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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 SAMSAT

SAMSAT adalah singkatan dari Sistem Administrasi Manungal Satu

Atap. yaitu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan

mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya

diselenggarakan dalam satu gedung[4]. Kegiatan di kantor satu atap yaitu

menyediakan berbagai layanan, antara lain: pembayaran pajak kendaraan

bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pembuatan

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), transfer kendaraan lintas

daerah, pemeriksaan fisik kendaraan bermotor surat tanda nomor kendaraan

( STNK) dan transfer kendaraan antar daerah[5]. Samsat Pangandaran ter-

relialisasi pada peristiwa monumental yang terjadi saat itu adalah

dilakukannya reformasi dalam sistem dan prosedur perpajakan propinsi,

dimana pada tahun 1978, dilaksanakan Sistem Administrasi Manunggal

Dibawah Satu Atap (SAMSAT) berdasarkan keputusan bersama 3 menteri

yang secara prosedur administratif didasarkan pada Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri Nomor : 16 Tahun 1977 tentang Pedoman/Petunjuk

Pelaksanaan System Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dalam

Pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pembayaran Pajak-

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana

Kecelakaan lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

2.2 Glide

Aplikasi Glide adalah aplikasi yang mudah dibuat menggunakan

Google Spreadsheet. Berbagai komponen yang disertakan dalam aplikasi ini,

yaitu pengungkapan data, pengunduhan dokumen, penautan hasil ke halaman

web lain, presentasi video, komentar, sesi percakapan, dll[4]. Aplikasi Glide

adalah aplikasi yang mudah dibuat menggunakan google sheets. Berbagai

komponen yang disertakan dalam aplikasi ini termasuk pengungkapan data,

unduhan dokumen, tautan hasil ke halaman web lain, tampilan video,

komentar, sesi percakapan, dan banyak lagi. Komponen-komponen ini dapat

dengan mudah dirancang sesuai dengan persyaratan kursus, dan template

dapat dikembangkan tanpa menggunakan sistem pengkodean. Aplikasi Google
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Spreadsheet adalah salah satu produk yang tersedia bagi pemilik Akun

Google yang ingin membuat dokumen online gratis yang tersedia melalui

layanan Google Drive.

2.3 User Interface

User Interface memiliki fungsi menghubungkan berbagai informasi

antara pengguna dan sistem operasi, sehingga komputer dapat

digunakan.Antarmuka menerima jawaban pengguna, dan kemudian sistem

pakar mencari dan mencocokkan aturan untuk menarik kesimpulan. Jadi

antarmuka menerima input berupa jawaban pengguna dan mengubahnya

menjadi bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Selain itu, antarmuka

menyajikan informasi dalam bentuk yang dapat dipahami pengguna[3].

2.4 Google Spreadsheet

Google Spreadsheet atau Rinfo Spreadsheet adalah salah satu alat yang

disediakan oleh Google secara gratis, meskipun tidak ada koneksi internet,

dapat diakses kapan saja, di mana saja melalui ponsel, tablet, atau komputer[6].

Pemanfaatan Google Spreadsheet memudahkan penerapan ini, karena Google

Spreadsheet ini akan dijadikan database didalam aplikasi absen nantinya. Dan

semua rekab atau perekaman absen-nya akan ter-rekam didalam Google

Spreadsheet yang telah digunakan atau telah di-connect kan ke Glide.com.

2.5 Figma

Figma adalah alat desain yang biasa digunakan untuk membuat

tampilan dan nuansa aplikasi seluler, desktop, situs web, dan lainnya. Figma

dapat digunakan pada sistem operasi Windows, Linux atau MacOs dengan

menghubungkan ke Internet. Secara umum, Figma banyak digunakan oleh

mereka yang bekerja di UI/UX, desain web, dan bidang serupa lainnya.[7].

Interaksi antara halaman desain fidelitas tinggi desain Figma, karena para

peneliti sudah terbiasa menggunakan alat ini. Figma adalah aplikasi web yang

menyediakan fungsionalitas untuk membuat prototipe aplikasi. Figma

memungkinkan pengerjaan prototipe hingga 3 orang dalam 1 prototipe.

Prototipe yang dihasilkan oleh Figma adalah prototipe dengan ketelitian

tinggi yang dapat berinteraksi langsung dengan pengguna seperti sistem yang
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siap pakai. Prototipe yang dibuat oleh Figma tidak dapat digunakan untuk

meminta atau mengolah data.


