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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Surat adalah sebuah alat untuk berkomunikasi yang memiliki peran

penting dalam sebuah organisasi swasta ataupun pemerintah. Surat yang

masuk ke instansi maupun surat yang dikirim oleh suatu instansi, tidak

hanya sekedar sebagai alat untuk berkomunikasi tetapi juga sebagai bukti

otentik. Hal ini dapat memperlihatkan kegiatan hidup suatu instansi. Oleh

karena itu pengelolaan surat masuk dan surat keluar harus dilakukan dengan

tepat agar fungsi dari surat bisa berjalan dengan baik (Nuning,2013).

Pengarsipan dapat diartikan sebagai suatu proses mengklasifikasi,

menata, dan menyimpan arsip agar arsip tersebut dapat cepat ditemukan

pada saat dibutuhkan. Dapat juga dikatakan bahwa fungsi 2 dasar

pengarsipan adalah menyimpan arsip dalam suatu tempat yang aman dan

suatu cara yang memungkin penemuan arsip tertentu dengan cepat (Ajie,

2012).

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini sudah mengalami banyak

sekali kemajuan. Kemajuan teknologi dibidang komputer bahkan bisa

digunakan untuk memecahkan masalah – masalah yang sering kita alami

dikehidupan sehari-hari seperti melakukan pengolahan pengarsipan surat.

Oleh karena itu, keberadaan komputer sangatlah membantu karena komputer

mampu melakukan pengolahan dan penyimpanan data dalam skala yang

besar dengan cepat dan akurat.

Di Dinas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Inspektorat

Daerah Martapura pengarsipan surat masih dilakukan dengan cara manual

atau belum terkomputerisasi yaitu dengan cara mencatatnya ke buku.

Sehingga memiliki kelemahan ketidak-efesienan dan efektifnya ruang,

waktu, dan biaya. Ketidak efektifan ruang dalam hal penyediaan tempat

yang membutuhkan peralatan seperti filling cabinet, map, rak dan lainnya.

Ketidak efektifan waktu yang dimaksud adalah dalam hal pencarian

dokumen yang lama. Ketidak efektifian biaya yang dimaksud adalah dalam
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hal peralatan yang mahal sehingga membutuhkan perawatan serta

pemeliharaan tempat penyimpanan arsip.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud membuat

sebuah sistem pengarsipan surat yang bertujuan agar dapat mempermudah

instansi dalam melakukan pengarsipan surat secara terkomputerisasi, maka

penulis berinisiatif untuk membuat Tugas Akhir dengan judul : “Sistem

Informasi Pengarsipan Surat Pada Dinas Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Inspektorat Daerah Martapura”.

1.2. Tujuan dan Manfaat

1.2.1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuha Sistem

Pengarsipan Surat Pada Dinas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Inspektorat Daerah Martapura Berbasis Web agar dapat memcahkan masalah

pengarsipan surat yang belum terkomputerisasi.

1.2.2. Manfaat

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari pengajuan proposal sebagai

salah satu bentuk kewajiban dalam pembuatan tugas akhir ini yaitu :

1. Bagi Penulis

Manfaat yang didapat bagi peneliti dan pembaca adalah peneliti sekaligus

pembaca dapat mengetahui bagaimana proses pengarsipan surat yang baik dan

dapat merancang sekaligus membangun sebuah sistem pengarsipan surat yang

terkomputerisasi.

2. Bagi Instansi

Manfaat bagi perusahaan atau instansi adalah dapat membantu dalam

pemecahan masalah pengarsipan surat yang ada pada Dinas Pemerintah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Inspektorat Daerah Martapura. Hasil

dari penelitian ini adalah terbangunnya atau terbentuknya sebuah Sistem

Pengarsipan Surat Pada Dinas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur Inspektorat Daerah Martapura secara terkomputerisasi.
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1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan yang dilakukan oleh penulis lebih terarah dan tidak

menyimpang dari permasalahan utama yang ada serta mencapai kesimpulan yang

tepat dan terhubung dengan sistem yang ada, maka penulis membatasi ruang

lingkup dari permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, yaitu:

1. Keluaran yang dihasilkan dari sistem informasi ini berbentuk laporan

surat masuk dan laporan surat keluar pada Dinas Pemerintah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Inspektorat Daerah Martapura

yang menggunakan pemerograman PHP dan database MySQL;

2. Software yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi

pengarsipan surat ini adalah Sublime text, dan bahasa

pemprogramannya menggunakan PHP dengan menggunakan MySQL

sebagai data base-nya;

3 . Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode

waterfall, dimana diagram yang digunakan adalah Entity Relationship

Diagram (ERD), dan Data Flow Diagram (DFD).

1.4. Metodelogi Penelitian

1.4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai bulan maret 2019 sampai dengan bulan mei 2019.

Tempat penelitian pada Dinas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Inspektorat Daerah Martapura.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam

penyusunan Tugas Akhir ini adalah dengan menggunakan metode sebagai

berikut:
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1. Data Primer

1) Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan data dari berbagai buku sebagai referensi

dan landasan dalam penyusunan sesuai dengan masalah penelitian

yaitu pengarsipan surat.;

2) Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data melalui

proses pencatatan data melalui proses pencatatan secara cermat dan

sistematis dengan pegawai Dinas Pemerintah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur Inspektorat Daerah Martapura;

3) Wawancara/Interview

Wawancara yang dimaksud yaitu dengan mengadakan wawancara

dengan pegawai Dinas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur Inspektorat Daerah Martapura yang dianggap dapat

memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian;

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang

diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang

berupa buku, catatan, atau arsip yang telah dipublikasikan. Penulis

mengumpulkan dan mempelajari berbagai macam literatur seperti

buku, peraturan-peraturan pengolahan data, serta literatur-literatur

lainnya yang dapat menjadi referensi penulis untuk mengurangi

permasalahan pengarsipan surat di Dinas Pemerintah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur Inspektorat Daerah Martapura.



BAB II

DASAR TEORI

2.1. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Martapura

Adapun visi dan misi dari Inspektorat Daerah Martapura adalah sebagai

berikut:

Visi:

“Menjadi lembaga yang profesional dan bermartabat untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik baik dan bersih di

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur”.

Misi:

“Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong

terwujudnya akuntabilitas dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur”.

2.2. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Martapura

Struktur organisasi dalam suatu instansi menggambarkan sebuah

hubungan kerja antar bagian yang ada di dalam instansi tersebut. Adapun

Struktur Organisasi dari Inspektorat Daerah Martapura dapat dilihat pada

gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Martapura

5
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2.3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Adapun tugas-tugas pokok dan fungsi jabatan di Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Sriwijaya yaitu:

a. Inspektur Daerah sebagai pimpinan bertugas memimpin pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan pelaksaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

b. Sekretaris bertugas melaksanaan pembinaan teknis dan administratif ke

dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

c. Subbagian Perencanaan bertugas menyiapkan bahan penyusunan dan

pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun, dan

menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerja sama

pengawasan, dan dokumentasi.

d. Subbagian Analisis dan Evaluasi bertugas melaksanakan administrasi,

inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil

pengawasan, dan pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil hasil

pengawasan.

e. Subbagian Administrasi dan Keuangan melaksanakan urusan kepegawaian,

tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan,

penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan, dan pelaporan keuangan.

f. Inspektorat Pembantu bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan

fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan

pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

2.4. Teori Umum

2.4.1. Surat

Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan pernyataan atau

informasi secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Yang berupa secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan

(Yesserie, 2015).
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2.4.2. Surat Masuk

Surat masuk ialah surat yang masuk ke suatu instansi yang

bersangkutan dimana asal surat tersebut dari luar instasi itu.

Sedangkan menurut (Irmawati & Indrihapsari, 2014) surat masuk ialah

surat yang pada umumnya datang dari suatu instansi, kemudian diserahkan

ke instansi yang dituju untuk ditindaklanjuti.

2.4.3. Surat Keluar

Surat Keluar adalah surat yang dikeluarkan oleh pimpinan yang

kemudian didelegasikan kepada sekrearis untuk dibuat menjadi surat dinas,

dimana surat tersebut diberikan nomor surat sesuai dengan perihal surat

dan didistribusikan kepada yang bersangkutan (Irmawati & Indrihapsari,

2014).

2.4.4. Website

Website atau situs dapat diartikan sebagai sekumpulan halaman yang

berfungsi untuk menampilkan informasi dalam bentuk teks, gambar,

animasi, suara, dan atau gabungan dari semua itu, baik yang bersifat

statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang

saling terkait (Utama, 2011).

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman - halaman

yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau

gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya baik yang bersifat

statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang

saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jarin gan-jaringan

halaman (Batubara, 2012) .
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2.4.5. Kearsipan

Kearsipan adalah suatu cara pengurusan penyimpanan surat

berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku mengingat 3 unsur pokok

yang meliputi : penyimpanan (storing), penempatan (placing) dan

penemuan kembali (Anggraeni & Iriani, 2016).

2.4.6. Sistem

Sistem adalah sekelompok elemen yang saling berinteraksi hingga

membentuk satu kesatuan (Cahyaningrum, 2013) .

Sistem merupakan kumpulan elemen yang memiliki hubungan satu

sama lain sehingga membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu

tujuan (Anggraeni & Iriani, 2016).

Pengertian Sistem Menurut Indrajit (2001: 2) mengemukakan bahwa

sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang

dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.

2.4.7. Informasi

Informasi adalah serangkaian data yang memiliki sifat sementara,

tergantung pada waktu, yang mampu memberikan kejutan atau surprise

kepada penerima informasi (Anggraeni & Iriani, 2016).

Pengertian informasi menurut George H. Bodnar, (2000: 1),

“Informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk

mengambil keputusan yang tepat”.

Sedangkan fungsi informasi menurut (Charis, 2009) adalah menambah

pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi, jadi

informasi yang disampaikan kepada pemakai mungkin merupakan hasil data

yang dimaksukkan ke dalam pengolahan atau suatu model keputusan.

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk

jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang

diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan

yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran

https://id.wikipedia.org/wiki/Fakta
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
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atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-

kata, atau citra.

2.4.8. Sistem Informasi

Sistem Informasi dapat diartikan sebagai sekumpulan elemen yang

saling bekerja sama dalam rangka mengumpulkan, memproses,

menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan

keputusan, koordinasi, pengawasan, analisis, dan visualisasi dalam

organisasi (Cahyaningrum, 2013).

2.4.9. Pengolahan Data

Menurut Kristanto (2012 : 7) pengolahan data adalah : “Waktu

yang di gunakan untuk menggambarkan bentuk data menjadi informasi

yang memiliki kegunaan”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis menyimpulkan

bahwa pengolahan data adalah sebuah metode yang digunakan untuk

mengolah atau mengubah sebuah data menjadi suatu informasi yang lebih

berguna, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan

laporan dan kebutuhan lainnya.

2.5. Teori Khusus

2.5.1. Basis Data

Menurut Kusrini (2010 : 2) pengertian Basis Data adalah

kumpulan data yang saling terhubung. Data sendiri merupakan fakta

mengenai obyek, orang, dan sebagainya. Data dinyatakan dengan nilai

(angka, deretan karakter, atau simbol).

Menurut Abdul Khadir (2013:11), Database merupakan suatu

pengelompakkan data dengan tujuan memudahkan penyimpanan data

dan pengaksesan data itu sendiri.

Dari pendapat diatas maka penulis menyimpulkan bahwa, basis

data adalah kumpulan data–data yang saling berhubungan yang bertujuan

https://id.wikipedia.org/wiki/Variabel
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untuk memudahkan penyimpanan data dan pengaksesan data, sehingga

dapat diolah melalui sistem (perangkat lunak).

2.5.2. Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) disebut juga dengan Diagram Arus

Data (DAD). DFD adalah: suatu model logika data atau proses yang

dibuat untuk menggambarkan: darimana asal data, dan kemana tujuan

data yang keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang

menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan,

dan proses yang dikenakan pada data tersebut (Afyenni, 2014).

Sutabri (2012:116), Data Flow Diagram adalah suatu network

yang menggambarkan suatu sistem automat atau komputerisasi,

manualisasi, atau gabungan dari keduanya, yang penggambaranya

disusun dalam bentuk kumpulan komponen sitem yang saling

berhubungan sesuai aturan mainya.

Dari pendapat diatas maka penulis menyimpulkan bahwa, Data

Flow Diagram (DFD) merupakan suatu metode yang digunakan untuk

membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur

data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya, sehingga user sistem

yang kurang memahami bidang kelimuan komputer dapat mengerti

sistem yang sedang berjalan dan dapat mengaplikasikan sistem

tersebut dengan baik.

Pada tabel 2.1 dapat dilihat simbol - simbol yang digunakan

dalam pembuatan Data Flow Diagram.

Tabel 2.1 Simbol Data Flow Diagram
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No Simbol Keterangan

1 Process, simbol ini digunakan untuk

menggambarkan proses pengolahan

atau transformasidata.
2 External Entity, simbol ini berguna

untuk menggambarkan asal atau tujuan

data tersebut.

3 Data Flow, simbol ini berguna dalam

menggambarkan aliran data.

4 Data Store, simbol ini digunakan

untuk menggambarkan penyimpanan

atau pengarsipan data.

2.5.3. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity relationship diagram adalah salah satu model atau teknik

pendekatan yang dapat menyatakan atau menggambarkan hubungan antara entity

didalam sebuah sistem yang digunakan untuk membantu membuat rancangan

basis data, yang memiliki entitas, atribut dan relasi.

Tahapan dalam pembuatan ERD adalah :

1. Menentukan entity yang akan dilibatkan;

2. Menentukan atribut-atribut pada setiap entity yang akan dilibatkan;

3. Menentukan relasi atau hubungan antar entity yang ada;

4. Menentukan kardinalitas relasi pada setiap relasi yang ada.

Relasi antara entitas pada teknik relationship dapat dikategorikan menjadi

tiga macam, yaitu :

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

Tingkat hubungan satu ke satu, dinyatakan dengan satu kejadian pada

entitas pertama, hanya mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada

entitas yang ke dua dan sebaliknya;

2. Satu ke banyak (One-to-many)
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Tingkat hubungan satu ke banyak, dinyatakan dengan satu kejadian pada

entitas yang pertama dapat mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada

entitas yang kedua;

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

Tingkat hubungan banyak ke banyak terjadi jika tiap kejadian pada sebuah

entitas akan mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas lainnya,

baik dilihat dari sisi entitas yang pertama, maupun dilihat dari sisi yang kedua.

Tabel 2.3 Simbol Entity Relationship Diagram

Notasi Keterangan

Entitas, adalah suatu kumpulan objek atau

sasaran yang dapat dibedakan atau dapat

didefinisikan secara unik.

Relationship, adalah hubungan yang akan

terjadi antara satu entitas atau lebih. Jenis

hubungan terdiridi dari satu ke satu, satu ke

banyak dan banyak ke banyak.

Atributte, adalah karakteristik dari entity atau

relationship yang akan menyediakan

penjelasan detail tentang entitas tersebut.

Garis, merupakan sebuah penghubung antara

himpunan, relasi dan himpunan entitas dan

atributnya.

Input/Outputdata, yaitu diigunakan untuk

mewakili data masuk, atau data keluar. Hanya

bisa dimulai dari masukan menuju keluaran

bukan sebaliknya.
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2.5.4. PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP singkatan dari PHP adalah Hypertext Preprocessor. PHP (Hypertext

Preprocessor) merupakan sebuah bahasa berbentuk script yang ditempatkan

didalam server dan diproses oleh server. Hasilnya yang dikirimkan ke client,

tempat pemakai menggunkan browser. Dengan menggunakan Hypertext

Preprocessor, website akan lebih interaktif dan dinamis. Artinya, ia dapat

membentuk tampilan berdasarkan permintaan terkini (Prasetyo et al., 2015).

2.5.5. MySQL

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL

(bahasa Inggris: database management system) atau DBMS yang multithread,

multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia(Lena, 2015) .

Mysql merupakan salah satu jenis database server yang sering digunakan.

Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar

untuk mengakses databasenya. MySQL bersifat gratis dengan lisensi GNU

General Public License (GPL). Dengan adanya keadaan ini maka anda dapat

meggunakan software ini dengan bebas tanpa perlu harus takut dengan lisensi

yang ada.MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational Database Management

System).Itulah sebabnya istilah tabel, baris, kolom digunakan pada MySQL

(Prasetyo, Pattiasina, & Soetarmono, 2015).

2.5.6. Kamus Data

Menurut Andri Kristanto (2010:66), dalam bukunya yang berjudul

“Perancangan Sistem dan Aplikasinya” Kamus data adalah kumpulan elemen -

elemen atau simbol - simbol yang digunakan untuk membantu dalam

menggambarkan atau pengidentifikasi setiap file – field didalam sistem.

2.5.7. Sublime Text

Sublime Text merupakan text editor yang bisa digunakan untuk berbagai

bahasa pemrograman mulai dari bahasa C, Java, PHP, dan lainnya. Menurut

penulis Sublime Text adalah text editor yang sangat nyaman untuk digunakan

karena tampilannya yang sangat baik dan elegant.



BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Sistem

Setelah penulis melakukan penelitian pada Inspektorat Daerah Martapura

Dinas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, penulis mengamati dan

melakukan analisa proses pengolahan data pengarsipan surat yang sedang berjalan

pada saat ini di Inspektorat Daerah Martapura Dinas Pemerintah Kabupaten Ogan

Ulu Timur, maka penulis mendapatkan informasi terkait dengan pengolahan data

pengarsipan surat yang sedang berjalan pada saat ini masih belum

terkomputerisasi atau dengan mencatat ke buku agenda surat. Dari hasil

pengamatan tersebut penulis berpendapat bahwa akan lebih baik jika pengarsipan

surat di Inspektorat Daerah Martapura sudah terkomputerisasi untuk mempercepat

dalam proses pengolahan surat dan pencarian data surat.

3.1.1 Permasalahan Sistem Berjalan

Adapun hasil dari pengamatan dan analisis yang dilakukan penulis selama

proses penelitian di Inspektorat Daerah Martapura, penulis mendapatkan beberapa

permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Martapura, yaitu:

1. Pada proses pengolahan surat masih dilakukan pencatatan di buku agenda

atau belum terkomputerisasi sehingga sering terjadi kesulitan dalam

mencari atau mendapatkan akses kembali data arsip yang akan dibutuhkan

karena harus mencari satu persatu pada buku induk.

Surat yang ada di Inspektorat Daerah Martapura Dinas Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur sekarang ini masih disimpan dalam rak almari arsip

sehingga dari tahun ketahun surat semakin banyak dan almari arsip tidak mampu

menampung arsip.

14



15

3.1.2 Kelemahan Sistem yang ada

Kelemahan sistem yang ada di Inspektorat Daerah Martapura Dinas

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah :

1. Belum tersedianya sebuah sistem pengarsipan surat yang terkomputerisasi

untuk mempermudah pengarsipan surat agar meminimalisir penggunaan rak

almari arsip.

2. Proses pengaksesan kembali surat masuk harus melalui Subbagian

Administrasi sehingga memerlukan waktu untuk mengakses kembali surat

tersebut.

3. Proses pencarian surat memakan waktu yang cukup lama karena setiap surat

yang masuk akan disimpan di rak almari.

3.1.3 Perancangan Fungsional sistem yang di usulkan

Setelah penulis melakukan analisis sistem yang sedang berjalan, penulis

menemukan permasalahan yang terjadi saat ini di Inspektorat Daerah Martapura.

Sehingga penulis mengusulkan suatu sistem yang diharapkan dapat membantu

proses pengarsipan surat pada Inspektorat Daerah Martapura. Adapun fungsional

sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Admin dapat melakukan login dengan nip dan pasword yang sudah

ditentukan;

2. Admin memiliki akses penuh terhadap system, yaitu akses untuk meginput

data surat masuk, data surat keluar, data user, dan data divisi kerja;

3. Inputan data surat masuk dari admin akan tersimpan pada tabel surat

masuk;

4. Inputan data surat keluar dari admin akan tersimpan pada tabel surat

keluar;

5. Inputan data user dari admin akan tersimpan pada tabel user;

6. Inputan data divisi kerja dari admin akan tersimpan pada tabel divisi.
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3.2 Rancangan Sistem

Rancangan dari Sistem Informasi Pengarsipan Surat pada Inspektorat Daerah

Martapura yang penulis buat adalah sebagai berikut :

3.2.1 Diagram Konteks

a. Diagram Konteks

Diagram Konteks merupakan sebuah diagram yang menggambarkan

secara umum seputar ruang lingkup sistem secara jelas. Pada gambar 3.1

merupakan diagram konteks dari sistem ini, dimana ada tiga entitas dan satu

proses yang saling berhubungan.

Gambar 3.1 Diagram Konteks

b. Data Flow Diagram (DFD) 0

Data Flow Diagram (DFD) adalah bentuk gambaran sistem yang

terdiri dari dua buah entitas yaitu user dan pimpinan. Pada DFD 0 ini, admin yang

berada di entitas user dapat memiliki akses untuk melakukan beberapa proses

pengolahan, yaitu:

1. Proses pengolahan data divisi kerja yang merupakan proses untuk mengolah

data divisi kerja kantor, data yang diinput oleh admin akan tersimpan pada

tabel divsi;
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2. Proses pengolahan data user yang merupakan sebuah proses untuk

melakukan pengolahan data user yang bisa melakukan akses terhadap sistem,

data yang diinput oleh admin akan langsung tersimpan ke dalam tabel user;

3. Proses pengolahan data surat masuk yang merupakan sebuah proses untuk

melakukan pengolahan data surat masuk, data yang akan diinput oleh admin

akan tersimpan ke dalam tabel suratmasuk;

4. Proses pengolahan data surat keluar yang merupakan sebuah proses untuk

melakukan pengolahan data surat keluar, data yang diinput oleh admin akan

tersimpan ke dalam tabel suratkeluar;

5. Proses pengolahan disposisi surat yang merupakan sebauh proses untuk

pengolahan data disposisi surat, data yang diinput oleh admin akan

tersimpan ke dalam tabel disposisi;

6. Proses pengolahan data penerima disposisi yang merupakan sebuah proses

untuk melakukan pengolahan data penerima disposisi, data yang diinput

oleh admin akan tersimpan ke dalam tabel penerima_disposisi;

Sedangkan untuk pimpinan akan melakukan akan mendapat laporan yang

terdiri dari laporan data surat masuk dan laporan data surat keluar.

Pada gambar 3.2 dibawah ini merupakan gambar dari diagram 0

yang terdiri dari beberapa proses.
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Gambar 3.2 DFD 0

c. Diagram Level 1 Login

Pada sistem ini, setiap user yang akan menggunakan harus

melakukan login teleboh dahulu. Kategori login pun ada 3 macam,

yaitu user,admin,Inspektor atau ketua. Setiap kategori memiliki akses

yang berbeda. Diagram level satu login dapat dilihat pada gambar 3.3.
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Gambar 3.3 DFD Level 1 Login

d. Diagram Level 1 Divisi

Pada Diagram level 1 divisi terdapat input dan hapus yang dilakukan

oleh admin seperti pada gambar 3.4.

Gambar 3.4 DFD Level 1 Divisi

e. Diagram Level 1 User

Pada Diagaram level 1 user yang dapat menginput, mengedit,

dan menghapus data user ialah admin seperti pada gambar 3.5.
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Gambar 3.5 DFD Level 1 User

f. Diagram Level 1 Surat Masuk

Pada diagram level 1 surat masuk admin memiliki akses untuk menginput,

mengedit dan, menghapus data surat masuk seperti pada gambar 3.6.

Gambar 3.6 DFD Level 1 Surat Masuk
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g. Diagram Level 1 Surat Keluar

Pada diagram level 1 surat keluar admin memiliki akses untuk menginput,

mengedit dan, menghapus data surat keluar seperti pada gambar 3.7.

Gambar 3.7 DFD Level 1 Surat Keluar

h. Diagram Level 1 Disposisi

Pada diagram level 1 disposisi inspektur/pimpinan memiliki akses untuk

menginput dan mengedit data disposisi seperti pada gambar 3.8.
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Gambar 3.8 DFD Level 1 Disposisi

i. Diagram Level 1 Penerima Disposisi

Pada diagram level 1 disposisi inspektur/pimpinan memiliki akses

untuk menginput dan menghapus data penerima disposisi seperti pada

gambar 3.9.

Gambar 3.9 DFD Level 1 Penerima Disposisi
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j. Diagram Level 1 Laporan

Pada diagram level 1 laporan inspektur/pimpinan dapat mencetak

data surat masuk dan data surat keluar seperti pada gambar 3.10.

Gambar 3.10 DFD Level 1 Laporan

3.2.2 Proses Bisnis yang diusulkan

Proses Bisnis ini akan menjelaskan beberapa proses berdasarkan proses

yang ada pada Data Flow Diagram.

a. Proses Login

Pada proses ini atau proses login setiap user yang akan menggunakan

sistem diwajibkan untuk melakukan login atau harus melalui proses login terlebih

dahulu dengan memasukkan nip dan password.

b. Proses Pengolahan Data Divisi

Pada proses ini admin akan mengolah data divisi kerja dengan cara

melakukan input data kode divisi dan nama divisi lalu data tersebut akan

tersimpan ke dalam tabel dosen.
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c. Proses Pengolahan Data User

Pada proses ini admin akan melakukan input data user yang dapat

melakukan mengakses atau menggunakan sistem ini. Data yang akan diinput yaitu

Nomor Induk Kepegawaian (NIP). nama, password, divisi, jenis user, alamat,

nomor handphone, dan foto. Lalu, data tersebut akan tersimpan ke dalam tabel

user.

d. Proses Pengolahan Data Surat Masuk

Pada proses ini admin akan melakukan proses pencatatan atau pendataan

sekaligus mengarsipkan surat masuk dan setiap user bisa melihat surat masuk

yang diarsipkan. Data yang diinputkan oleh admin yaitu asal surat, nomor surat,

penerima, tanggal masuk, deskripsi surat, file surat. Lalu, data yang diinputkan

akan tersimpan ke dalam tabel surat masuk.

e. Proses Pengolahan Surat Keluar

Pada proses ini admin akan melakukan proses pencatatan atau pendataan

sekaligus mengarsipkan surat keluar dan setiap user bisa melihat surat keluar yang

diarsipkan. Data yang diinputkan oleh admin yaitu tujuan surat, nomor surat,

pengirim, tanggal keluar, deskripsi surat, file surat. Lalu, data yang diinputkan

akan tersimpan ke dalam tabel surat keluar.

f. Proses Pengolahan Disposisi

Pada proses ini yang berhak melakukan adalah pimpinan/inspektur.

Pimpinan/inspektur akan melakukan proses disposisi surat. Pimpinan akan

melakukan input berupa data nomor surat, ringkasan surat, sifat disposisi, batas

tanggal penyelesaian, isi disposisi, tujuan disposisi, dan catatan. Lalu, data yang

diinput akan tersimpan ke dalam tabel disposisi.

g. Proses Pengolahan Penerima Disposisi

Pada proses ini pimpinan akan melakukan input tujuan disposisi atau

penerima disposisi surat masuk dari pimpinan untuk dilakukan tindakan lanutan.

Pimpinan hanya akan menginputkan kode divisi yang menerima disposisi.
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3.2.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan bentuk representasi grafis

dari logika database dengan menyertakan penjelasan detail mengenai semua

entitas (entity), hubungan antar data (relationship), dan batasan (constraint).

Berikut gambar 3.11 Entity Relationship Diagram.

Gambar 3.11 Entity Relationship Diagram (ERD)

3.3 Kamus Data

divisi = @kodedivisi+namadivisi

kodedivisi = varchar (100)

namadivisi = varchar(50)

user = @nip + password + alamat + divisi + jenisuser + foto + nohp +

email

nip = varchar (20)

password = varchar (100)

nama = varchar (100)
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alamat = text

divisi = varchar (100)

jenisuser = enum(‘admin’,’user’,’inspektur’)

foto = varchar (265)

nohp = varchar (15)

email = varchar (100)

suratmasuk = @no_surat + asalsurat + deskripsisurat + tanggalmasuk +

penerima + filesurat

no_surat = varchar (100)

asalsurat = text

deskripsisurat = text

tanggalmasuk = date

penerima = varchar (20)

filesurat = varchar (265)

suratkeluar = @no_surat + tujuanlsurat + deskripsisurat + tanggalkeluar +

pengirim + filesurat

no_surat = varchar (100)

tujuansurat = text

deskripsisurat = text

tanggalkeluar = date

pengirim = varchar (20)

filesurat = varchar (265)

3.4 Rancangan Tabel

a. Tabel Divisi

Pada tabel divisi ini merupakan tabel yang menyimpan data divisi kerja

yang ada di Dinas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Inspektorat Daerah Martapura yang diinput oleh admin. Berikut ini isi dari

tabel divisi dapat dilihat pada tabel 3.1.
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Tabel 3.1 Tabel Divisi

NO Atribut Type Ukuran Keterangan

1 kodedivisi Varchar 100 primary key

2 namadivisi Varchar 50 Nama dari divisi

b. Tabel User

Pada tabel ini merupakan rancangan dari tabel user yang berfungsi untuk

menyimpan nip dan password dan data user dengan primary key nip, Berikut

ini isi dari tabel user yang terlihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Tabel User

NO Atribut Type Ukuran Keterangan

1 nip Varchar 20 Primary key

2 password Varchar 100 Pasword

3 nama Varchar 100 Nama

4 alamat Text - Alamat

5 divisi Varchar 100 Divisi

6 jenisuser enum - (‘admin’,’user’,’inspektur’)

7 foto Varchar 265 Foto user

8 nohp Varchar 15 Nomor handphone

9 Email Varchar 100 Email User

c. Tabel Surat Masuk

Pada tabel ini merupakan tabel surat masuk yang berfungsi menyimpan

data surat masuk yang diinput oleh admin dengan primary key no_surat,

Berikut ini isi dari tabel surat masuk dapat dilihat pada tabel 3.3.
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Tabel 3.3 Tabel Surat Masuk

NO Atribut Type Ukuran Keterangan

1 no_surat Varchar 100 Primary key

2 asalsurat Text - Asal pengirim surat

3 deskripsisurat Text - Deskrispsi surat

4 tanggalmasuk Date - Tanggal terima surat

5 penerima Varchar 20 Penerima surat

6 filesurat Varchar 265 Soft file foto surat

d. Tabel Surat Keluar

Pada tabel ini merupakan tabel surat keluar yang berfungsi menyimpan

data surat keluar yang diinput oleh admin dengan primary key no_surat,

Berikut ini isi dari tabel surat keluar dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Tabel Surat Keluar

NO Atribut Type Ukuran Keterangan

1 no_surat Varchar 100 Primary key

2 deskripsisurat Text - Deskrispsi surat

3 tanggalkeluar Date - Tanggal keluar surat

4 pengirim Varchar 20 Pengirim surat

5 filesurat Varchar 265 Soft file foto surat

6 tujuansurat Text - Tujuan dari surat

e. Tabel Disposisi

Pada tabel ini merupakan tabel disposisi yang menyimpan data

disposisi dari setiap surat yang masuk yang dilakukan oleh

pimpinan/inspektur dengan primary key id_disposisi, Berikut ini isi dari

tabel disposisi dapat dilihat pada tabel 3.5.
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Tabel 3.5 Tabel Disposisi

NO Atribut Type Ukuran Keterangan

1 id_disposisi Int 11 primary key

2 isi_disposisi Text - Isi dari disposisi

3 Sifat Varchar 20 Sifat disposisi

4 batas_waktu Date - Batas penyelesaian

5 catatan Text - Catatan khusus

6 id_surat Varchar 100 Nomor surat masuk

f. Tabel Penerima Disposisi

Pada tabel ini merupakan tabel penerima disposisi yang

menyimpan data penerima disposisi yang diinput oleh

pimpinan/inspektur. Berikut ini isi dari tabel penerima disposisi dapat

dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.6 Tabel Penerima Disposisi

NO Atribut Type Ukuran Keterangan

1 id_disposisi Int 11 Kode disposisi surat

2 id_disposisi Varchar 100 Divisi penerima disposisi

3.5 Rancangan Sistem

3.5.1 Rancangan Halaman Login

Rancangan web pengarsipan surat masuk dan surat keluar memiliki

halaman default berupa halaman login dimana di dalam tersebut berisi form login

yang berisi nip dan password seperti pada gambar 3.12.
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Gambar 3.12 Rancangan Halaman Login

3.5.2 Rancangan Halaman Admin

3.5.2.1. Rancangan Halaman Home Admin

Rancangan web pengarsipan surat masuk dan surat keluar

memiliki halaman admin berupa halaman home dimana di dalam tersebut

beberapa menu seperti pada gambar 3.13.

Gambar 3.13 Rancangan Halaman Home admin
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3.5.2.2. Rancangan Halaman Transaksi Surat Masuk

Rancangan web pengarsipan surat masuk dan surat keluar memiliki

halaman transaksi surat masuk yang berisi data surat masuk yang diinput

oleh admin seperti pada gambar 3.14.

Gambar 3.14 Rancangan Halaman Transaksi Surat Masuk

3.5.2.3. Rancangan Halaman Transaksi Surat Keluar

Rancangan web pengarsipan surat masuk dan surat keluar memiliki

halaman transaksi surat keluar yang berisi data surat keluar yang diinput

oleh admin seperti pada gambar 3.15.
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Gambar 3.15 Rancangan Halaman Transaksi Surat Keluar

3.5.2.4. Rancangan Halaman Galeri Surat Masuk

Rancangan web pengarsipan surat masuk dan surat keluar memiliki

halaman galeri surat masuk yang berisi file foto surat masuk yang diinput

oleh admin seperti pada gambar 3.16.

Gambar 3.16 Rancangan Halaman Galeri Surat Masuk
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3.5.2.5. Rancangan Halaman Galeri Surat Keluar

Rancangan web pengarsipan surat masuk dan surat keluar memiliki

halaman galeri surat keluar yang berisi file foto surat keluar yang diinput

oleh admin seperti pada gambar 3.17.

Gambar 3.17 Rancangan Halaman Galeri Surat Keluar

3.5.2.6. Rancangan Halaman Tambah Transaksi Surat Masuk

Rancangan web pengarsipan surat masuk dan surat keluar

memiliki halaman tambah transaksi surat masuk berisi form input data

surat masuk yang diinput oleh admin seperti pada gambar 3.18.
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Gambar 3.18 Rancangan Halaman Tambah Transaksi Surat

Masuk

3.5.2.7. Rancangan Halaman Tambah Transaksi Surat Keluar

Rancangan web pengarsipan surat masuk dan surat keluar

memiliki halaman tambah transaksi surat keluar berisi form input data

surat keluar yang diinput oleh admin seperti pada gambar 3.19.

Gambar 3.19 Rancangan Halaman Tambah Transaksi Surat

Keluar
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3.5.2.8. Rancangan Halaman Data User

Rancangan web pengarsipan surat masuk dan surat keluar

memiliki halaman data user yang berisi data user yang bisa mengakses

sistem seperti pada gambar 3.20.

Gambar 3.20 Rancangan Halaman Data User

3.5.2.9. Rancangan Halaman Tambah Data User

Rancangan web pengarsipan surat masuk dan surat keluar

memiliki halaman tambah data user berisi form input data surat masuk

yang diinput oleh admin seperti pada gambar 3.21.
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Gambar 3.21 Rancangan Halaman Tambah Data User

3.5.2.10. Rancangan Halaman Divisi Kerja

Rancangan web pengarsipan surat masuk dan surat keluar

memiliki halaman divisi kerja bersi data divisi kerja dan form input untuk

menambah disivi kerja yang diinput oleh admin seperti pada gambar 3.22.

Gambar 3.22 Rancangan Halaman Divisi Kerja
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3.5.3 Rancangan Halaman Pimpinan/Inspektur

3.5.3.1 Rancangan Halaman Home Pimpinan/Inspektur

Rancangan web pengarsipan surat masuk dan surat keluar memiliki

halaman pimpinan/inspektur berupa halaman home dimana di dalam tersebut

beberapa menu seperti pada gambar 3.23.

Gambar 3.23 Rancangan home Pimpinan/Inspektur

3.5.3.2 Rancangan Halaman Disposisi

Rancangan web pengarsipan surat masuk dan surat keluar memiliki

halaman berupa halaman disposisi yang hanya bisa diakses oleh pimpinan

dimana berisi form untuk melakukan input disposisi seperti pada gambar 3.24.
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Gambar 3.24 Rancangan Halaman Disposisi

3.5.3.3 Rancangan Halaman Transaksi Surat Masuk

Rancangan web pengarsipan surat masuk dan surat keluar memiliki

halaman berupa halaman transaksi surat masuk yang menyimpan seluruh data

surat masuk yang diinput oleh admin seperti pada gambar 3.25.

Gambar 3.25 Rancangan Halaman Transaksi Surat Masuk
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3.5.3.4 Rancangan Halaman Transaksi Surat Keluar

Rancangan web pengarsipan surat masuk dan surat keluar memiliki

halaman berupa halaman transaksi surat keluar yang mnyimpan data surat

keluar yang diinput oleh admin seperti pada gambar 3.26.

Gambar 3.26 Rancangan Halaman Transaksi Surat Keluar

3.5.3.5 Rancangan Halaman Data User

Rancangan web pengarsipan surat masuk dan surat keluar memiliki

halaman berupa halaman data user yang berisi data user yang bisa melakukan

akses terhadap sistem seperti pada gambar 3.26.
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Gambar 3.26 Rancangan Halaman Data User

3.5.4 Rancangan Halaman User

3.5.4.1. Rancangan Halaman Transaksi Surat Masuk

Rancangan web pengarsipan surat masuk dan surat keluar memiliki

halaman user berupa halaman transaksi surat masuk yang berisi data surat

masuk yang diinput oleh admin seperti pada gambar 3.27.

Gambar 3.27 Rancangan Halaman Transaksi Surat Masuk
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3.5.4.2. Rancangan Halaman Transaksi Surat Keluar

Rancangan web pengarsipan surat masuk dan surat keluar memiliki

halaman user berupa halaman transaksi surat keluar yang berisi data surat

keluar yang diinput oleh admin seperti pada gambar 3.28.

Gambar 3.28 Rancangan Halaman Transaksi Surat Keluar

3.5.4.3. Rancangan Halaman Data User

Rancangan web pengarsipan surat masuk dan surat keluar memiliki

halaman user berupa halaman data user yang berisi data user yang bisa

melakukan akses terhadap sistem seperti pada gambar 3.29.

Gambar 3.29 Rancangan Halaman Data Use



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan terhadap sistem

yang ada dan berdasarkan beberapa tahapan perancangan yang sudah

penulis jelaskan pada bagian sebelumnya, pada bagian ini penulis akan

membahas implementasi berdasarkan analisis dan perancangan yang telah

penulis buat, yaitu suatu Web Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar

pada Inspektorat Daerah Martapura Dinas Pemerintah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur. Dengan menggunakan bahasa pemograman

Compiler PHP dan Database MySQL dengan editor Sublime text, maka

program tersebut terdiri dari :

a. Halaman Admin, terdiri dari beberapa halaman :

1. Halaman Log in

2. Halaman Home

3. Halaman Transaksi Surat Masuk

4. Halaman Tambah Transaksi Surat Masuk

5. Halaman Transaksi Surat Keluar

6. Halaman Tambah Transaksi Surat Keluar

7. Halaman Galeri Surat Masuk

8. Halaman Galeri Surat Keluar

9. Halaman Lihat Data User

10. Halaman Tambah Data User

11. Halaman Tambah Data Divisi Kerja

b. Halaman Pimpinan/Inspektur, terdiri dari beberapa Halaman :

1. Halaman Log in

2. Halaman Home

3. Halaman Transaksi Surat Masuk

4. Halaman Transaksi Surat Keluar

5. Halaman Galeri Surat Masuk
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6. Halaman Galeri Surat Keluar

7. Halaman Cetak Laporan Transaksi Surat Masuk

8. Halaman Cetak Laporan Transaksi Surat Keluar

9. Halaman Disposisi Surat

10. Halaman Data User

c. Halaman User

1. Halaman Log in

2. Halaman Home

3. Halaman Transaksi Surat Masuk

4. Halaman Transaksi Surat Keluar

5. Halaman Data User

6. Halaman Galeri Surat Masuk

7. Halaman Galeri Surat Keluar

4.2 Pembahasan

4.2.1. Tampilan Halaman Login

Pada halaman login ini berguna untuk keamanan data yang ada

pada web Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar Inspektorat Daerah

Martapura Dinas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,

karena login merupakan syarat yang harus dilakukan untuk bisa

mengakses data yang ada di web ini. Jika yang mengakses admin maka

yang diberikan adalah akses admin, apabila yang mengakses

pimpinan/inspektur maka akses yang diberikan adalah akses

pimpinan/inspektur, dan apabila yang mengakses adalah user maka akses

yang diberikan adalah user. Berikut tampilan login yang dapat dilihat pada

gambar 4.1.
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Gambar 4.1 Halaman Login

4.2.2. Tampilan Halaman Home Admin

Setelah admin berhasil melakukan login, maka admin memiliki

akses penuh sebagai admin terhadap web ini seperti menginput dan

mengedit data surat masuk, data surat keluar, data user, dan data divisi

kerja. Berikut tampilan home admin yang dapat dilihat pada gambar 4.2.

Gambar 4.2 Tampilan Halaman Home Admin

4.2.3. Tampilan Halaman Home Pimpinan/Inspektur dan User

Setelah pimpinan/inspektur atau user berhasil melakukan login, mereka

akan mendapatkan akses sesuai role mereka terhadap web ini.
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Berikut tampilan home pimpinan/inspektur dan user yang dapat dilihat

pada gambar 4.3.

Gambar 4.3 Tampilan Halaman Home Pimpinan/Inspektur dan

User

4.2.4. Tampilan Halaman Transaksi Surat Masuk Admin

Pada halaman ini admin dapat melihat data surat masuk ke

kantor dan juga memiliki menu edit dan lihat surat masuk. Berikut ini

tampilan dari halaman transaksi surat masuk yang dapat dilihat pada

gambar 4.4.

Gambar 4.4 Tampilan Halaman Transaksi Surat Masuk Admin
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4.2.5. Tampilan Halaman Tambah Transaksi Surat Masuk

Admin

Pada halaman ini admin dapat menginputkan data surat masuk

baru dan juga melakukan edit data surat masuk. Berikut ini tampilan

dari halaman tambah transaksi surat masuk yang dapat dilihat pada

gambar 4.5.

Gambar 4.5 Tampilan Halaman Tambah Transaksi Surat

Masuk Admin

4.2.6. Tampilan Halaman Transaksi Surat Masuk User

Pada halaman ini user dapat melihat data surat masuk ke kantor

dan memiliki menu untuk melihat disposisi dari pimpinan. Berikut ini

tampilan dari halaman transaksi surat masuk yang dapat dilihat pada

gambar 4.6.



47

Gambar 4.6 Tampilan Halaman Transakasi Surat Masuk User

4.2.7. Tampilan Halaman Cetak Transaksi Surat Masuk

Pimpinan/Inspektur

Pada halaman ini pimpinan/inspektur dapat mencetak data

transaksi surat masuk. Berikut ini tampilan dari halaman cetak transaksi

surat masuk yang dapat dilihat pada gambar 4.7.

Gambar 4.7 Tampilan Halaman Cetak Transaksi Surat

Masuk Pimpinan/Inspektur

4.2.8. Tampilan Halaman Transaksi Surat Masuk

Pimpinan/Inspektur

Pada halaman ini pimpinan/inspektur dapat melihat data surat

masuk ke kantor, memiliki menu mencetak laporan surat masuk, dan
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juga memiliki menu untuk mendisposisi surat. Berikut ini tampilan dari

halaman transaksi surat masuk yang dapat dilihat pada gambar 4.8.

Gambar 4.8 Tampilan Halaman Transaksi Surat Masuk

Pimpinan/Inspektur

4.2.9. Tampilan Halaman Disposisi Pimpinan/Inspektur

Pada halaman ini pimpinan/inspektur memiliki akses untuk

mendisposisikan surat masuk dan memilih tujuan disposisi diberikan.

Berikut ini tampilan dari halaman disposisi yang dapat dilihat pada

gambar 4.9.

Gambar 4.9 Tampilan Halaman Disposisi Pimpinan/Inspektur

4.2.10. Tampilan Halaman Transaksi Surat Keluar Admin

Pada halaman ini admin dapat melihat data surat keluar dari

kantor dan juga memiliki beberapa menu edit dan lihat surat keluar.
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Berikut ini tampilan dari halaman transaksi surat masuk yang dapat

dilihat pada gambar 4.10.

Gambar 4.10 Tampilan Halaman Transaksi Surat Keluar Admin

4.2.11. Tampilan Halaman Tambah Transaksi Surat Keluar Admin

Pada halaman ini admin dapat menginputkan data surat keluar

baru dan juga melakukan edit data surat keluar. Berikut ini tampilan

dari halaman tambah transaksi surat keluar yang dapat dilihat pada

gambar 4.11.

Gambar 4.11 Tampilan Tambah Transaksi Surat Keluar Admin
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4.2.12. Tampilan Halaman Transaksi Surat Keluar User

Pada halaman ini user dapat melihat data surat keluar dari

kantor. Berikut ini tampilan dari halaman transaksi surat keluar yang

dapat dilihat pada gambar 4.12.

Gambar 4.12 Tampilan Halaman Transaksi Surat Keluar User

4.2.13. Tampilan Halaman Transaksi Surat Keluar

Pimpinan/Inspektur

Pada halaman ini pimpinan/inspektur dapat melihat data surat

keluar dari kantor dan memiliki menu mencetak laporan surat keluar.

Berikut ini tampilan dari halaman transaksi surat masuk yang dapat

dilihat pada gambar 4.13.
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Gambar 4.13 Tampilan Transaksi Surat Keluar Pimpinan/Inspektur

4.2.14. Tampilan Halaman Cetak Laporan Transaksi Surat

Keluar Pimpinan/Inspektur

Pada halaman ini pimpinan/inspektur dapat mencetak data

transaksi surat keluar. Berikut ini tampilan dari halaman cetak transaksi

surat keluar yang dapat dilihat pada gambar 4.14.

Gambar 4.14 Tampilan Halaman Cetak Transaksi Surat

Keluar Pimpinan/Inspektur

4.2.15. Tampilan Halaman Lihat Data User Admin

Pada halaman ini admin dapat melihat data user yang memiliki

akses web. Admin juga memiliki menu untuk menghapus, melakukan

edit, dan melakukan lihat detail dari data user. Berikut ini tampilan dari

halaman lihat data user yang dapat dilihat pada gambar 4.15.
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Gambar 4.15 Tampilan Halaman Lihat Data User Admin

4.2.16. Tampilan Halaman Tambah Data User Admin

Pada halaman ini admin dapat menginputkan data user baru dan

juga melakukan edit data user. Berikut ini tampilan dari halaman tambah

data user yang dapat dilihat pada gambar 4.16.

Gambar 4.16 Tampilan Halaman Tambah Data User Admin

4.2.17. Tampilan Halaman Tambah Data Divisi Kerja Admin

Pada halaman ini admin dapat melakukan input data divisi kerja

baru dan juga melakukan hapus data data divisi kerja. Berikut ini

tampilan dari halaman tambah data divisi kerja yang dapat dilihat pada

gambar 4.17.
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Gambar 4.17 Tampilan Tambah Data Divisi Kerja Admin

4.2.18. Tampilan Halaman Lihat Data User User

Pada halaman ini user dapat melihat data user yang memiliki

akses terhadap web ini dan juga memiliki menu untuk melihat detail data

user. Berikut ini tampilan dari halaman lihat data user yang dapat dilihat

pada gambar 4.18.

Gambar 4.18 Tampilan Halaman Lihat Data User

4.2.19. Tampilan Halaman Lihat Data User Pimpinan/Inspektur

Pada halaman ini pimpinan/inspektur dapat melihat data user

yang memiliki akses terhadap web ini dan juga memiliki menu untuk

melihat detail data user. Berikut ini tampilan dari halaman lihat data user

yang dapat dilihat pada gambar 4.19.
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Gambar 4.19 Tampilan Halaman Lihat Data User Pimpinan/Inspektur

4.2.20. Tampilan Halaman Galeri Surat Masuk

Admin,Pimpinan/Inspektur, dan User

Pada halaman ini admin, user, dan pimpinan/inspektur dapat

melihat galeri file surat masuk yang tersimpan di database. Berikut ini

tampilan dari halaman galeri surat masuk yang dapat dilihat pada gambar

4.20.

Gambar 4.20 Tampilan Galeri Surat Masuk Admin,

Pimpinan/Inspektur, dan User

4.2.21. Tampilan Halaman Galeri Surat Keluar

Admin,Pimpinan/Inspektur, dan User

Pada halaman ini admin, user, dan pimpinan/inspektur dapat

melihat galeri file surat keluar yang tersimpan di database. Berikut ini

tampilan dari halaman galeri surat keluar yang dapat dilihat pada gambar

4.21.
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Gambar 4.21 Tampilan Galeri Surat Keluar Admin,

Pimpinan/Inspektur, dan User

4.2.22. Tampilan Halaman Lihat Detail Data User Admin,

Pimpinan/Inspektur, dan User

Pada halaman ini admin, user, dan pimpinan/inspektur dapat

melihat detail data user. Berikut ini tampilan dari halaman lihat detail

data user yang dapat dilihat pada gambar 4.22.

Gambar 4.22 Tampilan Lihat Detail Data User Admin,

Pimpinan/Inspektu, dan Use



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya,

maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Web ini akan memberitahukan kepada setiap user jika divisi mereka

menerima disposisi surat dari pimpinan/inspektur melalui email;

- Web ini digunakan untuk melakukan pengarsipan surat masuk,

pengarsipan surat keluar, dan disposisi surat masuk sehingga apabila

surat yang sudah diarsipkan dibutuhkan dapat diakses dengan mudah

dan cepat;

- Web ini dapat diakses dengan tiga tingkatan user, yaitu admin yang

memilikiakses full terhadap sistem, user yang memiliki akses untuk

melihat data arsip surat masuk dan surat keluar, dan kepala yang

memiliki akses untuk melakukan disposisi surat masuk;

- Keluaran yang dihasilkan oleh web ini berupa laporan, yaitu laporan

data surat masuk dan laporan data surat keluar yang dapat diakses

langsung oleh Pimpinan/Inspektur. Sehingga apabila laporan tersebut

dibutuhkan dapat diakses dengan mudah dan tepat waktu.
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5.1. Saran

Adapun saran - saran yang dapat penulis berikan, ialah :

- Melakukan evaluasi secara berkala pada sistem dan perangkat yang

digunakan untuk mencegah terjadinya kehilangan data dan menghindari

apabila terjadi kerusakan hardware dan software secara tiba – tiba;

- Sistem ini belum terhubung dengan aplikasi android sehingga admin,

user, dan inspektur/pimpinan ketika ingin menggunakan sistem ini

harus dibuka melalui browser.
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