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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terkait 

Adapun artikel atau tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain: 

a. Erna Mulyati,  Aghitsna Iqbal (2011), “Perencanaan Tarif Ideal Pengiriman 

Barang Di Pt Syncrum Logistics Untuk Rute Milkrun Cibitung Berdasarkan 

Metode Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan (Bok)”. Aplikasi ini 

dirancang untuk manajemen keuangan pada PT. Syncrum Logostic [1]. 

b. Indah Mardliyah (2012). “Sistem Informasi Managemen Persewaan Mobil 

Pada Rental Mobil Indika Secara Online”. Dalam skripsi ini penulis 

membangun sistem managemen pengelolaan mulai dari data mobil, daftar 

pelanggan, pemesanan, sampai proses sewa sampai dengan proses pengembalian 

[2]. 

c. Dahlan Abdullah, Cut Ita Erliana (2013), “Bisnis Rental Mobil Melalui Internet 

(E-Commerce)  Menggunakan Algoritma Sha-1  (Sequre Hash Algorithm-1)”. 

Pada penulisan ini penulis mencoba membuat sebuah Aplikasi Rental Mobil 

dengan menggunakan Algoritma SHA-1 (Secure Hash Algorithm-1), yang akan 

di implementasikan pada sistem login. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu 

untuk membantu perusahaan atau usaha rental mobil dalam mempromosikan 

jasanya yang dapat diakses secara online sehingga memberikan pelayanan yang 

maksimal untuk masyarakat atau pelanggan [3]. 

d. Adisti Machmudah, Ronny S. Susilo,  Henry Bambang Setyawan (2013), 

“Rancang Bangun Sistem Informasi Penentuan Rute Dan Biaya Transportasi 

Pada Ukm New Sehati”. Sistem ini dapat menghasilkan  output berupa susunan 

rute pengiriman ke beberapa pelanggan berdasarkan pesanan pelanggan, kapasitas 

alat transportasi, biaya transportasi yang dikeluarkan, laporan tujuh hari ke depan, 

dan laporan pengiriman sesuai range tanggal yang diminta. Laporan tujuh hari ke 

depan digunakan untuk mengetahui transaksi pengiriman selama tujuh hari ke 

depan. Laporan pengiriman digunakan untuk mengetahui jumlah barang yang 

keluar dan informasi biaya transportasi. Aplikasi ini dibantu dengan  google map 

untuk mengetahui titik lokasi pelanggan yang melakukan pemesanan [4]. 
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e. Teguh Tri Prasetio (2013), “Simulasi Alat Pelacak Dan Locking Kendaraan 

Menggunakan Gps “Global Position System” Melalui Akses Google Map”. 

Sistem ini dibangun untuk pelacak lokasi kendaraan dengan teknologi GPS ini 

ditujukan untuk  user  atau pengguna yang ingin mengetahui lokasi terakhir 

kendaraan [5]. 

f. Arum Kumar (2012), “Review Of Some Best GPS Phone Tracking Software”. 

Dalam jurnal ini penulis menjelaskan penggunaan tracking gps terbaik 

berdasarkan biaya minimum dan dapat menggunakan handphone sebagai media 

gps nya [8]. 

 

2.2. Landasan Teori  

2.2.1. Sistem 

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu 

kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk 

memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah 

ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di 

mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. “Suatu sistem  adalah suatu 

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul sama-

sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran 

tertentu” (Jogiyanto H.M) [6]. 

Menurut Richart F. Neuchel dalam jogiyanto, 2005, menjelaskan bahwa 

sistem  adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

berkumpul sama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan 

suatu sasaran tertentu. 

 

2.2.2. Karakteristik Sistem 

Suatu sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu memiliki komponen-

komponen (components), batas sistem (boundary), lingkungan luar sistem 

(environment), penghubung (interprest), masukan (input), keluaran (output), pengolah 

(process), dan sasaran (objective) dan tujuan (goal) [7]. 

 

 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Elemen
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Materi
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Model_matematika
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1. Komponen Sistem (System Components) 

Komponen sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama membentuk suatu kesatuan. 

Komponen sistem atau elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagia 

dari sistem. Setiap subsistem mempunyai karakteristik dari sistem yang 

menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara 

keseluruhan. 

2. Batas System (System Boundary) 

Batas sistem merupakan daerah-daerah yang membatasi antara suatu 

sistem dengan sistem lainnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem 

dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang 

lingkup (scape) dari sistem tersebut. 

3. Lingkungan Luar Sistem (System Enviroment) 

Lingkungan luar sistem dari suatu sistem adalah apapun di lluar batas 

dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem yang dapat bersifat 

menguntungkan dan dapat pula merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar 

yang menguntungkan merupakan energi dari sistem yang harus dijaga dan 

dipelihara. Sedangkan yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, 

karena akan mengganggu kelangsungan sistem.    

4. Penghubung System (System Interprest) 

Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu sub 

sistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini 

memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke 

subsistem lainnya. Dengan penghubung akan terjadi interaksi antar subsistem, 

sehingga membentuk satu kesatuan. 

5. Masukan Sistem (System Input) 

Masukan adalah suatu energi yang dimasukkan kedalam sistem. 

Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan 

sinyal (signal input). Maintenance input adalah energi yang dimasukkan 

supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Contoh maintenance input  di dalam 

sistem komputer adalah progam, yang digunakan untuk mengoperasikan 

komputer. Sedangkan signal input adalah energi yang diproses untuk 
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mendapatkan keluaran. Contoh signal input  didalam sistem komputer adalah 

data, yang dapat diolah menjadi informasi.  

6. Keluaran Sistem (System Output) 

Keluaran (Output) merupakan hasil dari energi yang di olah dan 

diklasifikasikan sebagai keluaran yang berguna. 

7. Pengolah Sistem (System process) 

Suatu sistem dapat mempunyai bagian pengolah atau sistem itu sendiri 

sebagai pengolahnya, yang berguna untuk merubah masukan menjadi 

keluaran.  

8. Sasaran Sistem (System Objective) 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaan (objective). 

Suatu sistem akan berguna dan berhasil apabila mencapai sasaran atau 

tujuannya. Sasaran sistem sangat menentukan masukan yang dibutuhkan 

sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. 

 

2.2.3. Klasifikasi Sistem 

Sistem dapat dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandangan, diantaranya 

adalah sebagai berikut: [7] 

1. Sistem dikalsifikasikan sebagai sistem abstrak (abstrak system) dan sistem 

fisik (Pysical system). Sistem abstrak adalah siste yang berupa pemikiran 

atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Sistem fisik merupakan sistem 

yang ada secara fisik. 

2. Sistem dikalsifikasikan sebagai sistem alamiah (natural system) dan sistem 

buatan manusia (human made system) . sistem alamiah adalah sistem terjadi 

karena proses alam. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang 

manusia. 

3. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu (deterministic system) dan 

sistem tak tentu (probabilistic system). 

4. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup (close system) dan sistem 

terbuka (open system). 
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2.2.4. Transportasi 

Menurut Ofyar dalam tugas akhir Pratikno (2006), transportasi dalam arti luas harus 

dikaji dalam bentuk kajian sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling 

terkait. Sistem tersebut dikenal dengan sistem transportasi secara menyeluruh  

(makro) yang dapat dipecahkan menjadi beberapa sistem transportasi yang lebih kecil 

(mikro) yang masing  – masing saling terkait dan saling mempengaruhi [1]. 

Menurut Steenbrink (1974), transportasi adalah perpindahan orang atau barang 

dengan menggunakan alat atau kendaraan dari dan ke  tempat-tempat yang terpisah 

secara geografis.  Menurut Morlok (1978), transportasi didefinisikan sebagai kegiatan 

memindahkan atau mengangkut sesuatu dari suatu tempat ketempat lain. Sedangkan 

menurut Bowersox (1981), transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang 

dari suatu tempat ke tempat lain, dimana produk dipindahkan ke tempat tujuan 

dibutuhkan. Dan secara umum transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan  

sesuatu (barang dan/ atau barang) dari suatu tempat ke tempat lain, baik dengan atau 

tanpa sarana. Perancangan. 

 

2.2.5. GPS  

Global Positioning System  (GPS) adalah sistem untuk menentukan posisi di 

permukaan bumi dengan bantuan sinkronisasi sinyal satelit. Sistem ini  menggunakan  

24 satelit yang mengirimkan sinyal  gelombang mikro  ke Bumi. Sinyal ini diterima 

oleh alat penerima di permukaan, dan digunakan untuk menentukan posisi,  

kecepatan, arah, dan waktu [5].  

AccuTracking adalah Telepon GPS layanan perangkat lunak pelacakan yang 

ditawarkan oleh Accutracking mengharuskan  untuk mendaftar dengan situs web. 

Mereka menawarkan ponsel GPS kit perangkat lunak pelacakan yang mendukung 

berbagai ponsel dan operator termasuk AT & T (Cingular), T-Mobile, dan Telus 

MIKE Kanada. Menggunakan mudah untuk memahami petunjuk pengguna [8]. 

 

2.2.6. Pemesanan 

Pemesanan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum membeli 

barang atau jasa. Untuk mewujudkan kepuasan konsumen maka perusahaan harus 

mempunyai sebuah sistem pemesanan yang baik. 
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2.2.7. Pengelolaan 

Menurut Robert T.Kiyosaki & Sharo L, Pengelolaan adalah sebuah kata yang besar 

sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama 

pengelolaan informasi. 

 

2.2.8. UML (Unified Modelling Language) 

Unified  Modelling  Language  (UML)  adalah  keluarga notasi grafis yang didukung 

oleh meta-model tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat 

lunak [9]. 

Tujuan UML: 

a) Memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual ekspresif. 

b) Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa 

pemograman dan proses rekayasa.  

c) Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam bahasa pemodelan. 

 

2.2.9. Diagram Grafis UML 

a. Use Case Diagram 

Use case diagram adalah teknik untuk merekam persyaratan 

fungsional sebuah sistem. Use case mendeskripsikan fungsional sistem atau 

persyaratan-persyaratan, interaksi tipikal antara pengguna sistem dengan 

sistem itu sendiri, dengan memberi sebuah narasi tentang bagaimana sistem 

tersebut digunakan. 

 

Tabel 2. 1 Notasi Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi 

dengan use case. 

2 

 

<<include>> 
Include 

kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah 

event dapat terjadi, dimana pada kondisi 

ini sebuah use case adalah bagian dari use 

case lainnya. 
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3 
 

<<extends>> 
Extend 

kelakuan yang hanya berjalan di bawah 

kondisi tertentu 

4 
 

Association 
Apa yang menghubungkan antara objek 

satu dengan objek lainnya 

5 

 

Generalization 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi 

dari umum-khusus antara dua use case 

atau lebih dimana use case yang satu lebih 

umum dari yang lainnya. 

6 

 

Use Case 

Gambaran fungsionalitas dari suatu sistem, 

sehingga customer atau pengguna sistem 

paham dan mengerti mengenai kegunaan 

sistem yang akan dibangun. 

 

b. Class Diagram 

  Class Diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan 

berbagai macam hubungan statis yang terdapat di antara mereka. Class 

diagram juga menunjukkan properti dan operasi sebuah class dan batasan-

batasan yang terdapat dalam hubungan-hubungan objek tersebut. UML 

menggunakan istilah fitur sebagai istilah umum yang meliputi properti dan 

operasi sebuah class. 

 

Tabel 2. 2 Notasi Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1  Asosiasi 

berarah 

Relasi antar kelas dengan makna kelas yang 

satu digunakan oleh kelas yang lain. 

2  Class Himpunan dari objek-objek yang berbagi 

atribut serta operasi yang sama. 
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3  Association Apa yang menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya 

 

4 

 Generalization Hubungan generalisasi dan spesialisasi dari 

umum-khusus antara dua use case atau lebih 

dimana use case yang satu lebih umum dari 

yang lainnya. 

 

c. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menjelaskan interaksi obyek yang disusun dalam 

suatu urutan waktu. Sequence diagram memperlihatkan tahap demi tahap 

apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case. 

Tipe diagram ini sebaiknya digunakan diawal tahap desain atau analisis 

karena kesederhanaanya dan mudah untuk dimengerti. 

 

Tabel 2. 3 Notasi Sequence Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1  Object Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2 
 

Object 

Message 

Komunikasi antar object yang berupa data. 

3 

 

Return 

Message 

Komunikasi antar object yang berupa pesan. 

4 

 

Message to 

self 

komunikasi ke diri sendiri (object). 

    

5  Timeline Sebuah kotak yang digambarkan di bawah 

actor dan sistem untuk menggambarkan 

aliran waktu 

6  Actor Orang, proses atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat 
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d. Activity Diagram 

  Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem 

yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision 

yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram 

juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada 

beberapa eksekusi. Diagram ini sangat mirip dengan sebuah flowchart 

karena kita dapat memodelkan sebuah alur kerja dari satu aktivitas ke 

aktivitas lainnya atau dari satu aktivitas ke keadaan sesaat (state). 

 

Tabel 2. 4 Notasi Activity Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1  Actifity Memperlihatkan bagaimana masing-

masing kelas antarmuka saling 

berinteraksi satu sama lain 

2  State transition State dari sistem yang menggambarkan 

alur sebuah activity. 

3  Initial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

4  Actifity Final 

Node 

Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan 

5  Fork Node Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran 

 

e. Statechart Diagram 

  Statechart Diagram memperlihatkan urutan keadaan sesaat yang 

dilalui sebuah obyek, kejadian yang menyebabkan sebuah transisi dari state atau 

aktivitas kepada yang lainnya, dan aksi yang menyebabkan perubahan satu state 

atau aktivitas. Statechart Diagram  menggambarkan transisi dan perubahan 

keadaan (dari satu state ke state lainnya). Pada umumnya statechart diagram 

menggambarkan class tertent (satu class dapat memiliki lebih dari satu 

statechart diagram). 
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Tabel 2. 5 Notasi Statechart Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1  State Nilai atribut dan nilai link pada 

suatu waktu tertentu, yang 

dimiliki suatu objek. 

2  Initial Pseudo 

State 

Bagaimana objek dibentuk atau 

diawali 

3  Final State Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan 

4  Transition Sebuah kejadian yang memicu 

sebuah state objek dengan cara 

memperbaharui satu atau lebih 

nilai atributnya 

 

5 

 

 

 Association Apa yang menghubungkan 

antara objek satu dengan objek 

lainnya 

6  Transition to 

Self 

Menggambarkan proses 

memperbaharui diri sendiri 

 

2.2.10. Rational Rose 

a. Menurut Sholiq (2006), pemodelan visual adalah suatu cara berfikir tentang 

persoalan menggunakan model-model yang diorganisasikan seputar dunia 

nyata. Model berguna untuk memahami persoalan, mengkomunikasikan 

dengan orang-orang yang terlibat dalam proyek (costumer, ahli bidangnya, 

analisis, designner, dll), memodelkan perusahaan, menyiapkan dokumentasi, 

merancang progam, dan merancang basis data. Tujuan utama permodelan 

visual adalah untuk memungkinkan adanya komunikasi antara pengguna, 

pengembang, penganalisis, tester, manager, dan siapapun yang terlibat dalam 
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proyek, menunjukkan interaksiiantara pengguna dengan sistem   obyek-obyek 

dalam sistem, dan antar sistem itu sendiri [10] 

b. Menurut Ahmad Hoirul B. (ilmu Komputer.com), Rational Rose merupakan 

salah satu software yang paling banyak digunakan untuk melakukan design 

software melalui pendekatan UML (Unified Modelling Language). Rational 

Rose merupakan software  yang menyediakan banyak fungsi-fungsi seperti: 

design proses, generate code, reverse enginering, serta banyak fungsi-fungsi 

yang lain. Rational Rose merupakan tool yang sangat mudah karena 

menyediakan contoh-contoh design dari beberapa software. 

c. Rational Rose adalah software yang memiliki perangkat-perangkat pemodelan 

secara visual untuk membangun suatu solusi dalam rekayasa software dan 

pemodelan bisnis. 

 

2.2.11. Bahasa Pemrogaman 

1. Macromedia Dreamweaver 

Menurut Arief Ramadhan (2007), macromedia dreamweaver  8, atau bisa 

disebut “Dreamweaver 8”, adalah ssebuah perangkat lunak aplikasi untuk 

mendesain dan membuat halaman web, tabel. Dreamweaver 8 dapat membuat 

tabel hanya dengan melakukan dua kali klik saja. Dreamweaver 8 akan  

menciptakan kode-kode HTML  yang sesuai untuk membuat tabel yang 

diinginkan. Selain HTML, Dreamweaver 8 juga mendukung CSS, JavaScript, 

PHP, ASP, dan bahasa pemrogaman lainnya untuk membuat web. 

 

2. XAMPP 

XAMPP adalah perangkat lunak gratis yang mendukung banyak sistem 

operasi dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah 

sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program 

Apache HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis 

dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan 

singkatan dari X (empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan 

Perl. Program ini tersedia dalam GNU General Public Lisensi dan bebas, 
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merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan 

halaman web yang dinamis. 

Mengenal bagian XAMPP yang bisa digunakan pada umumnya : 

1. htdoc adalah folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan 

dijalankan, seperti berkas PHP, HTML, dan script lain. 

2. phpMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola basis data MySQL 

yang ada dikomputer. Untuk membukanya, buka browser lalu ketikkan 

alamat http://localhost/phpMyAdmin, maka akan muncul halaman 

phpMyAdmin. 

3. Kontrol Panel, yang berfungsi untuk mengelola layanan (service) 

XAMPP. Seperti menghentikan (stop) layanan, ataupun memulai (start). 

 

3. WEB 

Web adalah sebuah penyebaran informasi melalui internet. Sebenarnya 

antara www (world wide web) dan web adalah sama karena kebanyakan orang 

menyingkat www menjadi web saja. Web merupakan hal yang tidak dapat 

dipisahkan dari dunia internet. Melalui web, setiap pemakai internet bisa 

mengakses informasi-informasi di situs web yang tidak hanya berupa teks, 

tetapi juga dapat berupa gambar, suara, film, animasi, dll. Sebenarnya, web 

merupakan kumpulan-kumpulan dokumen yang banyak tersebar di beberapa 

komputer server yang berada di seluruh penjuru dunia dan trehubung menjadi 

satu jaringan melalui jaringan yang disebut internet. 

Di bawah ini ada beberapa pengertian web menurut para ahli : 

a. Menurut Suwanto Raharjo “Web merupakan salah satu layanan internet 

yang paling banyak digunakan dibanding dengan layanan lain seperti ftp, 

gopher, news atau bahkan email”. 

b. Menurut Yuhefizar  “Web adalah suatu metode untuk menampilan 

informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara maupun video yang 

interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan (link) satu 

dokumen dengan dokumen lainnya (hypertext) yang dapat diakses melalui 

sebuah browser”. 

 

http://localhost/phpMyAdmin
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4. PHP (Hypertext Preeprocessor) 

PHP (Hypertext Preeprocessor) PHP adalah salah satu bahasa server-side 

yang didesain khusu untuk aplikasi web. PHP dapat disisipkan diantara bahasa 

HTML dan karena bahasa server-side, maka bahasa PHP akan dieksekusi di 

server, sehingga yang dikirimkan ke browser adalah “hasil jadi” dalam bentuk 

HTML, dan kode PHP tidak akan terlihat. PHP menawarkan koneksitas yang 

baik dengan beberapa basis data, antara lain Oracle, MySQL, mSQL, Sybase, 

Solid, PostgreSQL, Adabas, File Pro, Velocis, dBase, Unix dbm dan tak 

terkecuali semua database ber-interface ODBC [3]. 

 

5. MySQL 

MySQL adalah sebuah system managemen database relasi (relational 

database management system) yang bersifat “terbuka” (open source).  MySQL 

menggunakan bahasa standar SQL (Structure Query Language) sebagai bahasa 

interaktif dalam mengelola data. Perintah SQL sering jgua disebut Query. 

Karena menggunakan bahasa standar yang sama, maka tidak akan menjadi 

kendala besar bila suatu saat nanti anda berhubungan dengan database selain 

MySQL. Tentu saja, tetap ada sedikit perbedaan sintaks bahasa antara paket 

program SQL tersebut [3]. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 
 

 

  


