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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Studi 

Tinjauan studi ini bertujuan untuk peneliti agar bisa dijadikan sebagai 

suatu acuan untuk penelitian yang akan dibuat, dengan adanya penelitian 

sebelumnya dan menjadikan acuan peneliti selanjutnya untuk dapat 

menyesuaikan dengan pembahasan yang sama, penelitian sebelumnya juga 

dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian supaya dapat 

menghasilkan suatu penelitian baru yang lebih bermanfaat. Dalam 

melaksanakan penelitian ini, penulis mengambil dari beberapa referensi 

sebagai dasar pelaksanaan penelitian diantaranya adalah : 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Rinduanita Felby Yugus   

(2017) yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Kursus Mengemudi 

Berbasis Web Pada Lembaga Kursus Mengemudi Berlian” dalam jurnal ini 

membahas tentang penjadwalan kursus stir mobil di LKP Berlian, sebab di 

Lembaga Kursus ini proses nya masih secara manual dan masih memiliki 

kekurangan yaitu dalam proses pendaftaran kursus mengemudi di LKP ini 

masih dilakukan dengan cara pendaftar harus datang ke tempat lembaga kursus 

stir mobil untuk mengisi lembar pendaftaran sehingga membutuhkan waktu 

lebih lama serta admin kesulitan dalam pembuatan laporan pendafaran di LKP 

berlian ini, dalam analis sebelumnya juga penjadwalan kursus belum 

menggunakan sistem sehingga membuat admin kesusahan dalam mengolah 

data, dan analis yang akan dikembangkan, dalam sistem ini mengubah yang 

awalnya masih menggunakan sistem manual dikembangkan menjadi sistem 

yang sudah menggunakan database, dikembangkan sistem ini bertujuan agar 

mempermudah jalanya bisnis yang dilakukan , dengan dibuatnya sistem ini 

memberikan kemudahan didalam proses pendaftaran maupun penjadwalan di 

LKP berilan pada hasil akhir peniliti telah merancang hasil penelitian ini 
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peneliti berharap dapat merancang  sistem informasi kursus mengemudi 

berbasis web. [2].  

Menurut penelitian yang telah dilakukan Aziz Ashari Muhammad 

Kholil dan Firmansyah Rico Agung (2017) yang berjudul “Analisis dan 

Perancangan Aplikasi Penjadwalan Pertemuan Mahasiswa dan Dosen Berbasis 

Android” dalam jurnal ini membahas di STMIK AMIKOM Yogyakarta dosen 

disana memiliki kesibukan tidak hanya sebagai Pengajar saja melainkan juga 

memiliki kegiatan lain seperti memiliki usaha sampingan ataupun menjadi 

pengurus di kampus itu, dan banyak juga mahasiswa yang ingin bertemu 

dengan dosen harus membuat janji dulu dengan cara dihubungi lewat 

WhatsApp ataupun di SMS dan itupun juga membutuhkan waktu untuk 

menunggu kabar dari dosen yang dihubungi itu, dan itu mengakibatkan sulitnya 

mahasiswa bertemu dengan dosen yang dituju. 

 Dengan adanya penelitian yang dirancang Aplikasi Informasi untuk 

memberikan infrormasi terhadap mahasiswa dan dosen berbasis android 

dengan adanya aplikasi ini bisa mempermudah mahasiswa bertemu dengan 

dosen dan mahasiswa tidak perlu lagi menunggu kabar dari dosen. Aplikasi ini 

dapat digunakan oleh mahasiswa untuk melihat jadwal yang diupload oleh 

dosen dan dapat memesan maupun mendaftar untuk bisa bertemu dengan dosen 

yang dituju, didalam aplikasi ini juga terdapat fitur penjadawalan jadi jika 

mahasiswa ingin bertemu dengan dosen harus memilih lihat jadwal dulu 

nantinya akan tampil daftar dosen setelah itu memilih dosen yang ingin ditemui 

lalu akan tampil jadwal kosng dosen tersebut agar bisa ditemui, disini peneliti 

menggunakan analisis PIECES dikarenakan sebelumnya sudah terdapat sistem 

manual dengan cara menghubungi dosen terlebih dahulu melalui media lain 

seperti WA maupun SMS, Tujuan utama adanya aplikasi ini dapat dijadikan 

media untuk mendapatkan informasi tentang jadwal kosong dosen atau jadwal 

untuk bertemu dengan dosen hasil dari penelitian ini peneliti berharap dapat 

membuat sistem penjadwalan pertemuan mahasiswa dengan dosen berbasis 

android [3] 
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Menurut Nugroho Vincetius Adhien dan Paulus Irawan Lucky Tirma 

(2016) yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Penjadwalan Bimbingan 

PKL dan Skripsi Berbasis Android” Dalam penelitianya masalah yang dihadapi 

dalam model bimbingan yang konvensional masih memiliki banyak kendala 

dalam prakteknya seperti halnya sulitnya mengatur waktu pelaksanaan 

bimbingan, Hal ini juga akan semakin tidak efektif ketika mahasiswa tidak 

melakukan proses pencatatan secara berkala terhadap proses perkembangan 

kegiatan penelitian yang sedang dikerjakan, sehingga tidak jarang dosen 

pembimbing harus meninjau kembali laporan perkembangan skripsi yang 

sudah dikerjakan mahasiswa dari awal dan ini sangat menghambat kerja dosen, 

metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di jurnal ini dengan 

menggunakan beberapa tahapan yakni tahapan analisis kebutuhan , desain 

sistem dan melakukan suatu pengujian dengan menggunakan metode yang 

digunakan. Disini peneliti berharap agar bisa memecahkan masalah yang ada 

dengan menggunbakan metode yang ada, dan pada hasil akhir peneliti berharap 

dapat membuat suatu Aplikasi yang bisa mempermudah mahasiswa dalam 

menentukan jadwal konsultasi atau bimbingan dengan dosen pembimbing PKL 

maupun Skripsi. [4] 

Menurut Siddik Mohd dan Nasution Akmal (2018) yang berjudul 

Teknologi Push Notifikasi Berbasis Android Untuk Informasi Perkuliahan ( 

Studi Kasus : STMIK Royal Kisaran) dalam penelitian ini masalah yang 

dihadapi adalah banyak nya kegiatan yang ada dikampus sepeti adanya seminar 

proposal, informasi sidang meja hijau dan kegiatan lainya dan itu semua perlu 

adanya informasi untuk menginformasikan ke mahasiswa, di zaman sekarang 

teknologi sudah berkembang secara pesat, dan adanya perangkat mobile sendiri 

di indonesia mencapai 177 juta hal ini terbukti bahwa sekarang perangkat 

mobile sangat berguna untuk kehidupan sehari hari dengan adanya aplikasi 

notifiksi kegiatan yang ada dikampus ini nantinya dapat memberikan suatu 

notifikasi jika ada seminal proposal dan juga mendapatkan pengingat dari 

kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa, metode yang digunakan adalah 

metode kualitatif metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah studi 
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kasus yang dilakukan pada STMIK Royal Kisaran, langkah langkah dari studi 

kasus ini sendiri seperti, perancangan, pengumpulan data, analisi, perancangan 

dan implementasi, hasil dari penelitian ini adalah adanya aplikasi notifikasi 

kegiatan yang ada dkampus berbasis android dan nantinya sistem ini akan 

menampilkan informasi yang ada di STMIK Roya Kisaran, jika ada informasi 

terbaru akan dikirimkan sebagai pesan notifikasi sehingga meskipun pengguna 

tidak membuka sistem tersebut dapat mengetahui adanya informasi melalui 

pesan notifikasi yang dikirimkan. [5] 

Menurut Anam Nasrullah Syariful dan Wahanggara Viktor (2018) yang 

berjudul “Implementasi Metode FCFS (First Come First Served) Pada Aplikasi 

pemesanan Makanan Menggunakan QR Code Berbasis Web service Studi 

Kasus : Mie Kober Jember” dalam penelitian ini masalah yang dihadapi adalah 

proses pemesanan yang kurang efektif jika pelanggan yang akan memesan 

makanan di sini terlalu banyak , jadi pelayan harus mengahampiri pemesan satu 

persatu lalu mencatat daftar makanan yang dipesan dan kemudian 

mengantarkan catatannya ke dapur agar pesanan nya segera diproses, hal ini 

dikira kurang efektif jika tidak adanya suatu aplikasi pemesanan di warung ini, 

metode yang digunakan untuk menentukan sistem penjadwalan menggunakan 

metode FCFS ( First Come First Served) metode FCFS sendiri prosesnya 

berdasarkan waktu kedatangannya begitu proses mendapatkan jatah waktu, 

maka akan langsung diproses dan akan dijalankan sampai selesai , metode yang 

digunakan adalah waterfall dan diharapkan dengan menggunakan metode fcfs 

ini dapat meminimalisir dalam antiran pemesanan makanan di mie kober 

jember ini dan hasil dari penelitian ini adalah terwujudnya sistem antrian yang 

rapi dan memudahkan pelanggan dalam pemesanan menu makanan yang ada 

dan membuat pelayan lebih terbantu dengan adanya aplikasi ini, jadi pelayan 

tidak harus mengantarkan menu makanan ke dapur karena sudah adanya sistem 

yang telah dibuat. [6] 
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2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Pengertian Kursus Mobil 

Kursus Mobil adalah suatu bentuk pendidikan (nonformal) 

berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 

proses pembelajaran kursus mobil berdasarkan standard kompetensi 

yang ada. 

Jasa Driving Course ini jasa yang berbentuk bimbingan belajar 

dan pelatihan ketrampilan dan kemahiran dalam mengemudi mobil 

dalam prakteknya jasa ini bersifat privat dan dalam lapangan proses 

bimbingan belajarnya peserta didik didampingi oleh seorang instruktur 

yang bertugas untuk mendampingi, dan melatih peserta didik sampai 

mahir dalam mengendarai mobil. [7] 

 

2.2.2 Metode Penjadwalan FCFS 

 Metode penjadwalan fscs ini juga mengasumsikan bahwa 

pertama datang maka pertama yang akan dilayanai. Proses yang pertama 

kali meminta jatah waktu untuk menggunakan aplikasi akan dilayani 

terlebih dahulu. Pada skema ini, proses yang meminta server pertama kali 

akan dialokasikan ke server. Penjadwalan FCFS ini merupakan 

penjadwalan nonpreemptive, Penjadwalan tidak berprioritas.  Ketentuan 

penjadwalan FCFS adalah penjadwalan paling sederhana yaitu proses-

proses diberi jatah waktu pemrosesan berdasarkan waktu kedatangan 

begitu proses mendapatkan jatah waktu pemroses, proses dijalankan 

sampai selesai. Penjadwalan ini dikatakan adil dalam arti resmi (dalam 

semantik/arti antrian, yaitu proses yang datang terlebih dahulu, dilayani 

terlebih dahulu), tapi dinyatakan tak adil karena pekerjaan yang 

memerlukan waktu yang lama membuat pekerjaan yang pendek 

menunggu, dan pekerjaan yang tidak penting dapat membuat pekerjaan 

yang penting harus menunggu. [6] 
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2.2.3 Android 

Android merupakan salah satu sistem operasi berbasis Linux 

yang digunakan untuk perangkat mobile atau Smartphone, Android 

sendiri merupakan sistem operasi open source yang dibuat dan 

dikembangkan oleh google dan mempunyai aplikasi yang mempunyai 

platform terbuka bagi para pengembang android untuk membuat suatu 

aplikasi yang diinginkan, Android memiliki tujuan awal dari 

pengembangan android untuk mengembangkan suatu sistem operasai 

yang modern. [8] 

Pada saat Android dirilis pertama kali, sekitar tahun 2007, Open 

Handset Alliance menyatakan bahwa ia sangat mendukung 

pengembangan Android pada perangkat seluler, Google sendiri merilis 

kode kode Android dibawah lisensi Apache yang merupakan suatu 

lisensi perangkat lunak dan standar terbuka perangkat seluler, Telepon 

pertama yang menggunakan sistem operasi Android adalah HTC Dream, 

yang dirilis pada tahun 2008 [9] 

 

2.2.4 Framework Flutter 

Flutter adalah framework untuk mengembangkan aplikasi 

mobile yang dibuat oleh google. Bahasa pemrograman yang digunakan 

adalah Dart yang digunakan untuk membangun suatu aplikasi mobile dari 

suatu kode dasar dan bisa disusun ke dua platform sekaligus yaitu iOS 

maupun Android. Flutter dibuat agar memungkinkan developer untuk 

membuat aplikasi yang akan berjalan mengikuti platform dimana ia 

berjalan, hal ini meliputi scrolling, tipografi, icon  dll. [10] 

Flutter mengadopsi kerangka kerja modern dengan style react, 

render engine  2D, widget  siap pakai, dan alat pengembangan. 

Komponen ini bekerja sama untuk membantu kita dalam merancang, 

membuat, menguji, dan menjalankan  aplikasi yang dibuat.  Berdasarkan 

data diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa saat ini android menjadi  

sistem operasi yang paling banyak digunakan untuk semua kalangan 
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masyarakat Indonesia, oleh karena itu peneliti memilih sistem operasi 

android dalam perancangan aplikasi yang akan peneliti buat.  

 

2.2.5 Dart 

Bahasa pemrograman Dart merupakan bahasa berorientasi 

objek (Object Oriented) dengan sintaksis (Syntax) C-style yang bisa 

diubah secara opsional menjadi Javascript. Dart merupakan bahasa 

pemrograman yang dikembangkan oleh para engineer Google. Produk 

Dart yang paling terlihat saat ini adalah pengembangan Software 

Development Kit (SDK) Flutter, Software Development Kit (SDK)  Dart 

juga memiliki fitur yang Client Side Development (pengembangan dari 

sisi client) oleh karena itu banyak developer yang memilih menggunakan 

bahasa pemrograman Dart. [10] 

Kelebihan dari bahasa pemrograman Dart adalah sebagai berikut 

: 

a. Mudah dipelajari 

Dart memiliki kesamaan dengan bahasa pemrograman yang banyak 

digunakan oleh developers jadi akan lebih mudah untuk dipelajari 

jika sebelumnya sudah memiliki pengalaman dalam menggunakan 

bahasa pemrograman yang ber Object Oriented seperti Java atau 

C++. 

b. CodeBase yang sudah di compile Natively 

Pada framework lain hanya sedikit untuk bisa  mengakses 

menggunakan codingan yang dibuat pada platform yang berbeda, 

namun berbeda dengan Dart yang memberikan izin penuh untuk 

membuat suatu aplikasi yang codingnya dapat digunakan di berbagai 

platform. Dart tidak hanya digunakan untuk Mobile Development 

tetapi juga dapat digunakan untuk Web Development. 

c. Produktif 
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Dart lebih cepat dan mudah dalam membuat layouting dan 

menambahkan feature pada project. Layoutnya juga dapat dibuat 

menggunakan codingan. 

d. Compile Ahead of Time (Aot) dan Just in Time (JiT) 

Perubahan yang terjadi pada project dapat terlihat langsung pada 

aplikasi dan tidak perlu melakukan recompile yang memakan 

banyak waktu. 

 

2.2.6 Firebase Realtime Database 

Firebase Realtime Database merupakan database yang di-host 

di cloud. Data disimpan sebagai JSON dan disinkronkan secara realtime 

ke setiap klien yang terhubung. Saat membuat Aplikasi lintas- platform 

dengan SDK Android, iOS, dan JavaScript, semua klien akan berbagi 

sebuah instance Realtime Database dan menerima update data terbaru 

secara otomatis. [11] 

Kemampuan utama dari firebase adalah : 

1. Realtime  

Firebase Realtime Database mempunyai kemampuan untuk 

melakukan sinkronisasi atau pembaruan secara otomatis setiap kali 

ada perubahan data, dan semua perangkat yang terhubung menerima 

update dalam hitungan detik.  

2.  Offline  

Firebase akan tetap bisa responsif ketika offline dikarenakan SDK 

Firebase Realtime Database untuk menyimpan ke disk, dan ketika 

koneksi sudah kembali tersambung klien akan langsung menerima 

perubahan yang telah terlewat dan otomatis melakukan 

singkronisasi kedalam server.  

3. Dapat diakses dari perangkat lain  

Firebase Realtime Database bisa diakses secara langsung melalui 

perangkat seluler atau melalui web browser dan tidak memerlukan 

server aplikasi.  
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4. Menskalakan di beberapa database 

Firebase Realtime Database mendukung kebutuhan data aplikasi 

pada skala ertentu dengan membagi data anda di beberapa instance 

database di projek firebase yang sama.  

 

2.2.7 Metode Pengembangan Sistem 

Metode waterfall merupakan model yang bersifat sistematis 

karena dalam membangun suatu software dilakukan dengan cara 

beruntun. metode waterfall mempunyai kata lain  yaitu “ Linier 

Sequential Model”. Model waterfall juga sering disebut “classic life 

cycle”. Metode waterfall termasuk ke dalam model generic pada 

rekayasa perangkat lunak dan sekitar tahun 1970 model waterfall 

pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce. Disebut dengan 

waterfall karena setiap langkah demi langkah tahapan yang dilalui harus 

menunggu selesai tahap sebelumnya sebelum bisa melanjutkan dan 

berjalan sesuai urutan. 

Fase-fase dalam model waterfall adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Communication (Project Initiation & Requirements Gathering) 

Gambar 2. 1 Waterfall menurut presaman 
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Komunikasi dengan customer sebelum memulai suatu pekerjaaan yang 

bersifat teknis sangat diperlukan demi memahami dan mencapai tujuan 

yang hendak dicapai. Hasil yang diperoleh dari komunikasi tersebut 

berupa inisialisasi proyek, seperti menganalisis permasalahan yang 

terjadi dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, serta membantu 

mendefinisakan suatu fitur dan fungsi softwernya. Dalam 

mengumpulkan data tambahan yang diperlukan bisa diambil dari 

internet, jurnal, dan artikel yang terkait. 

b.  Planning (Estimasi, Scheduling, Tracking) 

Tahap selanjutnya yaitu tahap perencanaan yang menjelaskan tentang 

estimasi dari tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resikoresiko yang 

bisa terjadi, sumber daya yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem, 

produk kerja yang ingin dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan 

dilaksanakan, dan tracking proses pengerjaan sistem. 

c.  Modeling (Analysis & Design) 

Pada tahap ini, tahap perancangan dan permodelan arsitekter sistem 

terfokus pada perancangan struktur data, tampilan interface, arsitektur 

software, dan algoritma program. Tujuan dilakukan hal tersebut supaya 

dapat memahami gambaran besar dari apa yang akan dibuat atau 

dikerjakan nantinya. [12] 

 

2.2.8 Pemodelan UML (Unified Modelling Language) 

UML merupakan suatu alat komunikasi yang konsisten dalam 

mensuport para pengembang sistem untuk saat ini. UML memungkinkan 

para pengembang untuk bekerja sama dengan bahasa model yang sama 

dalam mengaplikasikan beragam sistem.UML sendiri  menyediakan 

rangkaian gambar dan diagram. Beberapa diagram terfokus pada teori 

object oriented dan sebagian pada detail rancangan maupun kontruksi, 

ditujukan sebagai sarana komunikasi programmer maupun pengguna. 
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2.2.8.1 Use Case Diagram 

Use case diagram memvisualisasikan interaksi satu aktor atau lebih 

pada sistem, baik yang dilakukan aktor terhadap sistem maupun yang 

dilakukan sistem terhadap aktor. Selain itu diagram ini juga berfungsi 

untuk mengtahui semua fungsi yang terdapat di dalam sistem dan 

menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menggunakan fungsi – 

fungsi tersebut, Komponen pembentuk diagram use case adalah : 

a) Aktor (actor), menggambarkan pihak – pihak yang berperan 

dalam sistem. 

b) Use case,  aktifitas / sarana yang disiapkan oleh bisnis / sistem. 

c) Hubungan (link), aktor mana saja yang terlibat dalam use case 

ini 

Tabel 2. 1 Usecase Diagram 

No. Simbol Nama Keterangan 

1. 
 

Use Case Menggambarkan proses yang dapat 

dilakukan oleh aktor dan juga 

fungsionalitas yang disediakan sistem 

sebagai unit – unit yang saling 

bertukar pesan antar unit dan aktor. 

2. 

 

Actor Mengidentifikasi entitas di luar 

sistem yang memakai sistem. 

3.  Association Mengindikasikan aktor mana yang 

berinteraksi dengan use case dalam 

suatu siste 
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4. 

 

Include 

dan extend 

Merupakan indikator yang 

meggambarkan jenis relasi dan 

interaksi antar use case 

5. 
 

Generalization Menggambarkan hubungan turunan 

antara use case atau antar aktor 

 

  

2.2.8.2 Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan diagram yang bersifat dinamis, Diagram 

aktivitas adalah suatu tipe khusus dari diagram status yang 

menampilkan alur  dari suatu aktivitas ke aktivitas yang lainnya dalam 

suatu sistem. Diagram ini sangatlah begitu penting dalam suatu 

pemodelan fungsi-fungsi sistem dan memberi tekanan pada aliran 

kendali antar objek 

Gambar 2. 2 Contoh Usecase Diagram 
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Tabel 2. 2 Activity Diagram 

No. Simbol Nama Keterangan 

1. 

 

Activity Menggambarkan aktivitas 

yang diakukan oleh sistem 

2.  Decision Menggambarkan asosiasi 

percabangan dimana jika ada 

pilihan aktivitas lebihndari 

satu 

3.  Join Menggambarkan 

penggabungan kembli 

aktivitas yang paralel. 

4.  Initial 

state 

Menggambarkan titik awal 

siklus hidup elemen 

5.  Final 

state 

Menggambarkan titik akhir 

yang menjadi kondisi akhir 

dari suatu elemen. 
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2.2.8.3 Sequence Diagram 

Sequence Diagram merupakan interaksi antara objek didalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna dan display) berupa pesan yang 

digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri diantara 

dimensi vertical (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang 

terkait). Sequence diagram biasa juga untuk digunakan 

menggambarkan suatu skenario atau langkah-langkah dari rangkaian 

yang dilakukan sebagai tanggapan atau respon dari suatu elemen 

untuk menghasilkan suatu yang diinginkan. 

Tabel 2. 3 Sequence Diagram 

NO SIMBOL NAMA KETERANGAN 

1 

 

Object   

      Berfungsi menggambar pos-

pos objek yang mengirim dan 

penerima pesan 

Gambar 2. 3 Contoh Activity Diagram 
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2 
 

Message 

Berfungsi untuk menggunakan 

aliran pesan yang dikirim oleh 

pos-pos objek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Contoh Sequence Diagram 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan 

1. Untuk memudahkan 
petugas dalam merekap 
data dan mengatur 
jadwal peserta kursus stir 
mobil di LKP JEFTCO 

2. Akan adanya notifikasi 
pengingat kepada peerta 
kursus 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan Waterfall. 

Tools yang digunakan Flutter. 

Analisa 
Sistem 

Perancangan 
Sistem 

Pembangunan 
Sistem 

Uji 
Coba 

Hasil 
Pengujian 

Rumusan Masalah 

1. Belum adanya notifikasi pengingat 
untuk peserta kursus 

2. Petugas kesulitan dalam mengatur 
jadwal yang masih dilakukan secara 
manual dan meminimalisir adanya 
kesamaan jadwal 

 

Pemeliharaan 

Pengumpulan Data 

1. Observasi 
2. Studi Pustaka 
3. Wawancara 

Berhasil 

Tidak 
Berhasil 

Gambar 2. 5 Kerangka Pemikiran 


