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BAB III  

LANDASAN TEORI 

Landasan teori merupakan bagian yang membahas tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan kegiatan pembuatan rancang bangun aplikasi pencatatan surat 

masuk dan surat keluar berbasis web yang nantinya akan digunakan sebagai dasar 

penulis untuk meneliti masalah-masalah yang akan dihadapi penulis pada 

pelaksanaan pengumpulan data. 

3.1 Kecamatan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten / 

kota. Daerah kabupaten / kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan 

koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan 

masyarakat desa / kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan 

yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / 

Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu 

oleh perangkat kecamatan. 

Dengan adanya kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan 

harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan dan 

memberikan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat di lingkungan 

kecamatan termasuk desa / kelurahan. 
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3.2 Surat Masuk 

Setiap surat yang masuk ke perusahaan tentu sangat berharga, karena surat 

dapat menjadi bahan otentik sekaligus landasan bagi organisasi tersebut untuk 

melakukan kegiatannya. Oleh karena itu, harus ada pengelolaan yang tepat agar 

surat masuk tersebut dapat diperlakukan sebagaimana mestinya. 

Menurut Wursanto (2004:233-247) Dalam pengelolaan surat masuk adalah 

unit –unit yang terlibat dalam proses pengelolaan surat  masuk,  yang  terdiri  dari  

unit penerima,  unit  penyortir,  unit  pencatat, unit pengarah, unit pengolah, dan 

unit penata arsip. Uraian tugas dari masing –masing unit dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Penerima surat memiliki tugas:   

1. Menerima  surat.  Surat  dapat  diterima  melalui  kurir  dengan  

menggunakan buku  ekspedisi  atau  lembar  pengantar.  Surat  masuk  dapat  

juga  dikirim dengan alamat kotak pos atau PO. BOX. Oleh karena itu, 

petugas penerima harus mengambil surat di kotak pos atau PO. BOX di 

kantor pos.   

2. Memeriksa jumlah dan alamat surat.   

3. Memberi  paraf  dan  nama  terang  pada  buku  ekspedisi  atau  pada  lembar 

pengantar surat.   

4. Mengantarkan surat kepada unit penyortir. 

b. Penyortir surat bertugas:   

1. Menerima surat yang diserahkan oleh unit penerima.   

2. Mengelompokan surat ke dalam kelompok surat dinas dan surat pribadi.   

3. Menyortir surat berdasarkan klasifikasi surat.   
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4. Membuka surat.   

5. Meneliti surat berikut lampirannya   

6. Membubuhkan tanda penerimaan pada setiap surat.   

7. Mengirim surat dalam keadaan terbuka (untuk surat penting dan biasa) dan 

surat yang masih tertutup (sangat rahasia dan rahasia) kepada unit pencatat 

berikut sampul suratnya. 

c. Pencatat surat bertugas:   

1. Menerima dan menghitung secara teliti surat  –surat yang dikirm oleh unit 

penyortir.   

2. Mencatat  surat  – surat  tersebut  pada  lembar  pengantar  surat  dan  kartu 

kendali.   

3. Menyampaikan surat –surat tersebut dengan dilampirkan lembar pengantar 

dan kartu kendali ke unit pengarah. 

d. Pengarah surat bertugas:   

1. Menerima  dan  meneliti  surat  yang  telah  dilampiri  lembar  pengantar  

dan kartu kendali untuk diarahkan kepada unit pengolah.   

2. Menyampaikan  surat  – surat  tersebut  kepada  unit  pengolah  menggunkan 

buku pengiriman surat, melalui petugas yang ada pada unit pengarah.   

3. Menyimpan arsip kartu kendali (1 lembar). 

e. Pengolah surat bertugas:   

1. Menerima surat   

2. Memproses atau mengolah lebih lanjut surat – surat yang diterima.   

3. Memberi disposisi pada lembar disposisi yang tersedia. 
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4. Mengendalikan  surat  – surat  yang  telah  diproses  kepada  unit  pengarah 

melalui petugas pada unit pengolah. 

f. Penata arsip bertugas 

1. Menerima surat dari unit pengolah   

2. Menyimpan  surat-surat  yang  telah  selesai  diolah  dengan  menggunakan 

sistem kearsipan yang telah dibakukan oleh organisasi atau perusahaan yang 

bersangkutan.   

3. Menerima kartu kendali untuk kemudian disimpan pada tempatnya.   

4. Mengirim  kartu  kendali  lainnya  kepada  unit  pengolah  sebagi  bukti  

bahwa surat-surat tersebut sudah disimpan di unit kearsipan. 

3.3 Surat Keluar 

Surat digunakan sebagai sarana penyampaian pesan-pesan tertulis untuk 

berbagai kepentingan yaitu pribadi, kedinasan, maupun bisnis dari seseorang 

kepada orang atau pihak lain. Surat dapat didefinisikan sebagai sarana komunikasi 

yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak untuk 

pihak lain (Purwanto, 2007:2). 

Menurut Wursanto (2004:145)Surat keluar adalah surat yang bersifat 

kedinasan yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan yang dikirim atau ditujukan 

kepada pihak lain diluar organisasi atau perusahaan. Surat keluar yang dihasilkan 

oleh aplikasi ini terdapat tiga jenis surat yaitu surat undangan, surat perintah tugas, 

dan surat keterangan. Menurut Peraturan Walikota Surabaya nomor 68 tahun 2011 

tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Surabaya, surat undangan adalah 

naskah dinas dari jabatan yang berwewenang berisi undangan kepada 
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pejabat/pegawai yang yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu 

acara kedinasan. Susunan surat undangan terdiri dari: 

a. Judul, terdiri dari: 

1. Nama tempat, dan tanggal, bulan dan tahun 

2. Alamat yang ditujukan 

3. Nomor, sifat, lampiran, dan hal 

b. Isi surat undangan, terdiri dari: 

1. Maksud, dan tujuan 

2. Hari, tanggal, dan pukul penyelenggaraan 

3. Tempat deselenggarakan 

4. Acara 

5. Pimpinan acara/rapat 

6. Tulisan penutup 

c. Bagian akhir, terdiri dari: 

1. Nama jabatan 

2. Tanda tangan pejabat 

3. Nama lengkap pejabat, pangkat, dan NIP 

4. Stempel jabatan / instansi 

5. Tembusan (apabila perlu) 

6. Catatan yang dianggap perlu 

Menurut Peraturan Walikota Surabaya nomor 68 tahun 2011 tentang 

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Surabaya, surat keterangan adalah naskah 

dinas yang berisikan pertanyaan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk 
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menerangkan atau menjelaskan kebenaran suatu hal. Susunan surat keterangan 

terdiri dari: 

a. Judul, terdiri dari: 

1. Kata “SURAT KETERANGAN” 

2. Nomor surat 

b. Isi surat undangan, terdiri dari: 

1. Nama jabatan yang menerangkan 

2. Nama / NIP, pangkat / golongan, umur, pekerjaan, kebangsaan, alamat dan 

identitas yang diperlukan dari pihak yang diterangkan dan 

3. Maksud keterangan 

c. Bagian akhir, terdiri dari: 

1. Nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan 

2. Tanda tangan pejabat 

3. Nama lengkap pejabat, pangkat, dan NIP 

4. Stempel jabatan / instansi 

5. Tembusan (apabila perlu) 

Surat perintah tugas menurut Peraturan Walikota Surabaya nomor 68 

tahun 2011 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Surabaya adalah 

naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang terdiri dari: 

a. Judul, terdiri dari: 

1. Tulisan “SURAT PERINTAH TUGAS” 

2. Nomor surat 

b. Isi surat undangan, terdiri dari: 
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1. Memuat dasar dan pertimbangan penugasan 

2. Tulisan “MENUGASKAN” 

3. Tulisan “KEPADA” setelah kata “MENUGASKAN” 

4. Nama  / NIP dan jabatan yang diberi perintah tugas 

5. Tulisan “UNTUK” setelah Nama / NIP dan Jabatan 

6. Jenis tugas yang harus dilaksanakan dan waktu pelaksanaan tugas 

c. Bagian akhir, terdiri dari: 

1. Nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun 

2. Nama jabatan 

3. Tanda tangan pejabat yang memberi tugas 

4. Nama lengkap pejabat, pangkat, dan NIP 

5. Stempel jabatan / instansi 

6. Tembusan (apabila perlu) 

3.4 Disposisi Surat 

Pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat 

dinas, yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar 

khusus (Alwi, 2007).   

Disposisi surat adalah petunjuk atau perintah singkat mengenai kelanjutan 

surat yang ditulis oleh Kepala Kantor untuk ditindaklanjuti atau diproses, biasanya 

diparaf atau diberi tanda dan biasanya menggunkan lembaran. (Barthos, 2009). 
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3.5 Aplikasi 

Menurut Noviansyah (2008:4) aplikasi adalah penggunaan atau penerapan 

suatu konsep yang menjadi suatu pokok pembahasan. Dapat diartikan juga bahwa 

aplikasi sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam 

melaksanakan tugas tertentu. Sedangkan menurut Dhanta (2009:32), aplikasi 

adalah software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan 

tugas-tugas tertentu. 

Dari dua pengertian aplikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

adalah penerapan dan penggunaan suatu konsep yang menjadi suatu pokok 

pembahasan yaitu program komputer yang dibuat untuk membantu manusia untuk 

melaksanakan tugas-tugas tertentu. 

3.6 Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah sebuah istilah yang secara kolektif mendeskripsikan 

fase-fase awal pengembangan sistem. Analisis sistem adalah teknik pemecahan 

masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa 

bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai 

tujuan mereka. Analisis sistem merupakan tahapan paling awal dari pengembangan 

sistem yang menjadi fondasi menentukan keberhasilan sistem informasi yang 

dihasilkan nantinya. Tahapan ini sangat penting karena menentukan bentuk sistem 

yang harus dibangun. Tahapan ini bisa merupakan tahap yang mudah jika klien 

sangat paham dengan masalah yang dihadapi dalam organisasinya dan tahap ini 

bisa menjadi tahap yang paling sulit jika klien tidak bisa mengidentifikasi 

kebutuhannya atau tertutup terhadap pihak luar yang ingin mengetahui detail 

proses-proses bisnisnya. (Fatta, 2007:44) 
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Tahap analisis sistem dilakukan di Kecamatan Candi pada pelaksanaan 

kerja praktek. Hal-hal yang dianalisis adalah proses bisnis pembuatan dan 

pencatatan surat keluar. Hasil dari analisis proses bisnis adalah aktor yang terlibat, 

alur proses bisnis, dan media yang dibutuhkan. Melalui analisis sistem yang 

dilakukan akan terdientifikasi kebutuhan baru untuk aplikasi yang masih sesuai 

dengan proses bisnis yang berjalan. 

3.7 Perancangan Sistem 

Tahapan perancangan sistem merupakan tahap desain dari siklus hidup 

pengembangan sistem, yakni menganalisis sistem menggunakan informasi-

informasi yang terkumpul sebelumnya untuk mencapai desain sistem informasi 

yang logik. Bagian dari perancangan sistem yang logis adalah peralatan antarmuka 

pengguna. (Kendall & Kendall, 2003:11). 

Tahap perancangan sistem dalam rancang bangun aplikasi ini adalah 

membuat document flow, yaitu penggambaran proses bisnis yang ada saat ini. 

Selanjutnya adalah system flow, yaitu penggambaran rancangan proses bisnis yang 

akan dikembangkan. Untuk proses yang lebih rinci akan digambarkan di data flow 

diagram (DFD). DFD adalah cara untuk mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan dan bagaimana data berpindah di antara aktivitas-aktivitas itu. 

Perancangan selanjutnya digambarkan oleh entity relationship diagram (ERD) 

sebagai gambar atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan 

digunakan dalam sistem bisnis. 

 

 

 



25 
 

 
 

3.8 Desain Sistem 

Desain sistem adalah teknik pemecahan masalah yang saling melengkapi 

dengan analisis sistem yang merangkai kembali bagian-bagian komponen menjadi 

sistem yang lengkap, sebuah sistem yang diperbaiki. Hal ini melibatkan 

penambahan, penghapusan, dan perubahan bagian relatif pada sistem awal. Pada 

desain model proses dan model data, untuk mewujudkan kebutuhan sistem dan 

didefinisikan dan kerangka kerja untuk coding juga ditentukan. Dokumentasi dari 

tahapan desain sistem ini akan sangat berguna untuk pengembangan di masa depan 

jika ada perubahan dari kebutuhan pengguna. (Fatta, 2007:44) 

3.9 Database 

Menurut Connolly & Begg (2010), database adalah sekumpulan data 

tersebar yang berhubungan secara logis, dan penjelasan dari data ini dirancang 

untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu organisasi.  

Dalam perkembangannya penggunaan database semakin berkembang 

dengan cepat dan semakin di butuhkan terutama oleh perusahaan-perusahaan besar. 

Hal ini disebabkan karena besarnya data yang harus disimpan oleh perusahaan. 

Semakin besar perusahaan maka semakin besar data yang harus disimpan.  

Untuk memenuhi kebutuhan ini maka perusahaan pembuat database terus 

mengembangkan diri. Pengembangan yang dilakukan menuntut biaya yang besar 

sehingga perusahaan pengembang database menerapkan biaya untuk setiap license 

yang dikeluarkan. Biaya yang harus dikeluarkan oleh pemakai sangat besar untuk 

membeli license sehingga mulai dikembangkan lah oleh perusahaan berupa 

database yang tidak berbayar (open source).




