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Kantor Notaris dan PPAT Dila meilinda, S.H., M.Kn. adalah salah satu 

kantor yang bergerak dalam bidang Hukum dan peraturan perundang-undangan 

dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.Ada 

banyak akta yang dibuat pada Kantor Notaris dan PPAT Dila Meilinda, S.H., 

M.Kn. yaitu Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Pendirian Yayasan, Pendirian 

Badan Usaha Lainnya, Kuasa untuk Menjual, Perjanjian Sewa Menyewa, 

Perjanjian Jual Beli, Jaminan Fidusia, Pendirian CV termasuk perubahannya, serta 

Perjanjian Kerja Sama dan Kontrak Kerja. 

Kantor Notaris dan PPAT Dila meilinda, S.H., M.Kn. proses pengarsipan 

berkas masih dilakukan secara manual yaitu disimpan  ke dalam lemari arsip. 

Setelah berkas selesai diinputkan, berkas disimpan di dalam lemari arsip 

berdasarkan nomor urut. Kemudian jika karyawan ingin mencari berkas lama 

yang dibutuhkan maka karyawan tersebut harus melihat berkas satu persatu yang 

ada didalam lemari arsip oleh karena itu, memerlukan waktu yang cukup lama 

untuk mencari berkas yang dibutuhkan tersebut, serta sering terjadi kehilangan 

dan kerusakan berkas yang tersimpan, dan tidak ada keamanana data sehingga 

berkas dapat diketahui dan dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Adanya sistem pengarsipan yang terkomputerisasi, karyawan akan dengan 

mudah mengarsipkan beras-berkas yang sangat banyak dan dapat dengan cepat 

dalam mencari berkas-berkas lama yang dibutuhkan pada waktu tertentu sehingga 

informasi yang dibutuhkan tepat waktu 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada masa globalisasi ini 

dirasakan semakin berkembang pesat. Perkembangan itu sendiri tidak lepas dari 

kebutuhan manusia akan informasi yang cepat dan akurat. Berbagai informasi dan 

pengelolaan manajemen instansi saat ini sangat mendukung untuk bisa 

dikembangkan menjadi sistem yang mengandalkan kemajuan teknologi. Salah 

satu diantaranya adalah bidang teknologi informasi dan pengolahan data. Saat ini 

suatu bentuk informasi dan data bisa dibuat sesuai dengan apa yang kita inginkan, 

dan banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkannya. 

Kantor Notaris dan PPAT Dila meilinda, S.H., M.Kn. adalah salah satu 

kantor yang bergerak dalam bidang Hukum dan peraturan perundang-undangan 

dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.Ada 

banyak akta yang dibuat pada Kantor Notaris dan PPAT Dila Meilinda, S.H., 

M.Kn. yaitu Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Pendirian Yayasan, Pendirian 

Badan Usaha Lainnya, Kuasa untuk Menjual, Perjanjian Sewa Menyewa, 

Perjanjian Jual Beli, Jaminan Fidusia, Pendirian CV termasuk perubahannya, serta 

Perjanjian Kerja Sama dan Kontrak Kerja. 

 Pada Kantor Notaris dan PPAT Dila Meilinda, S.H., M.Kn. proses 

pengarsipan berkas masih dilakukan secara manual yaitu disimpan  ke dalam 

lemari arsip. Setelah berkas selesai di inputkan, berkas disimpan di dalam lemari 

arsip berdasarkan nomor urut. Kemudian jika karyawan ingin mencari berkas 

lama yang dibutuhkan maka karyawan tersebut harus melihat berkas satu persatu 

yang ada didalam lemari arsip oleh karena itu, memerlukan waktu yang cukup 

lama untuk mencari berkas yang dibutuhkan tersebut, serta sering terjadi 

kehilangan dan kerusakan berkas yang tersimpan, dan tidak ada keamanana data 

sehingga berkas dapat diketahui dan dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung 

jawab. 

  



Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis menyarankan untuk 

membuat suatu sistem informasi pengarsipan berkas diharapkan dengan adanya 

sistem pengarsipan yang terkomputerisasi, karyawan akan dengan mudah 

mengarsipkan beras-berkas yang sangat banyakdan dapat dengan cepat dalam 

mencari berkas-berkas lama yang dibutuhkan pada waktu tertentu sehingga 

informasi yang dibutuhkan tepat waktu. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis 

menyusun laporan PKL dengan judul “Perancangan Aplikasi Pengarsipan 

Berkas pada Kantor Notari dan PPAT Dila Meilinda, SH., M.Kn.” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka, 

permasalahan utama didalam penulisan laporan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Bagaimana perancangansistempengarsipan berkas pada Kantor Notaris dan 

PPAT Dila Meilinda, SH., M.Kn.?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis membatasi masalah dalam 

penulisan praktek kerja lapangan ini, yaitu: 

1. Hanya sampai dengan perancang Aplikasi Pengarsipan Berkas pada 

Kantor Notaris dan PPAT Dila Meilinda, SH., M.Kn. 

2. Berkas yang diarsipkan hanya Laporan Surat Masukpada Kantor 

Notaris dan PPAT Dila Meilinda, SH., M.Kn. 

3. Metode pengembangan sistem adalah waterfall, dan perancangan 

sistem menggunakan BAD. 

 

1.4 Tujuan Praktek Kerja Lapangan 

Adapun tujuan penulis laporan Prakterr Kerja Lapangan (PKL) ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa untuk memperoleh nilai Praktek 

Kerja Lapangan pada Program Strata 1 pada STMIK Teknokrat Bandar 

Lampung. 

b. Menghasilkan rancangan sistem pengarsipan. 



c. Melaporkan kegiatan-kegiatan selama mengikutin PKL pada Kantor 

Notaris  dan PPAT Dila Meilinda, SH., M.Kn. 

 

1.5 Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

Adapun manfaat dari penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

ini adalah: 

a. Bagi Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn 

Sebagai sumbangan pemikiran dan memberi kemudahan bagi Kantor 

Notaris dan PPAT Dila Meilinda S.H.,M.Kn.dalam melaksanakan proses 

Pengarsipan Berkas pada Kantor Notaris dan PPAT DilaMeilinda 

S.H.,M.Kn. di Kabupaten Pesawaran. 

b. Bagi Perguruan Tinggi Teknokrat 

Akan menambah mitra kerja dalam bentuk kerja sama dengan berbagai 

instansi-instansi perusahaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

c. Bagi individu 

Untuk memberikan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang telah 

penulis lakukan dari tangga 23November 2015 hingga16 Januari 2016 

pada Kantor Notaris dan PPAT Dila Meilinda S.H.,M.Kn. 

 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

1.6.1 Wawancara 

Mengumpulkan informasi berupa data dengan cara bertanya langsung 

kepada pimpinan dan karyawan yang mengetahui data yang berhubungan dengan 

Aplikasi Pengarsipan Berkas pada Kantor Notaris dan PPAT DilaMeilinda 

S.H.,M.Kn. di Kabupaten Pesawaran. 

1.6.2 Pengamatan 

Pengamatan dilakukan berdasarkan praktek kerja lapangan (PKL) yang 

dilaksanakan, dengan mengikuti aktivitas dan sistem kerja pada Kantor Notaris 

dan PPAT Dila Meilinda, S.H., M.Kn yang berada di Kabupaten Pesawaran. 

  



1.6.3 Tinjauan Pustaka 

Dalam hal ini metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian yang 

di lakukan dengan cara mempelajari data–data tertulis seperti literature, catatan-

catatan, selama melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) dan bahan tertulis 

lainnya yang didapatkan dengan membaca buku-buku di perpustakaan dan 

searching di internet mengenai data yang berhubungan dengan Aplikasi 

Pengarsipan Berkas untuk mendapatkan teori yang dapat di gunakan sebagai 

referensi untuk melakukan penelitian. 

1.6.4 Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan 

dengan Aplikasi Pengarsipan Berkas dan yang akan digunakan sebagai lampiran 

dalam laporan praktek kerja lapangan (PKL). 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami dan memperoleh gambaran umum 

secara singkat tentang laporan praktek kerja lapangan (PKL) ini, penulis 

mengelompokan materi laporan menjadi beberapa sub bab bagian, maka 

sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penulisan laporan PKL, manfaat penulisan laporan PKL, metode 

pengumpulan data dan sistematika penulisan tentang Aplikasi Pengarsipan Berkas 

pada Kantor Notaris dan PPAT DilaMeilinda S.H.,M.Kn. di Kabupaten 

Pesawaran. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisi uraian tentang teori dasar yang mendukung dan 

memperkuat pembahasan. Materi yang diambil dapat berupa pengertian dasar 

teori dari masalah yang sedang dikaji dan disusun oleh penulis sebagai dasar dan 

landasan dalam pemecahan masalah. Uraian tersebut harus berkaitan dengan 

Aplikasi Pengarsipan Berkas pada Kantor Notaris dan PPAT DilaMeilinda 

S.H.,M.Kn. di Kabupaten Pesawaran. 

  



BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Pada bagian ini, penulis menguraikaan tentang gambaran umum 

perusahaan yang meliputi sejarah Kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn., 

proses bisnis yang dijalankan, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan 

tanggung jawab personil di Kantor Notaris dan PPAT Dila Meilinda, S.H., M.Kn., 

lokasi organisasi, serta logo dan makna logo. 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Pada bab ini memuat tentang hasil kajian dan analisis penulis mengenai 

Aplikasi Pengarsipan Berkas pada Kantor Notaris dan PPAT DilaMeilinda 

S.H.,M.Kn. di Kabupaten Pesawaran. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

a. Simpulan berisi tentang hasil pembahasan mengenai perancangan Aplikasi 

Pengarsipan Berkas pada Kantor Notaris dan PPAT DilaMeilinda S.H.,M.Kn. 

yang dijabarkan secara singkat dan tepat. 

b. Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis, ditujukan 

kepada para pembaca aau peneliti dalam bidang sejenis yang ingin 

pengembangkan lebih lanjut mengenai perancangan Aplikasi Pengarsipan 

Berkas pada Kantor Notaris dan PPAT DilaMeilinda S.H.,M.Kn. serta berisi 

masukkan untuk perusahaan yang sifatnya untuk membangun perusahaan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1. Pengertian Perancangan 

 Menurut Presman (2012) dalam bukunya yang berjudul rekayasa 

perangkat lunak sebagai berikut: 

 “merupakan tempat dimana aturan-aturan kreativitas dimana kebutuhan-

kebutuhan stakeholder, kebutuhan-kebutuhan bisnis, dan pertimbangan-

pertimbangan teknis semuanya secara bersamaan disatukan untuk membentuk 

sebuah produk atau sistem/perangkat lunak yang berkualitas”. 

Menurut Rosa dan Salahuddin (2011) Rekayasa Perangkat Lunak 

terstruktur dan berorientasi objek menyebutkan bahwa : 

“Desain atau perancangan dalam pembangunan perangkat lunak 

merupakan upaya untuk mengonstruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasan 

akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, memenuhi kebutuhan 

secara implisit atau eksplisit dari segi performansi maupun penggunaan sumber 

daya, kepuasan batasan pada proses desain dari segi biaya, waktu dan perangkat”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perancangan adalah 

proses pengembangan spesifikasi sistem baru yang sesuai dengan kebutuhan 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis dan hasil rekomendasi analisis 

sistem”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perancangan 

adalah proses pengembangan spesifikasi sistem baru yang sesuai dengan 

kebutuhan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis dan hasil rekomendasi 

analisis sistem”. 

 

2.2. Pengertian Aplikasi 

Menurut Jogiyanto hartono (2005:8) “Aplikasi merupakan sistem yang 

dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk menghasilka ninformasi yang 

terpadu dengan menggunakan sarana computer sebagai sarana penunjang”. 

Menurut Risky Dhanta (2009:32) “Aplikasi (application) adalah software 

yang dibuat oleh suatu perusahaan computer untuk mengerjakan tugas-

tugastertentu”. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah suatu 

sistem program yang dirancang untuk menghasilkan informasi sebagai sarana 

penunjang dengan menggunakan komputer.   

2.3. Pengertian Pengarsipan 



Menurut Famukhit dan Saputra (2014) dalam jurnal Perancangan Sistem 

Informasi Pengelolaan Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada MTs Guppi Jetiskidul 

sebagai berikut : 

“arsip adalah naskah-naskah atau dokumendokumen sebagai pusat ingatan 

dari berbagai kegiatan atau organisasi dimana naskah-naskah tersebut disimpan 

sebaik mungkin secara sistematis ditempat yang telah disediakan agar lebih 

mudah dicari apabila diperlukan kembali”. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengarsipan adalah kertas naskah 

atau dokumen kegiatan dan naskah tersebut disimpan dengan rapih dan sistematis 

agar mudah dicari apabila diperlukan.  

 

2.3.1. Penyimpanan Arsip 

 
Menurut Suraja (2006) dalam bukunya Manajemen Arsip yang 

menyebutkan bahwa : 

“Penyimpanan arsip adalah kegiatan menaruh atau menyusun warkat-

warkat secara sistematis, dengan menggunakan berbagai cara dan alat 

ditempat tertentu yang nyaman dan dapat diketemukan kembali dengan cepat 

jika dibutuhakan.” 

 

2.3.2 Prosedur Penyimpanan 

Prosedur penyimpanan arsip adalah langkah-langkah pelaksanaan kegiatan 

menyimpan arsip. Langkah-langkah yang dimaksut yaitu : 

a. Mengindeks  

Mengindeks berarti menentukan kata tangkap nama orang, organisasi, barang, 

wilayah, atau pokok masalah yang akan dijadikan sebagai dasar 

mengklasifikasikan dan mengurutkan warkat-warkat ditempat penyimpanan. 

Dalam hal ini warkat atau arsip dapat disimpan berdasarkan urutan abjad dari 

nama orang, organisasi, asal surat/naskah, barang, wilayah atau pokok 

masalah. 

  



b. Memberi kode 

Kode yang dimaksut adalah kode klasifikasi masalah, kode organisasi, kode 

wilayah yang disusun ketika membuat pola klasifikasi arsip dan 

pengkodeannya sebagai suatu bentuk fungsi perencanaan kearsipan. 

c. Mensortir 

Mensortir adalah kegiatan memilah-milahkan arsip sesuai dengan golongan 

atau klasifikasinya misalnya berdasarkan sifat kepentingan, kode dan 

permasalahannya. 

d. Mengurutkan arsip yang telah disortir dan dikelompokan  

Nomor kode masalah klasifikasi arsip dan tanggal kirim atau tanggal terima 

surat dapat dijadikan sebagai dasar mengurutkan arsip-arsip yang akan 

disimpan 

e. Menimpan arsip pada map/folder yang ada didalam laci filling cabinet. 

2.3.3 Metode Penyimpanan Arsip 

a. Metode penyimpanan arsip menurut pokok masalah adalah suatu cara dalam 

meletakan atau menyusun warkat-warkat yang disimpan berdasarkan 

golongan-golongan (klasifikasi) isi permasalahan yang terkandung didalam 

masing-masing warkat. 

b. Metode penyimpanan arsip menurut urutan nama (orang, wilayah, organisasi, 

barang ) adalah suatu cara dalam meletakan atau menyusun warkat-warkat di 

mana warkat-warkat disimpan berdasarkan urutan nama orang, wilayah, 

organisasi, dan barang. 

c. Metode penyimpanan arsip menurut urutan abjad merupakan cara meletakan 

atau menyusun warkat-warkat dimana warkat-warkat disusuin peletakannya 

di dalam laci filing cabinet, rak arsip, dan folder secara urut abjad dari A 

sampai Z. 

d. Metode penyimpanan arsip menurut urutan tanggal adalah cara menyusun 

arsip-arsip yang peletakannya di dalam almari atau rak arsip dan folder (map, 

ordner) menggunakan urutan tanggal yang tertera di dalam naskah atau surat. 



e. Metode penyimpanan arsip menurut urutan nomor adalah cara menyusun 

arsip-arsip yang peletakannya di tempat penyimpanan didasarkan dari urutan 

nomor dari nomor yang terkecil. 

 
2.3.4 Macam –macam Penyimpanan Arsip 

a. Penyimpanan arsip Dinamis : Arsip Aktif dan Inaktif 

Arsip Aktif adalah arsip-arsip yang masih sering digunakan bagi 

kelangsungan pekerjaan dilingkungan satuan kerja (Unit pengolah) pada 

suatu organisasi. 

Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya untuk 

penelenggaraan adminisrasi sudah menurun. 

b. Penyimpanan arsip statis adalah arsip-arsip yang tidak dipergunakan secara 

langsung untuk perencanaan, penyelengaraan kehidupan dan kebangsaan 

pada umumnya maupun pada penyelenggaraan sehari-hari administrasi. 

2.3.5 Ciri-ciri Arsip yang baik 

Menurut Suraja (2006) dalam bukunya Manajemen Arsip yang 

menyebutkan bahwa ciri-ciri arsip yang baik adalah : 

a. kumpulan warkat yang mempunyai nilai guna. Dalam aspek ini arsip 

mestinya hanya terdiri dari warkat-warkat yang masih memilik nilai guna. 

b. Warkat-warkat disimpan secara sistematis yang tidak hanya berarti arsip 

diletakan dan disusun berurutan menurut abjad, tanggal atau nomor, tetapi 

juga menunjukan penyimpanan arsip yang dilakukan dengan memperhatikan 

klasifikasi permasalahan, wilayah, asal, organisasi, atau unit kerja pencipta 

warkat. 

c. Arsip dapat disediakan dengan cepat ketika dibutuhkan. 

2.3.6 Pengarsipan Elektronik 

Menurut Sutirman (2015) dalam jurnalnya yang berjudul Manajemen arsip 

elektronik menyebutkan bahwa : 

“Arsip elektonik merupakan arsip yang disimpan dalam media 

penyimpanan elektronik yang dapat diakses atau diubah.” 

2.3.7 Sistem manajemen arsip elektronik  



a. Sistem Manajemen Dokumen Elektronik merupakan sistem pengelolaan arsip 

yang dilakukan oleh setiap pegawai kantor dalam bentuk penciptaan arsip dan 

penyimpanan berbasis komputer. 

b. Sistem Pemindaian Elektronik merupakan sistem pengelolaan arsip yang 

dimulai dengan proses alih media arsip kertas menjadi arsip elektronik. 

Setelah arsip dialihmediakan menjadi file elektronik, selanjutnya dilakukan 

pengelolaan secara elektronik. 

c. Software Manajemen Dokumen merupakan sistem pengelolaan arsip 

menggunakan program aplikasi (software) khusus. Program aplikasi sistem 

manajemen arsip memiliki kelebihan dalam hal pengendalian keamanan 

dengan adanya kontrol akses, interaktivitas program, dan navigasi. Program 

aplikasi sistem manajemen arsip mulai banyak dikembangkan baik untuk 

arsip dinamis maupun statis. 

2.4. Pengertian Berkas 

Menurut Mcleod (2007) dalam bukunya SistemInformasiManajemen  yang 

menyebutkan bahwa : 

“Berkasmerupakan koleksi record yang salingberhubungan, sepertisatu file 

dariseluruh record yang berisi field kode-kodematakuliahdannamanya” 

2.5. Tahapan Metode Waterfall 

Metode waterfall merupakan metode yang sering digunakan oleh penganalisa 

sistem pada umumnya. Inti dari metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu 

sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear. Dalam metode waterfall 

setiap tahun harus diselesaikan terlebih dahulu secara penuh sebelum diteruskan ke 

tahap berikutnya untuk menghindari pengulangan tahapan. 

Menurut Somerville (2011) model air terjun sebagai berikut. 

“Model air terjun merupakan proses kegiatan spesifikasi mendasar, 

pengembangan, validasi dan evolusi dan mewakili proses tahapan yang 

berbeda seperti spesifikasi persyaratan, perancangan perangkat lunak, 

implementasi, pengujian dan sebagainya”. 

Secara umum tahapan pada model waterfall dapat dilihat pada gambar 2.1 

berikut: 

 

 



 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 Metode Siklus Waterfall (Air terjun) 

Sumber : Somerville (2011:30) 

 

Fase yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut : 
2.5.1. Definisi Persyaratan 

Merupakan tahapan penetapan fitur, kendala dan tujuan sistem melalui 

konsultasi dengan pengguna sistem.semua hal tersebut akan ditetapkan secara 

rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. 

2.5.2. Sistem dan Perangkat Lunak Desain 

Dalam tahapan ini akan dibentuk suatu arsitektur sistem berasarkan 

persyaratan yang telah ditetapkan, dan juga mengidentifikasi dan 

menggambarkan abstraksi dasar sistem perangkat lunak dan hubungan-

hubungannya. 

2.5.3. Implementasi dan Unit Testing 

Dalam tahapan ini, hasil dari desain perangkat lunak akan di realisasikan set 

program atau unit program. Setiap unit akan diuji apakah sudah memenuhi 

spesifikasinya. 

  



2.5.4. Integrasi dan Pengujian Sistem 

Dalam tahapan ini, setiap unit program akan diintegrasikan satu sama lain dan 

diuji sebagai satu sistem yang utuh untuk memastikan system sudah memenuhi 

persyaratan yang ada. Setelah itu sistem akan dikirim ke pengguna sistem. 

2.5.5.  Operasi dan Pemeliharaan 

Dalam tahapan ini, system diinstal dan mulai digunakan. Selain itu juga 

memperbaiki eror yang tidak ditemukan pada tahap pembuatan. Dalam tahap ini 

juga dilakukan pengembangan system seperti penambahan fitur dan fungsi baru. 

 

2.6. Alat-alat Pengembangan Sistem 

2.6.1. Bagan Alir Dokumen 

Menurut Romey, Marshall dan Steinbart (2014) Bagan Alir Dokumcen 

(Flowchart) sebagai berikut. 

“Bagan (chart) yang menunjukan alir (flow)  didalam program atau 

prosedur sistem logika. Bagan alir dapat digunakan terutama untuk alat 

bantu komunikasi dan untuk dokumentasi”. 

 

Berikut adalah simbol-simbol Bagan Alir Dokumen : 

Tabel 2.1. Simbol Bagan Alir Dokumen 

Simbol Keterangan 
 

Dokumen 

Menunjukkan dokumen input dan output baik untuk 

proses manual, mekanik ataupun komputer. 
 

Berbagai Salinan Dokumen Kertas 

Digambarkan dengan cara menumpuk simbol 

dokumen dan mencetak nomor dokumen dibagian 

depan suut kanan atas. 
 

Jurnal Buku Besar 

Jurnal atau buku akuntansi berbasis kertas. 

  

 

Penghubung (konektor dalam halaman) 

Menghubungkan arus pemrosesan pada halaman 

yang sama, penggunanya menghindari garis yang 

melintas halaman. 

 

  



Tabel 2.1 Simbol Bagan Alir Dokumen (Lanjutan) 

 

Simbol Keterangan 
 

Hubungan Komunikasi 

Transmisi data dari suatu lokasi geografis ke lokasi 

lainnya via garis komunikasi. 

 

Database 

Data yang disimpan secara elektronik dalam database. 

 

 

Proses Komputerisasi 

Fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer, 

biasanya dihasilkan perubahan dalam data atau 

informasi. 

 

Arus Dokumen 

Mengarahkan arus dokumen, arus normal kebawah dan 

kekanan. 

 

Entri Data Elektronik 

Alat entri data elektronik seperti komputer, terminal, 

tablet atau telepon. 

 

Kegiatan Manual 

Menunjukkan pemrosesan pekerjaan secara manual. 

 

 

Terminal  

Awal, akhir atau titik intrupsi dalam proses, juga 

digunakan dalam mengindikasikan pihak luar. 

 

Arsip 

N = Diarsip urut angka, A = Diarsip urut huruf, D = 

Diarsip urut tanggal. 

 

 

 

 

 

N D 

A 



Tabel 2.1Simbol Bagan Alir Dokumen(Lanjutan) 

 

Simbol Keterangan 
 

Keputusan  

Langkah pembuat keputusan. 

 

 

Alat Input dan Output Elektronik 

Entri data elektronik dan symbol output digunakan 

bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk 

keduanya. 

 

Penghubung Beda Halaman 

Untuk menyatakan sambungan dari satu proses ke proses 

lainnya dalam halaman yang berbeda. 

 

Anotasi (catatan tambahan) 

Penambah komentar deskripsi atau catatan klarifikasi. 

 

Pita Magnetik 

Menunjukkan input atau output menggunakan pita 

magnetic 

 

Output Elektronik  

Alat entri data elektronik seperti komputer, terminal, 

monitor atau layar. 

 

Sumber : Romey, Marshall dan Steinbart (2014) 

2.6.2. DFD (Data Flow Diagram ) 

Menurut Rossa dan Shalahuddin (2011) dalam buku berjudul Rekayasa 

Perangkat Lunak Terstruktur dan berorientasi objek sebagai berikut: 

“DFD adalah representasi grafik yang menggambarkan aliran 

informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data 

yang mengalir dari masukan (input) dan keluaran (output)”. 

Simbol atau lambang yang digunakan dalam membuat Data Flow 



Diagram (DFD) ada 4 (empat) buah, yaitu sebagai berikut :  

 

Tabel 2.2 Simbol-simbol Data Flow Diagram 

Simbol Keterangan 

 Proses atau fungsi atau prosedur 

Pada pemodelan perangkat lunak yang akan 

diimplementasikan dengan pemograman 

terstruktur, maka pemodelan notasi inilah yang 

harusnya menjadi fungsi atau prosedur didalam 

kode pemograman. 

 File atau basis data atau penyimpanan 

Pada pemodelan perangkat lunak yang akan 

diimplementasikan dengan pemograman 

terstruktur maka pemodelan notasi inilah yang 

harusnya dibuat menjadi tabel-tabel basis data 

yang dibutuhkan, tabel-tabel ini juga harus sesuai 

dengan perancangan tabel-tabel pada basis data 

ERD, CDM, PDM. 

 Entitas 

Entitas luar (External Entity) atau masukan atau 

keluaran atau orang banyak yang 

memakai/berinteraksi dengan perangkat lunak 

yang dimodelkan atau yang berkaitan engan aliran 

data dari system yang di modelkan. 

 Aliran Data 

Merupakan data yang dikirim antar proses, dari 

penyimpanan ke proses, atau dari proses ke 

masukan (input) atau keluaran (output). 

Sumber : Rossa - Shalahuddin (2011) 

 
2.6.3. ERD (Entity Relationship Diagram) 

Menurut Rossa dan Shalahuddin (2011) dalam buku berjudul Rekayasa 

Perangkat Lunak Terstruktur dan berorientasi objek sebagai berikut: 

“Entity Relationship diagram (ERD) adalah pemodelan basis data 

relasional”. 

Dibawah ini symbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan Entity 

Relationship Diagram (ERD)sebagai berikut: 

  



Tabel 2.3 Simbol-simbol Entity Relationship Diagram 

Simbol Keterangan 

 Entitas  

Entitas merupakan data inti yang akan disimpan, 

bakal tabel pada basis data. 

 Atribut 

Field atau kolom data yang butuh disimpan dalam 

suatu entitas. 

 Atribut kunci primer 

Field atau kolom data yang butuh disimpan dalam 

suatu entitas dan digunakan sebagai kunci akses 

record yang diinginkan. 

 Atribut multinilai/multivalue 

Field atau kolom data yang butuh disimpan dalam 

suatu entitas yang dapat memiliki nilai lebih dari 

satu. 

 Relasi  

Relasi yang menghubungkan antar entitas. 

 Asosiasi/Association 

Penghubung antar relasi dan entitas dimana kedua 

ujungnya memiliki multiplicity kemungkinan 

jumlah pemakaian 

 

Sumber: Menurut Rossa dan Shalahuddin (2011) 

 

Kardinalitas relasi menunjukan jumlah maksimum entitas yang dapat 

berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kardinalitas relasi 

yang terjadi antar entitas dapat berupa notasi yang dapat dilihat pada gambar 

2.2 sebagi berikut. 

  

Kunci primer 



1. Relasi satu-ke-satu (one-to-one)  

 

Gambar 2.2 Relasi Satu-ke-satu (One-to-one) 

Entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak dengan satu 

entitas pada himpunan entitas B, dan juga sebaliknya setiap entitas pada 

himpunan B berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan 

entitas A.  

2. Relasi Satu-ke-Banyak (one-to-many) 

  

 

Gambar 2.3 Relasi Satu-ke-Banyak (one-to-many) 

Entitas pada himpuna entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas 

pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya dimana setiap entitas pada 

himpunan entitas B berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada 

himpuan entitas A. 

3. Relasi banyak-ke-banyak (many-to-many) 

       

    

Gambar 2.4 Relasi Banyak-ke-Banyak (many-to-many) 

Entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak 

entitas pada himpunan entitas B, demikian juga sebaliknya, dimana setiap 

entitas padahimpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas 

pada himpunan entitas A. 
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2.7. Kamus Data 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2011) mendefinisikan kamus data 

sebagai berikut : 

“Kamus data adalah kumpulan daftar elemen data yang mengalir pada 

sistem perangkat lunak sehingga masukan (input) dan keluaran (output) dapat 

dipahami secara umum (memiliki standar cara penulisan)”. 

Kamus data memiliki beberapa simbl untuk menjelaskan informasi 

tambahan sebagai berikut : 

No. Simbol Keterangan 

1 = Disusun atau berdiri dari 

2 + Dan 

3 [|] Baik ....atau..... 

4 () n kali diulang/ bernilai banyak 

5 {}n Data opsional 

6 *....* Batas komentar 

Sumber : Rosa - Shalahuddin (2011) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

 

 

3.1 Sejarah Singkat Notaris Dila Meilinda S.H.,M.Kn. 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta 

Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan 

oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal 

pembuatan akta, menyimpan akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu 

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 

pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Notaris/PPAT 

Dila Meilinda, S.H, M.Kn. di sah kan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia yang bernomor AHU-286.AH.02-TH 2009 pada 

tanggal 21 Juli 2009 di Kabupaten Pesawaran. Dan pada saat itu kantor Notaris 

Dila Meilinda, S.H, M.Kn.berkerja sama dengan BCA Finance. PT BCA Finance 

adalah perusahaan pembiayaan otomotif seperti roda dua dan roda empat, pada 

Tahun 2010. Dan pada tahun 2011 Notaris/PPAT Dila Meilinda bekerja sama 

dengan leasing Al-ijarah dan menambah kerja sama dengan PT Suzuki Finance. 

Kerja sama dengan leasing yang sudah ada berlanjut sampai dengan saat 

ini. Dan bahkan ada banyak leasing yang sudah berkerja sama dan menjadi mitra 

Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn. antara lain PT FIF (Federal International 

Finance) yang berada di provinsi Lampung dan memiliki 6 cabang pada tiap 

kabupaten/kota, antara lain kantor cabang PT FIF yang berkedudukan di Bandar 

Lampung, kantor cabang PT FIF yang berkedudukan di Kotabumi kabupaten 

Lampung Utara, kantor cabang PT FIF yang berkedudukan di Bandar Jaya 

kabupaten Lampung Tengah,  kantor cabang PT FIF yang berkedudukan di kota 

Metro, kantor cabang PT FIF yang berkedudukan di Kalianda kabupaten 

Lampung Selatan, dan kantor cabang PT FIF yang berkedudukan di kabupaten 

Pringsewu. Selain itu, leasing lain yang juga bekerja sama dengan Notaris Dila 

Meilinda, S.H., M.Kn yaitu PT ACC (Astra Credit Companies), PT Clipan 

Finance, PT OTO Multiartha, dan PT Finansia Multi Finance (Kredit  Plus) yang 

juga memiliki beberapa kantor cabang yang berada di provinsi Lampung, antara 



lain kantor cabang PT Finansia Multi Finance (Kredit  Plus) yang berkedudukan 

di kota Bandar Lampung dan kantor cabang PT Finansia Multi Finance (Kredit  

Plus) yang berkedudukan di kota Metro. 

 

3.2 Proses Bisnis Berjalan 

Sistem berjalan yang terdapat pada kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., 

M.Kn. dimulai dengan kantor leasing memberikan berkas yang akan dibuat Akta 

Jaminan Fidusia (AJF). Kemudian notaris menerima berkas dan  memberikan 

kepada bagian penomoran untuk menomori AJF. Setelah dinomori, berkas 

diberikan kepada bagian penginputan. Dan bagian penginputan penginput data 

AJF secara offline dengan menggunakan mailingdari master Fidusia yang terdapat 

di kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn, dan meninputkan secara online 

melalui website www.fidusia.AHU.go.id. 

Website www.fidusia.AHU.go.id adalah aplikasi Fidusia online yang 

dibuat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum  atau Dirjen AHU 

dan di sah kan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Setelah diinputkan secara online kemudian bagian penginputan mencetak 

hasil inputan online dan surat pernyataan serta Pembayaran Nomor Bukan Pajak 

(PNBP) untuk dibayarkan ke bank kemudian muncul sertifikat yang akan di 

berikan kepada notaris bersama dengan hasil cetak SJF online. Selain itu AJF 

yang sudah diinputkan secara offline, kemudian dibuatkan salinan asli AJF atau 

minuta akta untuk di arsipkan oleh notaris itu sendiri.Setelah semua selesai, AJF 

offline serta sertifikat yang yang sudah dibayarkan ke bank kemudian diserahkan 

lagi kepada leasing yang bersangkutan untuk proses pembayaran dan pemberian 

berkas baru. 

Demikian sistem kerja berjalan yang dilangsungkan dan dijalankan pada  

kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di kabupaten 

Pesawaran. 

  

http://www.fidusia.ahu.go.id/
http://www.fidusia.ahu.go.id/


3.3 Visi dan Misi Organisasi 

 Visi: 

“ Terwujudnya kantor Notaris/PPAT yang bersih, professional, serta 

menjunjung tinggi keluhuran martabat jabatan Notaris” 

 Misi: 

1. Melakukan  kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut 

memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa 

kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan 

peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan. 

2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan 

anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara 

profesional, guna menjaga dan 

mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris. 

3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, 

meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu 

kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, 

 ceramah,  seminar dan 

sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah. 

4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, 

fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan 

harkat dan martabat profesi jabatan Notaris. 

5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja-sama 

dengan badan, lembaga dan  organisasi lain, baik di dalam maupun 

dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama 

dengan perkumpulan termasuk dengan  lembaga pendidikan atau 

instansi yang terkait dan yang mempunyai 

hubungan dengan lembaga kenotariatan. 

 

  



3.4 Struktur Organisasi Notaris Dila Meilinda SH,MKn 

Pada umumnya perusahaan menyusun struktur organisasi agar aktivitas 

dapat berjalan dengan baik dan teratur serta terdapat pembagian tugas, wewenang, 

dan tanggung jawab dalam perusahaan. Melalui struktur organisasi akan terlihat 

jelas tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing bagian sehingga 

mempermudah pimpinan unuk mengadakan pengawasan dan meminta 

pertanggungjawaban atas tugas yang dibebankan pada setiap masing-masing 

bagian. 

Di kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn. terdapat struktur organisasi 

yang menjadi dasar prinsip organisasi dalam pembagian tugas dan wewenang. 

Berikut pembagian struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab pada 

kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Notaris/PPAT Dila Meilinda,S.H.,M.Kn di Kabupaten Pesawaran, Lampung 

 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi  
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3.5  Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab  

1.  Notaris 

Notaris adalah pemilik dan pendiri kantor atau organisasi yang 

mempunyai tanggung jawab penuh dalam berlangsungnya kegiatan 

yang terjadi pada kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn. 

Adapun wewenang dan tanggung jawab Notaris pada kantor 

Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun dan menetapkan sistem manajemen organisasi secara 

keseluruhan 

b. Menetapkan pencapaian untuk jangka panjang 

c. Melaksanakan tinjauan manajemen 

d. Memastikan ketercukupnnya sumber daya 

e. Bertanggung jawab merencanakan dan 

mengembangkankegiatan yang di lakukan pada setiap pekerjaan 

f. Serta membuat kebijakan organisasi untuk pencapaian target 

keuntungan yang besar 

 

2.  Bagian Pengambilan berkas  

Bagian pengambian berkas adalah salah satu bagian atau tugas 

yang terdapat di kantor notaris. Adapun wewenang dan tanggung 

jawab Bagian Pengambilan berkas pada kantor Notaris Dila 

Meilinda, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut: 

a. Mengambil berkas dari leasing yang sudah dikonfirmasi oleh 

pihak leasing dan notaris yang bersangkutan 

b. Memberikan tanda terima berkas kepada Notaris 

 

3. Bagian penomoran berkas 

Bagian penomoran berkas adalah bagian yang penting karna pada 

bagian ini berkas yang telah diterima dari pihak leasingdicek dan 

dinomori berdasarkan nomor urut akta.Adapun wewenang dan 

tanggung jawab bagian penomoran berkas pada kantor Notaris Dila 

Meilinda, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut: 



a. Memberi nomor akta pada berkas 

b. Memberi tanggal pada berkas saat berkas datang 

c. Serta membuat tanda terima dari Notaris ke leasing. 

4. Bagian Penginputan Akta 

Bagian penginputan akta betugas untuk menginputkan data-data 

yang dibutuhkan dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia 

(AJF).Adapun wewenang dan tanggung jawab bagian penomoran 

berkas pada kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn. adalah 

sebagai berikut: 

a. Menginputkan data debitur seperti nomor KTP, nama lengkap, 

alamat lengkap, status dan pekerjaan 

b. Menginputkan data leasing yang bersangkutan seperti nomor 

leasing dan alamat lengkap kantor leasing 

c. Menginputkan identitas kendaraan seperti merk kendaraan, type 

kendaraan, tahun dikeluarkan, kondisi (Baru/Bekas Pakai), nomor 

rangka, nomor mesin, nama pemilik serta nomor BPKB dan 

nomor Polisi jika kondisi kendaraan adalah bekas pakai. 

d. Menginputkan keterangan yang tertera di surat perjanjian, seperti 

nomor kontrak, nilai objek dan nilai penjaminan. 

 

5. Bagian Penginputan Sertifikat Fidusia  

Bagian penginputan sertifiat fidusia bertugas untuk membuat 

sertifikat sebagai salah satu bukti otentik mengenai perjanjian 

antara leasing dan Notaris.Adapun wewenang dan tanggung jawab 

bagian penginputan sertifikat fidusia pada kantor Notaris Dila 

Meilinda, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut 

  



a. Membuat sertifikat fidusia 

b. Meminta otorisasi dari Notaris 

 

6. Bagian pengiriman berkas  

Bagian pengiriman berkas bertugas untuk mengirimkan akta 

jaminan fidusia, sertifikat fidusia yang sudah dilampiri dengan 

tanda terima.Adapun wewenang dan tanggung jawab bagian 

pengiriman berkas pada kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn. 

adalah sebagai berikut: 

a. Membayar PNBP ke bank 

b. Packing akta jaminan fidusia 

c. Melampirkan sertifikat fidusia serta tanda terima yang sudah di 

tanda tangani bersama akta jaminan fidusia 

d. Mengirimkan seluruh berkas kembali ke leasing. 

 

3.6 Lokasi Perusahaan 

Kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn. berlokasi di Jalan Terusan 

Imam Bonjol nomor 33 Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten 

Pesawaran, Provinsi Lampung kode pos 35366. 

 

Sumber : Google Maps 

Gambar 3.2 Lokasi Kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn. 

3.7 Logo Perusahaan 



 Logo perusahaan adalah salah satu objek yang membedakan antara satu 

perusahaan dengan perusahaan yang lainnya.Setiap perusahaan memiliki logo 

yang berbeda dan memiliki arti tersendiri bagi sebuah perusahaan. Berikut ini 

gambar logo perusahaan pada kantor notaris Dila Meilinda, S.H., M.kn. 

 

 

 

Sumber:Notaris/PPAT Dila Meilinda SH.M.Kn di  Kabupaten Pesawaran, Lampung 

Gambar 3.3 Logo Perusahaan 

 

Makna Logo Perusahaan : 

1. Burung garuda 

Bangsa Indonesia telah memilih burung garuda sebagai lambang 

kebangsaan yang besar, karena burung garuda adalah burung yang penuh 

percaya diri, energik, dan dinamis.Ia terbang menguasai angkasa dan 

memantau keadaan sendiri, tak suka bergantung pada orang lain. 

2. Warna emas pada burung garuda 

Warna kuning emas melambangkan bangsa yang besar dan berjiwa 

priyagung sejati.Selain itu, warna emas juga melambangkan kejayaan. 

3. Jumlah helai bulu pada burung garuda 

Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan bangsa 

Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain: 

a. Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17 helai, 

melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan. 



b. Jumlah bulu pada ekor burung garuda berjumlah 8 helai, yang 

melambangkan bulan terjadinya proklamasi kemerdekaan yaitu pada 

bulan ke-8/ bulan Agustus. 

c. Jumlah bulu di bawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19 helai 

d. Jumlah bulu di leher burung garuda yang berjumlah 45, 

melambangkan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

 

4. Perisai 

Perisai merupakan lambang pertahanan negara Indonesia. Gambar perisai 

tersebut dibagi menjadi lima bagian, antara lain: bagian latar belakang 

yang dibagi menjadi empat bagian dengan warna merah putih berselang 

seling (warna merah putih melambangkan warna bendera nasional 

Indonesia, merah berarti berani sedangkan warna putih berarti suci), dan 

sebuah perisai kecil berwarna hitam yang berada tepat ditengah-tengah. 

garis lurus horizontal yang membagi perisai tersebut menggambarkan 

garis khatulistiwa yang tepat melintasi Indonesia di tengah-tengah. 

 

5. Gambar pada perisai 

Setiap gambar yang terdapat pada perisai berhubungan dengan simbol dari 

Pancasila. 

a. Bintang Tunggal 

Sila ke-1 :Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala lima 

menggambarkan agama-agama besar di Indonesia, yaitu Islam, 

Kristen, Hindu, Buddha, dan juga ideologi sekuler sosialisme. 

b. Rantai Emas 

sila ke-2 : Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab 

Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan 

hubungan manusia satu dengan yang lainnyayang saling 

membantu.Gelang yang lingkaran menggambarkan wanita sedangkan 

gelang yang persegi menggambarkan pria. 

c. Pohon Beringin 



Sila ke-3 :Persatuan Indonesia 

Pohon beringin adalah sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang – 

sebuah akar panjang yang menunjang pohon yang besar tersebut 

dengan bertumbuh sangat dalam ke dalam tanah.Hal ini 

menggambarkan kesatuan Indonesia.Pohon ini juga memiliki banyak 

akar yang menggantungdi ranting-rantingnya.Hal ini menggambarkan 

Indonesia sebagai negara kesatuan namun memiliki berbagai akar 

budaya yang berbeda-beda. 

d. Kepala Banteng 

Sila ke-4 :Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan 

Dalam Permusyawaratan/Perwakilan 

Banteng adalah binatang sosial, sama hal nya dengan manusia dimana 

pengambilan keputusan yang dilakukan bersama (musyawarah), 

gotong royong, dan kekeluargaan merupakan nilai-nilai khas bangsa 

Indonesia. 

e. Padi dan Kapas 

Sila ke-5 :Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Padi dan kapas (menggambarkan pangan dan sandang) merupakan 

kebutuhan pokok setiap masyarakat Indonesia tanpa melihat status dan 

kedudukan.Hal ini menggambarkan persamaan sosial dimana tidak ada 

kesenjangan sosial antara satu dengan yang lainnya, namun hal ini 

bukan berarti bahwa negara Indonesia memakai ideologi komunisme. 

 

6. Pita di kaki burung garuda 

Pita yang dicengkram oleh burung garuda bertuliskan semboyan negara 

Indonesia, yaitu “Bhinneka Tunggal Ika”. Bhinneka Tunggal Ika berasal 

dari kalimat bahasa Jawa Kuno karangan Mpu Tantular yang berarti 

“Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu” yang menggambarkan keadaan 

bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam suku, budaya, adat-

istiadat, kepercayaan, namun tetap adalah satu bangsa, bahasa, dan tanah 

air. 

 



3.8 Makna Cap Notaris 

Cap atau stempel yang digunakan oleh kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., 

M.Kn adalah cap kenotariatan yang telah di sah kan oleh pemerintah dan diatur 

dalam perundang-undangan. 

 

 

 

Sumber:Notaris/PPAT Dila Meilinda SH.M.Kn di  Kabupaten Pesawaran, Lampung 

Gambar 3.4 Cap Notaris 

 

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. 

M.02.HT.03.01 tahun 2007 menyatakan bahwa : 

“Stempel notaris berbentuk lingkaran dan memiliki diameter lingkaran luar = 3,5 

cm, memiliki diameter lingkaran dalam = 2,5 cm. Dalam stempel notaris jarak 

antara ligkaran luar dan dalam = 0,5 cm, dan ruang pada lingkaran dalam 

memuat lambang Negara RI yaitu Burung Garuda. 

Dalam stempel notaris, ruang diantara lingkar dalam dan lingkar luar dituliskan 

nama notaris, alamat lengkap, atau nama lengkap dan gelar, jabatan dan tempat 

kedudukan notaris yang bersangkutan.” 

  



Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1958 berbunyi : 

“Bahwa pengaturan penggunaan cap/stempel jabatan yang memuat lambang 

Negara oleh Notaris dalam undang-undang, sementara penggunaan lambang 

negara oleh Pejabat Negara diatur hanya dalam peraturan pemerintah menurut 

pemohon adalah tidak layak.” 

Dalam Undang-Undang Rpublik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang 

jabatan Notaris yang berbunyi : 

“Bahwa notaris adalah merupakan jabatan atau notaris fungsional, itu 

dapat dilihat dari ciri bahwa notaris menerima tugasnya dari negara 

dalam bentuk delegasi dari negara.” 

Hal ini merupaan salah satu rasio notaris di Indonesia memakai lambang 

negara yaitu Burung Garuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Aktivitas Praktek Kerja Lapangan 

 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan dilakukan penulis selama 1bulan 24 hari 

dimulai dari tanggal 23 November 2015 sampai dengan 16 Januari 2016. Penulis 

ditempatkan pada bagian penginputan Akta Jaminan Fidusia di kantor Notaris 

Dila Meilinda, S.H., M.Kn yang beralamatkan di Jalan Terusan Imam Bonjol 

nomor 33 Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. 

Aktivitas PKL Pada kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn, penulis 

ditempatkan di bagian Penginputan, tugas-tugas yang dlakukan selama PKL 

adalah : 

Tabel 4.1 Kegiatan PKL di Kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn 

Tgl/Bln/Thn 

 

Kegiatan  PKL  

23-Nov-2015 Penginputan data fidusia online 

24-Nov-2015 Penginputan data fidusia online 

25-Nov-2015 Penginputan data fidusia  

26-Nov-2015 Menulis buku daftar akta 

27-Nov-2015 Menulis buku daftar akta 

30-Nov-2015 menjahit akta fidusia 

01-Des-2015 Menulis buku daftar akta 

02-Des-2015 Penginputa data fidusia 

03-Des-2015 Penginputa data fidusia online 

04-Des-2015 Penginputa data fidusia 

05-Des-2015 Penginputa data fidusia 

07-Des-2015 Penginputa data fidusia 

Tabel 4.1 Kegiatan PKL di Kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn (lanjutan) 

 



08-Des-2015 menjahit data fidusia 

09-Des-2015 Penginputa data fidusia online 

10-Des-2015 Penginputa data fidusia online 

11-Des-2015 Menulis buku daftar akta 

12-Des-2015 Menulis buku daftar akta 

13-Des-2015 Penginputa data fidusia online 

14-Des-2015 Penginputa data fidusia online 

15-Des-2015 Penginputa data fidusia online 

16-Des-2015 Penginputa data fidusia  

17-Des-2015 Menulis buku daftar akta 

18-Des-2015 Penginputa data fidusia online 

19-Des-2015 Penginputa data fidusia  

21-Des-2015 Penginputa data fidusia  

22-Des-2015 Penginputa data fidusia  

23-Des-2015 Penginputa data fidusia  

24-Des-2015 Penginputa data fidusia  online 

26-Des-2015 Penginputa data fidusia  

28-Des-2015 Menjahit data fidusia  

29-Des-2015 Penginputa data fidusia  

30-Des-2015 Penginputa data fidusia online 

31-Des-2015 Penjelasan tentang kenotarisan 

02-Jan-2016 Penginputa data fidusia  

04-Jan-2016 Penginputa data fidusia online 

Tabel 4.1 Kegiatan PKL di Kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn (lanjutan) 

 

 



05-Jan-2016 Penginputa data fidusia online 

06-Jan-2016 Menjahit akta fidusia 

07-Jan-2016 Menjahit akta fidusia 

08-Jan-2016 Menulis daftar akta 

09-Jan-2016 Penginputan data fidusia 

11-Jan-2016 Penginputan data fidusia 

12-Jan-2016 Penginputan data fidusia online 

13-Jan-2016 Menjahit akta fidusia  

14-Jan-2016 Menjahit akta fidusia 

15-Jan-2016 Penginputan data fidusia 

16-Jan-2016 Penginputan data fidusia online 

 

4.2 Deskripsi Tugas  

Pada kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn, penulis membantu bagian 

Penginputan dalam menginput Akta Jaminan Fidusia secara offline dan 

penginputan Sertifikat Jaminan Fidusia secara online. Penulis menginputkan data 

antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari debitur, identitas kendaraan, nilai 

penjamin, harga barang, nomor kontrak dan tanggal perjanjian serta alamat Kantor 

Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Data-data ini masih dimasukkan 

secara semi terkomputerisasi kedalam Microsoft Office Wordmenggunakkan 

master mailings. 

 

4.3 Prosedur Sistem yang Berjalan 

Prosedur sistem kerja yang berjalan dimulai saat karyawan Bagian 

pengambilan berkas mengambil berkas-berkas dari pihak leasing untuk dibuatkan 

AJF serta SJF.Kemudian berkas yang sudah diterima diberi nomor Akta oleh 

karyawan bagian penomoran Berkas.Setelah  diberi nomor akta dan diberi jam 

mulai serta jam selesai penginputan akta oleh bagian penomoran berkas, 

kemudian bagian penginputan AJF memasukkan data-data seperti Kartu Tanda 



Penduduk (KTP) dari debitur, identitas kendaraan, nilai penjamin, harga barang, 

nomor kontrak dan tanggal perjanjian serta alamat Kantor Panitera Pengadilan 

Negeri yang bersangkutan secara semi terkomputerisasi kedalam aplikasi 

Microsoft Office Wordmenggunakkan master mailing yang ada di kantor Notaris 

Dila Meilinda, S.H., M.Kn. Setelah selesai menginputkan SJF secara offline, 

bagian penginputan membuat salinan akta (minuta) untuk diarsipkan. Setelah 

selesai membuat AJF serta minuta, bagian penginputan menginput SJF secara 

onlinemelalui website www.fidusia.AHU.go.id.Setelah semua data selesai 

diinputkan, bagian penginputan mencetak AJF serta SJF dan juga mencetak PNBP 

untuk dibayarkan ke bank.AJF dan SJF yang sudah dicetak serta bukti 

pembayaran PNBP kemudian diserahkan kembali kepada pihak leasing untuk 

proses pembayaran dan pemberian berkas yang baru. 

Jenis-jenis arsip yang ada pada, kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn, 

yaitu : 

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan STNK Kendaraan debitur 

b. Formulir Pembiayaan Individu 

c. Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia 

d. Perjanjian Pembayaran Konsumen 

e. AJF 

f. Pernyataan Jaminan 

4.4 Teknik Pengumpulan Data Pengarsipan Berkas di kantor Notaris Dila 

Meilinda, S.H., M.kn 

 

1. Pengamatan (observasi) 

Mengamati bagaimana prosedur pengarsipan berkas yang telah digunakan 

di kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn dengan menggunakan 

Microsoft Office Word. Dalam penginputan membutuhkan waktu yang 

cukup lama. 

2. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan bagian penginputan mengenai 

prosedur pengarsipan berkas, dari hasil wawancara tersebut didapatkan 

bahwa sistem penginputan menggunakan Microsoft Office Wordselain 

http://www.fidusia.ahu.go.id/


membutuhkan waktu yang lama dalam proses penginputan, juga 

memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengarsipan. 

3. Studi Pustaka 

Mengumpulkan data literartur dari buku dan internet tentang Analisis dan 

Perancangan pengarsipan berkas. 

4. Dokumentasi 

Mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengarsipan 

berkas. 

 

4.5 Fungsi Sistem yang Berjalan 

Analisis dan Perancaran Aplikasi Penginputan Akta jaminan Fidusia inilah 

yang akhirnya dijadikan sebagai judul laporan PKL penulis. 

 

4.5.1 Fungsi Terkait dalam Pengarsipan Berkas di kantor Notaris Dila 

Meilinda, S.H., M.Kn. 

 

Sistem penginputan Akta Jaminan Fidusia ada kantor Notaris Dila 

Meilinda, S.H., M.Kn. ini terdapat beberapa fungsi yang terkait, antara lain 

sebagai berikut: 

 

1. Bagian Pemberkasan 

Fungsi bagian  pemberkasan dalam sistem penginputan Akta Jaminan 

Fidusia ini adalah mengambil berkas yang akan diinputkan serta 

mengirimkan kembali AJF serta SJF yang telah dibuat kepada pihak 

leasing. 

2. Bagian Penomoran 

Fungsi bagian  penomoran dalam sistem penginputan Akta Jaminan 

Fidusia ini adalah menomori berkas yang akan diinputkan dan memberi 

jam mulai serta jam selesai waktu penginputan Akta Jaminan Fidusia. 

3. Bagian Penginputan 

Fungsi bagian  penginputan dalam sistem penginputan Akta Jaminan 

Fidusia ini adalah memasukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan 

untuk membuat Akta Jaminan Fidusia serta Sertifikat Jaminan Fidusia. 



4. Pimpinan 

Fungsi Pimpinan dalam sistem penginputan Akta Jaminan Fidusia ini 

adalah untuk mengotorisasi AJF serta SJF yang telah dibuat. 

 

4.5.2. Dokumen-dokumen yang Digunakan dalam Pengarsipan Berkas di 

kantor Notaris Dila Meilinda, S.H., M.Kn 

 

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) debitur 

Dokumen berisi identitas debitur sebagai bukti untuk melakukan 

penjaminan oleh pihak leasing. 

2. Surat Pernyataan Penjamin 

Surat yang menyatakan bahwa penjamin bersedia untuk menjaminkan 

kendaraan yang diambil.Dalam dokumen ini berisi pernyataan bahwa 

seseorang siap mengikatkan diri untuk menjamin seluruh hutang 

pembiayaan. 

3. Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia 

Surat yang menyatakan bahwa pemberi kuasa memberikan kuasa dengan 

hak substitusi kepada pihak leasing yang bersangkutan yang bertindak 

sebagai pemberi fasilitas atau penerima kuasa. 

4. Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen 

Dokumen ini berisi perjanjian antara kedua pihak, yaitu pihak leasing dan 

debitur mengenai kendaraan dan harga serta ketentuan-ketentuan yang 

berlaku. 

5. BPKB kendaraan 

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau sering disebut BPKB.Dokumen 

ini berisi identitas kendaraan yang dijaminkan seperti nomor BPKB, 

nomor polisi, warna kendaraan, jenis kendaraan, tahun dibuat, nomor 

rangka serta nomor mesin. 

6. STNK kendaraan 

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) berisi identitas kendaraan yang 

dijaminkan seperti nomor BPKB, nomor polisi, warna kendaraan, jenis 

kendaraan, tahun dibuat, nomor rangka serta nomor mesin.Tetapi STNK 

ini hanya digunakan jika kendaraan yang dijaminkan baru, dan belum ada 

BPKB.  



4.5.3. Bagan Alir Dokumen SistemPengarsipan Berkasyang sedang berjalan 

 

Keterangan : 

AJF : Akta Jaminan Fidusia 

BB : Buku Besar 

 

Gambar 4.1 Bagan Alir Dokumen Sistem Pengarsipan Berkasyang Sedang 

Berjalan 

 

 

 

 

 

 



4.5.4. Bagan Alir Dokumen Aplikasi Pengarsipan BerkasUsulan 

 

Gambar 4.2 Bagan Alir Dokumen Sistem Pengarsipan Berkas 

 

4.5.5. Analisis Kebutuhan SistemPengarsipan Berkas 

1. Kebutuhan Fungsional 

a. Sistem memiliki akses untuk masuk ke penginputan data Akta 

Jaminan Fidusia ini. 

b. Sistem dapat melakukan penyimpanan data Akta Jaminan Fidusia 

yang telah dibuat dengan penyimpanan khusus. 

c. Sistem dapat melakukan proses pencarian data Akta Jaminan Fidusia 

untuk pembuatan laporan-laporan kapanpun dibutuhkan. 



2. Kebutuhan Nonfungsional 

a. Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) dalam sistem ini adalah alat 

yang digunakan untuk penginputan Akta Jaminan Fidusia dan 

pencetakan Akta Jaminan Fidusia, dan laporan-laporan. Perangkat 

Keras yang digunakan adalah PC, monitor, mouse dan printer. 

b. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) dalam sistem ini adalah 

program yang digunakan. Perangkat lunak yang digunakan antara lain 

: 

a) Windows XP sebagai sistem operasi 

b) Aplikasi Fidusia offline sebagai program penginputan Akta 

Jaminan Fidusia 

c) MySQL tempat untuk mengolah database. 

d) Borland Delphi 7 sebagai bahasa pemrograman. 

c. Informasi 

Menyajikan informasi data Akta Jaminan Fidusia yang telah 

diinputkan. 

d. Security 

Sistem aplikasi menggunakan password untuk menjaga keamanan 

data. 

 

4.6. Perancangan Sistem 

4.6.1 Diagram Konteks SistemPengarsipan Berkasyang Diusulkan 

Diagram Konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan 

menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks ini menjelaskan 

hubungan antara karyawan, proses penginputan, dan pimpinan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Konteks Sistem Pengarsipan Berkas Akta Jaminan Fidusia 



 

4.6.2 Data Flow Diagram(DFD) Level 0 SistemPengarsipan Berkas yang 

Diusulkan 

 

Data Flow Diagram yaitu suatu model logika data atau proses yang dibuat 

untuk menggambarkan aliran data dari atau ke sistem, dimana data disimpan 

untuk proses yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi yang terjadi antara 

data dengan proses dikenakan pada data tersebut dapat dilihat ada gambar 

dibawah ini : 

 

Gambar 4.4Data Flow Diagram (DFD) Level 0 Sistem Pengarsipan Berkas 

  



4.6.3 Entity Relationship DiagramPengarsipan Berkas yang Diusulkan 

 

  

Gambar 4.5 Entity Relationship Diagram 

 

4.6.4 Relasi Antar Tabel Sistem Pengarsipan Akta Jaminan Fidusia yang 

Diusulkan 

 

 

 

Gambar 4.6 Relasi Antar Tabel 

  



4.6.5 Spesifikasi Tabel 

Spesifikasi tabel basis data merupakan tahapan desain tabel yang berfungsi 

untuk melakukan penyimpanan data. Adapun strukur basis data yang digunakan 

dalam aplikasi Pengarsipan Berkas adalah sebagai berikut : 

1. Tabel Login 

Nama Tabel : Tabel_Login 

Fungsi Tabel : Sebagai media penyimpanan data validasi login pengguna 

Primary Key : username 

Foreign Key : - 

Tabel 4.1 Tabel Login 

No Name Field Type Size 

1 Username Varchar 15 

2 Password Varchar 10 

 

2. Tabel SJF 

Nama Tabel : Tabel_SJF 

Fungsi Tabel : Sebagai pemberitahuan tentang identitas SJF 

Primary Key : KodeSJF 

Foreign Key : - 

Tabel 4.2 Tabel Finance 

No Name Field Type Size 

1 KodeSJF Int 20 

2 Waktu Tunggu Varchar 20 

3 Lama Eksekusi Varchar 30 

4 Keterangan Varchar 20 

5 Scan Varcahar 20 

 

 

3. Tabel Pendaftaran AJF 

Nama Tabel : Tabel_Pendaftaran_AJF 

Fungsi Tabel : Sebagai bukti pendaftaran Akta untuk diinputkan ke 

dalam 



data AJF 

Primary Key :NoAJF 

Foreign Key : KodeSJF 

Tabel 4.3 Tabel AJF 

No Name Field Type Size 

1 Nomor AJF Int 15 

2 Tanggal Int 15 

3 Biaya Varchar 20 

4 Jenis  Varchar 30 

5 Keterangan Int 15 

6 Scan Varchar 15 

 

4.7. Rancangan Desain Form 

4.7.1. Rancangan Form Menu Login 

Form menu login merupakan tampilan awal untuk masuk ke menu utama. 

Form menu login berisi username dan password yang dimiliki oleh admin. 

Adapun rancangan form menu login pada sistem ini dapat dilihat pada gambar 4.7 

di bawah ini : 

 

Gambar 4.7 Rancangan Form Menu Login  



4.7.2. Rancangan Form AJF 

Form AJF barisi tentang data ajf seperti kode AJF, biaya, tanggal, jenis, 

keterancgan, dan scan berkas. Adapun rancangan form AJF pada sistem ini dapat 

dilihat pada gambar 4.9 di bawah ini : 

 

Gambar 4.8 Rancangan Form AJF 

 

 

 

 

 

4.7.3. Rancangan Form SJF 

Form SJF menampilkan penginputan berkas SJF yang telah diterima dari 

finance untuk dibuat laporan harian dan laporan bulanan. Adapun rancangan form 

SJF pada sistem ini dapat dilihat pada gambar 4.10 di bawah ini : 



 

Gambar 4.9 Rancangan Form SJF 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.4. Rancangan Form Input AJF 

Form input AJF berisikan data-data inputan untuk membuat Akta Jaminan 

Fidusia. Adapun rancangan form input AJF pada sistem ini dapat dilihat pada 

gambar 4.11 di bawah ini : 



 

Gambar 4.10 Rancangan Form Pencarian Berkas 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.5. Tampilan Akta Jaminan Fidusia 



 

 

 

  



4.5.7 Tampilan Laporan Harian 

 

 

 

Gambar 4.12 Tampilan Laporan Harian 

 

 

 

 

4.5.8 Tampilan Laporan Bulanan 

 



 

Gambar 4.13 Tampilan Laporan Bulanan 

 

 

 

 

4.8. Saran Sistem yang berjalan 

  Dalam melakukan pengarsipan dokumen dikantor Notaris Dila Meilinda, 

S.H., M.Kn, disarankan alur atau pola sistem pengarsipan harus diperbaiki dengan 

membuat keterangan letak laci dokumen yang ingin disimpan sehingga dapat 



membantu dalam proses pengarsipan dokumen. 

 

4.9. Penjadwalan 

Penelitian ini mulai pada minggu pertama bulan Novermber 2017 sampai 

Februari  2018 Jadwal selengkapnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Penjadwalan. 

Kegiatan November 

2017 

Desember 

2017 
Januari 

2018 
Februari 

2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Penelitian                 
Identifikasi Masalah                 
Study Kepustakaan                 
Analisis sistem berjalan                 
Disen BAD                 
Disen Diagram Konteks                 
Disain DFD                  
Disain ERD                 
Relasi Antar Tabel                 
Desain Sistem                 
Konsultasi Bimbingan                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Bedasarkan hasil penelitian terhadap Perancangan Aplikasi Pengarsipan 

Berkas pada Kantor Notari dan PPAT Dila Meilinda, SH., M.Kn maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

Perancangan aplikasi pengarsipan berkas pada Kantor Notari dan PPAT Dila 

Meilinda, SH., M.Kn dibuat dengan menggunakan metode pengembangan sistem 

Waterfall. Pada tahap desain rancangan aplikasi menggunakan Data Flow 

Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), RelasiAntarTabel, 

Spesifikasi Database dandibuatrancangan form.Cara kerja aplikasi pengarsipan 

Akta Jaminan Fidusia dengan memasukkan nomor akta sebagai primary key 

kedalam aplikasi, kemudian klik tombol pencarian dan sistem akan otomatis 

melakukan pencarian terhadap data yang dituju dan menunjukkan lokasi tempat 

penyimpanan data tersebut. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti pada akhir dari penelitian 

laporan praktek kerja lapangan ini adalah sebagai berikut: 

1. User/Operator sistem ini nanti, jika rancangan sistem ini di 

implementasikan diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang 

komputer agar dalam pelaksanaannya tidak memiliki hambatan, hal tersebut 

dapat didengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada user/Operator. 

2. Disarankan untuk mengembangkan aplikasi pengembangan berbasis web 

dan mobile agar dapat mempermudah karyawan dan customer dalam 

pencarian data. 

 


