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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

3.1.1 Sejarah Pasar Kalinyamatan   

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 

Peraturan Menteri Perdagangan RI,  Pasar adalah area tempat jual beli barang 

dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat 

perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun 

sebutan lainnya. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan 

Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha 

berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, 

menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal 

kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Pusat 

Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri darisatu atau beberapa 

bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau 

disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan 

perdagangan barang. 

3.1.2 Visi dan Misi Pasar Kalinyamatan 

a. Visi 

1. Terwujudnya pasar yang bersih, tertip, nyaaman dalam memajukan 

ekonomi kerakyatan guna menuju kemandirian perusahaan daerah. 

2. Terwujudnya sector perindustrian dan perdagangan sebagai pusat 

pengembangan perekonomian wisata dan edukasi. 

b. Misi 

1. Pelayanan Perizinan Menempati Kios Pada Pasar Di Kantor Pasar 

Kalinyamatan Jepara Berbasis Web Dan Menggunakan SMS 

Gateway”. 

2. Mengupayakan terwujudnya basis data pasar yang simpel, akurat, 

realis, dan terpercaya. 
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3. Mengoptimalkan pelayanan secara prima kepada semua pengguna 

pasar serta penyedian saranan prasarana pasar yang bersih dan 

nyaman. 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna 

pasar. 

3.1.3 Struktur Organisasi Pasar Kalinyamatan 

Berikut ini adalah struktur organisasi pasar kalinyamatan yang 

dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini : 

Keamanan Tata Usaha Bendahara Penarik Kebersihan

Kepala Pasar

 

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pasar Kalinyamatan 

3.1.4 Uraian Jabatan Pasar Kalinyamatan 

Berikut ini adalah penjelasan tentang tugas masing masing bagian 

yang ada dalam struktur organisasi Pasar Kalinyamatan. 

a. Kepala Pasar 

Tugas kepala pasar yaitu bertanggung jawab secara keseluruhan 

terhadap kegiatan sehari-harinya yang ada di kantor Pasar 

Kalinyamatan. 

b. Bendahara 

Tugas bendahara yaitu bertanggung jawab untuk menerima, 

menyimpan, menyetorkan kebutuhan retribusi pasar. 

c. Tata Usaha 

Tugas tata usaha yaitu bertanggung jawab untuk mengecek, dan 

mengelola surat perizinan kios, perpanjangan kios. 
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d. Penarik 

Tugas penarik yaitu melakukan penarikan retribusi ke semua 

pedagang yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh 

pasar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

e. Kebersihan 

Tugas petugas kebersihan yaitu menyelenggarakan aktivitas 

kebersihan, kerapihan dan keindahan lingkungan setelah dilakukan 

aktifitas jual beli. 

f. Keamanan 

Tugas petugas keamanan yaitu melaksanakan pengamanan secara 

menyeluruh di lingkungan pasar. 

3.1.5 Letak Geografis Pasar Kalinyamatan 

Pasar Kalinyamatan beralama dijalan Raya Jepara – Kudus, 

Margoyoso I, Kec. Kalinyamatan, Kabupaten Jepara pada Gambar 3.2 

 

Gambar 3. 2 Letak Geografis Pasar Kalinyamatan 

 

3.1.6 Analisa Sistem yang Berjalan 

Berikut penjelasan mengenai sistem perizinan menempati kios di Pasar 

Kalinyamatan Jepara.  
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Penjelasan alur permohonan penyewaan kios : 

1. Pedagang menyerahkan melakukan perizinan penyewaan kios dengan 

membawa berkas pesyaratan, yakni fotocopy KTP, dan foto terbaru ke 

tata usaha. 

2.  Tata usaha mengecek kelengkapan berkas persyaratan permohonan 

penyewaan. Apakah berkas sudah lengkap atau belum. Jika berkas 

sudah lengkap, tata usaha membuat surat permohonan penyewaan. Jika 

berkas persyaratan belum lengkap maka pedagang harus melengkapi  

persyaratan tersebut 

3. Pedagang menandatangani surat permohonan yang sudah dibuat oleh 

tata usaha, jika benar akan diserahkan kepada kepala. 

4. Kepala pasar menandatangani surat permohonan yang sudah 

dibertandatangan pedagang untuk mendapatkan surat ijin menempati 

kios. 

  



27 
 

 

A. Penyewaan Kios 

FOD penyewaan Kios

Pedagang Tata Usaha Kepala Pasar

P
h

as
e

Mulai

Menyerah
kan data

Foto copy ktp

Foto terbaru

Surat Permohonan

Tadatangan 
surat 

permohonan

Foto kopy ktp

Foto terbaru

Cek 
persyaratan

Surat permohonan 
bertandatangan

Surat keterangan

Surat pernyataan

Surat permohonan 
bertandatangan

Surat keterangan 
bertandatangan

Surat pernyataan 
bertandatangan

Surat ijin menempati 
kios

selesai

Lengkap?

Membuat 
surat 

permohonan

Surat permohonan

Surat keterangan

Surat pernyataan

Surat keterangan 
bertandatangan

Surat pernyataan 
bertandatangan

Benar?

Surat permohonan 
bertandatangan 

lengkap

Surat keterangan 
bertandatangan 

lengkap

Surat pernyataan 
bertandatangan 

lengkap

Membuat 
surat ijin 

menempati 
kios

Surat ijin 
menempatikios

Surat permohonan 
bertandatangan

Surat keterangan 
bertandatangan

Surat pernyataan 
bertandatangan

Tandatangan 
surat 

permohonan

Surat permohonan 
bertandatangan

Surat keterangan 
bertandatangan

Surat pernyataan 
bertandatangan

1

1

YA

Foto copy ktp

Foto terbaru

TIDAK

1

2

2

3

3

Surat permohonan 
bertandatangan

Surat keterangan 
bertandatangan

Surat pernyataan 
bertandatangan

Surat Permohonan

Surat keterangan

Surat pernyataan

YA

TIDAK

2

4

4

5

5

6

Surat ijin 
menempatikios

6

 

Gambar 3. 3 FOD Penyewaan Kios 
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Keterangan : 

Perpanjang penyewaan kios : 

1. Pedagang menyerahkan persyaratan untuk dilakukan proses 

perpanjangan ke petugas penarik. 

2. Petugas penarik mengecek persyaratan sebelum diserahkan ke tata 

usaha, jika sesuai maka akan diserahkan ke tata usaha untuk dibuatkan 

surat perpanjangan. Jika tidak sesuai maka pedagang menyerahkan 

persyaratan tersebut sampai sesuai. 

3. Surat perpanjangan tersebut diserahkan tata usaha ke kepala pasar 

untuk mendapatkan perseujuan surat ijin perpanjangan. 

4. Tata usaha menyerahkan surat yang sudah di acc kepala pasar ke 

peugas penarik untuk selanjutnya diserahkan ke pedagang. 
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B. Perpanjangan Penyewaan Kios 

FOD Perpanjangan Izin Menempati Kios

Petugas PenarikPedagang Tata Usaha Kepala Pasar

P
h

as
e

mulai

Menyerahkan 
persyaratan

Foto copy Ktp

Foto terbaru

Surat ijin terakhir

Surat izin 
menempati kios 

baru

selesai

1

Foto copy Ktp

Foto terbaru

Surat ijin terakhir

Surat izin 
menempati kios 

baru

Foto copy Ktp

Foto terbaru

Surat ijin terakhir

Cek 
persyaratan

Sesuai?

T

Membuat surat 
ijin 

perpanjangan

Surat ijin perpanjangan

Foto kopy ktp

Foto terbaru

Surat ijin terakhir

Surat ijin perpanjangan

Foto kopy ktp

Foto terbaru

Surat ijin terakhir

ACC surat izin 
perpanjangan

Surat ijin perpanjangan 
di ACC

Foto kopy ktp

Foto terbaru

Surat ijin terakhir

Surat ijin perpanjangan 
di ACC

Foto kopy ktp

Foto terbaru

Surat ijin terakhir

Membuat surat 
ijin menemati 

kios

Surat ijin 
menempati kios

YA

1

2

2

Foto copy Ktp

Foto terbaru

Surat ijin terakhir

TIDAK

1

2

3

3

4

4

5

5

6

6

 

Gambar 3. 4 FOD Perpanjangan Penyewaan Kios 
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Penjelasan alur sistem retribusi kios : 

1. Petugas penarik melakukan penarikan retribusi dengan memberikan 

detail pajak retribusi kepada pedagang yang ada dipasar. 

2. Pedagang melakukan pembayaran retribusi berupa uang ke petugas 

penarik. 

3. Setelah pedagang melakukan pembayaran retribusi, petugas penarik 

mencatat pembayaran retribusi tersebut. 

4. petugas penarik menyerahkan uang hasil retribusi dan data 

pembayaran retribusi ke bendahara pasar. 

5. Bendahara pasar melakukan pengecekan kelengkapan pembayaran 

retribusi dari semua pedagang. Jika ya, maka bendahara pasar merekap 

pembayaran retribusi tersebut di kertas rangkap tiga. Jika tidak, maka 

petugas penarik melakukan penarikan retribusi terhadap pedagang 

yang belum melakukan pembayaran retribusi. 

6. Bendahara pasar menyerahkan rekapan rangkap tiga dan hasil retribusi 

tersebut  ke kepala pasar untuk selanjutnya dilakukan pengecekan 

kesesuaian data rekapan. 

7. Jika rekapan sesuai, maka rekapan yang sudah dicek oleh kepala pasar 

diserahkan ke bendahara pasar untuk dibuatkan laporan retribusi. Jika 

rekapan belum sesuai maka bendahara pasar merekap ulang data 

pembayaran.  
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C. Retribusi Kios 

FOD Retribusi Pasar

Petugas penarik pedagang Bendahara pasar Kepala Pasar

P
h

as
e

mulai

Menarik 
retribusi

Detail pajak 
retribusi

Data pajak retribusi

Hasil pajak retribusi

Mencatat 
retribusi

Data pajak retribusi

Hasil retribusi

3

Detail pajak 
retribusi

Membayar 
retribusi

Data pajak retribusi

Hasil pajak retribusi

3

Detail pajak 
retribusi terbayar

Hasil retribusi

Cek hasil 
retribusi

Sesuai?

Menarik 
retribusi

Rekap detail pajak 
retribusi terbayar

Rekap detail pajak 
retribusi terbayar2

Rekap detail pajak 
retribusi terbayar3

Hasil retribusi

Membuat 
laporan pajak

Data laporan pajak

Hasil retribusi

Laporan pajak

Hasil retribusi

selesai

TIDAK

Data laporan pajak

Hasil retribusi

Ceklaporan & 
hasil retribusi

Sesuai?

  laporan pajak acc

Hasil retribusi

3

1

1

2

2

YA

Data pajak retribusi

Hasil pajak retribusi

2

3

4

Rekap detail pajak 
retribusi terbayar

Rekap detail pajak 
retribusi terbayar2

Rekap detail pajak 
retribusi terbayar3

Hasil retribusi

YA

TIDAK

5

5

 

Gambar 3. 5 FOD Retribusi Kios 
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3.2 Analisa dan Rancangan Sistem Baru  

3.2.1 Analisa Kebutuhan 

A. Kebutuhan Hardware 

Kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan dalam implementasi sistem ini 

minimal memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

a. Monitor, segala bentuk dan merk. Disarankan monitor berwarna dan 

mampu beresolusi 1024 x 800 pixel. 

b. CPU (Central Processing Unit), terdiri dari prosessor, motherboard, 

harddisk, RAM, VGA, dll. 

c. Perangkat pendukung lain seperti handphone, mouse, keyboard, dll. 

B. Kebutuhan Software 

Sedangkan software untuk mengembangkan sistem ini antara lain sebagai 

berikut :  

a. Sistem informasi windows / linux. 

b. Visual Code untuk menuliskan script PHP. 

c. Web server (Apache) dan database MYSQL dimana kedua software 

tersebut sudah tersedia didalam paket Xampp. 

d. Web browser untuk menjalankan web seperti Mozila Firefox, Google 

Chrome, Opera, dll. 

e. Aplikasi Api untuk notifikasi WhatsApp kepada Pedagang. 

C. Kebutuhan Brainware 

Pengguna sistem yang terlibat dalam sistem informasi perizinan dan 

retribusi Pasar Kalinymatan Jepara yaitu Tata Usaha, Pedagang, Petugas 

Penarik, Bendahara dan Kepala Pasar. 

3.2.2 Rancangan Sistem Baru 

Sistem yang dirancang pada perizinan dan retribusi pasar 

kalinyamatan  tidak lepas dari alur kerja yang terjadi pada objek tersebut. dari 

hasil observasi yang dilakukan perlu adanya sistem baru yang dapat 

mempermudah dalam pengelolaan perizinan dan retribusi yang berbasis 

website. 
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3.2.3 Analisa Kebutuhan Data dan Informasi 

Untuk membangun sebuah sistem membutuhkan adanya masukan berupa 

data yang nantinya akan diproses oleh sistem sehingga dapat memberikan 

informasi kepada penggunanya. Adapaun kebutuhan data dan informasi yang 

dibutuhkan sebagaimana diantaranya : 

1 Data  

Data yang diperlukan pada sistem perizinan dan retribusi pasar 

kalinyamatan adalah sebagai berikut : 

a Data pedagang 

b Data kios 

c Data retribusi  

d Data penyewaan  

e Data perpanjangan 

2 Informasi 

Informasi yang akan dihasilkan sistem perizinan dan retribusi pasar 

kalinyamatan adalah sebagai berikut : 

a Informasi pajak retribusi 

b Informasi jumlah penyewaan, perpanjangan  

a. Informasi laporan pajak retribusi dan laporan penyetoran 
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3.2.4 UseCase Diagram 

1. Analisa Aktor 

Aktor menggambarkan semua pengguna sistem. Aktor dalam 

perizinan dan retribusi adalah sebagai berikut : 

a. Pedagang 

Pedagang memiliki hak akses untuk melakukan melihan rincian biaya 

retribusi kios dan mendapatkan notifikasi WhatsApp berupa jatuh tempo 

perizinan . 

b. Petugas Tata Usaha 

Petugas Tata Usaha adalah aktor yang memiliki hak akses untuk 

mengelola data perizinan, perpanjangan dan pengelolaan retribusi . 

c. Petugas Penarik 

Petugas Penarik adalah aktor yang memiliki hak akses untuk 

menginputkan data retribusi  

d. Bendahara 

Bendahara adalah aktor yang memiliki hak akses untuk melakukan 

pengelolaan laporan pajak retribusi 

e. Kepala Pasar 

Kepala Pasar adalah aktor yang memiliki hak akses untuk memeriksa dan 

mencetak laporan data pajak retribusil . 

 

2. Proses Business Use Case 

Bisnis Use Case menggambarkan proses secara keseluruhan yang 

berlangsung dalam sebuah mekanisme sistem yang berjalan secara manual 

dan proses yang terkomputerisasi. Adapun penggambaran seperti pada 

tabel tabel 3.1  
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Bersambung 

 

Tabel 3. 1 Gambaran Aktivitas Bisnis Perizinan 

No Proses Bisnis Aktor Business Use Case 

1 Tata usaha membuat surat. Tata usaha Membuat surat 

2 
Menyerahkan surat yang 

telah dibuat oleh tata usaha. 
Tat usaha Menyerahkan surat 

3 Melakukan acc surat. Kepala pasar Acc surat 

4 
Mengelola surat yang telah 

di ACC kepala pasar. 
Tata usaha Kelola surat 

5 

Pedagang menyerahkan SIP 

(Surat Ijin Permohonan) 

terakhir untuk dilakukan 

perpanjangan SIP. 

Pedagang 
Menyerahkan SIP 

terakhir 

6 
Tata usaha membuat SIP 

perpanjangan. 
Tata usaha 

Membuat SIP 

perpanjangan 

7 

Petugas penarik  mencatat 

pedagang yang sudah 

membayar retribusi. 

Petugas penarik Mencatat retribusi 

8 
Tata usaha merekap hasil 

pembayaran retribusi. 
Tata usaha Merekap retibusi 

9 
Bendahara membuat laporan 

pajak retribusi 
Bendahara 

Laporan pajak 

retribusi 
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Lanjutan Tabel 3.1 

 

10 

Tata usaha membuat laporan 

untuk diserahkan ke kepala 

pasar. 

Tata usaha, Kepala 

pasar 
Kelola Laporan 

11 

Bendahara menyetorkan 

laporan pajak retribusi ke 

dinas 

Bendahara, Petugas 

dinas 
Penyetoran pajak 

12 Tata usaha membuat surat. Tata usaha Membuat surat 

13 
Menyerahkan surat yang 

telah dibuat oleh tata usaha. 
Tat usaha Menyerahkan surat 

14 Melakukan acc surat. Kepala pasar Acc surat 

 

Berdasarkan gambaran aktivitas bisnis yang telah dijelaskan pada tabel di 

atas, maka dapat digambarkan business use case yang terbentuk pada gambar 3.7 
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Gambar 3. 6 Business Use Case Sistem Informasi Perizinan Retribusi 

3. Sistem Use Case 

Sistem use case adalah diagram yang digunakan untuk menjelaskan 

mengenai apa yang dikerjakan dan siapa saja yang terlibat dalam sistem. Dari 

proses business use case yang telah terbuat, maka dapat digambarkan sistem use 

case dari aplikasi yang di buat. Sistem use case yang dapat dilihat pada Gambar 

3.7. 

 

Gambar 3. 7 Sistem Use Case Sistem Informasi Perizinan Retribusi 

PedagangPetugas penarik

Meny erahkan SIP terakhir

Meny erahkan surat

Membuat surat

<<include>>

Membuat SIP perpanjangan

<<include>>

Kelola surat

Acc surat

Kelola laporan

Kepala pasar

Mencatat retribusi

Tata usaha

Petugas dinas

Merekap retribusi

<<include>>

Bendahara

Peny etoran pajak retribusi

Laporan pajak retribusi

<<include>>

<<include>>

Kelola retribusi

Kelola Pajak retribusi

<<include>>

Petugas penarik
Pembayaran retribusi

<<include>>

Pedagang

Bendahara

Kelola penyewaan

Kelola perpanjangan

<<include>>

Kelola perpindahan kepemilikan

<<include>>

Kelola pedagang
Kelola kios

<<include>>

Kelola Laporan

Tata usaha

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Kelola Laporan Pajak

<<include>>

Kepala pasar
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3.2.5 Skenario Use Case (Flow of Event) 

Skenario ini digunakan untuk menjelaskan mengenai apa yang akan 

dilakukan oleh sistem, sehingga diperlukan perancangan yang lebih spesifik. 

Tujuan dari adanya flow of event yakni digunakan untuk mendokumentasikan 

aliran logika yang ada dalam Use Case. Dari diagram Use Case di atas, maka 

dapat dibuat beberapa scenario sebagai berikut : 

1.  Skenario Use Case Kelola Data Pedagang 

Skenario use case kelola data pedagang untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 3.2.  

Tabel 3. 2 Skenario Use Case Kelola Data Pedagang 

Actor Utama: Tata Usaha 

Nama Use Case: Kelola data 

pedagang 

Tujuan Use Case: Mengelola dat 

pedagang yang menempati kios.. 

Kondisi Awal: Tata usaha 

membuka form data pedagang 

Kondisi Akhir: sistem 

menyimpan data pedagang 

Alur Optimistik:  

1) Tata usaha membuka form kelola 

data pedagang 

2) Sistem menampilkan form data 

pedagang 

3) Tata usaha menginputkan data 

pedagang yang menempati kios 

4) Tata usaha menyimpan data 

pedagang 

5) Sistem menyimpan data pedagang 

6) Sistem menampilkan data 

pedagang 

 

Alur Pesimistik: 

5a. simpan dan gagal 

     Solusi: 

periksa kembali pengisian data 

pada form, dan ulangi proses 

simpan data. 
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Bersambung 

 

2. Skenario Use Case Kelola Kios  

Skenario use case kelola kios untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 

3.3. 

Tabel 3. 3 Skenario Use Case Kelola Kios 

Actor Utama: Tata Usaha 

Nama Use Case: Kelola Kios 

Tujuan Use Case: Mengelola data 

kios.. 

Kondisi Awal: Tata usaha 

membuka form data kios 

Kondisi Akhir: sistem 

menyimpan data kios 

Alur Optimistik:  

1) Tata usaha membuka form kelola 

data kios 

2) Sistem menampilkan form data 

kos 

3) Tata usaha menginputkan data 

kios yang kosong yang bisa 

dipilih penyewa 

4) Tata usaha menyimpan data kios 

5) Sistem menyimpan data kios 

6) Sistem menampilkan data kios 

 

Alur Pesimistik: 

5a. simpan dan gagal 

     Solusi: 

periksa kembali pengisian data 

pada form, dan ulangi proses 

simpan data. 

 

 

3.  Skenario Use Case Kelola Penyewaan 

Skenario Use Case kelola penyewan untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 3.4. 

Tabel 3. 4 Skenario Use Case Kelola Penyewaan 

Actor Utama: Tata Usaha 

Nama Use Case: Kelola 

penyewaan 

Tujuan Use Case: Mengelola data 

perizinan penyewaan. 

Kondisi Awal: Tata usaha 

membuka form penyewaan 

Alur Optimistik:  

1) Tata usaha atau Pedagang 

membuka form perizinan 

penyewaan. 

2) Sistem menampilkan form 

perizinan penyewaan. 

3) Tata usaha menginputkan data 

untuk melakukan perizinan 
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Lanjutan Tabel 3.4 

 

Bersambung 

 

Kondisi Akhir: sistem mencetak 

surat perizinan penyewan. 

penyewaan kios. 

4) Tata usaha menyimpan data 

perizinan penyewaan kios 

5) Sistem menyimpan data 

penyewaan kios. 

6) Tata usaha atau Pedagang 

mencetak surat perizinan 

penyewaan. 

7) Sistem mencetak surat perizinan 

penyewaan. 

Alur Pesimistik: 

5a. Simpan data gagal 

Solusi : 

Periksa kembali pengisian data 

pada form perizinan penyewaan, 

ulangi proses simpan data. 

7a. Gagal mencetak surat 

Solusi : 

Mengulang proses cetak surat 

 

1. Skenario Use Case Kelola Perpanjangan 

Skenario Use Case kelola perpanjangan untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3. 5 Skenario Use Case Kelola Perpanjangan 

Actor Utama: Tata Usaha,  

Nama Use Case: Kelola 

perpanjangan. 

Tujuan Use Case: Mengelola data 

perpanjangan kios. 

Kondisi Awal: Tata usaha 

membuka form perpanjangan. 

Kondisi Akhir: sistem mencetak 

surat izin perpanjangan. 

Alur Optimistik:  

1) Tata usaha membuka form 

perpanjangan 

2) Sistem menampilkan form 

perpanjangan 

3) Tata usaha menginputkan data untuk 

melakukan perpanjangan untuk 

menempati kios 

4) Tata usaha menyimpan data 

perpanjangan menempati kios 

5) Tata usaha mencetak Surat Izin 

perpanjangan 

6) Sistem mencetak Surat Izin 

Perpanjangan 

 

Alur Pesimistik : 
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Lanjutan Tabel 3.5 

 
4a. Simpan data gagal 

Solusi : 

Periksa kembali pengisian data, 

pastikan semua field pada form 

perpanjangan terisi dan pastikan 

semua data yang diinputkan sesuai, 

ulangi proses simpan data. 

6a. Gagal mencetak surat 

Solusi : 

Mengulang proses cetak surat 

 

2. Skenario Use Case Kelola Perpindahan Pemilik 

Skenario Use Case kelola perpindahan pemilik untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3. 6 Skenario Use Case Kelola Perpindahan Pemilik 

Actor Utama: Tata Usaha 

Nama Use Case: Kelola 

perpindahan pemilik. 

Tujuan Use Case: Mengelola data 

perpindahan kepemilikan. 

Kondisi Awal: Tata usaha 

membuka form perpindahan 

kepemilikan. 

Kondisi Akhir: sistem mencetak 

surat perpindahan kepemilikan. 

Alur Optimistik:  

1) Tata usaha membuka form 

perpindahan kepemilikan 

2) Sistem menampilkan form 

perpindahan kepemilikan 

3) Tata usaha menginputkan data untuk 

melakukan perpindahan kepemilikan 

4) Tata usaha menyimpan data 

perpindahan kepemilikan 

5) Sistem menyimpan data perpindahan 

kepemilikan 

6) Sistem mencetak Surat  perpindahan 

kepemilikan. 

Alur Pesimistik : 

4a. Simpan data gagal 

Solusi : 

Pastikan semua field dan pastikan 

semua data yang diinputkan sesuai, 

ulangi proses simpan data. 

6a. Gagal mencetak surat 

Solusi : 

Mengulang proses cetak surat  
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Bersambung 

 

3. Skenario Use Case Kelola Retribusi 

Skenario Use Case kelola retribusi untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 3.7. 

Tabel 3. 7 Skenario Use Case Kelola Retribusi 

Actor Utama: Bendahara 

Nama Use Case: Kelola retribusi 

Tujuan Use Case: Mengelola data 

retribusi.. 

Kondisi Awal: Bendahara 

membuka form retribusi. 

Kondisi Akhir: sistem 

menyimpan data retribusi. 

Alur Optimistik:  

1) Bendahara membuka form retribusi 

2) Sistem menampilkan form retribusi 

3) Bendahara menginpukan data 

untuk pembayaran retribusi. 

4) Petugas penarik menyimpan data 

retribusi. 

5) Sistem menyimpan data retribusi 

6) Sistem menampilkan data retribusi. 

 

Alur Pesimistik: 

5a. simpan dan gagal 

     Solusi: 

periksa kembali pengisian data 

pada form, dan ulangi proses 

simpan data. 

 

4. Skenario Use Case Kelola Pembayaran Retribusi 

Skenario Use Case kelola pembayaran retribusi untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

Tabel 3. 8 Skenario Use Case Kelola Pembayaran Retribusi 

Actor Utama: Petugas penarik 

Actor Tambahan : Pedagang 

Nama Use Case: Kelola 

pembayaran retribusi 

Tujuan Use Case: Mengelola data 

pembayaran retribusi.. 

Kondisi Awal: Petugas penarik 

membuka form pembayaran 

retribusi. 

Kondisi Akhir: sistem 

menyimpan data pembayaran 

Alur Optimistik:  

1) Petugas penarik membuka form 

pembayran retribusi 

2) Sistem menampilkan form 

pembayaran retribusi 

3) Petugas penarik menginpukan data 

untuk pembayaran retribusi yang 

dilakukan per-kios. 

4) Petugas penarik menyimpan data 

pembayaran retribusi. 

5) Sistem menyimpan data pembayran 

retribusi 
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Lanjutan Tabel 3.8 

 

retribusi.  Alur Pesimistik: 

5a. simpan dan gagal 

     Solusi: 

periksa kembali pengisian data 

pada form, dan ulangi proses 

simpan data. 

 

5. Skenario Use Case Kelola Pajak Retribusi 

Skenario Use Case kelola pajak retribusi untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 3.9. 

Tabel 3. 9 Skenario Use Case Kelola Pajak Retribusi 

Actor Utama: Bendahara 

Nama Use Case: Kelola pajak 

retribusi 

Tujuan Use Case: Mengelola data 

pajak retribusi.. 

Kondisi Awal: Tata usaha 

membuka form pajak retribusi. 

Kondisi Akhir: sistem 

menyimpan data pajak retribusi. 

Alur Optimistik:  

1) Bendahara membuka form pajak 

retribusi 

2) Sistem menampilkan form pajak 

retribusi 

3) Bendahara menginpukan data pajak 

retribusi. 

4) Bendahara menyimpan data pajak 

retribusi. 

5) Sistem menyimpan data pajak 

retribusi 

6) Sistem menampilkan data pajak 

retribusi. 

 

Alur Pesimistik: 

5a. simpan dan gagal 

     Solusi: 

periksa kembali pengisian data 

pada form, dan ulangi proses 

simpan data. 
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Bersambung 

 

6. Skenario Use Case Kelola Laporan Pajak Retribusi 

Skenario Use Case kelola laporan pajak retribusi untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 3.10. 

Tabel 3. 10 Skenario Use Case Kelola Laporan Pajak Retribusi 

Actor Utama: Bendahara  

Actor Tambahan: Kepala pasar 

Nama Use Case: Kelola detail 

pajak retribusi 

Tujuan Use Case: Membuat 

laporan pajak retribusi 

Kondisi Awal: Bendahara 

membuka form laporan pajak 

retribusi. 

Kondisi Akhir: sistem 

menampilkan data laporan pajak 

retribusi. 

Alur Optimistik:  

1) Bendahara membuka form laporan 

pajak retribusi 

2) Sistem menampilkan form laporan 

pajak retribusi 

3) Bendahara menginpukan data pajak 

retribusi. 

4) Bendahara menyimpan data pajak 

retribusi. 

5) Sistem menyimpan data pajak 

retribusi 

6) Kepala pasar melihat data laporanl 

pajak retribusi. 

 

Alur Pesimistik: 

4a. Simpan gagal 

     Solusi: 

periksa kembali data pada form, 

dan ulangi proses menampilkan 

data. 

 

7. Skenario Use Case Kelola Laporan 

Skenario Use Case kelola laporan untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 3.11. 

Tabel 3. 11 Skenario Use Case Kelola Laporan 

Actor Utama: Tata Usaha, Kepala 

pasar. 

Nama Use Case: Kelola laporan 

Tujuan Use Case: Mengelola 

laporan perizinan dan retribusi kios 

pasar. 

Kondisi Awal: sistem 

menampilkan form laporan. 

Alur Optimistik : 

1. Tata Usaha atau Kepala pasar  

membuka form laporan perizinan 

penyewaan, perpanjangan kios, 
perpindahan kepemilikan dan retribusi 

pasar. 

2. Sistem menampilkan halaman laporan 

perizinan penyewaan, perpanjangan 

kios, perpindahan kepemilikan dan 

retribusi pasar. 
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Lanjutan Tabel 3.11 

 
Kondisi Akhir: sistem melakukan 

cetak laporan. 

3. Tata Usaha atau Kepala  Pasar 

mencetak laporan perizinan penyewaan, 

perpanjangan kios, perpindahan 

kepemilikan dan retribusi pasar. 

4. Sistem mencetak laporan yang telah 

dilakukan Tata Usaha atau Kepala 

Pasar 

 

Alur Pesimistik : 

4a. Gagal mencetak laporan 

Solusi : 

Mengulang proses cetak laporan 

 

3.2.6 Class Diagram 

Class Diagram merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk 

menampilkan beberapa class yang ada pada perangkat lunak yang sedang 

dikembangkan. Class diagram diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Class Detail Pajak Retribusi 

Class Detail Pajak Retribusi digunakan untuk menampung data rincian 

pajak retribusi Adapun penggambarannya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 8 Class Detail Pajak Retribusi 

b. Class Laporan Pajak 

Class Laporan Pajak digunakan untuk menampung laporan pajak 

retribusi Adapun penggambarannya adalah sebagai berikut : 



46 
 

 

 

Gambar 3. 9 Class Laporan Pajak 

c. Class Kepala Pasar 

Class Kepala Pasar digunakan untuk mengisi data kepala pasar 

Adapun penggambarannya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 10 Class Kepala Pasar 

d. Class Perpanjangan 

Class Perpanjangan digunakan untuk menampung data pedagang yang 

melakukan perpanjangan  Adapun penggambarannya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 11 Class Perpanjangan 
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e. Class Pajak Retribusi 

Class Pajak Retribusi digunakan untuk menampung data penarikan 

retribusi. Adapun penggambarannya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 12 Class Pajak Retribusi 

f. Class Pedagang 

Class Pedagang digunakan untuk menampung data diri pedagang . 

Adapun penggambarannya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 13 Class Pedagang 

g. Class Kios 

Class Kios digunakan untuk menampung data kios . Adapun 

penggambarannya adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3. 14 Class Kios 

h. Class Penyewaan 

Class Penyewaan digunakan untuk menampung data penyewa. Adapun 

penggambarannya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 15 Class Penyewaan 

i. Class Bendahara Pasar 

Class Bendahara Pasar digunakan untuk menampung data diri 

bendahara pasar . Adapun penggambarannya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 16 Class Bendahara Pasar 
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j. Class Perpindahan Kepemilikan 

Class Perpindahan Kepemilikan digunakan untuk menampung data 

perpindahan pedagang . Adapun penggambarannya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 17 Class Perpindahan Kepemilikan 

 

k. Class Tata Usaha 

Class Tata Usaha digunakan untuk menampung informasi data diri 

tata usaha . Adapun penggambarannya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 18 Class Tata Usaha 
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l. Class Petugas Penarik 

Class Petugas Penarik digunakan untuk menampung informasi data 

diri petugas penarik . Adapun penggambarannya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 19 Class Petugas Penarik 
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Class diagram yang terbentuk dari class yang ada seperti terlihat pada 

gambar 3.22 sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 20 Class Diagram 

 

3.2.7 Sequence Diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan skenario atau 

langkah-langkah yang dilakukan aktor terhadap sistem. Adapun penggambaran 

dari sequence diagram pada sistem yang dibangun adalah sebagai berikut : 

a. Sequence Diagram Kelola Penyewaan 

Sequence diagram kelola penyewaan menjelaskan mengenai 

bagaimana aktivitas dari tata usaha dalam mengelola penyewaan. 

Adapun penggambaran dari sequence diagram kelola penyewaan dapat 

dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 3. 21 Sequence Diagram Kelola Penyewaan 

  

Tata Usaha :  Tata Usaha :  

pedagangpedagang calon pedagang 

baru

calon pedagang 

baru

kioskios penyewaanpenyewaan acc penyewaanacc penyewaan

buka menu kelola peda...

tampil form kelola peda...

input data pedagang

Simpan

data pedagang berhasil disimpan

buka menu form acc pedagang baru

tampil menu form acc pedagang baru

setujui pedagang baru

Setujui

data pedagang baru berhasil disetujui

pilih kios

Sewa

data kios berhasil dipilih

cetak surat permohonan

Cetak

surat permohonan berhasil dicetak

cetak surat keterangan

Cetak

surat keterangan berhasil dicetak

cetak surat pernyataan

Cetak

surat pernyataan berhasil dicetak

ajukan penyewaan

Ajukan

data penyewaan berhasil di ajukan

cetak surat perizinan

Cetak

surat perizinan berhasil dicetak

setujui penyewaan

Setujui

data penyewaan berhasil di simpan
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b. Sequence Diagram Perpanjangan 

Sequence diagram kelola perpanjangan menjelaskan mengenai 

bagaimana aktivitas dari tata usaha dalam mengelola perpanjangan. 

Adapun penggambaran dari sequence diagram kelola perpanjangan dapat 

dilihat pada gambar berikut:. 

 

Gambar 3. 22 Sequence Diagram Perpanjangan 

Tata Usaha :  Tata Usaha :  

perpanjanganperpanjangan acc 

perpanjangan

acc 

perpanjangan

buka menu kelola perpanjangan

tampil form kelola perpanjangan

cetak surat permohonan

Cetak

surat permohonan berhasil dicetak

cetak surat keterangan

Cetak

surat keterangan berhasil dicetak

cetak surat pernyataan

Cetak

surat pernyataan berhasil dicetak

ajukan penyewaan

Ajukan

data penyewaan berhasil di ajukan

cetak surat perizinan

Cetak

surat perizinan berhasil dicetak

setujui penyewaan

Setujui

data penyewaan berhasil di simpan

cetak surat pelimpahan hak kepemilikan

Cetak

surat pelimpahan hak kepemilikan berhasil di cetak

pilih form perpanjangan

Pilih

tampil form perpanjangan
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c. Sequence Diagram Kelola Kios 

Sequence diagram kelola kios menjelaskan mengenai bagaimana 

aktivitas dari tata usaha dalam mengelola data kios. Adapun 

penggambaran dari sequence diagram kelola kios dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 3. 23 Sequence Diagram Kelola Kios 

d. Sequence Diagram Kelola Perpindahan Kepemilikan 

Sequence diagram kelola perpindahan kepemilikan menjelaskan 

mengenai bagaimana aktivitas dari tata usaha dalam mengelola data 

perpindahan kepemilikan. Adapun penggambaran dari sequence diagram 

kelola perpindahan kepemilikan dapat dilihat pada gambar berikut: 

 : Tata Usaha : Tata Usaha

kioskios

pilih form data kios

tampilan form data ...

tambah data kios

simpan

simpan berhasil

cari data kios

cari

data ditemukan

edit data kios

edit

edit berhasol

cari data kios

cari

data ditemukan

hapus data kios

hapus

hapus berhasil
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Gambar 3. 24 Sequence Diagram Kelola Perpindahan Kepemilikan 

perpindahanperpindahan

Tata Usaha :  Tata Usaha :  

pedagangpedagang calon pedagang 

baru

calon pedagang 

baru

pelimpahan hak 

kepemilikan

pelimpahan hak 

kepemilikan

acc 

perpindahan

acc 

perpindahan

buka menu kelola pedagang

tampil form kelola pedagang

input data pedagang

Simpan

data pedagang berhasil disimpan

buka menu form acc pedagang baru

tampil menu form acc pedagang baru

setujui pedagang baru

Setujui

data pedagang baru berhasil disetujui

input nik dan nomor kios

Cari

data kios berhasil dicari

cetak surat permohonan

Cetak

surat permohonan berhasil dicetak

cetak surat keterangan

Cetak

surat keterangan berhasil dicetak

cetak surat pernyataan

Cetak

surat pernyataan berhasil dicetak

ajukan penyewaan

Ajukan

data penyewaan berhasil di ajukan

cetak surat perizinan

Cetak

surat perizinan berhasil dicetak

setujui penyewaan

Setujui

data penyewaan berhasil di simpan

cetak surat pelimpahan hak kepemilikan

Cetak

surat pelimpahan hak kepemilikan berhasil di cetak
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e. Sequence Diagram Kelola Pajak Retribusi 

Sequence diagram kelola pajak retribusi menjelaskan mengenai 

bagaimana aktivitas dari kepala pasar dalam mengelola data pajak 

retribusi. Adapun penggambaran dari sequence diagram kelola pajak 

retribusi dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 3. 25 Sequence Diagram Kelola Pajak Retribusi 

  

 : Tata Usaha : Tata Usaha

pajak retribusipajak retribusi

pilih form data pajak retribusi

tampilan form data pajak retribusi

cari data pajak retribusi

cari

data ditemukan

tambah data bayar pajak retribusi

simpan

simpan berhasil

cari data pajak retribusi

cari

data ditemukan

tambah data menunggak

simpan

sempan berhasil
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f. Sequence Diagram Kelola Laporan 

Sequence diagram kelola laporan menjelaskan mengenai 

bagaimana aktivitas dari bendahara dalam mengelola data laporan. 

Adapun penggambaran dari sequence diagram kelola laporan dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 3. 26 Sequence Diagram Kelola Laporan 

g. Sequence Diagram Kelola Pedagang 

Sequence diagram kelola pedagang menjelaskan mengenai 

bagaimana aktivitas dari tata usaha dalam mengelola data pedagang. 

Adapun penggambaran dari sequence diagram kelola pedagang dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

Bendahara :  Bendahara :  

laporan retribusilaporan retribusi laporan pajak 

retribusi

laporan pajak 

retribusi

buka form laporan retribusi

tampil form pajak retribusi

tambaha retribusi

Simpan

retribusi berhasil disimpan

pilih bulan dan tahuc retribusi

Cetak

laporan pajak retribusi berhasil dicetak

pilih tahun retribusi

Cetak

laporan pajak retribusi berhasil dicetak
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Gambar 3. 27 Sequence Diagram Kelola Pedagang 

h. Sequence Diagram Kelola Pembayaran Retribusi 

Sequence diagram kelola pembayaran retribusi menjelaskan 

mengenai bagaimana aktivitas dari petugas penarik dalam mengelola 

pembayaran retribusi. Adapun penggambaran dari sequence diagram 

kelola pembayaran retribusi dapat dilihat pada gambar berikut: 

 : Tata Usaha : Tata Usaha

pedagangpedagang

pilih form data pedagang

tampilan form data ...

tambah data pedagang

simpan

simpan berhasil

cari data pedagang

cari

data ditemukan

edit data pedagang

edit

edit berhasol

cari data pedagang

cari

data ditemukan

hapus data pedagang

hapus

hapus berhasil
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Gambar 3. 28 Sequence Diagram Kelola Pembayaran Retribusi 

  

Pedagang :  Pedagang :  Petugas Penarik :  Petugas Penarik :  

penarikanpenarikan tunggakantunggakan

pilih form penarikan

tampil form penarrikan

tambah data penar...

simpan

simpan berhasil

pilih form pembayaran retri...

tampil form pembayaran retribusi

pilih form tunggakan

tampil form tunggakan

tambah data tunggakan

simpan

tampil data tunggakan

pilih form tunggakan

tampil form tunggakan
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3.2.8 Activity Diagram 

Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran aktivitas  

yang ada dalam sistem yang sedang dirancang. Adapun penggambaran dari 

acivity diagram pada sistem yang dibangun diantaranya adalah sebagai sebagai 

berikut : 

a. Activity Diagram Kelola Pedagang 

Pada aliran proses ini menjelaskan bagaimana tata usaha melakukan 

input data diri pedagang ke sistem. Terdapat gambaran alur sistem seperti 

Gambar 3.29. 

 

Gambar 3. 29 Activity Diagram Kelola Pedagang 

b. Activity Diagram Penyewaan 

Pada aliran proses ini menjelaskan bagaimana tata usaha melakukan 

pengelolaan penyewaan pada sistem. Terdapat gambaran alur sistem seperti 

Gambar 3.30. 

Buka form 

pedagang

Input data 

pedagang

Cari data 

pedagang

Tampil form 

pedagang

Simpan data 

pedagang

Tampil data 

pedagang

SistemTata Usaha
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Gambar 3. 30  Activity Diagram Penyewaan 

c. Activity Diagram Acc Penyewaan 

Pada aliran proses ini menjelaskan bagaimana tata usaha melakukan 

persetujuan proses surat perizinan. Terdapat gambaran alur sistem seperti 

Gambar 3.31. 

 
Gambar 3. 31 Activity Diagram Acc Penyewaan 

Buka from calon 

pedagang baru

Verifikasi akun 

pedagang

Pilih kios

Cetak surat 

permohonan

Cetak surat  

keterangan

Surat 

pernyataan

Pengajuan 

penyewaan

Tampil form calon 

pedagang baru

Akun pedagang 

disetujui

Kios berhasil 

disimpan

Surat permohonan 

dicetak

Surat keterangan 

dicetak

Surat peryataan 

dicetak

Tampil form 

penyewaan

SistemTata Usaha

Buka from acc 

penyewaan

Detail berkas 

penyewaan

Setujui 

penyewaan

Setuju?
Acc 

penyewaan
YA

Tampil form acc 

penyewaan

Cetak surat 

perizinan

Tampil form 

penyewaa

SistemTata Usaha
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d. Activity Diagram Perpanjangan 

Pada aliran proses ini menjelaskan bagaimana tata usaha melakukan 

pengelolaan perpanjangan pada sistem. Terdapat gambaran alur sistem seperti 

Gambar 3.32. 

 

Gambar 3. 32 Activity Diagram Pendataan Bendahara 

e. Activity Diagram Acc Perpanjangan  

Pada aliran proses ini menjelaskan bagaimana tata usaha yang melakukan 

proses persetujuan perpanjangan surat perizinan. Terdapat gambaran alur 

sistem seperti Gambar 3.33. 

Buka form 

penyewaan

Pilih 

perpanjangan

Cetak surat 

permohonan

Cetak surat 

keterangan

Cetak surat 

pernyataaan

Pengajuan 

perpanjangan

Tampil form 

penyewaan

Tampil berkas 

perpanjangan

Surat permohonan 

dicetak

Surat keterangan 

dicetak

Surat pernyataan 

dicetak

Tampil data 

perpanjangan

SistemTata Usaha
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Gambar 3. 33 Activity Diagram Acc Perpanjangan 

f. Activity Diagram Perpindahan Kepemilikan 

Pada aliran proses ini menjelaskan bagaimana tata usaha yang 

melakukan pengelolaan perpindahan kemelikikan pada sistem. Terdapat 

gambaran alur sistem seperti Gambar 3.34. 

 

Gambar 3. 34 Activity Diagram Perpindahan Kepemilikan 

Tampil form 

perpanajangan

Buka from acc 

perpanjangan

Detail berkas 

perpanjangan

Setujui 

perpanjangan
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g. Activity Diagram Acc Perpindahan kepemilikian 

Pada aliran proses ini menjelaskan bagaimana tata usaha yang 

melakukan proses persetujuan perpindahan kepemilikan. Terdapat gambaran 

alur sistem seperti Gambar 3.35. 

 

Gambar 3. 35 Activity Diagram Acc Perpindahan Kepemilikan 

h. Activity Diagram Penarikan  

Pada aliran proses ini menjelaskan bagaimana petugas penarikan yang 

melakukan proses penarikan retribusi pedagang. Terdapat gambaran alur 

sistem seperti Gambar 3.36. 

 

Gambar 3. 36 Activity Diagram Penarikan 
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i. Activity Diagram Pajak Retribusi 

Pada aliran proses ini menjelaskan bagaimana bendahara yang 

melakukan proses pengelolaan pajak retribusi. Terdapat gambaran alur sistem 

seperti Gambar 3.37. 

 

Gambar 3. 37 Activity Diagram Pajak Retribusi 
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3.2.9 Statechart Diagram 

Statechart diagram merupakan diagram untuk menggambarkan perubahan 

status dari sebuah sistem. Perubahan tersebut digambarkan dalam suatu graf 

berarah. Adapun penggambaran dari statechart diagram pada sistes yang dibangun 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Statechart Diagram User 

Statechart diagram user menjelaskan aktifitas user atau pengguna saat 

melakukan login dan logout sistem. 

 

1. Statechart Diagram Login 

Statechart diagram login terdapat penggambaran sistem yang ada 

yang ada pada Gambar 3.38. 

 

Gambar 3. 38 Statechart Diagram Login 

2. Statechart Diagram Log Out 

Statechart diagram log out terdapat penggambaran sistem yang 

ada yang ada pada Gambar 3.39. 

 

Gambar 3. 39 Statechart Diagram Log Out 
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b. Statechart Diagram Class Kios 

Statechart diagram class Kios menjelaskan aktifitas yang dilakukan 

tata usaha dalam melakukan input data kios. 

1. Statechart Diagram Simpan  

Statechart Diagram simpan pada class Kios dapat dilihat pada 

gambar 3.40 berikut ini  

 

Gambar 3. 40 Statechart Diagram Simpan Kios 

2. Statechart Diagram Ubah  

Statechart Diagram ubah pada class kios dapat dilihat pada gambar 

3.41 berikut ini  

 

Gambar 3. 41 Statechart Diagram Ubah Kios 

3. Statechart Diagram Hapus  

Statechart Diagram Hapus pada class kios dapat dilihat pada 

gambar 3.42 berikut ini  
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Gambar 3. 42 Statechart Diagram Hapus Kios 

c. Statechart Diagram Class Pedagang 

Statechart diagram class Pedagang menjelaskan aktifitas yang 

dilakukan tata usaha  dalam melakukan input data pedagang. 

1. Statechart Diagram Simpan 

Statechart Diagram simpan pada class pedagang dapat dilihat pada 

gambar 3.43 berikut ini  

 

Gambar 3. 43 Statechart Diagram Simpan Pedagang 

2. Statechart Diagram Hapus 

Statechart Diagram hapus pada class pedagang dapat dilihat pada 

gambar 3.44 berikut ini  

 

Gambar 3. 44 Statechart Diagram Hapus Pedagang 
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d. Statechart Diagram Class Penyewaan 

Statechart diagram class penyewaan menjelaskan aktifitas yang 

dilakukan tata usaha dalam melakukan input data penyewaan. 

1. Statechart Diagram Simpan  

Statechart Diagram simpan pada class penyewaan dapat dilihat pada 

gambar 3.45 berikut ini  

 

Gambar 3. 45 Statechart Diagram Simpan data Penyewaan 

2. Statechart Diagram Ubah 

Statechart Diagram ubah pada class penyewaan dapat dilihat 

pada gambar 3.46 berikut ini  

 

Gambar 3. 46 Statechart Diagram Ubah data Penyewaan 

3. Statechart Diagram Hapus 

Statechart Diagram hapus pada class penyewaan dapat dilihat 

pada gambar 3.47 berikut ini  
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Gambar 3. 47 Statechart Diagram Hapus data Penyewaan 

e. Statechart Diagram Class Perpanjangan 

Statechart diagram class perpanjangan menjelaskan aktifitas 

yang dilakukan tata usahan dalam melakukan input data perpanjangan. 

1. Statechart Diagram Simpan  

Statechart Diagram simpan pada class perpanjangan dapat dilihat 

pada gambar 3.48 berikut ini  

 

Gambar 3. 48 Statechart Diagram Simpan data Perpanjangan 

2. Statechart Diagram Hapus 

Statechart Diagram hapus pada class perpanjangan dapat dilihat 

pada gambar 3.49 berikut ini  

 

Gambar 3. 49 Statechart Diagram Hapus data perpanjangan 
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f. Statechart Diagram Class Perpindahan Kepemilikan  

Statechart diagram class perpindahan kepemilikan 

menjelaskan aktifitas yang dilakukan tata usaha dalam melakukan 

input data perpindahan kepemilikan. 

1. Statechart Diagram Ubah  

Statechart Diagram ubah pada class perpindahan kepemilikan 

dapat dilihat pada gambar 3.50 berikut ini 

 

Gambar 3. 50 Statechart Diagram Ubah Data Perpindahan Kepemilikan 

2. Statechart Diagram Hapus 

Statechart Diagram hapus pada class perpindahan kepemilikan 

dapat dilihat pada gambar 3.50 berikut ini 

 

Gambar 3. 51 Statechart Diagram Hapus Data Perpindahan Kepemilikan 

 

g. Statechart Diagram Class Detail Pajak Retribusi 

Statechart diagram class detail pajak retribusi menjelaskan 

aktifitas yang dilakukan petugas penarik dalam melakukan input data 

pajak retribusi. 
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1. Statechart Diagram Simpan  

Statechart Diagram simpan pada class penarikan dapat dilihat pada 

gambar 3.52 berikut ini 

 

Gambar 3. 52 Statechart Diagram Simpan Penarikan 

2. Statechart Diagram Simpan  

Statechart Diagram simpan pada class tunggakan dapat dilihat 

pada gambar 3.53 berikut ini 

 
Gambar 3. 53 Statechart Diagram Simpan Tunggakan 

 

h. Statechart Diagram Class Pajak Retribusi  

Statechart diagram class pajak retribusi menjelaskan aktifitas 

yang dilakukan bendahara dalam melakukan input data pajak 

retribusi 

3. Statechart Diagram Simpan  

Statechart Diagram simpan pada class pajak retribusi dapat dilihat 

pada gambar 3.54 berikut ini 

Mulai

menu detail 

pajak retribusi

data form detail 

pajak retribusi

tampil

data berhasil 

simpan

data form detail 

pajak retribusi
tampil

pilih

selesai

button 

tambah

validasi 

tambah

informasi 

tambah gagal

pilih

klik tambah

tambah gagal

tampil

tambah berhasil

Mulai

menu 

tunggakan

data form 

tunggakan

tampil

data berhasil 

simpan

data form 

tunggakan
tampil

pilih

selesai

button 

tambah

validasi 

tambah

informasi 

tambah gagal

pilih

klik tambah

tambah gagal

tampil

tambah berhasil



73 
 

 

 

Gambar 3. 54 Statechart Diagram Simpan Data Pajak Retribusi 

4. Statechart Diagram Hapus 

Statechart Diagram hapus pada class pajak retribusi dapat dilihat 

pada gambar 3.55 berikut ini 

 

Gambar 3. 55 Statechart Diagram Hapus Data Pajak Retribusi 

i. Statechart Diagram Class Laporan Pajak Retribusi 

Statechart diagram class laporan pajak retribusi menjelaskan 

aktifitas yang dilakukan bendahara dalam melakukan input data 

laporan pajak retribusi. 

1. Statechart Diagram Cetak  

Statechart Diagram simpan pada class laporan pajak retribusi dapat 

dilihat pada gambar 3.56 berikut ini 

 

Gambar 3. 56 Statechart Diagram Cetak Laporan Pajak Retribusi 
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1.3.10. Entity Relational Diagram (ERD) 

ERD merupakan suatu perancangan yang digunakan untuk menyusun basis 

data, yang memperlihatkan relasi antar entitas yang terlibat beserta atribut-

atributnya. Terdapat langkah-langkah dalam membuat ERD diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan Entitas 

Adapun entitas yang terbentuk dapat dilihat pada Gambar 3.57 berikut 

 

Gambar 3. 57 Menentukan Entitas 

2. Menentukan Atribut Key (Primary Key) 

 

Gambar 3. 58 Menentukan Atribut Key (Primary Key) 

3. Menentukan derajat kardinalitas dan melengkapi atribut deskriptif beserta 

kunci tamu (foreign key) 

a. Atribut deskriptif  beserta  foreign key dan kardinalitas relasi one to 

one (1:1) yaitu satu data petugas penarik memiliki satu data detail 

pajak retribusi seperti pada gambar 3.59 berikut. 
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Gambar 3. 59 Relasi Antara Entitas Petugas Penarik dan Detail Pajak 

Retribusi 

b. Atribut deskriptif  beserta  foreign key dan kardinalitas relasi one to 

many (1:N) yaitu satu data penyewaan mengelola banyak data 

pedagang seperti pada gambar 3.60 berikut. 
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Gambar 3. 60 Relasi Antara Entitas Penyewaan dan Pedagang 

c. Atribut deskriptif  beserta  foreign key dan kardinalitas relasi one to 

many (1:N) yaitu satu data penyewaan mengelola banyak data kios 

seperti pada gambar 3.61 berikut. 
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Gambar 3. 61 Relasi Antara Entitas Penyewaan dan Kios 

d. Atribut deskriptif  beserta  foreign key dan kardinalitas relasi one to 

many (1:N) yaitu satu data penyewaan mengelola banyak data 

perpanjangan seperti pada gambar 3.62 berikut. 
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Gambar 3. 62 Relasi Antara Entitas Penyewaan dan Perpanjangan 

 

e. Atribut deskriptif  beserta  foreign key dan kardinalitas relasi one to 

many (1:N) yaitu satu data penyewaan mengelola banyak data 

perpindahan seperti pada gambar 3.63 berikut. 
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Gambar 3. 63 Relasi Antara Entitas Penyewaan dan Perpindahan 

f. Atribut deskriptif  beserta  foreign key dan kardinalitas relasi one to 

many (1:N) yaitu satu data bendahara mengelola banyak data laporan 

pajak seperti pada gambar 3.64 berikut. 
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Gambar 3. 64 Relasi Antara Entitas Bendahara dan Laporan Pajak 

g. Atribut deskriptif  beserta  foreign key dan kardinalitas relasi many to 

many (N:N) yaitu banyak data pajak retribusi memiliki banyak data 

laporan pajak seperti pada gambar 3.65 berikut. 
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Gambar 3. 65 Relasi Antara Entitas Pajak Retribusi dan Laporan Pajak 

 

4. Hasil Akhir ERD (Entity Relational Diagram) 

Entity Relational Diagram yang terbentuk setelah melewati tahapan – 

tahapan sebelumnya bisa dilihat pada gambar 3.66 berikut 

 

 

Gambar 3. 66 Hasil Akhir ERD (Entity Relational Diagram) 
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1.3.11. Transformasi ERD ke Skema Relasi 

Berikut adalah kamus data dari ERD yang terbentuk. 

a. pedagang  : {idpedagang, nama_pedagang, jekel_pedagang, 

tmp_lahir_pedagang, tgl_lahir_pedagang,   

pekerjaan, alamat_pedagang, no_hp_pedagang, 

password, level, status} 

b. kios  : {idkios, blok, lantai, ukuran, jenis_dagangan, 

  tarif, status_kios } 

c. penyewaan : {idpenyewaan, idtatausaha, idpedagang, idkios, 

  tgl_mendaftar, tgl_jatuhtempo, status_penyewaan} 

d. perpanjangan : {idperpanjangan, idpenyewaan, tgl_perpanjangan 

  tgl_berakhir} 

e. perpindahan_kepemilikan : {idperpindahan, idpenyewaan,  

       penyewa_awal, alamat_penyewa_awal,  

       penyewa_akhir, 

alamat_penyewa_akhir} 

f. pajak_retribusi : {idpajak, idpenyewaan, tgl_pajak_retribusi} 

g. laporan_pajak : {idlaporan, idpajak, idbendahara, idkepala, 

   pendapatan_kotor, potongan, setoran, 

   pendapatan_bersih, tgl_laporan} 

h. kepala_pasar : {idkepala, nama_kepala, nip, tmp_lahir_kepala, 

   tgl_lahir_kepala, alamat_kepala, no_hp_kepala, 

   password, level} 

i. bendahara_pasar : {idbendahara, nama_bendahara, jekel_bendahara, 

    tmp_lahir_bendahara, tgl_lahir_bendahara,  

   alamat_bendahara, no_hp_bendahara, password,    

   level} 

j. petugas_penarik : {idpenarik, nama_penarik, jekel_penarik,  

   tmp_lahir_penarik, alamat_penarik,  

   no_hp_penarik, password, level} 

k. tata_usaha : {idtatausaha, nama_tatausaha, jekel_tatausaha,  

   tmp_lahir_tatausaha, tgl_lahir_tatausaha, level, 
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   alamat_tatausaha, no_hp_tatausaha, password} 

l. detail_pajak_retribusi : {iddetail, idpajak, idpenarik, tglpenarikan, 

   nominal} 

 

1.3.12. Struktur Tabel 

Dari hasil perancangan yang telah dibuat, selanjutnya akan ditentukan 

tabel-tabel yang akan digunakan dalam pengelolaan data pada sistem. 

Adapun rancangan tabelnya adalah sebagai berikut : 

a. Tabel pedagang 

Fungsi  : Menyimpan data pedagang 

Primary Key : idpedagang 

Foreign Key : - 

Tabel 3. 12 Struktur Tabel Pedagang 

Field Type Lebar Keterangan 

id_pedagang Bigint 20 Kunci utama tabel 

pedagang 

nama_pedagang Varchar 300 Nama pedagang 

jekel_ pedagang Varchar 20 Jenis kelamin pedagang 

tmp_lahir_ pedagang Varchar 30 Tempat lahir pedagang 

tgl_lahir_ pedagang Date - Tanggal lahir pedagang 

pekerjaan Varchar 50 Pekerjaan pedagang 

alamat_ pedagang Varchar 300 Alamat pedagang 

no_hp_ pedagang Bigint 15 Nomor hp pedagang 

password Varchar 20 Kata sandi pedagang 

level Int 1 Level akun pedagang 

status Varchar 10 Status pedagang 

foto Varchar 200 Pas foto pedagang 

ktp Varchar 200 Foto ktp pedagang 

 

b. Tabel Kios 

Fungsi  : Menyimpan data kios 

Primary Key : idkios 
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Foreign Key : - 

Tabel 3. 13 Struktur Tabel Kios 

Field Type Lebar Keterangan 

idkios  Varchar 10 Kunci utama tabel kios 

blok Varchar 5 Lokasi blok kios 

lantai Varchar 10 Lokasi lantai kios 

ukuran Varchar 10 Ukuran kios 

jenis_dagangan Varchar 30 Jenis dagangan 

tariff Int 15 Tarif kios 

status_kios Varchar 15 Status kios 

c. Tabel Perpindahan 

Fungsi  : Menyimpan data perpindahan 

Primary Key : idpenyewaan 

Foreign Key : idtatausaha, idpedagang, idkios 

Tabel 3. 14 Struktur Tabel Penyewaan 

Field Type Lebar Keterangan 

idpenyewaan  Varchar 20 Kunci utama tabel penyewaan 

Idtatausaha Varchar 20 Kunci tamu penghubung ke 

tabel tata usaha 

Idpedagang Bigint 20 Kunci tamu penghubung ke 

tabel pedagang 

Idkios Varchar 10 Kunci tamu penghubung ke 

table kios 

tgl_mendaftar Date - Tanggal mendaftar penyewaan 

tgl_jatuhtempo Date - Tanggal jatuh tempo penyewaan 

status_penyewaan Varchar 15 Status penyewaan 

 

d. Tabel Perpanjangan 

Fungsi  : Menyimpan data perpanjangan perizinan 

Primary Key : idperpanjangan 

Foreign Key : idpenyewaan 
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Lanjutan Tabel 3.17 

 

Tabel 3. 15 Struktur Tabel Perpanjangan 

Field Type Lebar Keterangan 

idperpanjangan  Varchar 20 Kunci utrama tabel perpanjangan 

Idpenyewaan Varchar 20 Kunci tamu penghubung ke tabel 

penyewaan 

tgl_perpanjangan Date - Tanggal perpanjangan 

tgl_berakhir Date - Tanggal berakhir perpanjangan 

 

e. Tabel Perpindahan Kepemilikan 

Fungsi  : Menyimpan data perpindahan kepemilikan 

Primary Key : idperpindahan 

Foreign Key : idpenyewaan 

Tabel 3. 16 Struktur Tabel Perpindahan Kepemilikan 

Field Type Lebar Keterangan 

idperpindahan  Varchar 20 Kunci utama tabel perpindahan 

kepemilikan 

Idpenyewaan Varchar 20 Kunci tamu penghubung tabel 

penyewaan 

penyewa_awal Varcha 300 Nama penyewa awal 

alamat_penyewa_awal Varchar 300 Alamat penyewa awal 

penyewa_akhir Varchar 300 Nama penyewa akhir 

alamat_penyewa_akhir Varchar 300 Alamat penyewa akhir 

 

f. Tabel Pajak Retribusi 

Fungsi  : Menyimpan data pajak retribusi 

Primary Key : idpajak 

Foreign Key : idpenyewaan 

Tabel 3. 17 Struktur Tabel Pajak Retribusi 

Field Type Lebar Keterangan 

idpajak Varchar 20 Kunci utama tabel pajak retribusi 

idpenyewaan Varchar 20 Kunci tamu penghubung tabel 
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Lanjutan Tabel 3.19 

 

Bersambung 

 

penyewaan 

tgl_pajak_retribusi Date - Tanggal pajak retribusi 

 

g. Tabel Laporan Pajak 

Fungsi  : Menyimpan data laporan pajak retribusi 

Primary Key : idlaporan 

Foreign Key : idpajak, idbendahara, idkepala 

Tabel 3. 18 Struktur Tabel Laporan Pajak 

Field Type Lebar Keterangan 

Idlaporan Varchar 20 Kunci utama tabel laporan pajak 

Idpajak Varchar 20 Kunci tamu penghubung ke tabel 

pajak retribusi 

Idbendahara Varchar 20 Kunci tamu penghubung ke tabel 

bendahara 

Idkepala Varchar 20 Kunci tamu penghubung ke tabel 

kepala pasar 

pendapatan_kotor Bigint 20 Pendapatan kotor pajak 

Potongan Bigint 20 Potongan pajak 

Setoran Bigint 20 Setoran pajak 

pendapatan_bersih Bigint 20 Pendapatan bersih pajak 

tgl_laporan Date - Tanggal laporan 

 

h. Tabel Kepala Pasar 

Fungsi  : Menyimpan data kepala pasar 

Primary Key : idkepala 

Foreign Key : - 

Tabel 3. 19 Struktur Tabel Kepala Pasar 

Field Type Lebar Keterangan 

Idkepala Varchar 20 Kunci utama tabel kepala pasar 

nama_kepala Varchar 300 Nama kepala pasar 

nip Varchar 20 Nomor induk pegawai 
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Lanjutan Tabel 3.21 

 

Bersambung 

 tmp_lahir_kepala Varchar 30 Tempat lahir kepala pasar 

tgl_lahir_kepala Date - Tanggal lahir kepala pasar 

alamat_kepala Varchar 300 Alamat kepala pasar 

no_hp_kepala Bigint 15 Nomor hp kepala pasar 

password Varchar 20 Kata sandi kepala pasar 

level Int 1 Level akun kepala pasar 

 

i. Tabel Bendahara Pasar 

Fungsi  : Menyimpan data bendahara pasar 

Primary Key : idbendahara 

Foreign Key : - 

Tabel 3. 20 Struktur Tabel Bendahara Pasar 

Field Type Lebar Keterangan 

idbendahara  Varchar 20 Kunci utama tabel bendahara 

pasar 

nama_bendahara Varchar 300 Nama bendahara  

jekel_bendahara Varchar 20 Jenis kelamin bendahara 

tmp_lahir_bendahara Varchar 30 Tempat lahir bendahara 

tgl_lahir_bendahara Date - Tanggal lahir bendahara 

alamat_bendahara Varchar 300 Alamat bendahara 

no_hp_bendahara Bigint 15 Nomor hp bendahara 

password Varchar 20 Kata sandi bendahara 

level Int 1 Level akun bendahara 

 

j. Tabel Petugas Penarik 

Fungsi  : Menyimpan data petugas penarik 

Primary Key : idpenarik 

Foreign Key : - 

Tabel 3. 21 Struktur Tabel Petugas Penarik 

Field Type Lebar Keterangan 

idpenarik Varchar 20 Kunci utama tabel petugas 
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Bersambung 

 
penarik 

nama_penarik Varchar 300 Nama petugas penarik 

jekel_penarik Varchar 15 Jenis kelamin petugas penarik 

tmp_lahir_penarik Varchar 30 Tempat lahir petugas penarik 

tgl_lahir_penarik Date - Tanggal lahir petugas penarik 

alamat_penarik Varchar 300 Alamat petugas penarik 

no_hp_penarik Bigint 15 Nomor hp petugas penarik 

password Varchar 20 Kata sandi petugas penarik 

level Int 1 Level akun petugas penarik 

 

k. Tabel Tata Usaha 

Fungsi  : Menyimpan data tata usaha 

Primary Key : idtatausha 

Foreign Key : - 

Tabel 3. 22 Struktur Tabel Tata Usaha 

Field Type Lebar Keterangan 

idtatausaha  Varchar 20 Kunci utama tabel tatausaha 

nama_tatausaha Varchar 300 Nama tata usaha 

jekel_tatausaha Varchar 20 Jenis kelamin tata usaha 

tmp_lahir_tatausaha Varchar 30 Tempat lahir tata usaha 

tgl_lahir_tatausaha Date - Tanggal lahir tata usaha 

alamat_tatausaha Varchar 300 Alamat tata usaha 

no_hp_tatausaha Bigint 15 Nomor telepon tata usaha 

password Varchar 20 Kata sandi tata usaha 

level Int 1 Level akun tata usaha 

 

l. Tabel Detail Pajak Retribusi 

Fungsi  : Menyimpan data detail pajak retribusi 

Primary Key : iddetail 

Foreign Key : idpajak, idpenarik 
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Tabel 3. 23 Struktur Tabel Detail Pajak Retribusi 

Field Type Lebar Keterangan 

iddetail Varchar 20 Kunci utama tabel detail pajak 

retribusi 

idpajak Varchar 20 Kunci tamu penghubung ke tabel  

pajak retribusi 

idpenarik Varchar 20 Kunci tamu penghubung ke tabel  

petugas penarik 

tgl_penarikan Date - Tanggal penarikan detail pajak 

retribusi 

nominal Int 10 Nominal pajak detail pajak retribusi 

 

3.2.10 Relasi Tabel 

Relasi tabel pada basis data yang terbentuk untuk pembuatan sistem 

informasi perizinan dan pengelolaan retribusi di Pasar Kalinymatan Jepara dapat 

dilihat pada gambar 3.67 berikut. 

 

Gambar 3. 67 Relasi Tabel 
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3.3 Perancangan Desain Interface 

Berikut ini merupakan perancangan desain interface dari Sistem Informasi 

Pengelolaan Data Retribusi Dan Pelayanan Perizinan Menempati Kios Pada Pasar 

Di Kantor Pasar Kalinyamatan Jepara Berbasis Web Dan Menggunakan 

WhatsApp yang akan dibuat . 

1. Desain Halaman Utama 

a. Desain Halaman Sistem 

Berikut adalah tampilan desain halaman utama sistem yang dapat 

dilihat pada gambar 3.68 berikut 

PASAR KALINYAMATAN Home Peta Masuk

 

Gambar 3. 68 Desain Halaman Utama Sistem 

b. Desain Halaman Utama Tata Usaha 

Berikut adalah tampilan desain halaman utama petugas tata usaha 

yang dapat dilihat pada gambar 3.69 berikut. 

Admin

Logo

Dashboard

Data 
Data Kios 

Data Pedagang 

Data Penyewaan 

Data Perpanjangan 

Penyewaan

Calon Pedagang Baru

Acc Penyewa Kios

Acc Perpanjangan

 

Gambar 3. 69 Desain Halaman Utama Tata Usaha 

c. Desain Halaman Utama Pedagang 

Berikut adalah tampilan desain halaman utama pedagang yang 

dapat dilihat pada gambar 3.70 berikut. 
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Kepala

Logo

Dashboard

Data
Data Retribusi

 

Gambar 3. 70 Desain Halaman Utama Pedagang 

d. Desain Halaman Utama Kepala Pasar 

Berikut adalah tampilan desain halaman utama kepala pasar yang 

dapat dilihat pada gambar 3.71 berikut. 

Kepala

Logo

Dashboard

Tabel Petugas
Tata Usaha

Petugas Pearik

Bendahara

Tabel Laporan

Laporan Pajak

 

Gambar 3. 71 Desain Halaman Utama Kepala Pasar 

2. Desain Input 

a. Desain Form Kios 

Berikut merupakan desain dari input data kios dapat dilihat pada 

gambar 3.72 berikut. 
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BLOK KIOS

Lanjutkan

Kios

 

Gambar 3. 72 Desain Form Kios 

b. Desain Form Pedagang 

Berikut merupakan desain dari input data pedagang dapat dilihat 

pada gambar 3.73 berikut. 

Nama

Jenis Kelamin

Alamat

Tgl Lahir

Password

Foto

Ktp

Submit

Logo

Data

Penyewaan

Admin

 

Gambar 3. 73 Desain Form Pedagang 

c. Desain Form Penarikan 

Berikut merupakan desain dari input data penarikan dapat dilihat 

pada gambar 3.74 berikut. 
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Iddetail

idpajak

idpenarik

tanggal

nominal

Simpan

Logo

Data

Penarikan

Admin

Tunggakan

Tunggakan

 

Gambar 3. 74 Desain Form Penarikan 

d. Desain Form Petugas Pasar 

Berikut merupakan desain dari input data petugas pasar dapat 

dilihat pada gambar 3.75 berikut. 

Idadmin

Jenis Kelamin

Alamat

Tgl Lahir

No Hp

Password

Simpan

Logo

Tabel Petugas

Tata Usaha

Kepala

Petugas Penarikan

Bendahara

 

Gambar 3. 75 Desain Form Petugas Pasar 
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3. Desain Output  

a. Desain Output Data Pengajuan Penyewaan 

Terdapat desain output data pengajuan penyewaan dapat dilihat 

pada gambar 3.76 

Logo

Data

Admin

Penyewaan

Print

Surat 
Permohonan

Surat 
Keterangan

Surat Peryataan

Print Print
Pengajuan 
Penyewaan

Penyewaan

 

Gambar 3. 76 Desain Output Data Pengajuan Penyewaan 

b. Desain Output Data Pengajuan Perpanjangan 

Terdapat desain output data pengajuan perpanjangan dapat dilihat 

pada gambar 3.77 

Logo

Data

Admin

Penyewaan

Print

Surat 
Permohonan

Surat 
Keterangan

Surat Peryataan

Print Print
Pengajuan 
Penyewaan

Perpanjangan

 

Gambar 3. 77 Desain Output Data Pengajuan Perpanjangan 
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c. Desain Output Data Pengajuan Perpindahan 

Terdapat desain output data pengajuan perpindahan dapat dilihat 

pada gambar 3.78 

Logo

Data

Admin

Penyewaan

Print

Surat 
Permohonan
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Keterangan

Surat 
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Print

 

Gambar 3. 78 Desain Output Data Perpindahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


