

islam. 

Ketika pendataan sapi dan 

kerbau pada UPT Rumah Potong Hewan 

kota Banjarmasin, pegawai yang 

bertugas mendata tersebeut mengalami 

kesulitan dalam membuat laporannya 

karena pembuatannya dilakukan secara 

terpisah. Pegawai tersebut mengalami 

kesulitan dalam merekap data sehingga 

pelaporan menjadi lambat dan membuat 

kinerja pegawai tersebut terbengkalai. 

 

2. Pembahasan 

a. Sistem Informasi 

Menurut (Susanto, 2015) 

pengertian sistem adalah kumpulan 

orang yang saling bekerja sama dengan 

ketentuan-ketentuan aturan yang 

sistematis dan terstruktur untuk 

membentuk satu kesatuan 

melaksanakan suatu fungsi untuk 

mencapai tujuan. Sistem memiliki 

beberapa karakteristik atau sifat yang 

terdiri dari komponen sistem, batasan 

sistem, lingkungan luar sistem, 

penghubung sistem, masukan sistem, 

keluaran sistem, pengolahan sistem dan 

sasaran sistem. Menurut (Susanto, 

2015) pengertian informasi adalah data 

yang diolah menjadi lebih berguna dan 

berarti bagi penerimanya dan untuk 

mengurangi ketidakpastian dalam 

proses pengambilan keputusan 

mengenai suatu keadaan. Sistem 

Informasi adalah sesuatu yang 

bertujuan untuk menyimpan, memproses 

dan mengkomunikasikan informasi. 

Sistem Informasi digunakan oleh seluruh 

pengguna yang ada dalam suatu 

organisasi. 

b. Pengurusan 

Pengurusan adalah terdiri dari pada 

pengarahan dan pengawalan sebuah 

kumpulan yang terdiri daripada satu atau 

lebih orang atau entiti untuk tujuan 

menyeleraskan dan mengharmonikan 

kumpulan tersebut untuk mencapai 

sesuai tujuan. Ia seringnya merangkumi 

penggunaan sumber-sumber manusia, 

kewangan, dan teknologi, serta juga 

sumber alam semula jadi. Pengurusan 

juga boleh merujuk kepada seorang atau 

sekumpulan orang yang menjalankan 

fungsi pengurusan. 

Mary Parker Follet (1868 -1933) 

menyatakan bahawa pengurusan ‘adalah 

sebagai seni untuk mencapai sesuatu 

melalui orang lain’. Free-Content 

Encyclopedia Wikipedia menyatakan 

pengurusan boleh ditakrifkan 

berdasarkan fungsinya sebagai ‘tindakan 

untuk mengukur sesuatu kuantiti pada 

tempoh-tempoh yang tetap dan 

berdasarkan kepentingan, mengubahsuai 

rancangan asal ataupun tindakan untuk 

mencapai maklumat yang dirancang’. 

 

c. Administrasi 

Administrasi adalah sebuah bentuk 

usaha dan aktivitas yang berhubungan 

dengan pengaturan kebijakan agar dapat 

mencapai target / tujuan organisasi. Jadi, 

boleh dibilang bahwa administrasi 

punya peranan yang sangat krusial 

dalam semua aktivitas sebuah 

organisasi. 

d. Menurut Drs. Sutarto (1977) 

mengatakan Administrasi adalah 

segenap rangkaian kegiatan penataan 

terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dalam kerja sama 

mencapai tujuan tertentu. 

e. Selain itu, pengertian administrasi secara 

sempit dapat diartikan sebagai bentuk 

aktivitas yang meliputi catat-mencatat, 

surat-menyurat, pembukuan sederhana, 

ketik-mengetik, dan kegiatan lain yang 

sifatnya teknis ketatausahaan. 

Sedangkan pengertian administrasi 

secara luas adalah semua proses 

https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengarahan&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengawalan&action=edit&redlink=1
https://ms.wikipedia.org/wiki/Sumber_manusia
https://ms.wikipedia.org/wiki/Kewangan
https://ms.wikipedia.org/wiki/Teknologi
https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumber_alam_semula_jadi&action=edit&redlink=1


kerjasama antara dua orang atau lebih 

yang bertujuan untuk mencapai target 

dengan memanfaatkan sarana dan 

prasarana tertentu secara berdaya guna 

dan berhasil guna. 

 

3. Profil Honda Surya Motor 

Banjarmasin 

Dealer Honda Surya Motor 

Banjarmasin didirikan pada tahun 

2001 di Banjarmasin tepatnya di Jl. 

A Yani Km 3 No.216 Banjarmasin 

oleh Hermawan Santosa bersama 

Ibu Nathalia. Kegiatan usaha Deale 

Honda Surya Motor Banjarmasin 

yaitu dibidang penjualan kendaraan 

bermotor merek Honda. Pada 

periode 2001 - 2003, jumlah 

karyawan Surya motor hanya 5 - 10 

orang. Kemudian tahun 2003 - 

2005, jumlah karyawan Surya 

Motor meningkat menjadi 15 - 25 

orang, yang pengawasannya 

dilakukan oleh Hermawan Santosa 

dibantu oleh Bapak Hadi Widjaya 

selaku Direktur Marketing. Pada 

saat itu, Surya Motor memiliki 

empat cabang. Ketika terjadi krisis 

ekonomi yang melanda Indonesia 

pada tahun 2006, Surya Motor 

dapat bertahan menghadapi krisis 

ekonomi tersebut, bahkan semakin 

berkembang setelah krisis berakhir. 

Puncaknya terjadi pada tahun 2008 

saat Anthon Christin ditunjuk 

menjadi Direktur Marketing dan 

Angel Yohanes sebagai Direktur 

Keuangan. Pada saat itu CV. Surya 

Mitra Sejati mengalami 

perkembangan yang pesat 

dibuktikan dengan jumlah 

karyawan yang meningkat menjadi 

50 orang.Sampai tahun 2008, sudah 

berdiri empat cabang yang tersebar 

di Wilayah Kalimantan Selatan dan 

Kalimantan Tengah. Selain itu, CV. 

Surya Mita Sejati memiliki 

beberapa anak perusahaan yang 

tidak hanya bergerak di bidang 

kendaraan roda dua saja tetapi 

kendaraan roda emapat, bahkan ada 

yang bergerak di bidang elektronik, 

radio, entertaintment, 

cafe/restaurant, dan perusahaan jasa 

lainnya.Dari tahun 2003 sampai 

dengan saat ini tahun 2019 CV. 

Surya Mitra Sejati  menjadi satu-

satunya agen resmi motor Honda di 

wilayah Kalimantan Selatan dan 

Tengah. Sampai saat ini, CV. Surya 

Mitra Sejati mempunyai 4 cabang 

yang tersebar di Banjarmasin, 

Landasan Ulin, Martapura, dan 

Pontianak. Seiring dengan 

bertambahnya jumlah cabang yang 

dimiliki oleh  CV. Surya Mitra Sejati 

juga jumlah karyawan pada tahun 

2014 menjadi 45 orang.Pada tahun 

2010, CV. Surya Mirtra Sejati 

semakin menancapkan taringnya 

sebagai perusahaan sepeda motor 

yang sukses di Kalimantan Selatan 

dan Tengah. Hal ini tidak terlepas 

dari kesolidan tim dari CV. Surya 

Mitra Sejati dan mempercayakan 

Honda sebagai merk sepeda motor 

pilihan mereka. 

 

a. Visi 

Visi Dealer Honda Surya Motor 

Banjarmasin adalah menjadi Main 

Dealer Honda terbaik di 

Kalimantan Selatan dan Indonesia. 

Serta mewujudkan pelayanan 

Dealer terbaik di Kalimantan dan 

Indonesia. 

 

b. Misi 

1. Menjadikan Honda No.1 di 

Kalimantan Selatan dan Kalimantan 

Tengah dengan melakukan 

pengembangan jaringan melalui 

peningkatan sumber daya manusia dan 

teknologi Informasi. 
2. Menjadi perusahaan otomotif No.1 di 

Kalimantan dengan kualitas nasional. 



3. Lokasi 

 
Alamat: Jl. A. Yani KM 3, No.216, 

Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, 

Kota Banjarmasin,  

 
D. Analisi Kebutuhan Sistem 

1. Kebutuhan Data 
1) Sistem yang ada nantinya harus 

mampu mempermudah para staff 

terkait dalam melakukan pelayanan, 

pengolahan, dan pengarsiapan data di 

Bagian Administrasi Kendaraan 

Bermotor. 

2) Sistem yang ada nantinya 

menggunakan database sebagai media 

penyimpanan datanya agar pencarian 

data bisa lebih mudah dan cepat, 

sekaligus dapat meminimalisir berkas 

yang bisa rusak dan hilang. 

3) Sistem yang ada nantinya dapat di 

akses online agar mempermudah staff. 

4) Sistem yang ada nantinya mampu 

memberikan informasi administrasi 

kendaraan bermotor kepada konsumen 

secara otomatis. 

5) Sistem yang nantinya mempermudah 

dalam penyampaian informasi data 

pengurusan administrasi kendaraan 

bermotor seperti Plat Kendaraan, 

STNK, dan BPKB. 

6) Sistem yang nantinya memudahkan 

konsumen agar dapat menerima 

informasi dengan cepat bahwa Plat 

Kendaraan, STNK, dan BPKB mereka 

sudah selesai dan dapat diambil ke 

Dealer Honda Surya Motor 

Banjarmasin 

7) Sistem yang nantinya dapat membuat 

Laporan Data Informasi, Data 

Konsumen, dan Data Pengambilan. 

8) Serta sistem yang nantinya dapat 

membuat Laporan Data Status Belum 

selesai, Data Sudah Selesai, Data 

History Petugas Pengambilan, Laporan 

Grafik Pengambilan dan Grafik 

Pengambilan Berdasarkan Wilayah. 

2.  Kebutuhan Fungsional 

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh 

perangkat lunak ini adalah: 

1. Sistem penginputan data yang 

dilakukan oleh admin. 

2. Sistem mampu menampilkan 

laporan yang ditemukan oleh 

admin. 

3. Pengguna dapat melakukan proses 

data melalui penginputan. 

4. Sistem dapat menampilkan hasil 

berupa laporan setelah melakukan 

proses  

E. Use Case Diagram 
 

 

 

F. Activity Diagram 
 

  

   
 

 

     

 

G. Sequence Diagram 
 

 



3. Hasil Tampilan Aplikasi 

 

a). Tampilan Login 

 
 

b). Tampilan Menu Utama 

 

 
 

c). Tampilan FormInput Data Konsumen 
 

 
 

 

  

d). Tampilan Form Input Data Jabatan  

 
 

 

e). Tampilan Form Input Data Petugas 

 
 

 

 

f). Tampilan Form Input Data Wilayah 

 

 

 
 

g).  Tampilan Form Input Data Informasi 

 

 

 

h). Tampilan Form Input Data Status 

Selesaai 

 
 

 

i). Tampilan Form Input Data 

Pengambilan  

 
 

1. Laporan Data Informasi 
 

 

 



2. Laporan Data Status Selesai 

 

3. Laporan Data Status Belum Selesai 

 
4. Laporan Data Pengambilan 

 

 

5. Laporan Pengambilan Berdasarkan 

Wilayah  

 
 

 

 
6. Laporan Grafik Pengambilan 

 

 

 

7. Laporan  History Petugas 

 



8. Laporan Data Konsumen 
 

 
 

 
I. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis, perancangan dan 

implementasi dari Sistem Informasi 

Pengurusan Administrasi Kendaraan Bermotor 

Pada Dealer Honda Surya Motor Banjarmasin 

yang telah dilakukan, serta berdasarkan 

pembahasan dari Bab I sampai Bab IV maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Metode Waterfall yang digunakan 

dalam perancangan sistem informasi 

pengurusan administrasi kendaraan 

bermotor ini sangat tepat dalam 

membantu menyelesaikan 

permasalahan, penelitian sesuai 

kebutuhan subjek penelitian terutama 

bagi Dealer Honda Surya Motor 

Banjarmasin. 

2. Sistem Informasi Pengurusan 

Administrasi Kendaraan Bermotor 

mampu mempermudah dalam 

penyampaian informasi data 

pengurusan administrasi kendaraan 

bermotor seperti Plat Kendaraan, 

STNK, dan BPKB. 

3. Sistem Informasi Pengurusan 

Administrasi Kendaraan Bermotor 

mampu memudahkan konsumen agar 

dapat menerima informasi dengan 

cepat bahwa Plat Kendaraan, STNK, 

dan BPKB mereka sudah selesai dan 

dapat diambil ke Dealer Honda Surya 

Motor Banjarmasin. 

4. Dengan dibuatnya sistem yang 

terkomputerisasi ini dapat 

mempermudah admin dalam 

pembuatan laporan Data Informasi, 

Data Konsumen, dan Data 

Pengambilan. 

 

 

 

 

J. Saran 
Dalam penelitian yang telah dilakukan, 

terdapat saran-saran yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian 

selanjutnya, saran-saran tersebut antara lain : 

1. Diharapkan kedepannya aplikasi ini 

dapat dikembangkan dengan 

menggunakan teknologi phone atau 

berbasis android.  

2. Pengembangan juga dapat dilakukan 

dengan melakukan peningkatkan 

keamanan sistem yang lebih baik karena 

sistem ini hanya memanfaatkan fungsi 

keamanan standar dari web itu sendiri. 

3. Perlu adanya Proses Esekusi atau 

Seleksi data yang dilakukan oleh 

pimpinan agar konsumen dapat 

informasi yang akurat dari admin. 

4. Menambahkan fitur seperti pengurusan 

administrasi kendaraan bermotor secara 

online. 

5. Selain itu dari segi pengarsipan perlunya 

fitur backup dan recovery data agar 

tidak terjadi kehilangan data ketika 

terjadi gangguan pada sistem informasi 

atau computer. 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

Achmad  Solichin,  S.  (2005).  Pemrograman  

Web  dengan  PHP  dan  MySQL. 

 

Jakarta: Universitas Budi Luhur, Jakarta. 

 

B, A.-B. b. (2006). rekayasa perangkat lunak. 

yogyakarta: Graha ilmu judul. 

Diskopukmnaker. (2017, Juni 27). 

Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Menengah Dan 
 
Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Retrieved 

November 20, 2018, from 

Diskopukmnaker: 

http://diskopukmnaker.banjarbarukota.

go.id/ 
 
Hasugian, P. S. (2018). PERANCANGAN 

WEBSITE SEBAGAI MEDIA 

PROMOSI DAN INFORMASI . 

Journal Of Informatic Pelita 

Nusantara , 82-86. 
 
Muljana, I. (2017, Juli 26). Spesifikasi Sistem 

Spesifikasi sistem dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu spesifikasi perangkat lunak 

dan perangkat keras. 
 
Retrieved Juli 2019, 26, from DOCPLAYER: 

https://docplayer.info/47228083-1-

spesifikasi-sistem-spesifikasi-sistem-

dapat-dibagi-menjadi-dua-yaitu-

spesifikasi-perangkat-lunak-dan-

perangkat-keras.html 
 
Nahariyani, I. (2015). METODE 

PROTOTYPING DALAM 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PENGINGAT WAKTU BATAS IJIN 

TINGGAL MAHASISWA ASING 

BERBASIS WEB. Jurnal Ilmiah, 1-11. 
 
Puspitasari, D. (2015). RANCANG BANGUN 

SISTEM INFORMASI KOPERASI 

SIMPAN PINJAM KARYAWAN 

BERBASIS WEB . Jurnal Pilar Nusa 

Mandiri , 186-196. 
 
Setiawan, E. (2012, April 13). Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved 

juli 25, 2019, from kbbi.web.id: 

https://kbbi.web.id/pelayanan 
 
Susanto, A. (2015, September 9). Artikelsiana. 

Retrieved Mei 13, 2019, from 

Pengertian Sistem Informasi, Ciri, 

Fungsi, Komponen & Menurut Para 

Ahli: 

https://www.artikelsiana.com/2015/09/

pengertian-sistem-informasi-ciri-

fungsi.html 

 

 


