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ABSTRAK 

 

PT United Tractors Cabang Surabaya adalah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang penjualan alat berat. Saat ini proses pengelolaan dokumen masuk dan 

keluar memerlukan ruang penyimpanan dokumen fisik yang cukup besar karena 

dalam satu bulan PT United Tractors Cabang Surabaya menghasilkan dokumen 

sebanyak 500 dokumen. Selain itu, PT United Tractors juga memerlukan waktu 

dalam pencarian dokumen jika sewaktu-waktu diperlukan. Di sisi lain, pihak 

instansi kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai status dokumen yang 

telah dikirimkan kepada PT United Tractors Cabang Surabaya. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka dibangun sebuah aplikasi 

sistem pengelolaan dokumen masuk dan keluar pada PT United Tractors Cabang 

Surabaya. Dalam membangun sistem ini digunakan acuan proses bisnis dari 

masing-masing dokumen dan dilanjutkan melalui tahapan yang ada pada System 

Development Life Cycle (SDLC) model waterfall. 

Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, aplikasi sistem 

pengelolaan dokumen ini dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan proses 

bisnis yang ada, mengurangi penggunaan kertas, dan memudahkan dalam 

penyimpanan serta pencarian dokumen jika diperlukan sewaktu-waktu. Aplikasi 

juga dapat menampilkan informasi berupa grafik, laporan dan mengirimkan sms 

notifikasi. 

 

Kata Kunci: SDLC, Dokumen, United Tractors, Sistem.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT United Tractors Cabang Surabaya merupakan anak cabang dari PT 

United Tractors yang berpusat di Jakarta. Perusahaan ini bergerak dalam penjualan 

alat berat seperti Tractor, Buldozer, dan masih banyak lagi alat berat yang lain. 

Merk yang dijual oleh PT United Tractors Cabang Surabaya meliputi: Komatsu, 

UD Truks, Scania, Bomag, dan Tadano. Tidak hanya menyediakan alat berat, PT 

United Tractors juga menyediakan suku cadang atau spareparts dari alat berat 

tersebut. 

Sebagai salah satu perusahaan di bidang industri, PT United Tractors 

setiap hari mengelola dan menghasilkan berbagai macam dokumen, baik yang 

berasal dari Internal perusahaan maupun dari Eksternal perusahaan. Dokumen yang 

dikelola oleh PT United Tractors salah satunya adalah dokumen invoice. Dokumen 

invoice ini meliputi Surat Pengiriman Barang (SPB) dan dokumen Purchase Order. 

Ketika pelanggan membeli barang, pelanggan akan membeli atau memesan melalui 

customer service (CS) atau melalui business consultant (BC). Kedua bagian ini 

akan memasukkan data customer dan data pembelian melalui sistem SAP yang 

dimiliki oleh perusahaan. Setelah dimasukkan, pelanggan akan membayarkan atas 

pembelian yang telah dimasukkan oleh CS atau BC. Setelah melakukan 

pembayaran pelanggan akan menerima bukti pembayaran dan bagian CS atau BC 

akan memproses transaksi untuk menerbitkan dokumen Purchased Order (PO). 

Dokumen PO ini digunakan staff administrasi atau administration business supply 



2 
 

 

dalam memproses dokumen invoice meliputi Surat Pengiriman Barang dan PO itu 

sendiri. SPB digunakan sebagai bukti otentik yang diberikan kepada security agar 

kurir dapat keluar dan membawa barang yang dipesan oleh pelanggan. Dokumen-

dokumen itu akan diberikan kepada pelanggan sebagai dokumen pelengkap dari 

masing-masing barang yang dikirim. Setelah disetujui oleh Branch Office Head 

(untuk pembelian alat berat) atau kepala departemen spareparts (untuk pembelian 

spareparts) dokumen invoice akan dibawa kepada bagian gudang untuk mengecek 

ketersediaan barang yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Ketika barang yang 

akan dikirim sudah tersedia, kurir akan mengambil barang yang telah disiapkan 

gudang untuk dikirim kepada pelanggan. Sebelum keluar, security akan mengecek 

kesesuaian dokumen dengan barang yang akan dikirim. Kurir akan membawa 

dokumen tersebut dan mengirimkan barang kepada pelanggan. Apabila dokumen 

invoice telah diterima, pelanggan akan menerima bukti pengiriman dari kurir. 

Setelah pelanggan menandatangani SPB, maka pihak PT United Tractors akan 

mengirimkan dokumen bukti tanda terima yang digunakan sebagai bukti bahwa 

seluruh dokumen terkait barang yang dikirim telah diterima oleh pelanggan. Dalam 

memperbaharui pengiriman dokumen dan barang yang diterima oleh pelanggan, PT 

United Tractors Cabang Surabaya menggunakan google form untuk mengunggah 

dokumen bukti pengiriman barang. Setiap bulan perusahaan harus membuat google 

form baru dikarenakan ruang penyimpanan yang disediakan cukup kecil. Selain itu, 

dengan memiliki banyak google form dapat menyebabkan waktu yang cukup lama 

dalam mencari dokumen jika sewaktu-waktu diperlukan. 

Selain dokumen keluar berupa invoice barang, PT United Tractors Cabang 

Surabaya juga sering menerima dokumen dari luar, baik dokumen perijinan kerja 
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praktik maupun dokumen penawaran dari instansi. Seluruh dokumen yang masuk 

akan diterima oleh resepsionis. Kemudian, resepsionis akan memfilter mana 

dokumen surat yang akan didisposisi. Setelah memfilter dokumen surat masuk, 

resepsionis akan mendisposisi dokumen surat kepada departemen yang 

bersangkutan, sesuai dengan jenis dan isi surat. Setelah dokumen diterima oleh 

masing-masing kepala departemen, kepala departemen akan mengambil keputusan 

terkait apakah surat yang masuk tersebut diterima atau ditolak. Apabila dokumen 

surat membutuhkan balasan, kepala departemen akan membuat surat balasan 

kepada instansi pendidikan atau rekanan kerja dari PT United Tractors Cabang 

Surabaya. Untuk dokumen perijinan kerja praktik, apabila diterima, kepala 

departemen akan menunjuk seorang penyelia yang bertugas sebagai pembimbing 

dan memiliki tanggung jawab kepada seluruh siswa atau mahasiswa yang 

melakukan kerja praktik pada masing-masing departemen pada PT United Tractors 

Cabang Surabaya. Setelah dokumen perijinan baik kerja praktik ataupun kunjungan 

industri disetujui oleh kepala departemen terkait, maka dokumen tersebut akan 

diteruskan ke bagian EHS SR (Environment Health Society, Social and 

Responbility) untuk dibuatkan surat balasan yang menginformasikan bahwa 

dokumen perijinan yang dikirimkan telah diterima. Sampai saat ini, dokumen yang 

harus dikelola oleh PT United Tractors Cabang Surabaya, terkait dokumen masuk 

dan keluar berjumlah kurang lebih 1500 dokumen per bulan. Gambar proses bisnis 

yang dilakukan saat ini dapat dilihat pada gambar 3.1 (untuk dokumen invoice) dan 

gambar 3.2 (untuk dokumen penawaran atau perijinan baik kerja praktik ataupun 

kunjungan industri). 
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Berdasarkan kondisi saat ini, waktu yang dibutuhkan dalam proses seluruh 

dokumen terkait invoice memerlukan waktu 3-8 hari. Hal ini disebabkan perjalanan 

dalam mengirim barang cukup jauh. Untuk dokumen surat masuk, waktu yang 

dibutuhkan untuk mengetahui apakah surat diterima atau ditolak memakan waktu 

3-10 hari. Hal ini disebabkan karena kepala departemen yang bersangkutan tidak 

selalu ada di tempat dan disposisi surat tidak langsung diberikan kepada yang 

bersangkutan. Selain itu, perusahaan juga memerlukan ruang penyimpanan yang 

cukup besar karena setiap bulan perusahaan mengelola kurang lebih 1500 dokumen 

baik dokumen masuk maupun keluar. Banyaknya dokumen tidak jarang 

menyebabkan kehilangan dokumen jika sewaktu-waktu diperlukan. 

Dari permasalahan di atas, dibuatlah sebuah aplikasi sistem pengelolaan 

dokumen masuk dan keluar berbasis web. Aplikasi ini dapat mengurangi kebutuhan 

mencetak dokumen fisik serta dapat memastikan seluruh alur dokumen baik masuk 

ataupun keluar dapat berjalan sesuai dengan sistem yang ada. Aplikasi dibangun 

berbasis web karena beberapa pengguna aplikasi ini menggunakan aplikasi secara 

mobile sehigga dapat diakses menggunakan smartphone yang dimiliki oleh masing-

masing user. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu Bagaimana merancang bangun aplikasi pengelolaan 

dokumen masuk dan keluar pada PT United Tractors Cabang Surabaya. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka batasan permasalahan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hanya membahas dokumen Invoice (SPB dan PO), TT, penawaran dan 

dokumen perijinan baik kerja praktik ataupun kunjungan industri. 

2. Aplikasi dibangun berbasis web. 

3. Tidak membahas proses kerja praktik dan kunjungan industri. 

4. Tidak membahas dalam pembuatan dokumen invoice. 

5. Tidak membahas persediaan barang. 

 

1.4 Tujuan 

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka tujuan dari penelitian ini 

adalah menghasilkan sebuah aplikasi pengelolaan dokumen masuk dan keluar 

sehingga dapat menghilangkan masalah-masalah yang terjadi saat ini. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian perancangan sistem pengelolaan dokumen adalah: 

1. Pihak Instansi Pendidikan dan Rekanan Kerja 

a. Memudahkan dalam mengirim dan menerima dokumen perijinan kerja 

praktik dan kunjungan industri serta penawaran. 

b. Mengetahui informasi apakah surat diterima atau ditolak. 

2. Kepala Departemen dan Branch Office Head. 

a. Mengetahui apakah dokumen yang ditujukan kepada pelanggan sudah 

diterima atau belum. 
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b. Memudahkan dalam pengecekan dokumen jika sewaktu waktu 

diperlukan. 

c. Menghemat ruangan dalam menyimpan seluruh dokumen yang ada.  

d. Memudahkan dalam memberikan keputusan apakah dokumen terkait 

diterima atau ditolak berdasarkan isi dari masing masing dokumen. 

3. Penyelia 

a. Dapat mengetahui dokumen magang siswa yang telah disetujui. 

b. Mengetahui isi dokumen yang menjadi acuan dalam memberikan tugas 

kepada siswa atau mahasiswa selama melakukan magang di UT. 

4. Security 

a. Memudahkan dalam pengecekan data pengiriman. 

b. Mengurangi tumpukan dokumen fisik di pos. 

5. Kurir 

a. Memudahkan dalam menyampaikan dokumen kepada security dan 

customer. 

b. Mengurangi risiko kehilangan dokumen saat mengirim barang ke 

customer. 

6. Pelanggan 

a. Memudahkan dalam mengecek apakah dokumen sudah sesuai atau 

belum. 

b. Memudahkan dalam penerimaan seluruh dokumen terkait barang yang 

telah diterima. 

c. Mengurangi waktu dalam proses mendapatkan dokumen yang diterima 

terkait barang yang diterima. 
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d. Mengetahui status pengiriman dokumen invoice. 

7. Resepsionis 

a. Memudahkan dalam memfilter dan mendisposisi surat masuk. 

b. Mengurangi tumpukan dokumen. 

8. Customer Service dan Business Consultant 

a. Memudahkan memasukkan dan mendisposisi dokumen PO kepada kasir. 

b. Memudahkan dalam memasukkan data dokumen dan data pelanggan 

sehingga alur proses surat dapat berjalan. 

9. Staf Administrasi dan Administration Business Supply 

a. Mengurangi dokumen berbentuk fisik. 

b. Memudahkan dalam mengunggah dokumen TT berdasarkan bukti yang 

telah diterima. 

c. Dapat memfilter dokumen yang sudah melewati masa waktu 5 tahun. 

10. Gudang 

a. Mengurangi dokumen berbentuk fisik. 

b. Memudahkan dalam mendisposisi dokumen kepada kurir. 

c. Memudahkan dalam memperbaharui status barang yang ada. 

11. Ehs Sr 

a. Memudahkan dalam membuat balasan terkait dokumen perijinan yang 

telah disetujui. 

b. Dapat memfilter dokumen yang sudah melewati masa waktu 5 tahun. 

12. Kasir 

a. Mengurangi tumpukan dokumen. 

b. Memudahkan dalam mengunggah dokumen faktur. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap masalah yang sedang 

dibahas, maka sistematika penulisan dapat dibagi dalam lima bab. Bab pertama 

pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab ketiga analisis dan perancangan sistem, 

bab keempat implementasi dan evaluasi, dan bab kelima penutup. Penjabaran dari 

setiap bab adalah sebagai berikut 

Bab pertama, pendahuluan, membahas mengenai latar belakang 

permasalahan dalam pembuatan aplikasi pengelolaan dokumen PT United Tractors 

Cabang Surabaya. Pada bab ini juga mencakup perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan laporan. 

Bab kedua menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan mendasari 

pembuatan Tugas Akhir (TA) ini, pedoman dalam perancangan sistem, serta tolak 

ukur yang merupakan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap sistem yang 

diusulkan. Pada bab ini membahas tentang teori mengenai Aplikasi, Dokumen, 

Sistem Pengelolaan Dokumen, Disposisi, Basis Data, Website, Bagan Alir Sistem 

(System Flowchart), System Development Life Cycle (SDLC), Testing, dan SMS 

Gateway. 

Bab ketiga menjelaskan tahap-tahap metode penelitian yang dikerjakan 

dalam penyelesaian TA. Tahapan analisis sistem, berisi tentang metode penelitian 

dan langkah-langkah untuk pemecahan masalah dalam TA, termasuk tahap-tahap 

dalam menganalisis permasalahan, dan tahap dalam perancangan aplikasi. Tahapan 

analisis dan perancangan, berisi tentang analisis permasalahan dan tahap dalam 

perancangan aplikasi yang meliputi communication, planning dan modelling yang 

terdiri atas analisis sistem dan perancangan sistem. 
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Bab keempat berisi tentang implementasi dan evaluasi dari penerapan 

Aplikasi Pengelolaan Dokumen Masuk dan Keluar pada PT United Tractors 

Cabang Surabaya. Meliputi implementasi, evaluasi, dan pembahasan. 

Bab kelima menjelaskan mengenai penutup yang berisi penjelasan tentang 

kesimpulan dan saran. Saran yang dimaksud adalah saran terhadap kekurangan dari 

aplikasi yang ada kepada pihak lain yang ingin meneruskan topik TA ini. Tujuannya 

adalah agar pihak lain dapat menyempurnakan aplikasi sehingga bisa menjadi lebih 

baik dan berguna. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Aplikasi 

Menurut Noviansyah (2008), aplikasi adalah penggunaan atau penerapan 

suatu konsep yang menjadi suatu pokok pembahasan. Aplikasi dapat diartikan juga 

sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam 

melaksanakan tugas tertentu. Aplikasi software dirancang untuk suatu tugas khusus 

dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Aplikasi software spesialis, program dengan dokumentasi tergabung yang 

dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. 

2. Aplikasi software paket, suatu program dengan dokumentasi tergabung yang 

dirancang untuk jenis masalah tertentu. 

 

2.2 Dokumen 

Menurut Sugiyono (2013), dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berebntuk tulisan, misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan (life histories), criteria, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-

lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa 

gambar,  film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
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2.3 Sistem Pengelolaan Dokumen 

Menurut Suryana (2013), sistem pengelolaan dokumen dapat diratikan 

sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengelola surat-surat 

ataupun dokumen-dokumen penting agar dokumen tersebut mudah untuk dicari dan 

ditemukan kembali. SPD juga bermanfaat dalam mengefektifkan dan 

mengefisienkan proses bisnis. Manfaat yang utama adalah pengguna dapat 

menemukan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, sehingga dapat membantu 

proses menjadi lebih cepat, baik dan murah. Manfaat SPD yang lainnya adalah: 

1. Meningkatkan produktivitas 

SPD dapat membantu menambah produktivitas pengguna dimana pengguna 

dapat mengakses dan memanage informasi dengan lebih cepat dan tepat. 

2. Meningkatnya waktu respon 

Pencarian file dokumen, update dokumen dan pendistribusian dokumen digital 

dapat dilakukan jauh lebih cepat dengan SPD. 

3. Mengurangi biaya dokumen dan meningkatkan efisiensi ruang penyimpanan. 

4. Mengurangi resiko kehilangan ataupun kerusakan dokumen 

Dengan menyimpan dokumen secara digital, gangguan rayap jelas akan 

dinihilkan 100%. Gangguan yang lain seperti kebakaran dapat diminimalisasi 

dengan sistem pengelolaan yang lebih canggih daripada sekedar dokumen 

kertas konvensional. 

5. Document Sharing 

Pemakaian dokumen dapat diilakukakan secara bersamaan oleh beberapa uses 

sekaligus. 

6. Keamanan dokumen yang handal 
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Dengan SPD, akan dapat diketahui siapa-siapa saja yang berhak membaca dan 

menerima dokumen yang tersimpan. 

Seluruh sistem manajemen dokumen  menyediakan dasar scanning, 

retrieval dan display. Fitur yang disediakan ketika memilih sistem manajemen 

dokumen untuk organisasi:  

a. Usability 

Salah satu fitur yang diperlukan dalam menentukan Sistem Pengelolaan 

Dokumen adalah sistem itu harus User Friendly atau mudah digunakan. 

b. Capture 

Ada 3 langkah untuk membawa sebuah file menjadi sistem dokumen 

manajemen digital: Scanning or Imaging (Untuk file kertas), Importing (Untuk 

dokumen elektronik seperti File Microsoft Office, Spreadsheets, Faxes, Audio 

dan Video) dan Conversion (Untuk membuat dokumen gambar elektronik yang 

tak dapat diubah) 

c. Indexing and Retrieval 

Terdapat beberapa cara yang digunakan dalam melakukan indexing di dalam 

DMS, yaitu: 

1. Full-text indexing atau pengindeksan seluruh kata di dalam document. 

2. Template Fields atau pengindeksan berdasarkan kata kunci kategori dari 

dokumen. 

3. Folder/File Structure atau pengindeksan berdasarkan grup dokumen tekait. 

d. Annotations 

Mengijinkan pengguna untuk menambahkan atau menghapus informasi 

tentang dokumen tanpa mengubah gambar original secara permanen. 
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e. Storage and Archiving 

Satu dokumen dibawa ke system manajemen dokumen, dokumen tersebut 

harus disimpan. 

f. Distribution 

Sebuah sistem manajemen dokumen harus membantu dalam memberikan 

informasi kepada orang yang tepat (Institute, 2007). 

 

2.4 Disposisi 

Menurut Barthos (2009), 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 

menggunakan lembaran. Terdapat 2 jenis disposisi, yaitu disposisi langsung dan 

disposisi tidak langsung. Disposisi langsung merupakan disposisi yang ditulis 

langsung pada lembaran surat. Sedangkan untuk disposisi tidak langsung 

merupakan disposisi yang dituliskan pada lembaran disposisi/lembaran tersendiri. 

 

2.5 Website 

Menurut Simarmata (2010), aplikasi web adalah sebuah sistem informasi 

yang mendukung interaksi pengguna melalui antarmuka berbasis web. Fitur-fitur 

aplikasi web biasanya berupa data persistence, mendukung transaksi dan komposisi 

halaman web dinamis yang dapat dipertimbangkan sebagai hibridasi, Antara 

hypermedia dan sistem informasi. Aplikasi web adalah bagian dari client-side yang 

dapat dijalankan oleh browser web. Client-side mempunyai tenggung jawab untuk 

pengeksekusian proses bisnis. Interaksi web dibagi dalam tiga langkah utama, yaitu: 
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1. Permintaan 

Pengguna mengirimkan permintaan ke server web, biasanya via halaman web 

yang ditampilkan pada browser web. 

2. Pemrosesan 

Server web menerima permintaan yang dikirimkan oleh pengguna, kemudian 

memproses permintaan tersebut. 

3. Jawaban 

Browser menampilkan hasil dari permintaan pada jendela browser. 

 

2.6 System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut Pressman (2015), System Development Life Cycle (SDLC) ini 

biasanya disebut juga dengan model Waterfall adalah Model Air Terjun kadang 

dinamakan siklus hidup klasik (classic life cycle), dimana hal ini menyiratkan 

pendekatan yang sistematis dan berurutan (sekuensial) pada pengembangan 

perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak dimulai dari spesifikasi 

kebutuhan pengguna dan berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan 

(planning), permodelan (modeling), konstruksi (construction), serta penyerahan 

sistem perangkat lunak ke para pelanggan/pengguna (deployment), yang diakhiri 

dengan dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak yang dihasilkan. 

 

 

Gambar 2.1 Pengembangan Menggunakan Waterfall Menurut Pressman (2015) 
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Gambar 2.1 menunjukan tahapan umum dari model proses waterfall. 

Model ini disebut dengan waterfall karena tahap demu tahap yang dilalui harus 

menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Akan tetapi, 

Pressman (2015) memecah model ini meskipun secara garis besar sama dengan 

tahapan-tahapan model waterfall pada umumnya. Model ini merupakan model yang 

paling banyak dipakai dalam Software Engineering. Model ini melakukan 

pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan sistem lalu 

menuju ke tahap Communication, Planning, Modeling, Construction, dan 

Deployment. Berikut ini adalah penjelasan dari tahap-tahap yang dilakukan di 

dalam Model Waterfall menurut Pressman (2015): 

1. Communiction 

Langkah pertama diawali dengan komunikasi kepada konsumen/pengguna. 

Langkah awal ini merupakan langkah penting karena menyangkut 

pengumpulan informasi tentang kebutuhan konsumen/pengguna. 

2. Planning 

Setelah proses communication ini, kemudian menetapkan rencana untuk 

pengerjaan software yang meliputi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, 

risiko yang mungkin terjadi, sumber yang dibutuhkan, hasil yang akan dibuat, 

dan jadwal pengerjaan. 

3. Modeling 

Pada proses modeling ini menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah 

perancangan perangkat lunak yang dapat diberikan sebelum dibuat perangkat 

lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada 
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rancangan struktur data, arsitektur software, representasi interface, dan detail 

(algoritma) prosedural. 

4. Construction 

Construction merupakan proses membuat kode (code generation). Coding atau 

pengkodean merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali 

oleh komputer. Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh 

user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan 

suatu software, artinya penggunaaan komputer akan dimaksimalkan dalam 

tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap 

sistem yang tela dibuat. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-

kesalahan terhadap sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki. 

5. Deployment 

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau sistem. 

Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem yang sudah 

jadi akan digunakan user. Kemudian software yang telah dibuat harus 

dilakukan pemeliharaan berkala. 

 

2.7 Analisis dan Perancangan Sistem 

Menurut Jogiyanto (2005:11), dalam bukunya yang berjudul Analisis dan 

Desain Sistem Informasi berpendapat bahwa sebuah sistem yang saling terintegrasi 

mampu menyediakan informasi yang berguna bagi penggunanya. DFD merupakan 

alat bantu yang sering digunakan untuk menggambarkan sistem proses yang saling 

terhubung satu dengan yang lainnya. Pengembangan diagram dilakukan secara 

berjenjang mulai DFD level 1, level 2, dan seterusnya sesuai degan kompleksitas 

dari sistem yang akan dikembangkan. 
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Menurut Fatta (2007:121), Entity Relational Diagram (ERD) merupakan 

sebuah gambar atau diagram yang menunjukan informasi yang akan dibuat, 

disimpan dan digunakan dalam penerapan aplikasi. Entitas digunakan dalam 

menghubungkan antar satu entitas dengan entitas yang lainnya. 

Menurut Al-Bahra (2005:64), diagram konteks merupakan diagram yang 

terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup dari sistem yang ada. 

Diagram konteks juga menggambarkan alur ruang lingkup dari sebuah sistem 

beserta fungsi-fungsi terkait. 

 

2.8 Basis Data 

Menurut Connoly dan Begg (2010), database adalah suatu kumpulan data 

yang saling berhubungan secara logis dan penjelasan tentang data yang terhubung 

tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang 

diperlukan oleh organisasi. Sedangkan menurut Whitten dan Bentkey (2007), 

database adlah kumpulan file yang saling terkait, database tidak hanya kumpulan 

file. Record pada setiap file harus memperbolehkan hubungan – hubungan untuk 

menyimpan file lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa database adalah kumpulan 

data yang saling terhubung yang dibutuhkan untuk mendukung operasi organisasi. 

  

2.9 Bussiness Process Model Notation (BPMN) 

Menurut Object Management Group (2013), BPMN memiliki tujuan 

untuk memberikan sebuah notasi yang mudah dimengerti oleh semua pengguna 

bisnis. BPMN digunakan dalam mengimplementasikan peran dan tanggung jawab 

menurut peran dan tanggung jawab masing-masing actor. Dengan demikian, BPMN 

menciptakan standar untuk kesenjangan antara desain proses bisnis dan 
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implementasi proses. BPMN memiliki beberapa elemen dasar yang biasa 

digunakan dalam mendesain sebuah proses yang terjadi dalam perusahaan. Elemen 

dasar tersebut digambarkan dalam tabel 2.1. 

 

Tabel 2. 1 Komponen Dasar BPMN 

No Elemen Deskripsi Notasi 

1. Event Peristiwa ini 

mempengaruhi 

sebuah aliran 

model yang 

memliki sebab 

atau dampak. 

Event merupakan 

sebuah lingkaran 

dengan pusat 

terbuka untuk 

memungkinkan 

penanda internal 

untuk 

membedakan 

pemicu atau hasil 

yang berbeda. 

 

2. Activity Activity 

merupakan bagian 

dari proses model: 

Sub-proses dan 

Tugas yang 

berbentuk persegi 

panjang bulat. 

 

3. Gateway Gateway 

digunakan untuk 

mengontrol 

divergensi dan 

konvergensi 

urutan dalam suatu 

proses. Gateway 

juga digunakan 

dalam menentukan 

percabangan 

menjadi 2 jalur, 

dan penggabungan 

jalur. 

 

4. Sequence 

Flow 

Digunakan dalam 

menunjukkan  
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No Elemen Deskripsi Notasi 

urutan proses yang 

akan berjalan. 

5. Message 

Flow 

Alur Pesan 

digunakan 

menunjukan aliran 

pesan Antara dua 

aktor yang siap 

untuk mengirim 

dan menerima 

pesan. 

 

6 Association Asosiasi 

digunakan untuk 

mengaitkan 

informasi dengan 

elemen grafis 

BPMN. Bila 

diperlukan, panah 

asosisasi  

menunjukkan arah 

aliran. 

 

7. Pool Pool merupakan 

representatasi 

grafis actor dalam 

kolaborasi. Pool 

juga bertindak 

sebagai 

“swimlane” dan 

wadah grafis 

untuk mempatisi 

sekumpulan 

kegiatan dari pool 

lain. 

 

8. Lane Lane merupakan 

sub-partisi dalam 

proses, dan 

digunakan dalam 

mengatur dan 

mengelompokkan 

aktivitas. 

 

9. Data Object Data Object 

memberikan 

informasi tentang 

kegiatan apa yang 

perlu dilakukan 

dan / atau apa yang 

mereka hasilkan. 

Input data dan 
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No Elemen Deskripsi Notasi 

output data 

menyedikan 

informasi yang 

sama untuk proses. 

10. Massage Message 

digunakan untuk 

menggambarkan 

konten 

komunikasi antara 

dua aktor. 

 

11 Group 

(sebuah 

kotak di 

sekitar 

sekelompok 

objek dalam 

kategori 

yang sama) 

Group merupakan 

pengelompokan 

elemen grafis yang 

berada dalam 

kategori yang 

sama. Group juga 

merupakan salah 

satu cara dimana 

kategori objek 

dapat ditampilkan 

secara visual pada 

diagram. 

 

12. Text 

Annotation 

Text Annotation 

merupakan 

mekanisme bagi 

pemodel untuk 

memberikan 

informasi teks 

tambahan untuk 

pembaca BPMN. 

 

  

2.10 Testing 

Menurut Romeo (2003) testing adalah proses pemantapan kepercayaan 

akan kinerja program atau sistem sebagaimana yang diharapkan. Testing Software 

adalah proses pengoperasian software dalam suatu kondisi yang dikendalikan untuk 

verifikasi, mendeteksi error dan validasi. Verifikasi adalah pengecekkan atau 

pengetesan entitas-entitas, termasuk software, untuk pemenuhan dan konsistensi 

dengan melakukan evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. 

Validasi adalah melihat kebenaran sistem apakah proses yang telah dituliskan sudah 
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sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Adapun kegunaan test case ini, 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk melakukan testing kesesuaian suatu kompinen terhadap desain White 

Box Testing. 

2. Untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap spesifikasi 

Black Box Testing. 

 

2.10.1 White Box Testing 

Menurut Romeo (2003) White Box Testing adalah suatu metode desain test 

case yang menggunakan struktur kendali dari desain prosedural. Seringkali white 

box testing diasosiasikan dengan pengukuran cakupan tes, yang mengukur 

persentase jalur-jalir dari tipe yang dipilih untuk dieksekusi oleh test cases. White 

box testing dapat menjamin semua struktur internal data dapat dites untuk 

memastikan validitasnya. 

Cakupan pernyataan, cabang dan jalur adalah suatu teknik white box 

testing yang menggunakan alur logika dari program untuk membuat test cases alur 

logika adalah cara dimana suatu bagian dari program tertentu dieksekusi saat 

menjalankan program. Alur logika suatu program dapat direpresentasikan dengan 

flow graph.  

 

2.10.2 Black Box Testing 

Menurut Romeo (2003) Black Box Testing dilakukan tanpa adanya suatu 

pengetahuan tentang detail struktur internal dari sistem atau komponen yang dites, 

juga disebut sebagai functional testing. Black box testing berfokus pada kebutuhan 

fungsional pada software, berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software. 
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Dengan adanya black box testing, perekayasa software dapat 

menggunakan kebutuhan fungsional pada suatu program. Black box testing 

dilakukan untuk melakukan pengecekan apakah sebuah software telah bebas dari 

error dan fungsi-fungsi yang diperlukan telah berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 

2.11 SMS Gateway 

Menurut Yunianto (2006), SMS adalah sebuah teknologi yang 

memungkinkan untuk menerima maupun mengirim pesan antar telepon bergerak 

(ponsel). Teknologi baru ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 di Eropa 

oleh European Telecommunication Standards Institute (ETSI), dan pada awalnya 

menjadi satu standar telepon wireless yang berbasis Global System for Mobile 

Communication (GSM). Namun, teknlogi lain seperti CDMA dan TDMA pun 

memasukkan SMS ini sebagai fitur standar mereka. Istilah gateway dapat di 

istilahkan sebagai pintu gerbang. Pada dunia komputer, gateway berarti sebagai 

jembatan penghubug anatar satu sistem dengan sistem lain yang berbeda, sehingga 

dapat terjadi sauatu pertukaran data antar sistem tersebut. SMS gateway dapat 

diartikan sebagai suatu penghubung untuk lalu lintas data-data SMS, baik yang 

dikirimka maupun yang diterima. 
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BAB III  

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis dari permasalahan yang diambil 

beserta perancangan sistem dari Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pengelolaan 

Dokumen Masuk dan Keluar pada PT United Tractors Cabang Surabaya 

 

3.1 Communication 

Pada tahap communication, dilakukan proses observasi dan wawancara. 

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung bagian yang 

bersangkutan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui informasi tentang nama 

perusahaan, gambaran umum perusahaan, visi dan misi perusahaan. Proses 

wawancara dilakukan dengan cara melakukan proses tanya jawab secara langsung 

kepada beberapa karyawan PT United Tractors Cabang Surabaya yang bertujuan 

untuk mencocokkan data dan informasi dari hasil observasi. Selain itu proses 

wawancara bertujuan untuk menanyakan beberapa hal yang tidak didapat dari hasil 

observasi. 

 

3.1.1 Identifikasi Masalah 

Pada proses identifikasi masalah, dilakukan penggambaran proses bisnis 

yang dihasilkan dari wawancara dan observasi. Permasalahan yang muncul yaitu 

mengenai administratif pengelolaan dokumen masuk dan keluar. Dari proses 

administratif pengelolaan dokumen yang terjadi pada saat ini, maka terdapat 

beberapa masalah yaitu:
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a. Area pengiriman yang berjauhan. 

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka peneliti merancang aplikasi 

secara online. Aplikasi dapat diakses dari mana saja sehingga mempermudah 

dalam mengirimkan bukti pengiriman yang digunakan sebagai acuan dalam 

pembuatan dokumen Tanda Terima (TT). 

b. Kebutuhan ruang penyimpanan dokumen fisik memerlukan ruang 

penyimpanan yang cukup banyak. 

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka peneliti merancang sebuah 

aplikasi yang memiliki form untuk mengunggah dan menyimpan dokumen 

secara online dan dapat mengurangi ruang penyimpanan dokumen fisik. 

c. Pencarian dokumen yang dibutuhkan memerlukan waktu. 

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka peneliti merancang aplikasi 

yang memiliki fitur pencarian. Aplikasi yang dapat diakses dimana saja, 

sehingga pengguna aplikasi dapat mengakses dan mencari dokumen yang 

diperlukan di mana saja dan kapan saja. 

d. Pihak instansi dan rekanan kurang mendapatkan informasi mengenai dokumen 

surat yang di kirimkan. 

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka peneliti merancang aplikasi 

yang memiliki informasi mengenai status surat yang mereka kirimkan apakah 

surat itu diterima atau ditolak. Selain itu, pihak instansi dapat mengetahui 

bahwa dokumen yang di kirimkan sudah diproses atau belum. 

e. Pihak instansi perlu datang ke perusahaan untuk mendapatkan surat balasan 

jika surat yang di kirimkan diterima. 
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Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka peneliti mmerncang aplikasi 

yang dapat menampung balasan kepada pihak instansi, sehingga mereka tidak 

perlu dating ke perusahaan untuk mendapatkan surat balasan tersebut. 

f. Alur proses bisnis masing masing surat tetap berjaan meskipun dokumen kertas 

dikurangi. 

Untuk menyelesaikan permasalahan ini peneliti merancang alur proses bisnis 

dengan Bussiness Process Model Notation (BPMN) solusi pada gambar 3.3 

untuk dokumen invoice serta gambar 3.4 untuk dokumen penawaran dan 

perijinan baik kerja praktik ataupun kunjungan industri. 

g. Masalah retensi penyimpanan dokumen. 

Dalam mengelola dan menyimpan dokumen, PT United Tractors Cabang 

Surabaya menggunakan sistem retensi penyimpanan dokumen selama 5 tahun. 

Namun dalam memfilter dan mencari dokumen, PT United Tractors memiliki 

kendala yaitu memerlukan waktu dalam mencari dokumen yang sudah 

disimpan selama 5 tahun. Untuk menyelesaikan permasalahan ini peneliti 

membuat aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai dokumen yang 

telah melewati 5 tahun. Sehingga, user terkait dapat melihat dan dapat 

memfilter apakah dokumen terkait masih diperlukan atau tidak. Sehingga 

ketika sudah tidak diperlukan dapat dihapus. 

 

3.1.2 Identifikasi Pengguna 

Setelah ditemukan beberapa permasalahan yang muncul, maka dapat 

dilakukan identifikasi pengguna. Pada proses pengelolaan dokumen masuk dan 

keluar, pengguna yang ada meliputi: Customer, Customer Service (CS), Bussiness 

Consultant (BC), Kasir, Staff Administrasi, Administration Branch Supply (ABS), 
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Kepala Departemen, Branch Office Head (BOH), Gudang, Kurir, Security, Pihak 

Intansi atau Rekanan, Resepsionis, Kepala Departemen, Ehs Sr, dan Penyelia. 

 

3.1.3 Identifikasi Data 

Pada tahap identifikasi data diperlukan beberapa data untuk merancang 

aplikasi ini. Data tersebut meliputi: Data Departemen, Data Bagian, Data 

Karyawan, Data Jabatan, Data Pengiriman, Data Disposisi, Data Dokumen, Data 

Pelanggan, Data Konfirmasi, Data Surat Masuk, Data Surat Keluar, Data Kategori 

Surat, dan Data Pihak Instansi/Rekanan. 

 

3.1.4 Identifikasi Fungsi 

Setelah dilakukan proses identifikasi permasalahan, pengguna dan data, 

maka dapat dilakukan proses identifikasi fungsi. Identifikasi fungsi menghasilkan 

beberapa fungsi  sebagai berikut: Menyimpan Dokumen, Pengecekan Dokumen, 

Memperbaharui data pengiriman, Menghapus dokumen,Notifikasi Pengecekan 

Dokumen, Disposisi Dokumen, Mengirimkan Dokumen Balasan, dan Laporan 

Dokumen Masuk dan Keluar. Setelah mendapatkan data dan informasi dari 

identifikasi, maka hasil tersebut dapat digambarkan alur proses bisnis perusahaan 

pada kondisi saat ini dengan detail.  

Pada gambar 3.1 Terlihat bahwa ketika pelanggan datang dan membeli 

barang, maka bagian CS dan BC akan membuatkan dokumen PO berdasarkan 

barang yang dibeli oleh pelanggan. Setelah dokumen PO keluar dan diterima oleh 

pelanggan, maka pelanggan akan membayarkan barang yang dibeli kepada kasir 

terhadap barang yang telah dibeli dan mendapatkan dokumen faktur. Setelah 

pelanggan membayar dan menerima dokumen faktur, maka bagian ABS dan Staf 
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Administrasi memproses terkait dokumen pengiriman (invoice). Masing-masing 

dokumen yang telah dikeluarkan dan diberikan kepada pelanggan dihasilkan oleh 

sistem SAP. Dari sistem SAP ini, dihasilkan dan dikeluarkan dokumen fisik yang 

kemudian dikelola sesuai dengan alur proses bisnis pengiriman dokumen. Setelah 

dokumen PO, Faktur dan Invoice diterbitkan maka proses selanjutnya adalah 

melakukan pengecekan yang dilakukan oleh kepala departemen. Kepala 

departemen akan mengecek kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang akan 

dikirimkan kepada pelanggan. Jika sudah sesuai, kepala departemen akan 

menyetujui dokumen pengiriman dan akan meneruskannya kepada bagian gudang. 

Gudang akan melakukan pengecekan terhadap ketersediaan dokumen dengan 

barang yang akan dikirimkan. Jika barang sudah ada, maka gudang akan 

menyiapkan barang yang akan dikirimkan dan memberi informasi kepada kurir 

bahwa barang yang akan dikirimkan sudah siap. Setelah itu, kurir akan 

mengirimkan barang kepada pelanggan. Sebelum kurir mengirimkan barang, 

security akan melakukan pengecekan kesesuaian dokumen dengan barang yang 

akan dikirimkan. Jika sudah sesuai, security akan menyetujui pengiriman yang akan 

dilakukan oleh kurir. Jika belum sesuai, kurir akan mengambil barang kembali 

sesuai dengan isi dokumen yang akan dikirimkan. Kurir akan melakukan 

pengiriman sesuai dengan tujuan pengiriman barang sesuai dengan alamat 

pelanggan. Pelanggan akan menandatangani bukti kirim terkait bukti pengiriman 

yang telah dilakukan oleh kurir. Dokumen pengiriman yang sudah diparaf oleh 

pelanggan, akan diunggah kurir melalui google forms untuk dilakukan penerbitan 

dokumen TT terkait dokumen yang telah diterima oleh pelanggan. Setelah dokumen 

TT diterbitkan, maka dokumen tersebut akan diberikan kepada pelanggan.
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Gambar 3.1 Alur Proses Bisnis Pengiriman Dokumen (Invoice) 
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Selain mengelola dokumen pengiriman dokumen, PT United Tratcors 

Cabang Surabaya juga sering menerima dan mengelola baik dokumen masuk terkait 

perijinan dan penawaran. Dokumen masuk yang dikirimkan oleh pihak instansi 

akan diterima oleh bagian resepsionis dan akan dikelola dan difilter sesuai dengan 

peruntukan masing-masing departemen terkait sesuai dengan peruntukan jenis 

surat. Setelah dikelola dan difilter, dokumen masuk akan didisposisi kepada 

masing-masing departemen untuk dilakukan pengecekan dan persetujuan dokumen. 

Untuk dokumen perijinan, jika dokumen masuk tersebut disetujui oleh kepala 

departemen, maka kepala departemen akan menunjuk penyelia sebagai penanggung 

jawab terhadap perijinan yang ada dan meneruskan dokumen masuk tersebut 

kepada bagian Ehs Sr untuk dibuatkan dokumen balasan terkait dokumen masuk 

yang telah dikirimkan oleh instansi. Penyelia akan bertugas dalam mengawasi dan 

bertanggung jawab selama mahasiswa/siswa melakukan kerja praktik. Jika 

dokumen yang dikirimkan berupa dokumen penawaran, apabila diterima kepala 

departemen akan membuat balasan langsung terkait dokumen penawaran yang telah 

diterima. Jika dokumen baik dokumen penawaran dan perijinan ditolak, maka 

dokumen tersebut akan diarsipkan. Jika dokumen diterima dan surat balasan sudah 

siap, maka PT United Tractors Cabang Surabaya akan menginformasikan kepada 

pihak instansi bahwa dokumen balasan terkait dokumen masuk yang telah 

dikirimkan telah siap untuk diambil. Pihak instansi harus datang ke perusahaan 

untuk mengambil dokumen balasan apabila dokumen masuk yang telah dikirimkan 

telah diterima. Gambar alur proses bisnis dokumen masuk dan balasan dapat dilihat 

pada gambar 3.2
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Gambar 3.2 Alur Proses Bisnis Dokumen Masuk dan Keluar (Penawaran dan Perijinan) 
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3.2 Planning 

Tahap ini adalah tahap perencanaan dari alur kebutuhan aplikasi 

pengelolaan dokumen dengan alur terstruktur serta estimasi waktu yang dibutuhkan 

dalam menganalisis dan merancang aplikasi. Terdapat dua sub dalam tahap ini, 

yaitu: 

1. Membuat BPMN Solution Process 

Hasil dari analisis alur kebutuhan yang direncanakan pada aplikasi yang dibuat. 

Pada dokumen pengiriman barang (invoice) memiliki 8 pengguna yaitu, 

pelanggan, Customer Service/Bussiness Consultant, Kasir, Staf 

Administrasi/Administration Bussiness Suply, PDH/BOH, Gudang, Kurir dan 

Security. Sedangkan, untuk dokumen penawaran atau perijinan memiliki 5 

pengguna, yaitu Pihak Instansi, Resespsionis, Kepala Departemen, Ehs Sr dan 

Penyelia.  

Pada gambar 3.3 digambarkan alur solution process untuk pengiriman 

dokumen kepada pelanggan. Mula-mula, pelanggan datang untuk membeli 

barang. Setelah melalukan pembelian, BC dan CS akan memasukkan data 

pelanggan terlebih dahulu sebelum memasukkan dokumen PO ke dalam 

aplikasi. Setelah memasukkan data pelanggan, BC dan CS akan memasukkan 

dan mengunggah dokumen PO ke dalam aplikasi. Setelah BC dan CS 

memasukkan data dokumen PO ke dalam aplikasi, sistem akan mengirimkan 

notifikasi kepada kasir untuk memasukkan data dokumen terkait faktur sesuai 

dengan dokumen PO yang telah diunggah. Kasir akan memilih data dokumen 

PO yang sudah memiliki dokumen faktur, setelah itu kasir akan memasukkan 

data dan mengunggah dokumen faktur terkait dokumen PO yang sudah 
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diunggah. Setelah kasir mengunggah dokumen faktur, sistem akan 

mengirimkan notifikasi bahwa dokumen faktur telah diunggah. Bagian ABS 

dan Staf Administrasi akan memilih dokumen faktur yang telah diunggah oleh 

kasir yang sudah siap dokumen invoice-nya. Bagian ABS dan Staf 

Administrasi akan memasukkan data dokumen, pengiriman dan mengunggah 

dokumen invoice. Setelah bagian ABS dan Staf Administrasi, sistem akan 

mengirimkan kepada kepala departemen terkait (BOH atau PDH) untuk 

dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Kepala departemen akan 

melakukan pengcekan terhadap kelengkapan dokumen, jika sudah sesuai 

Kepala departemen terkait akan menyetujui dan menekan tombol sesuai. 

Sistem akan mengirimkan notifikasi kepada gudang, untuk melakukan 

pengecekan terhadap barang yang akan dikirimkan kepada pelanggan sesuai 

dengan dokumen yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Setelah barang 

tersedia, gudang akan mengupdate pengiriman dokumen dengan menekan 

tombol “tersedia”. Sistem akan mengirimkan notifikasi kepada kurir, yang 

menginformasikan bahwa barang dan dokumen yang akan dikirimkan kepada 

pelanggan siap untuk dikirimkan. Security akan melakukan pengecekan 

terhadap barang yang akan dikirimkan kepada pelanggan dengan memasukkan 

nomor pengiriman dokumen. Jika data pengiriman ada, maka aplikasi akan 

menampilkan data pengiriman beserta preview dokumen pengiriman. Jika 

nomor pengiriman yang dicari tidak ada, aplikasi akan menampilkan notifikasi 

bahwa dokumen yang dicari tidak ada.Setelah melihat data dokumen, security 

akan menekan tombol “sesuai”. Setelah melakukan pengecekan oleh security, 

kurir akan mengirimkan kepada pelanggan.
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Gambar 3.3 BPMN Solution Process Pengiriman Dokumen (Invoice)
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Setelah sampai, kurir akan meminta tanda tangan kepada pelanggan yang 

digunakan sebagai bukti acuan dalam menerbitkan dokumen tanda terima 

terkait dokumen yang telah diterima oleh pelanggan. Sistem akan mengirimkan 

notifikasi kepada pelanggan yang memberikan informasi bahwa data 

pengiriman dokumen perlu dilakukan konfirmasi. Setelah pelanggan 

melakukan konfirmasi, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada ABS atau 

Staf Administrasi untuk memasukkan data dan mengunggah dokumen tanda 

terima terkait dokumen pengiriman yang telah dilakukan. 

Pada gambar 3.4 digambarkan alur solution process untuk dokumen masuk 

ataupun dokumen balasan. Mula-mula, pihak instansi akan melakukan 

regirtrasi jika belum memiliki akun sebelum melakukan pengiriman dokumen 

masuk kepada pihak PT United Tractors Cabang Surabaya. Setelah melakukan 

pendaftaran, pihak instansi akan melakukan login sebelum masuk kedalam 

aplikasi. Setelah masuk, pihak instansi memasukkan data pengiriman dan 

mengunggah data dokumen masuk. Setelah pihak instansi memasukkan data 

dokumen, sistem akan mengirimkan notifikasi untuk melakukan pengecekan 

dan melakukan disposisi kepada departemen terkait sesuai dengan surat masuk 

yang sudah dikirimkan. Setelah resepsionis melakukan disposisi terhadap 

dokumen masuk, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada kepala 

departemen terkait untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen masuk. 

Apabila dokumen masuk mengenai dokumen perijinan dan diterima, kepala 

departemen akan memasukkan data penyelia dan mendisposisi dokumen 

tersebut ke bagian Ehs untuk dibuatkan dokumen balasan. Apabila dokumen 

penawaran, kepala departemen akan langsung membalas dokumen tersebut.
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Gambar 3.4 BPMN Solution Process Dokumen Masuk dan Balasan (Penawaran dan Perijinan) 
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Kepala departemen akan memasukkan data dokumen balasan terkait dokumen 

masuk yang telah diterima dan langsung mengirimkan dokumen tersebut 

kepada pelanggan. Untuk dokumen perijinan, dokumen masuk akan didisposisi 

kepada bagian Ehs untuk dibuatkan dokumen balasan dan penyelia yang sudah 

ditunjuk oleh kepala departemen. Bagian Ehs akan memasukkan data dokumen 

balasan dan mengunggah dokumen balasan yang akan dikirimkan kepada 

instansi terkait. Pihak instansi akan menerima notifikasi pembertahuan bahwa 

ada dokumen balasan yang masuk dan sudah dikirimkan oleh PT United 

Tractors Cabang Surabaya. Selain mengirimkan surat masuk, dan dokumen 

balasan pihak instansi juga bisa melihat status dari masing-masin dokumen 

masuk yang telah dikirimkan kepada PT United Tractors Cabang Surabaya. 

2. Jadwal Kerja 

Jadwal kerja dari Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Dokumen Pada PT 

United Tractors Cabang Surabaya dapat dilihat pada Tabel 3.1 

 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan 
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3.3 Modelling 

Pada tahap modeling merupakan proses analisis sebagai bahan pembuatan 

perancangan. Pada tahap ini diawali dengan analisis sistem, analisis bisnis, analisis 

kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan data dan analisis kebutuhan fungsi. 

 

3.3.1 Analisis Sistem 

Analisis merupakan tahapan yang dilakukan setelah diidentifikasi. 

Terdapat 5 tahapan analisis yaitu analisis kebutuhan bisnis, analisis kebutuhan 

pengguna, analisis kebutuhan data, analisis kebutuhan fungsional, analisis 

kebutuhan sistem. 

 

A Analisis Kebutuhan Bisnis 

Berdasarkan hasil tahapan identifikasi masalah, maka dapat dilakukan 

tahap analisis kebutuhan bisnis. Pada tahapan analisis kebutuhan bisnis. Pada 

tahapan analisis kebutuhan bisnis membutuhkan proses mengelola data master, 

mengelola dokumen pengiriman (invoice), mengelola dokumen masuk (penawaran 

dan perijinan), mengelola dokumen keluar (balasan), notifikasi pengecekan 

dokumen dan laporan baik log, disposisi, surat masuk, ataupun pengiriman tiap 

periode tertentu. 

 

B Analisis Kebutuhan Pengguna 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian ABS dan EHS, maka dapat 

dibuat kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna memiliki fungsi untuk 

mengetahui dari masing-masing user yang bersangkutan secara langsung dengan 

sistem. Pengguna dari Aplikasi Sistem Pengelolaan Dokumen pada PT United 

Tractors Cabang Surbaya dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Pelanggan 

 

Tabel 3.2 Kebutuhan Pengguna Pelanggan 

Kebutuhan 

Fungsi 

Kebutuhan Data Kebutuhan 

Informasi 

Kebutuhan 

Dokumen 

Melihat status 

pengiriman 

barang 

Data Pengiriman Informasi status 

pengiriman 

barang 

- 

Melihat dan 

mengunduh 

dokumen yang 

telah diterima. 

1. Data 

Dokumen 

2. Data 

Pengiriman 

Dokumen 

(TT) 

Informasi 

dokumen yang 

telah diterima. 

- 

Konfirmasi 

dokumen 

pengiriman 

Data Dokumen 

dan Data 

Pengiriman 

Informasi status 

pengiriman 

dokumen 

- 

 

2. Customer Service dan Business Consultant (BC) 

 

Tabel 3.3 Kebutuhan Pengguna Customer Service dan Business Consultant (BC) 
 

Kebutuhan 

Fungsi 

Kebutuhan Data Kebutuhan 

Informasi 

Kebutuhan 

Dokumen 

Mengelola Data 

Master 

1. Dokumen 

(PO) 

2. Data 

Pelanggan 

 

Informasi 

dokumen PO 

pelanggan. 

- 

 

3. Kasir 

 

Tabel 3.4 Kebutuhan Pengguna Kasir 

Kebutuhan 

Fungsi 

Kebutuhan Data Kebutuhan 

Informasi 

Kebutuhan 

Dokumen 

Mengelola 

dokumen (faktur 

dan TT) 

1. Data 

Pelanggan 

2. Data 

Dokumen 

Informasi 

dokumen faktur 

dan tanda 

terima (TT). 

- 
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4. Staff Administrasi dan Administration Business Supply (ABS) 

 

Tabel 3.5 Kebutuhan Pengguna Staff Administrasi dan Administration Bussiness 

Supply (ABS) 

 

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan 

Informasi 

Kebutuhan 

Dokumen 

Mengelola Data 

dokumen (invoice) 

dan data 

pengiriman 

1. Data 

Pelanggan 

2. Data 

Dokumen 

3. Data 

Pengiriman 

Informasi 

dokumen 

Invoice. 

- 

Mengelola Data 

Master 

Data Konfirmasi Daftar 

Konfirmasi 

 

 

5. Kepala Departemen dan Branch Office Head (BOH) 

 

Tabel 3.6 Kebutuhan Pengguna Kepala Departemen dan Branch Office Head 

(BOH) 
 

Kebutuhan 

Fungsi 

Kebutuhan Data Kebutuhan 

Informasi 

Kebutuhan 

Dokumen 

Mengelola 

dokumen 

pengiriman 

1. Data 

Pengiriman 

2. Data Dokumen 

Informasi 

persetujuan 

kelengkapan 

dokumen. 

- 

Melihat laporan 1. Data Surat 

Masuk 

2. Data 

Pengiriman 

Informasi 

laporan surat 

masuk dan 

data 

pengiriman per 

periode. 

1. Laporan 

Surat 

Masuk per 

periode 

2. Laporan 

pengiriman 

per periode 

 

Mengelola data 

disposisi 

dokumen 

(penawaran) 

1. Data Surat 

Masuk 

2. Data Karyawan 

Informasi 

Disposisi 

Dokumen 

Perijinan yang 

telah disetujui. 

- 

Mengelola 

surat keluar. 

1. Data Surat 

Masuk 

2. Data 

instansi/rekanan 

Informasi 

Surat Keluar. 

- 
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Kebutuhan 

Fungsi 

Kebutuhan Data Kebutuhan 

Informasi 

Kebutuhan 

Dokumen 

3. Data Surat 

Keluar 

 

 

6. Gudang 

 

Tabel 3.7 Kebutuhan Pengguna Gudang 

Kebutuhan 

Fungsi 

Kebutuhan Data Kebutuhan 

Informasi 

Kebutuhan 

Dokumen 

Mengelola 

dokumen 

pengiriman 

(invoice) 

1. Data 

Pengiriman 

2. Data 

Dokumen 

Informasi data 

pengiriman. 

 

 

7. Kurir 

 

Tabel 3.8 Kebutuhan Pengguna Kurir 

Kebutuhan 

Fungsi 

Kebutuhan Data Kebutuhan 

Informasi 

Kebutuhan 

Dokumen 

Mengelola 

dokumen 

pengiriman 

1. Data 

Pengiriman 

2. Bukti Terima 

3. Data 

Penerima 

Informasi data 

pengiriman 

pelanggan 

- 

 

8. Security 

 

Tabel 3.9 Kebutuhan Pengguna Security 

Kebutuhan 

Fungsi 

Kebutuhan Data Kebutuhan 

Informasi 

Kebutuhan 

Dokumen 

Mengelola data 

pengiriman dan 

dokumen 

(invoice) 

1. Data 

Karyawan 

2. Data 

Dokumen 

3. Data 

Pengiriman 

 

Informasi 

kesesuaian 

barang dengan 

dokumen dan 

perubahan 

status 

pengiriman 

- 
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9. Pihak Intansi dan Rekanan 

 

Tabel 3.10 Kebutuhan Pengguna Pihak Intansi dan Rekanan 

Kebutuhan 

Fungsi 

Kebutuhan Data Kebutuhan 

Informasi 

Kebutuhan 

Dokumen 

Mengelola 

dokumen 

masuk 

1. Data Surat 

Masuk 

2. Data 

Intansi/Rekanan 

3. Data Kategori 

Surat 

1. Informasi 

dokumen 

penawaran 

atau 

perijinan. 

2. Status 

dokumen 

yang 

dikirimkan 

- 

Mengelola 

dokumen 

balasan . 

Data Surat Keluar Informasi Surat 

Balasan. 

- 

 

10. Resepsionis 

 

Tabel 3.11 Kebutuhan Pengguna Resepsionis 

Kebutuhan 

Fungsi 

Kebutuhan Data Kebutuhan 

Informasi 

Kebutuhan 

Dokumen 

Mengelola 

dokumen masuk 

1. Data Surat 

Masuk 

2. Data 

Karyawan 

3. Data 

Departemen 

4. Data 

Disposisi 

 

Informasi 

disposisi 

dokumen surat 

masuk 

- 
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11. Penyelia 

 

Tabel 3.12 Kebutuhan Penyelia 

Kebutuhan 

Fungsi 

Kebutuhan Data Kebutuhan 

Informasi 

Kebutuhan 

Dokumen 

Mengelola 

dokumen masuk 

1. Data 

Diposisi 

2. Data Surat 

Masuk 

Informasi 

Dokumen 

Masuk 

- 

 

12. Environment Health, Society. Social and Responbility (Ehs Sr) 

 

Tabel 3.13 Kebutuhan Pengguna Ehs Sr 

Kebutuhan 

Fungsi 

Kebutuhan Data Kebutuhan 

Informasi 

Kebutuhan 

Dokumen 

Membalas 

dokumen 

terkait 

perijinan yang 

diajukan 

1. Data Surat 

Masuk 

2. Data 

instansi/rekanan 

3. Data Disposisi 

4. Data Kategori 

Surat 

Informasi Surat 

Keluar 

- 

Mengelola 

Data Master 

1. Data Konfirmasi 

2. Data Departemen 

3. Data Bagian 

4. Data Karyawan 

5. Data Jabatan 

1. Daftar 

Konfirmasi 

2. Daftar 

Departemen 

3. Daftar 

Bagian 

4. Daftar 

Karyawan 

5. Daftar 

Jabatan 
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C Analisis Kebutuhan Data 

Dari analisis kebutuhan pengguna yang telah disusun sebelumnya, maka 

dibutuhkan beberapa data untuk menunjang aplikasi yang telah dibuat. Terdapat 13 

data yang diperlukan aplikasi, data tersebut meliputi: 

1. Data Bagian 

Data bagian berisi informasi tentang id bagian dan nama bagian. 

2. Data Departemen 

Data departemen berisi informasi tentang id departemen dan nama departemen. 

3. Data Jabatan 

Data jabatan berisi informasi tentang id jabatan dan nama jabatan. 

4. Data Karyawan 

Data karyawan berisi informasi tentang id karyawan, nomer telepon, nama 

karyawan, alamat karyawan, username dan password. 

5. Data Dokumen 

Data dokumen berisi informasi tentang file, tanggal cetak, nama dokumen, dan 

nomer dokumen. 

6. Data Pengiriman 

Data pengiriman berisi informasi tentang tanggal terima, tanda terima, nomer 

pengiriman, tanggal pengiriman, status pengiriman, bukti terima, dan 

penerima. 

7. Data Pelanggan 

Data pelanggan berisi informasi tentang id pelanggan, nama pelanggan, nomer 

telepon, alamat pelanggan, username dan password. 

8. Data Surat Masuk 
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Data surat masuk berisi informasi tentang nomer surat masuk, tanggal surat, 

lokasi, tanggal diterima, dan status. 

9. Data Kategori Surat 

Data kategori surat berisi informasi tentang id kategori dan nama kategori 

10. Data Surat Keluar 

Data surat keluar berisi informasi tentang nomer surat keluar, tanggal surat, 

tujuan surat dan lokasi. 

11. Data Pihak Intansi/Rekanan 

Data pihak intansi/rekanan berisi informasi tentang id instansi, nomer telepon, 

nama instansi, alamat instansi, username dan password. 

12. Data Disposisi 

Data disposisi berisi informasi id disposisi, tanggal disposisi, dan tujuan. 

13. Data Konfirmasi 

Data Konfirmasi berisi informasi id konfirmasi, nama konfirmasi, isi 

konfirmasi, dan status konfirmasi. 

14. Data Kategori Pelanggan 

Data Kategori Pelanggan berisi informasi, id_kategori dan 

nama_kategori_pelanggan. 

 

D Analisis Kebutuhan Fungsional 

Berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah dibuat sebelumnya, maka 

dapat di implementasikan dengan cara membuat kebutuhan fungsional dari aplikasi. 

Tahapan ini digunakan untuk mengimplementasikan seluruh fungsi yang 

didapatkan dari hasil analisis kebutuhan pengguna. Fungsi tersebut dibagi menjadi 
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8 fungsi dan dijelaskan berdasarkan masing-masing user, yang meliputi sebagai 

berikut: 

1. CS dan BC 

CS dan BC memiliki 2 fungsi, yaitu: 

a. Fungsi Mengelola Data Master (CS dan BC) 

 

Tabel 3.14 Fungsi Mengelola Data Master (CS dan BC) 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Data Master 

Stakeholder CS dan BC 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk menyimpan data 

master. 

Kondisi Awal User telah melakukan Login 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Input Data Master 

User memilih menu 

data master mana yang 

akan ditambahkan 

Sistem akan 

menampilkan form data 

master yang akan 

dimasukkan. 

User memasukkan data 

master dan menekan 

tombol “simpan”. 

Sistem akan 

menampilkan pesan 

jika data berhasil 

disimpan ataupun gagal 

disimpan. 

Kondisi Akhir Fungsi ini menyimpan data master yang telah 

dimasukkan. 

 

b. Fungsi Pengecekan Hak Akses (CS dan BC) 

 

Tabel 3.15 Fungsi Pengecekan Hak Akses (CS dan BC) 

Nama Fungsi Fungsi Pengecekan Hak Akses 

Stakeholder CS dan BC 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam memisahkan hak 

akses user yang menggunakan aplikasi 

Kondisi Awal Data username dan password telah tersimpan 

sebelumnya. 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Pengecekan hak akses 

User memasukkan data 

username dan 

Sistem akan melakukan 

pengecekan apakah 
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password yang telah 

dimiliki masing-

masing user. 

username dan 

password yang telah 

dimasukan sudah 

sesuai atau belum. 

 Jika sudah sesuai, maka 

user akan masuk ke 

dalam halaman utama 

sesuai dengan hak 

akses yang dimiliki 

masing-masing user. 

Jika tidak sesuai, maka 

sistem menampilkan 

pesan “username atau 

password yang 

dimasukkan salah” 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat membedakan hak akses setiap 

user. 

 

2. Kasir 

Kasir memiliki 2 fungsi, yaitu: 

a. Fungsi Mengelola Data Master (Kasir) 

 

Tabel 3.16 Fungsi Mengelola Data Master (Kasir) 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Data Master 

Stakeholder Kasir 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk menyimpan data 

master. 

Kondisi Awal User telah masuk ke dalam aplikasi 

Data Dokumen (PO) 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Input Data Master 

 Sistem mengirimkan 

notifikasi ada dokumen 

yang telah diunggah. 

User memilih dokumen 

PO mana yang ingin 

diunggah data 

dokumen faktur. 

Sistem menampilkan 

form yang digunakan 

user dalam 

memasukkan data 

master ke dalam 

aplikasi.  

User memasukkan data 

master dan menekan 

tombol “simpan”. 

Sistem akan 

menampilkan pesan 

jika data berhasil 
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disimpan ataupun gagal 

disimpan. 

Kondisi Akhir Fungsi ini menyimpan data master yang telah 

dimasukkan. 

 

b. Fungsi Pengecekan Hak Akses (Kasir) 

 

Tabel 3. 17 Fungsi Pengecekan Hak Akses (Kasir) 

Nama Fungsi Fungsi Pengecekan Hak Akses 

Stakeholder Kasir 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam memisahkan hak 

akses user yang menggunakan aplikasi 

Kondisi Awal Data username dan password telah tersimpan 

sebelumnya. 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Pengecekan hak akses 

User memasukkan data 

username dan 

password yang telah 

dimiliki masing-

masing user. 

Sistem akan melakukan 

pengecekan apakah 

username dan 

password yang telah 

dimasukan sudah 

sesuai atau belum. 

 Jika sudah sesuai, maka 

user akan masuk ke 

dalam halaman utama 

sesuai dengan hak 

akses yang dimiliki 

masing-masing user. 

Jika tidak sesuai, maka 

sistem menampilkan 

pesan “username atau 

password yang 

dimasukkan salah” 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat membedakan hak akses setiap 

user. 

 

3. Staf Administrasi dan ABS 

Staff Administrasi dan ABS memiliki 4 fungsi, yaitu: 
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a. Fungsi Mengelola Data Master (Staf Administrasi dan ABS) 

 

Tabel 3.18 Fungsi Mengelola Data Master (Staf Administrasi dan ABS) 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Data Master 

Stakeholder Staf Administrasi dan ABS 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk menyimpan data 

master. 

Kondisi Awal User telah masuk ke dalam aplikasi 

Data Dokumen (Faktur) 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Input Data Master 

 Sistem mengirimkan 

notifikasi ada dokumen 

yang telah diunggah. 

User memilih dokumen 

Faktur mana yang ingin 

diunggah data 

dokumen invoice dan 

pengiriman. 

Sistem menampilkan 

form yang digunakan 

user dalam 

memasukkan data 

master ke dalam 

aplikasi.  

User memasukkan data 

master dan menekan 

tombol “simpan”. 

Sistem akan 

menampilkan pesan 

jika data berhasil 

disimpan ataupun gagal 

disimpan. 

Kondisi Akhir Fungsi ini menyimpan data master yang telah 

dimasukkan. 

 

b. Fungsi Pengecekan Hak Akses (Staf Administrasi dan ABS) 

 

Tabel 3.19 Fungsi Pengecekan Hak Akses (Staf Administrasi dan ABS) 

Nama Fungsi Fungsi Pengecekan Hak Akses 

Stakeholder Staf Administrasi dan ABS 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam memisahkan hak 

akses user yang menggunakan aplikasi 

Kondisi Awal Data username dan password telah tersimpan 

sebelumnya. 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Pengecekan hak akses 

User memasukkan data 

username dan 

password yang telah 

Sistem akan melakukan 

pengecekan apakah 

username dan 

password yang telah 
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dimiliki masing-

masing user. 

dimasukan sudah 

sesuai atau belum. 

 Jika sudah sesuai, maka 

user akan masuk ke 

dalam halaman utama 

sesuai dengan hak 

akses yang dimiliki 

masing-masing user. 

Jika tidak sesuai, maka 

sistem menampilkan 

pesan “username atau 

password yang 

dimasukkan salah” 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat membedakan hak akses setiap 

user. 

 

c. Fungsi Mengelola Dokumen Pengiriman (Staf Administrasi dan ABS) 

 

Tabel 3. 20 Fungsi Mengelola Dokumen Pengiriman (Staf Administrasi dan ABS) 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Data Dokumen Pengiriman  

Stakeholder Staf Administrasi dan ABS 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam mengelola data 

dokumen pengiriman. 

Kondisi Awal Bukti kirim telah diunggah 

Pelanggan telah melakukan konfirmasi 

User telah melakukan Login 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Fungsi Mengelola Dokumen Pengiriman 

 Sistem mengirimkan 

notifikasi yang 

menginformasikan 

pengiriman barang 

telah dilakukan dan 

user diminta untuk 

mengunggah dokumen 

TT 

User memilih 

pengiriman mana yang 

dokumen TT nya siap 

diunggah 

Sistem menampilkan 

form yang digunakan 

dalam mengunggah 

dokumen TT dan 

mengubah status 

pengiriman dokumen. 

User memasukkan data 

dokumen TT dan 

mengisi form yang 

Sistem akan 

menampilkan pesan 

jika data berhasil 
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telah ditampilkan oleh 

sistem. Jika sudah terisi 

semua, user menekan 

tombol “Simpan” 

disimpan ataupun gagal 

disimpan. 

Kondisi Akhir Data Dokumen TT berhasil diunggah dan data 

status pengiriman berhasil diperbaharui 

 

d. Fungsi Hapus Dokumen Pengiriman (Staf Administrasi dan ABS) 

 

Tabel 3.21 Fungsi Hapus Dokumen Pengiriman (Staf Administrasi dan ABS) 

Nama Fungsi Fungsi Hapus Dokumen Pengiriman (Staf 

Administrasi dan ABS)  

Stakeholder Staf Administrasi dan ABS 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam menampilkan data 

dokumen yang sudah tersimpan selama  5 tahun 

dan menghapus dokumen 

Kondisi Awal User telah melakukan Login 

Data Pengiriman dan Data Dokumen telah 

tersimpan 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Fungsi Hapus Dokumen Pengiriman 

 Sistem menampilkan 

notifikasi yang 

menginformasikan 

dokumen pengiriman 

yang telah tersimpan 

lebih dari 5 tahun 

User memilih dan 

memfilter dokumen 

mana yang masih 

diperlukan dan tidak 

diperlukan. 

 

User memilih dokumen 

dan menekan tombol 

“hapus” 

Sistem akan 

menampilkan pesan 

jika data berhasil 

dihapus ataupun gagal 

dihapus. 

Kondisi Akhir Data dokumen yang dipilih dapat dihapus dari 

database dan dari folder. 
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4. BOH dan PDH 

BOH dan PDH memiliki 3 fungsi, yaitu: 

a. Fungsi Pengecekan Hak Akses (BOH dan PDH) 

 

Tabel 3.22 Fungsi Pengecekan Hak Akses (BOH dan PDH) 

Nama Fungsi Fungsi Pengecekan Hak Akses 

Stakeholder BOH dan PDH 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam memisahkan hak 

akses user yang menggunakan aplikasi 

Kondisi Awal Data username dan password telah tersimpan 

sebelumnya. 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Pengecekan hak akses 

User memasukkan data 

username dan 

password yang telah 

dimiliki masing-

masing user. 

Sistem akan melakukan 

pengecekan apakah 

username dan 

password yang telah 

dimasukan sudah 

sesuai atau belum. 

 Jika sudah sesuai, maka 

user akan masuk ke 

dalam halaman utama 

sesuai dengan hak 

akses yang dimiliki 

masing-masing user. 

Jika tidak sesuai, maka 

sistem menampilkan 

pesan “username atau 

password yang 

dimasukkan salah” 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat membedakan hak akses setiap 

user. 

 

b. Fungsi Mengelola Dokumen Pengiriman (BOH dan PDH) 

 

Tabel 3.23 Fungsi Mengelola Dokumen Pengiriman (BOH dan PDH) 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Data Dokumen Pengiriman 

(invoice) 

Stakeholder BOH dan PDH 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam mengelola data 

dokumen pengiriman. 



52 
 

 

Kondisi Awal Data Dokumen Invoice 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Fungsi Mengelola Dokumen Pengiriman 

 Sistem mengirimkan 

notifikasi pengecekan 

dokumen pengiriman. 

User memilih dokumen 

pengiriman yang akan 

dilakukan pengecekan. 

Sistem menampilkan 

data dokumen terkait 

pengiriman yang akan 

dilakukan. 

User menekan tombol 

sesuai setelah 

melakukan pengecekan 

Sistem menampilkan 

notifikasi bahwa data 

berhasil atau gagal 

disimpan. 

Kondisi Akhir Status Pengiriman Dokumen Berhasil 

Diperbaharui 

 

c. Fungsi Laporan Status Pengiriman 

 

Tabel 3.24 Fungsi Laporan Status Pengiriman 

Nama Fungsi Fungsi Laporan Pengiriman 

Stakeholder BOH dan PDH 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan menampilkan 

laporan pengiriman tiap periode tertentu. 

Kondisi Awal Data Pengiriman sudah tersimpan 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Menampilkan laporan status pengiriman tiap 

periode tertentu. 

Memilih laporan Sistem akan mencari 

dan menampilkan data 

yang diinginkan oleh 

user dan akan 

ditampilkan dengan 

periode yang telah 

ditentukan oleh 

pengguna. 

Mencetak laporan Sistem akan mencetak 

data laporan yang 

diinginkan,  user dapat 

mengklik export dan 

mencetak laporan. 

Kondisi Akhir Fungsi ini menampilkan dan mencetak laporan 

sesuai dengan periode yang diinginkan. 
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5. Gudang 

Gudang memiliki 2 fungsi, yaitu: 

a. Fungsi Pengecekan Hak Akses (Gudang) 

 

Tabel 3.25 Fungsi Pengecekan Hak Akses (Gudang) 

Nama Fungsi Fungsi Pengecekan Hak Akses 

Stakeholder Gudang 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam memisahkan hak 

akses user yang menggunakan aplikasi 

Kondisi Awal Data username dan password telah tersimpan 

sebelumnya. 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Pengecekan hak akses 

User memasukkan data 

username dan 

password yang telah 

dimiliki masing-

masing user. 

Sistem akan melakukan 

pengecekan apakah 

username dan 

password yang telah 

dimasukan sudah 

sesuai atau belum. 

  Jika sudah sesuai, maka 

user akan masuk ke 

dalam halaman utama 

sesuai dengan hak 

akses yang dimiliki 

masing-masing user. 

Jika tidak sesuai, maka 

sistem menampilkan 

pesan “username atau 

password yang 

dimasukkan salah” 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat membedakan hak akses setiap 

user. 

 

b. Fungsi Mengelola Dokumen Pengiriman (Gudang) 

 

Tabel 3.26 Fungsi Mengelola Dokumen Pengiriman (Gudang) 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Data Dokumen Pengiriman 

(invoice) 

Stakeholder Gudang 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam mengelola data 

dokumen pengiriman. 
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Kondisi Awal Data Dokumen Invoice 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Fungsi Mengelola Dokumen Pengiriman 

 Sistem mengirimkan 

notifikasi pengecekan 

dokumen pengiriman 

dengan ketersediaan 

barang. 

User memilih dokumen 

pengiriman yang akan 

dilakukan pengecekan. 

Sistem menampilkan 

data dokumen terkait 

pengiriman yang akan 

dilakukan. 

Jika barang telah 

tersedia, maka user 

akan menekan tombol 

tersedia. 

Sistem menampilkan 

notifikasi bahwa data 

berhasil atau gagal 

disimpan. 

Kondisi Akhir Status Pengiriman Dokumen Berhasil 

Diperbaharui 

 

6. Kurir 

a. Fungsi Pengecekan Hak Akses (Kurir) 

 

Tabel 3.27 Fungsi Pengecekan Hak Akses (Kurir) 

Nama Fungsi Fungsi Pengecekan Hak Akses 

Stakeholder Kurir 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam memisahkan hak 

akses user yang menggunakan aplikasi 

Kondisi Awal Data username dan password telah tersimpan 

sebelumnya. 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Pengecekan hak akses 

User memasukkan data 

username dan 

password yang telah 

dimiliki masing-

masing user. 

Sistem akan melakukan 

pengecekan apakah 

username dan 

password yang telah 

dimasukan sudah 

sesuai atau belum. 

  Jika sudah sesuai, maka 

user akan masuk ke 

dalam halaman utama 

sesuai dengan hak 

akses yang dimiliki 

masing-masing user. 
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Jika tidak sesuai, maka 

sistem menampilkan 

pesan “username atau 

password yang 

dimasukkan salah” 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat membedakan hak akses setiap 

user. 

 

b. Fungsi Mengelola Dokumen Pengiriman (Kurir) 

 

Tabel 3.28 Fungsi Mengelola Dokumen Pengiriman 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Data Dokumen Pengiriman  

Stakeholder Kurir 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam mengelola data 

dokumen pengiriman. 

Kondisi Awal Data Pengiriman sudah diperiksa oleh security 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Fungsi Mengelola Dokumen Pengiriman 

User terkait memilih 

pengiriman mana yang 

akan diunggah bukti 

kirimnya. 

Sistem akan 

menampilkan form 

yang digunakan dalam 

mengunggah bukti 

kirim. 

User terkait akan 

mengunggah bukti 

kirim dan mengisi data 

sesuai form yang telah 

ditampilkan. 

Sistem menampilkan 

notifikasi bahwa data 

berhasil atau gagal 

disimpan. 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat menyimpan bukti kirim dan 

memperbaharui status pengiriman. 

 

7. Security 

Security memiliki 2 fungsi, yaitu: 

a. Fungsi Pengecekan Hak Akses (Security) 

 

Tabel 3.29 Fungsi Pengecekan Hak Akses (Security) 

Nama Fungsi Fungsi Pengecekan Hak Akses 

Stakeholder Security 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam memisahkan hak 

akses user yang menggunakan aplikasi 
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Kondisi Awal Data username dan password telah tersimpan 

sebelumnya. 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Pengecekan hak akses 

User memasukkan data 

username dan 

password yang telah 

dimiliki masing-

masing user. 

Sistem akan melakukan 

pengecekan apakah 

username dan 

password yang telah 

dimasukan sudah 

sesuai atau belum. 

  Jika sudah sesuai, maka 

user akan masuk ke 

dalam halaman utama 

sesuai dengan hak 

akses yang dimiliki 

masing-masing user. 

Jika tidak sesuai, maka 

sistem menampilkan 

pesan “username atau 

password yang 

dimasukkan salah” 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat membedakan hak akses setiap 

user. 

 

b. Fungsi Mengelola Dokumen Pengiriman (Security) 

 

Tabel 3.30 Fungsi Mengelola Dokumen Pengiriman (Security) 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Data Dokumen Pengiriman 

Stakeholder Security 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam mengelola data 

dokumen pengiriman. 

Kondisi Awal Data Pengiriman Dokumen telah dicek oleh 

gudang. 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Fungsi Mengelola Dokumen Pengiriman 

 Sistem mengirimkan 

notifikasi pengecekan 

dokumen pengiriman 

dengan ketersediaan 

barang. 

User memasukkan 

nomor pengiriman 

yang akan dicek. 

Jika data ada, sistem 

akan menampilkan data 

pengiriman dokumen 

sesuai dengan nomor 

pengiriman. 
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Jika data tidak ada, 

sistem akan 

menampilkan notifikasi 

bahwa data yang dicari 

tidak ada. 

User terkait melakukan 

pengecekan dan 

menekan tombol 

“Sesuai” jika data telah 

sesuai. 

Sistem menampilkan 

notifikasi bahwa data 

berhasil atau gagal 

disimpan. 

Kondisi Akhir Status Pengiriman Dokumen Berhasil 

Diperbaharui 

 

8. Pelanggan 

Pelanggan memiliki 2 fungsi, yaitu: 

a. Fungsi Pengecekan Hak Akses (Pelanggan) 

 

Tabel 3.31 Fungsi Pengecekan Hak Akses (Pelanggan) 

Nama Fungsi Fungsi Pengecekan Hak Akses 

Stakeholder Pelanggan 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam memisahkan hak 

akses user yang menggunakan aplikasi 

Kondisi Awal Data username dan password telah tersimpan 

sebelumnya. 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Pengecekan hak akses 

User memasukkan data 

username dan 

password yang telah 

dimiliki masing-

masing user. 

Sistem akan melakukan 

pengecekan apakah 

username dan 

password yang telah 

dimasukan sudah 

sesuai atau belum. 

  Jika sudah sesuai, maka 

user akan masuk ke 

dalam halaman utama 

sesuai dengan hak 

akses yang dimiliki 

masing-masing user. 

Jika tidak sesuai, maka 

sistem menampilkan 

pesan “username atau 

password yang 

dimasukkan salah” 
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Kondisi Akhir Fungsi ini dapat membedakan hak akses setiap 

user. 

 

b. Fungsi Mengelola Dokumen Pengiriman (Pelanggan) 

 

Tabel 3.32 Fungsi Mengelola Dokumen Pengiriman (Pelanggan) 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Data Dokumen Pengiriman  

Stakeholder Pelanggan 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam mengelola data 

dokumen pengiriman. 

Kondisi Awal Data Bukti Kirim  

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Fungsi Mengelola Dokumen Pengiriman 

 Sistem mengirimkan 

notifikasi pengecekan 

dokumen pengiriman 

dengan ketersediaan 

barang. 

User memilih dokumen 

pengiriman yang akan 

dilakukan pengecekan. 

Sistem menampilkan 

data bukti kirim 

pengiriman yang telah 

dilakukan oleh kurir. 

Jika barang telah 

diterima, maka user 

akan menekan tombol 

terima. 

Sistem menampilkan 

notifikasi bahwa data 

berhasil atau gagal 

disimpan. 

Kondisi Akhir Status Pengiriman Dokumen Berhasil 

Diperbaharui 

 

9. Pihak Instansi dan Rekanan 

Pihak instansi memiliki 3 fungsi, yaitu: 

a. Fungsi Pengecekan Hak Akses (Pihak Instansi dan Rekanan) 

 

Tabel 3.33 Fungsi Pengecekan Hak Akses (Pihak Instansi dan Rekanan) 

Nama Fungsi Fungsi Pengecekan Hak Akses 

Stakeholder Pihak Instansi dan Rekanan 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam memisahkan hak 

akses user yang menggunakan aplikasi 

Kondisi Awal Data username dan password telah tersimpan 

sebelumnya. 
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Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Pengecekan hak akses 

User memasukkan data 

username dan 

password yang telah 

dimiliki masing-

masing user. 

Sistem akan melakukan 

pengecekan apakah 

username dan 

password yang telah 

dimasukan sudah 

sesuai atau belum. 

  Jika sudah sesuai, maka 

user akan masuk ke 

dalam halaman utama 

sesuai dengan hak 

akses yang dimiliki 

masing-masing user. 

Jika tidak sesuai, maka 

sistem menampilkan 

pesan “username atau 

password yang 

dimasukkan salah” 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat membedakan hak akses setiap 

user. 

 

b. Fungsi Mengelola Dokumen Masuk (Pihak Instansi dan Rekanan) 

 

Tabel 3.34 Fungsi Mengelola Dokumen Masuk (Pihak Instansi dan Rekanan) 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Dokumen Masuk (Penawaran 

dan Perijinan) 

Stakeholder Pihak Instansi dan Rekanan. 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam mengirimkan 

dokumen masuk. 

Kondisi Awal Data Instansi 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Fungsi Mengelola Dokumen Masuk 

User terkait  memilih 

menu kirim dokumen. 

Sistem menampilkan 

form yang digunakan 

user untuk 

mengiirmkan 

dokumen. 

User memasukkan data 

dan mengunggah 

dokumen sesuai 

dengan form yang telah 

ditampilkan. Jika sudah 

selesai, user menekan 

tombol “Kirim” 

Sistem menampilkan 

notifikasi bahwa data 

berhasil atau gagal 

disimpan. 
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Kondisi Akhir User dapat mengirimkan dokumen. 

 

c. Fungsi Mengelola Dokumen Keluar (Pihak Instansi dan Rekanan) 

 

Tabel 3.35 Fungsi Mengelola Dokumen Keluar (Pihak Instansi dan Rekanan) 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Dokumen Keluar (Dokumen 

Balasan) 

Stakeholder Pihak Instansi dan Rekanan 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam mengelola dan 

membaca dokumen balasan terkait dokumen 

masuk yang telah dikirimkan. 

Kondisi Awal Data Dokumen Balasan 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Memasukan dokumen balasan. 

 Sistem mengirimkan 

notifikasi pengecekan 

dokumen pengiriman 

dengan ketersediaan 

barang. 

 User membuka dan 

menekan tombol 

download berdasarkan 

dokumen yang ingin 

dibaca dan diunduh. 

Sistem menampilkan 

unduhan dokumen 

balasan yang telah 

dipilih oleh pihak 

instasni dan rekanan. 

Kondisi Akhir Pihak Instansi dapat mengunduh dan mengelola 

dokumen balasan. 

 

10. Resepsionis 

Resepsionis memiliki 2 fungsi, yaitu: 

 

a. Fungsi Pengecekan Hak Akses (Resepsionis) 

 

Tabel 3.36 Fungsi Pengecekan Hak Akses (Resepsionis) 

Nama Fungsi Fungsi Pengecekan Hak Akses 

Stakeholder Resepsionis 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam memisahkan hak 

akses user yang menggunakan aplikasi 

Kondisi Awal Data username dan password telah tersimpan 

sebelumnya. 
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Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Pengecekan hak akses 

User memasukkan data 

username dan 

password yang telah 

dimiliki masing-

masing user. 

Sistem akan melakukan 

pengecekan apakah 

username dan 

password yang telah 

dimasukan sudah 

sesuai atau belum. 

  Jika sudah sesuai, maka 

user akan masuk ke 

dalam halaman utama 

sesuai dengan hak 

akses yang dimiliki 

masing-masing user. 

Jika tidak sesuai, maka 

sistem menampilkan 

pesan “username atau 

password yang 

dimasukkan salah” 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat membedakan hak akses setiap 

user. 

 

b. Fungsi Mengelola Dokumen Masuk (Resepsionis) 

 

Tabel 3.37 Fungsi Mengelola Dokumen Masuk (Resespsionis) 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Dokumen Masuk (Penawaran 

dan Perijinan) 

Stakeholder Resepsionis 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam mendisposisi 

dokumen masuk 

Kondisi Awal Data Dokumen Masuk, Data Karyawan, Data 

Departemen 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Fungsi Mengelola Dokumen Masuk 

 Sistem mengirimkan 

notifikasi bahwa ada 

dokumen masuk yang 

perlu diproses untu 

didisposisi 

User terkait  memfilter 

dan mendisposisi 

dokumen masuk sesuai 

dengan peruntukan 

dokumen 

Sistem meneruskan 

dokumen terkait 

kepada bagian terkait 

sesuai dengan 

peruntukan surat. 

Kondisi Akhir User dapat mendisposisi dokumen masuk. 
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11. Kepala Departamen 

Kepala Departemen memiliki 4 fungsi, yaitu: 

a. Fungsi Pengecekan Hak Akses (Kepala Departemen) 

 

Tabel 3.38 Fungsi Pengecekan Hak Akses (Kepala Departemen) 

Nama Fungsi Fungsi Pengecekan Hak Akses 

Stakeholder Kepala Departemen 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam memisahkan hak 

akses user yang menggunakan aplikasi 

Kondisi Awal Data username dan password telah tersimpan 

sebelumnya. 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Pengecekan hak akses 

User memasukkan data 

username dan 

password yang telah 

dimiliki masing-

masing user. 

Sistem akan melakukan 

pengecekan apakah 

username dan 

password yang telah 

dimasukan sudah 

sesuai atau belum. 

  Jika sudah sesuai, maka 

user akan masuk ke 

dalam halaman utama 

sesuai dengan hak 

akses yang dimiliki 

masing-masing user. 

Jika tidak sesuai, maka 

sistem menampilkan 

pesan “username atau 

password yang 

dimasukkan salah” 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat membedakan hak akses setiap 

user. 
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b. Fungsi Mengelola Dokumen Masuk (Kepala Departemen) 

 

Tabel 3.39 Fungsi Mengelola Dokumen Masuk (Kepala Departemen) 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Dokumen Masuk (Penawaran 

dan Perijinan) 

Stakeholder Kepala Departemen 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam memberikan 

keputusan terkait dokumen masuk dan membalas 

dokumen apabila dokumen diterima terkait 

dokumen balasan. 

Kondisi Awal Data Dokumen Masuk, Data Karyawan, Data 

Departemen 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Fungsi Mengelola Dokumen Masuk 

 Sistem mengirimkan 

notifikasi bahwa ada 

dokumen masuk yang 

perlu diproses. 

User terkait  memilih 

dokumen yang akan 

diunduh dan dibaca. 

Sistem mengunduh dan 

menampilkan data 

terkait dokumen yang 

diunduh. 

User memberikan 

keputusan apakah 

dokumen tersebut 

diterima atau ditolak. 

Sistem akan 

menyimpan status 

dokumen masuk. 

Kondisi Akhir User dapat memberikan keputusan terkait 

dokumen masuk. 

 

c. Fungsi Mengelola Dokumen Keluar (Kepala Departemen) 

 

Tabel 3.40 Fungsi Mengelola Dokumen Keluar (Kepala Departemen) 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Dokumen Keluar (Dokumen 

Balasan) 

Stakeholder Kepala Departemen 

Deskripsi Fungsi digunakan dalam membalas terkait 

dokumen masuk yang telah disetujui. 

Kondisi Awal Dokumen masuk telah diproses disetujui oleh 

kepala departemen 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Memasukan dokumen balasan (Penawaran). 
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User memilih dokumen 

penawaran mana yang 

akan dibalas. 

Sistem menampilkan 

form yang digunakan 

dalam mengunggah 

dan menyimpan 

dokumen balasan. 

User memasukkan data 

dokumen balasan dan 

mengunggah dokumen 

balasan kedalam 

sistem. Kemudian, user 

menekan tombol 

“Kirim” 

Sistem menyimpan dan 

mengirimkan dokumen 

balasan kepada instansi 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat mengirimkan dokumen balasan. 

 

d. Fungsi Laporan Dokumen Masuk dan Balasan 

 

Tabel 3.41 Fungsi Laporan Dokumen Masuk dan Balasan 

Nama Fungsi Fungsi Laporan Dokumen Masuk dan Balasan 

Stakeholder Kepala Departemen 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan menampilkan 

laporan dokumen masuk dan keluar tiap periode 

tertentu. 

Kondisi Awal Data Dokumen Masuk dan Balasan sudah 

tersimpan 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

 Menampilkan laporan dokumen masuk dan 

keluar tiap periode tertentu 

 Memilih laporan Sistem akan mencari 

dan menampilkan data 

yang diinginkan oleh 

user dan akan 

ditampilkan dengan 

periode yang telah 

ditentukan oleh 

pengguna. 

 Mencetak laporan Sistem akan mencetak 

data laporan yang 

diinginkan,  user dapat 

mengklik export dan 

mencetak laporan. 

Kondisi Akhir Fungsi ini akan menampilkan dan mencetak 

laporan sesuai dengan periode yang diinginkan. 
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12. Ehs Sr 

Ehs Sr memiliki 4 fungsi, yaitu: 

a. Fungsi Mengelola Data Master (Ehs Sr) 

 

Tabel 3.42 Fungsi Mengelola Data Master (Ehs Sr) 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Data Master 

Stakeholder Ehs Sr 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk menyimpan data 

master. 

Kondisi Awal User telah melakukan Login 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Input Data Master 

User memilih menu 

data master mana yang 

akan ditambahkan 

Sistem akan 

menampilkan form data 

master yang akan 

dimasukkan. 

User memasukkan data 

master dan menekan 

tombol “simpan”. 

Sistem akan 

menampilkan pesan 

jika data berhasil 

disimpan ataupun gagal 

disimpan. 

Kondisi Akhir Fungsi ini menyimpan data master yang telah 

dimasukkan. 

 

b. Fungsi Pengecekan Hak Akses (Ehs Sr) 

 

Tabel 3.43 Fungsi Pengecekan Hak Akses (Ehs Sr) 

Nama Fungsi Fungsi Pengecekan Hak Akses 

Stakeholder Ehs Sr 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam memisahkan hak 

akses user yang menggunakan aplikasi 

Kondisi Awal Data username dan password telah tersimpan 

sebelumnya. 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Pengecekan hak akses 

User memasukkan data 

username dan 

password yang telah 

dimiliki masing-

masing user. 

Sistem akan melakukan 

pengecekan apakah 

username dan 

password yang telah 

dimasukan sudah 

sesuai atau belum. 
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  Jika sudah sesuai, maka 

user akan masuk ke 

dalam halaman utama 

sesuai dengan hak 

akses yang dimiliki 

masing-masing user. 

Jika tidak sesuai, maka 

sistem menampilkan 

pesan “username atau 

password yang 

dimasukkan salah” 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat membedakan hak akses setiap 

user. 

 

c. Fungsi Mengelola Dokumen Keluar (Ehs Sr) 

 

Tabel 3.44 Fungsi Mengelola Dokumen Keluar (Ehs Sr) 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Dokumen Keluar (Dokumen 

Balasan) 

Stakeholder Ehs Sr 

Deskripsi Fungsi digunakan dalam membalas terkait 

dokumen masuk yang telah disetujui. 

Kondisi Awal Dokumen masuk telah diproses disetujui oleh 

kepala departemen 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Memasukan dokumen balasan (Perijinan). 

 Sistem mengirimkan 

notifikasi yang 

menginformasikan ada 

dokumen masuk yang 

telah disetujui dan 

dibalas. 

User memilih dokumen 

penawaran mana yang 

akan dibalas. 

Sistem menampilkan 

form yang digunakan 

dalam mengunggah 

dan menyimpan 

dokumen balasan. 

User memasukkan data 

dokumen balasan dan 

mengunggah dokumen 

balasan kedalam 

sistem. Kemudian, user 

menekan tombol 

“Kirim” 

Sistem menyimpan dan 

mengirimkan dokumen 

balasan kepada instansi 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat mengirimkan dokumen balasan. 
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d. Fungsi Hapus Dokumen Masuk dan Keluar (Ehs Sr) 

 

Nama Fungsi Fungsi Hapus Dokumen Masuk dan Keluar (Ehs 

Sr)  

Stakeholder Ehs Sr 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam menampilkan data 

dokumen yang sudah tersimpan selama  5 tahun 

dan menghapus dokumen 

Kondisi Awal User telah melakukan Login 

Data Dokumen Masuk dan Data Dokumen Keluar 

telah tersimpan 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Fungsi Hapus Dokumen Pengiriman 

 Sistem menampilkan 

notifikasi yang 

menginformasikan 

dokumen pengiriman 

yang telah tersimpan 

lebih dari 5 tahun 

User memilih dan 

memfilter dokumen 

mana yang masih 

diperlukan dan tidak 

diperlukan. 

 

User memilih dokumen 

dan menekan tombol 

“hapus” 

Sistem akan 

menampilkan pesan 

jika data berhasil 

dihapus ataupun gagal 

dihapus. 

Kondisi Akhir Data dokumen yang dipilih dapat dihapus dari 

database dan dari folder. 

 

13. Penyelia 

Penyelia memiliki 2 fungsi, yaitu: 

 

a. Fungsi Pengecekan Hak Akses 

 

Tabel 3.45 Fungsi Pengecekan Hak Akses (Penyelia) 

Nama Fungsi Fungsi Pengecekan Hak Akses 

Stakeholder Ehs Sr 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam memisahkan hak 

akses user yang menggunakan aplikasi 
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Kondisi Awal Data username dan password telah tersimpan 

sebelumnya. 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Pengecekan hak akses 

User memasukkan data 

username dan 

password yang telah 

dimiliki masing-

masing user. 

Sistem akan melakukan 

pengecekan apakah 

username dan 

password yang telah 

dimasukan sudah 

sesuai atau belum. 

  Jika sudah sesuai, maka 

user akan masuk ke 

dalam halaman utama 

sesuai dengan hak 

akses yang dimiliki 

masing-masing user. 

Jika tidak sesuai, maka 

sistem menampilkan 

pesan “username atau 

password yang 

dimasukkan salah” 

Kondisi Akhir Fungsi ini dapat membedakan hak akses setiap 

user. 

 

b. Fungsi Mengelola Dokumen Masuk 

 

Tabel 3.46 Fungsi Mengelola Dokumen Masuk (Penyelia) 

Nama Fungsi Fungsi Mengelola Dokumen Masuk (Penawaran 

dan Perijinan) 

Stakeholder Penyelia 

Deskripsi Fungsi ini digunakan dalam membaca dokumen 

masuk 

Kondisi Awal Data Dokumen Masuk, Data Karyawan, Data 

Disposisi 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Fungsi Mengelola Dokumen Masuk 

 Sistem mengirimkan 

notifikasi bahwa ada 
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dokumen masuk yang 

telah disetujui 

User terkait  memilih 

dan mengunduh 

dokumen yang akan 

dibaca. 

Sistem mengunduh dan 

menampilkan dokumen 

masuk. 

Kondisi Akhir User dapat membaca dokumen masuk. 

 

E Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem ini adalah menentukan kebutuhan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, untuk membangun aplikasi 

dengan hasil dari desain program, sekaligus dengan menyiapkan dokumentasi 

untuk setiap aktivitas coding, dalam proses pembuatannya aplikasi pendukung yang 

digunakan yaitu: 

1. Notepad ++/Visual Studio Code 

2. XAMPP 

3. MySQL 

4. Google Chrome/Mozila Firefox 

Selain itu perangkat yang digunakan dalam mengakses ini adalah minimal 

menggunakan windows 7 atau bisa menggunakan perangkat mobile yang 

mempunyai browser didalamnya. 

Selain itu, terdapat pula kebutuhan perangkat keras dalam menggunakan 

aplikasi. Perangkat ini digunakan user dalam mengakses dan menggunakan aplikasi 

pengelolaan dokumen masuk dan keluar. Gambar kebutuhan perangkat keras 

aplikasi dapat dilihat pada gambar 3.5. 
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Penjelasan alasan dari device yang digunakan dari setiap user terdapat 

pada tabel 3.47  

 

Tabel 3.47 Keterangan Perangkat yang digunakan user 

No. User Keterangan 

1. Kurir Device yang digunakan kurir adalah perangkat 

mobile yang memiliki tujuan agar memudahkan 

dalam mobilitas dan memperbaharui data 

pengiriman barang dan dokumen. Selain itu 

mobile juga memudahkan dalam memindai 

dokumen bukti pengiriman barang ke customer. 

2. Staf Administrasi, CS 

dan ABS 

Perangkat yang digunakan adalah PC yang 

bertujuan untuk memudahkan dalam membuat 

dan mengunggah dokumen yang akan diperiksa 

oleh pimpinan departemen. Selain itu disediakan 

fitur scan apabila user ingin melampirkan 

dokumen pendukung dalam pengiriman barang 

dan dokumen. 

3. Kepala Departemen 

dan BOH 

Perangkat yang digunakan adalah PC yang 

bertujuan agar memudahkan user dalam 

mengecek dan menyetujui dokumen dan barang 

yang akan dikirim. Selain itu tidak jarang kepala 

departemen menggunakan perangkat mobile 

yang digunakan jika yang bersangkutan tidak 

berada di kantor. 

4. Resepsionis Perangkat yang digunakan adalah PC yang 

digunakan user dalam memfiter dan 

mendisposisi dokumen surat masuk sesuai isi dan 

peruntukan masing-masing jenis surat. 

5. Petugas EHS Perangkat yang digunakan adalah PC, Mobile 

dan Printer. PC digunakan apabila staff EHS 

berada di kantor dan ada dokumen perijinan 

masuk dan akan didisposisi ke departemen 

terkait. Mobile digunakan apabila user tidak 

berada di kantor atau tidak berada di dekat PC. 

Printer digunakan dalam mencetak dokumen 

pendukung khususnya dalam kerja praktik. 

6. Security Perangkat yang digunakan adalah perangkat 

mobile yang digunakan dalam pengecekan 

barang sebelum dikirim dan keluar dari 

perusahaan. 

7. Pihak Instansi dan 

Rekanan 

Perangkat yang digunakan adalah PC, yang 

digunakan dalam mengunggah dokumen 

perijinan dan penawaran kepada PT UTCS. 
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No. User Keterangan 

Selain itu menggunakan printer dengan fitur scan 

yang digunakan dalam memindai dokumen 

perijinan yang kemudian di upload ke dalam 

system. Perangkat mobile digunakan dalam 

mengetahui dan memantau dokumen terkait 

apakah ditolak atau diterima. Perangkat mobile 

juga digunakan dalam melihat surat balasan yang 

dikirim oleh PT UTCS terkait dokumen yang 

telah dikirim. 

8. Pelanggan Pelanggan menggunakan perangkat mobile yang 

bertujuan memudahkan customer dalam 

mengakses dan menerima dokumen terkait 

barang yang telah dikirim. Selain itu mobile 

digunakan dalam memperbaharui status 

pengiriman barang. 

9. Gudang Perangkat yang digunakan adalah PC yang 

bertujuan agar memudahkan user dalam 

mengecek dan memperbaharui status barang 

yang akan dikirim. Selain itu tidak jarang gudang 

menggunakan perangkat mobile yang digunakan 

supaya lebih mudah dalam melakukan mobilitas 

dan tidak terpaku pada satu perangkat saja dalam 

menjalankan tugasnya. 
 

F Diagram Input Proses Output 

Setelah melakukan analisa kemudian digambarkan dalam diagram Input 

Proses Output (IPO). Diagram IPO ini memiliki fungsi untuk menentukan masukan 

atau input dan keluaran atau output dari sistem. Data yang dibutuhkan oleh sistem 

akan diolah sesuai dengan fungsi yang sudah dibuat pada sistem. Dari data yang 

sudah diolah, pengguna dapat menentukan keluaran atau ouput yang dibutuhkan 

oleh pengguna maupun keluaran atau output yang sudah dibuat secara otomatis 

pada sistem. Diagram IPO Aplikasi Pengelolaan Dokumen pada PT United Tractors 

Cabang Surabaya dijelaskan pada diagram IPO yang ada pada gambar 3.6 
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Gambar 3.6 Diagram IPO Aplikasi Pengelolaan Dokumen Masuk dan Keluar
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Adapun rincian Diagram Input Proses Output pada gambar 3.6 adalah 

sebagai berikut: 

1. Input 

1.1 Data karyawan 

Data karyawan berisikan nip, id_jabatan, id_departemen, id_bagian, 

nama_karyawan, tanggal_lahir, alamat_kar, no_telepon_kar, 

user_name_kar, jkelkar, foto, dan agama. 

1.2 Data Bagian 

Data bagian berisikan id_departemen, id_bagian, dan nama bagian. 

1.3 Data Jabatan 

Data jabatan berisikan id_jabatan dan nama_jabatan. 

1.4 Data Departemen 

Data departemen berisikan id_departemen dan nama_departemen. 

1.5 Data Pelanggan 

Data pelanggan berisikan id_pelanggan, idk, nama_pelanggan, 

alamat_pel, jkel_pel, no_telp_pel, pas_pel, user_name_pel, 

tanggal_kon_pel, pic, dan id_kategori_pel. 

1.6 Data Dokumen 

Data dokumen berisikan no_dokumen, id_pelanggan, nama_dokumen, 

tanggal_cetak dan file. 

1.7 Data Pengiriman 

Data pengiriman berisikan no_pengiriman, tanggal_terima, tt, penerima, 

bukti_terima, status_pengiriman, dan tanggal_pengiriman. 

1.8 Data Kategori Surat 
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Data kategori surat berisikan id_kategori dan nama_kategori. 

1.9 Data Konfirmasi 

Data konfirmasi berisikan idk, namak, isik, dan status_kon. 

1.10 Data Kategori Pelanggan 

Data Kategori Pelanggan berisikan id_kategori dan 

nama_kategori_pelanggan. 

1.11 Data Surat Masuk 

Data surat masuk berisikan no_surat_masuk, id_kategori, id_instansi, 

tanggal_surat_masuk, tanggal_diterima, status_sm, dan lokasi_sm. 

1.12 Data Instansi 

Data instansi berisikan id_instansi, nama_instansi, alamat_instansi, 

password, no_telp_inst, dan username_ins. 

1.13 Data Surat Balasan 

Data surat balasan berisikan no_surat_keluar, nip, id_kategori, 

id_instansi, idk, tanggal_surat, lokasi_sk, status_sk, dan 

tanggal_konfirnasi_sk. 

2. Proses 

2.1 Mengelola Data Master 

Proses ini dilakukan untuk memasukkan data master yang digunakan pada 

transaksi yang ada pada aplikasi. Fungsi ini dilakukan oleh ABS, Staff 

Administrasi dan EHS. 

2.2 Mengelola Dokumen Pengiriman 

Proses ini dilakukan untuk memproses seluruh data yang digunakan dalam 

pengiriman dokumen. 
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2.3 Mengelola Dokumen Masuk 

Proses ini dilakukan untuk memproses segala dokumen masuk dan 

pendistribusian dokumen tersebut kepada bagian sesuai dengan 

peruntukan dokumen. 

2.4 Mengelola Dokumen Balasan 

Proses ini dilakukan untuk memproses dokumen balasan. Dokumen 

balasan ini timbul dari adanya dokumen masuk yang telah disetujui oleh 

kepala departemen. 

2.5 Mengelola Laporan 

Proses ini dilakukan oleh kepala departemen terkait untuk melihat dan 

menghasilkan laporan tiap periode sesuai dengan keperluan dan 

kebutuhan perusahaan. 

3. Output 

3.1 Daftar Departemen 

Berisi daftar dari seluruh departemen di program aplikasi pengelolaan 

dokumen. 

3.2 Daftar Bagian 

Berisi daftar dari seluruh bagian di program aplikasi pengeloaan 

dokumen. 

3.3 Daftar Jabatan 

Berisi daftar dari seluruh jabatan di program aplikasi pengelolaan 

dokumen. 

3.4 Daftar Karyawan 
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Berisi dafar dari seluruh karyawan di program aplikasi pengelolaan 

dokumen. 

3.5 Daftar Pelanggan 

Berisi daftar dari seluruh pelanggan di program aplikasi pengelolaan 

dokumen. 

3.6 Daftar Dokumen 

Berisi daftar dari seluruh dokumen di program aplikasi pengelolaan 

dokumen. 

3.7 Daftar Pengiriman 

Berisi daftar dari seluruh pengiriman di program aplikasi pengelolaan 

dokumen. 

3.8 Daftar Kategori Surat 

Berisi daftar dari seluruh kategori surat di program aplikasi pengelolaan 

dokumen. 

3.9 Daftar Konfirmasi 

Berisi daftar dari seluruh konfirmasi di program aplikasi pengelolaan 

dokumen. 

3.10 Daftar Kategori_Pelanggan 

Berisi daftar dari seluruh kategori pelanggan di program aplikasi 

pengelolaan dokumen. 

3.11 Informasi Status Dokumen 

Berisi informasi status pengiriman dokumen di program aplikasi 

pengiriman dokumen. 

3.12 Informasi Log Tiap Dokumen 
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Berisi informasi log tiap dokumen di program aplikasi pengelolaan 

dokumen. 

3.13 Informasi Dokumen Masuk 

Berisi informasi dokumen masuk di program aplikasi pengelolaan 

dokumen. 

3.14 Informasi Disposisi 

Berisi informasi disposisi di program aplikasi pengelolaan dokumen. 

3.15 Daftar Instansi 

Berisi daftar instansi di program aplikasi pengelolaan dokumen. 

3.16 Informasi Dokumen Balasan 

Berisi dokumen balasan di program aplikasi pengelolaan dokumen. 

3.17 Laporan Pengiriman Dokumen Tiap Periode Tertentu 

Berisi laporan status pengiriman dokumen pada aplikasi pengelolaan 

dokumen. 

3.18 Laporan Dokumen Masuk Tiap Periode Tertentu 

Berisi laporan dokumen masuk pada aplikasi pengelolaan dokumen. 

3.19 Laporan Dokumen Balasan Tiap Periode Tertentu 

Berisi laporan dokumen balasan pada aplikasi pengelolaan dokumen. 

 

3.3.2 Perancangan Sistem 

Setelah melakukan pembuatan kebutuhan pengguna dan kebutuhan 

pengguna dan kebutuhan perangkat lunak, tahap selanjutnya pada penelitian ini 

adalah pembuatan Arsitektur Sistem, BPMN (Dokumen Invoice ataupun Dokumen 

Penawaran atau Perijinan), Merancang Entity Relationship Diagram (ERD), yang 

berisi: Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM) terletak 
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pada user, serta merancang Data Flow Diagram (DFD) yang berisi: Context 

Diagram, DFD Level 0, dan DFD Level 1. 

A Arsitektur Sistem & Arsitektur Fisik 

A.1 Arsitektur Sistem (Dokumen Invoice) 

Arsitektur sistem pada dokumen invoice digambarkan pada gambar 3.7. 

Berikut adalah penjelasan gambar arsitektur sistem (dokumen invoice): 

1. CS atau BC menginputkan data dokumen PO. 

2. Kasir menerima notifikasi dokumen PO masuk. 

3. Kasir memasukkan data dan mendisposisi dokumen faktur ke ABS atau staf 

administrasi. 

4. Staf administrasi atau ABS memasukan data dokumen Invoice dan 

mendisposisi dokumen kepada PDH atau BOH. 

5. BOH atau PDH menerima notifikasi pengecekan dokumen invoice yang telah 

didisposisi sebelumnya. 

6. BOH atau PDH setelah melakukan pengecekan dokumen invoice, akan 

memberikan keputusan apakah dokumen invoice itu telah sesuai dan lengkap 

atau belum. 

7. Gudang akan menerima notifikasi dokumen invoice yang disetujui. 

8. Gudang akan memperbaharui status barang dan mendisposisi dokumen invoice 

kepada kurir untuk melakukan pengiriman 

9. Kurir akan menerima notifikasi dokumen invoice ketika barang sudah siap 

dikirim 

10. Security akan menerima notifikasi pengecekan kesesuaian dokumen dengan 

barang yang akan dikirim. 



80 
 

 

 

 

  

G
am

b
ar

 3
.7

 A
rs

it
ek

tu
r 

S
is

te
m

 (
D

o
k
u
m

en
 

In
v
o
ic

e)
 

 



81 
 

 

11. Security akan memberikan persetujuan dokumen ketika dokumen dengan 

barang yang akan dikirim telah sesuai. 

12. Ketika barang sudah sampai, customer akan memberikan TTD kepada 

dokumen SPB dan kurir akan memasukan SPB yang telah di TTD oleh 

customer ke aplikasi. 

13. Staff Administrasi atau ABS akan menerima notifikasi terkait dokumen SPB 

yang telah dimasukan oleh kurir. 

14. Staff Adminstrasi atau ABS memasukan dokumen tanda terima (tt) terkait 

dokumen yang telah diterima oleh customer. 

15. Customer akan menerima dokumen TT yang telah diterbitkan oleh pihak UT. 

16. Selain menerima dokumen TT, customer dapat melihat seluruh status dokumen 

invoice yang telah dikirimkan oleh UT. 

 

A.2 Arsitektur Sistem (Dokumen Penawaran dan Perijinan) 

Arsitektur sistem pada Dokumen Penawaran dan Perijinan digambarkan 

pada gambar 3.8. Berikut adalah penjelasan dari gambar arsitektur sistem (dokumen 

penawawan dan perijinan). 

1. Pihak instansi atau rekanan akan memasukan dokumen penawaran atau 

perijinan yang akan dikirim kepada UT. 

2. Resepsionis akan menerima notifikasi dokumen masuk. 

3. Resepsionis akan memfiler dan mendisposisi kepada departemen terkait sesuai 

kategori surat. 

4. Kepala departemen akan menerima notifikasi terkait dokumen perijinan atau 

penawaran yang masuk. 
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5. Kepala departemen akan memberikan keputusan apakah surat tersebut diterima 

atau tidak. 

6. Kepala departemen akan membuat balasan terkait penawaran yang disetujui. 

7. Bagian EHS akan menerima dokumen terkait dokumen perijinan yang disetujui 

oleh kepala departemen. 

8. Bagian EHS akan memasukan dokumen balasan terkait penawaran yang 

disetujui. 

9. Penyelia akan menerima notifikasi dokumen perijinan masuk yang disetujui. 

10. Pihak instansi atau rekanan akan menerima notifikasi surat yang telah dikirim 

oleh UT dan dapat membaca dokumen tersebut. Selain itu pihak instansi atau 

rekanan dapat melihat status dokumen yang dikirimkan kepada UT. 

 

A.3 Arsitektur Fisik 

Arsitektur fisik merupakan gambaran sebuah sepesifikasi teknologi yang 

digunakan untuk mengimplementasi sistem informasi. Arsitektur fisik juga 

berfungsi untuk menentukan teknologi yang akan dipakai untuk 

mengimplementasikan satu atau lebih sistem informasi. Arsitektur fisik berfungsi 

sebagai outline untuk desain, kosntruksi, dan implementasi terperinci. Gambarn 

dari arsitektur fisik aplikasi pengelolaan dokumen masuk dan keluar dapat 

digambarkan pada gambar 3.9. 
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B Sitemap 

Sitemap merupakan salah satu alat yang membantu untuk mempermudah 

pengenalan peta situs pada suatu website. Sitemap juga membantu untuk 

mempermudah penjelasan perancangan aplikasi penilaian kinerja ini, sitemap dapat 

dilihat pada gambar 3.10 

 

 

Gambar 3.10 Sitemap Aplikasi Pengelolaan Dokumen Masuk dan Keluar 
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Gambar 3.10 Sitemap Aplikasi Pengelolaan Dokumen Masuk dan Keluar 

(Lanjutan) 
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Gambar 3.10 Sitemap Aplikasi Pengelolaan Dokumen Masuk dan Keluar 

(Lanjutan) 
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Gambar 3.10 Sitemap Aplikasi Pengelolaan Dokumen Masuk dan Keluar 

(Lanjutan) 
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Gambar 3.10 Sitemap Aplikasi Pengelolaan Dokumen Masuk dan Keluar 

(Lanjutan) 

 

Pada gambar 3.10 terlihat gambaran umum dari aplikasi sistem 

pengelolaan dokumen yang dibuat. Penjelasan dari gambar di atas dapat dilihat 

pada tabel 3.48 di bawah ini. 

Tabel 3.48 Sitemap aplikasi pengelolaan dokumen masuk dan keluar pada PT 

United Tractors Cabang Surabaya 
 

No. Halaman Sub bagian Penjelasan 

1 Data Master 1. Data Pelanggan 

2. Data Dokumen 

3. Data Pengiriman 

4. Data Konfirmasi 

Halaman ini digunakan oleh 

BC,CS, ABS, dan Staff 

Administrasi dalam 

mengelola data dokumen 
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No. Halaman Sub bagian Penjelasan 

5. Data Kategori 

Pelanggan 

yang dikirimkan ke 

pelanggan. 

1. Data Departemen 

2. Data Bagian 

3. Data Karyawan 

4. Data Jabatan 

5. Data Kategori Surat 

6. Data Konfirmasi 

Halaman ini digunakan oleh 

bagian EHS untuk 

mengelola data yang 

digunakan pada aplikasi 

yang dibuat. 

2 Data 

Pengiriman 

Dokumen 

Data Pengecekan 

Kelengkapan dokumen 

Halaman ini digunakan oleh 

BOH dan PDH dalam 

melakukan pengecekan 

kelengkapan dokumen. 

Data Pengecekan 

Ketersediaan Barang 

Halaman ini digunakan oleh 

gudang dalam 

memperbaharui data 

ketersediaan barang, 

sehingga proses pengiriman 

dapat dilakukan oleh kurir 

Data Pengecekaan 

Kesesuaian Dokumen 

dengan Barang 

Halaman ini digunakan oleh 

security dalam melakukan 

pengecekan kesesuaian 

dokumen dengan barang. 

Data Pengiriman Kurir Halaman ini digunakan oleh 

kurir dalam mengirimkan 

dokumen dan barang 

terkait. Selain itu juga, 

halaman ini digunakan oleh 

kurir dalam mengunggah 

bukti pengiriman untuk 

diterima oleh kantor. 

Konfirmasi Pelanggan Halaman ini digunakan 

pelanggan dalam 

memperbaharui dan 

mengkonfirmasi 

pengiriman barang setelah 

dilakukan pengiriman oleh 

kurir 

Unggah Dokumen TT Halaman ini digunakan oleh 

ABS dan Staff Administrasi 

dalam mengunggah 

dokumen TT ke pelanggan. 

Histori Pengiriman Halaman ini digunakan oleh 

pelanggan untuk 

mengetahui status 

pengiriman dan mengetahui 

dokumen yang diterima 

terkait pengiriman. 
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No. Halaman Sub bagian Penjelasan 

 Hapus Dokumen Halaman ini digunakan 

ABS dan Staf Administrasi 

dalam menghapus data 

pengiriman dokumen yang 

sudah tidak diperlukan. 

3 Data Surat 

Masuk 

1. Kirim Surat 

2. Dokumen Balasan 

Halaman ini digunakan oleh 

pihak instansi dalam 

mengirimkan dokumen 

ataupun mendapatkan 

balasan terkait dokumen 

yang telah dikirimkan. 

  Disposisi Dokumen Halaman ini digunakan oleh 

resepsionis dalam 

mendisposisi dokumen 

yang ada sesuai dengan 

peruntukan dan tujuan surat 

masuk 

  Persetujuan Dokumen Halaman ini digunakan oleh 

kepala departemen terkait 

dalam memberikan 

keputusan terkait dokumen 

yang telah dikirimkan oleh 

pihak instansi. Jika 

disetujui, halaman ini 

digunakan dalam 

mengirimkan dokumen 

balasan terkait dokumen 

masuk yang telah diterima 

(dokumen penawaran). 

Halaman ini juga berfungsi 

dalam meneruskan 

dokumen kepada penyelia 

dan ehs (dokumen 

perijinan). 

  Baca dokumen Halaman ini digunakan oleh 

penyelia yang berfungsi 

dalam membaca dokumen 

terkait perijinan yang telah 

diterima. 

  Hapus Dokumen Halaman ini digunakan Ehs 

Sr dalam menghapus data 

dokumen masuk dan 

balasan yang sudah tidak 

diperlukan. 

 

C Perancangan Proses 
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Perancangan proses merupakan tahap yang dilakukan selanjutnya setelah 

melakukan analisa terhadap sistem, mendapatkan gambaran dengan jelas tentang 

apa yang dikerjakan pada analisa sistem, maka dilanjutkan dengan memikirkan 

bagaimana membentuk dan membangun sistem tersebut. Perancangan proses 

merupakan suatu fase dimana diperlukan suatu keahlian perancangan untuk 

elemen-elemen komputer yang digunakan dalam sistem. Tahapan perancangan 

proses dijelaskan menggunakan alur proses bisnis, diagram konteks, diagram 

berjenjang dan Data Flow Diagram (DFD). 

 

C.1 Alur Proses Bisnis 

Dalam alur proses bisnis pengelolaan dokumen saat ini dapat digambarkan 

pada gambar 3.3 untuk dokumen invoice dan gambar 3.2 untuk dokumen 

penawaran ataupun perijinan yang merupakan BPMN solusi yang telah dibuat 

untuk mengatasi permasalahan. 

 

C.2 Context Diagram 

Context diagram atau yang dikenal sebagai diagram konteks merupakan 

diagram yang terdiri dari sebuah proses yang menggambarkan ruang lingkup dari 

suatu aplikasi. Diagram konteks merupakan tingkatan tertinggi dalam diagram 

aliran data dan hanya memuat satu proses, menunjukkan sistem secara keseluruhan. 

Proses tersebut dilambangkan dan diberi angka nol. Semua entitas eksternal yang 

ditunjukkan oleh diagram konteks berikut aliran-aliran data utama dan dari sistem. 

Pada gambar 3.11 merupakan entitas yang berinteraksi dengan sistem, hal ini juga 

berkaitan dengan peran yang diterapkan pada aplikasi. Entitas yang ada pada 

aplikasi yaitu : CS, BC, Kasir, ABS, Staf Administrasi, BOH, PDH, Gudang, 
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Security, Kurir, Pelanggan, Pihak Instansi, Resepsionis, Kepala Departemen, EHS, 

dan Penyelia. 

 

 

Gambar 3.11 Context Diagram Aplikasi Sistem Pengelolaan Dokumen UTCS 

 



94 
 

 

 

Gambar 3.11 Context Diagram Aplikasi Sistem Pengelolaan Dokumen UTCS 

(Lanjutan) 
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Gambar 3.11 Context Diagram Aplikasi Sistem Pengelolaan Dokumen UTCS 

(Lanjutan) 

 

C.3 Diagram Jenjang Proses 

Setelah mendesain diagram konteks, maka langkah selanjutnya yang 

dilakukan adalah membuat dan mendesain diagram berjenjang. Diagram jenjang 

menggambarkan keseluruhan proses yang berjalan pada aplikasi sistem 

pengelolaan dokumen masuk dan keluar UTCS. Proses-proses tersebut dibagi 

menjadi 4 level diagram, mulai dari level 0 sampai level 2, dan untuk penjelasan 

dari setiap proses maka dikelompokkan sesuai dengan fungsi dari proses tersebut. 
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Pada gambar 3.12 merupakan gambaran dari diagram, jenjang proses level 

0, dari aplikasi sistem pengelolaan dokumen pada UTCS. Lima fungsi yang terdapat 

pada diagram jenjang dijabarkan dan dijelaskan sesuai dengan fungsinya. Fungsi 

tersebut meliputi: mengelola data master, mengelola dokumen pengiriman, 

mengelola dokumen masuk, mengelola dokumen balasan dan mengelola laporan. 

 

1. Proses Mengelola Data Master 

Gambar 3.13 merupakan diagram jenjang proses level 1 proses mengelola 

data master, proses ini berfungsi untuk mengelola keseluruhan data master. 

 

 

Gambar 3.13 Diagram Jenjang Proses Level 1 Mengelola Data Master 

 

2. Proses Mengelola Master Karyawan 

Gambar 3.14 merupakan diagram jenjang level 2, proses tersebut berfungsi 

untuk mengelola data karyawan pada aplikasi sistem pengelolaan dokumen. 
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Gambar 3.14 Diagram Jenjang Proses Level 2 Mengelola Data Dokumen. 

  

3. Proses Mengelola Dokumen Pengiriman 

Gambar 3.15 merupakan diagram jenjang proses level 1 proses mengelola 

data dokumen pengiriman, proses ini berfungsi untuk mengelola keseluruhan 

data dokumen dan data pengiriman. 

 

 

Gambar 3.15 Diagram Jenjang Proses Level 1 Pengiriman Dokumen 



99 
 

 

4. Proses Mengelola Dokumen Masuk 

Gambar 3.16 merupakan diagram jenjang proses level 1 proses mengelola 

dokumen masuk, proses tersebut berfungsi untuk mengelola dan menyimpan 

data dokumen masuk yang telah dikirimkan oleh pihak instansi.  

 

 

Gambar 3.16 Diagram Jenjang Proses Level 1 Mengelola Dokumen Masuk 

 

5. Proses Mengelola Dokumen Keluar 

Gambar 3.17 merupakan diagram jenjang proses level 1 proses mengelola 

dokumen masuk, proses tersebut berfungsi untuk mengelola dokumen masuk 

dan mendisposisi dokumen terkait kepada bagian terkait. 

 

 

Gambar 3.17 Diagram Jenjang Proses Level 1 Mengelola Dokumen Keluar 



100 
 

 

C.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

DFD level 0 merupakan hasil decompose dari diagram konteks, yang 

merupakan hasil penjabaran detil aliran dari proses yang ada didalamnya. Data 

Flow Diagram (DFD) level 0 akan ditampilkan pada gambar 3.18. 

 

 

Gambar 3.18 Diagram DFD Level 0 
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Gambar 3.18 Diagram DFD Level 0 (Lanjutan) 
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Gambar 3.18 Diagram DFD Level 0 (Lanjutan) 
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Gambar 3.18 Diagram DFD Level 0 (Lanjutan) 
 



104 
 

 

 

Gambar 3.18 Diagram DFD Level 0 (Lanjutan) 
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Gambar 3.18 Diagram DFD Level 0 (Lanjutan) 

 

C.5 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 

Pada pembuatan Flow diagram (DFD) level satu ini memiliki fungsi 

dalam menjelaskan alur sistem secara detail. Tujuh fungsi yang akan dijelaskan 

berdasarkan urutan proses pada aplikasi. 
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1. Mengelola Data Master 

Pada DFD level 1 proses mengelola data master, menjelaskan secara umum 

proses yang dilakukan saat mencatat data master dijelaskan pada gambar 3.19. 

 

 

Gambar 3. 19 DFD Level 1 Mengelola Data Master 
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Gambar 3.19 DFD Level 1 Mengelola Data Master (Lanjutan) 

 

2. Mengelola Dokumen Pengiriman 

Pada DFD level 1 proses mengelola dokumen pengiriman, menjelaskan secara 

umum proses yang dilakukan saat mencatat status pengiriman dokumen 

dijelaskan pada gambar 3.20. 
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Gambar 3. 20 DFD Level 1 Mengelola Dokumen Pengiriman 
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3. Mengelola Dokumen Masuk 

Pada DFD level 1 proses mengelola dokumen masuk, menjelaskan secara 

umum proses yang dilakukan saat mencatat data dokumen masuk dijelaskan 

pada gambar 3.21. 

 

 

Gambar 3.21 DFD Level 1 Mengelola Dokumen Masuk 
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4. Mengelola Dokumen Balasan 

Pada DFD level 1 proses mengelola dokumen balasan, menjelaskan secara 

umum proses yang dilakukan saat mencatat data dokumen balasan dijelaskan 

pada gambar 3.22. 

 

 

Gambar 3.22 DFD Level 1 Mengelola Dokumen Balasan 
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C.5 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 

DFD level 2 merupakan hasil decompose dari DFD level 1, yang 

merupakan hasil penjabaran detil aliran dari proses mengelola data jabatan. DFD 

level 2 membaca dokumen digambarkan dalam gambar 3.23 

 

 
Gambar 3.23 DFD Level 2 Membaca Laporan 

 

C.6 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 

DFD level 2 merupakan hasil decompose dari DFD level 1, yang 

merupakan hasil penjabaran detil aliran dari proses mengelola data jabatan. DFD 

level 2 mengelola data master karyawan digambarkan dalam gambar 3.24. 
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Gambar 3.24 DFD Level 2 Mengelola Data Master Karyawan 
 

D Perancangan Data 

D.1 Rancangan Basis Data 

Tahap selanjutnya setelah merancang desain proses dari aplikasi dengan 

menggunakan software requirement kemudian context diagram dan data flow 

diagram, maka proses selanjutnya yaitu merancang basis data. Pada tahap 

merancang basis data digunakan beberapa cara yaitu:  

1. Membuat ERD 

Pada pembuatan ERD ini dijelaskan mengenai hubungan antar entitas, untuk 

mempermudah dalam melihat entitas dan hubungan antar entitas tersebut. 
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Selanjutnya ERD digambarkan dalam bentuk Conceptual Data Model. ERD 

dari aplikasi sistem pengelolaan dokumen dapat dilihat pada gambar 3.25 

2. Membuat Conceptual Data Model (CDM) 

CDM menggambarkan secara keseluruhan dari konsep tersetruktur basis data 

yang dirancang untuk suatu sistem. CDM ini menampilkan hubungan antar 

entitas beserta atribut yang dimiliki setiap entitas. Setiap entitas memiliki satu 

key atribut yang berfungsi sebagai identitas dari entitas tersebut.  

CDM pada sistem pengelolaan dokumen ini merupakan hasil dari data store 

yang ada pada DFD. Berdasarkan pemetaan data store tersebut, menghasilkan 

13 entitas, yaitu Data Departemen, Data Bagian, Data Karyawan, Data Jabatan, 

Data Pengiriman, Data Disposisi, Data Dokumen, Data Pelanggan, Data 

Konfirmasi, Data Surat Masuk, Data Surat Keluar, Data Kategori Surat, dan 

Data Pihak Instansi/Rekanan. CDM dari aplikasi pengelolaan dokumen yang 

dibuat dapat dilihat pada gambar 3.26. 

3. Membuat Physical Data Model (PDM) 

PDM menggambarkan secara detil tentang basis data yang dirancang untuk 

aplikasi pengelolaan dokumen yang berasal dari pemetaan CDM. Pada PDM 

telah tergambar jelas relasi antar tabel beserta primary key dan foreign key dari 

masing-masing tabel. Semua tabel yang diimplementasikan secara lengkap 

pada gambar 3.27 
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Gambar 3.25 ERD Aplikasi Pengelolaan Dokumen Masuk dan Keluar 
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Gambar 3.26 CDM Aplikasi Pengelolaan Dokumen Masuk dan Keluar
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Gambar 3.27 PDM Aplikasi Pengelolaan Dokumen Masuk dan Keluar
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D.2 Struktur Tabel 

Pada struktur tabel ini dijelaskan tentang semua tabel yang digunakan 

dalam perancangan aplikasi pengelolaan dokumen. Pada tiap tabel dijelaskan nama 

tabel, struktur kolom, tipe data masing-masing kolom, key (primary dan foreign), 

fungsi masing-masing kolom serta keterangan tabel yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Tabel Departemen 

Nama Tabel : Departemen. 

Primary Key : Id_Departemen. 

Fungsi  : Untuk menyimpan data departemen. 

 

Tabel 3.49 Struktur Tabel Departemen 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 Id_Departemen Char(4) Primary Key ID departemen ini 

muncul otomatis dengan 

ketentuan D-urutan data 

sesuai database. Contoh 

D001, D002, dst 

2 Nama_Departemen Varchar(20) Not Null Nama dari departemen 

 

b. Tabel Bagian 

Nama Tabel : Bagian. 

Primary Key : Id_Bagian, Id_Departemen. 

Fungsi  : Untuk menyimpan data bagian. 

 

Tabel 3.50 Struktur Tabel Bagian 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 Id_Departemen Char(4) Primary Key 

Foreign Key 

ID departemen 

didapat dari data id 

departemen yang 



118 
 

 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

telah tersimpan 

didatabase 

2 Nama_Bagian  Varchar(30) Not Null Nama dari bagian 

3 Id_Bagian Char(4) Primary Key ID bagian ini muncul 

otomatis dengan 

ketentuan B-urutan 

data sesuai dengan 

data yang tersimpan 

di database. Contoh : 

B001, B002, dst 

 

c. Tabel Jabatan 

Nama Tabel : Jabatan. 

Primary Key : Id_Jabatan. 

Fungsi  : Untuk menyimpan data jabatan. 

 

Tabel 3.51 Struktur Tabel Jabatan 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 Id_Jabatan Char(4) Primary Key ID jabtan ini muncul 

otomatis dengan 

ketentuan J-urutan 

data sesuai dengan 

data yang tersimpan 

di database. Contoh : 

J001, J002, dst 

2 Nama_Jabatan Varchar(20) Not Null Nama dari jabatan 

 

d. Tabel Pengiriman 

Nama Tabel : Pengiriman. 

Primary Key : No_Pengiriman. 

Fungsi  : Untuk menyimpan data pengiriman. 
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Tabel 3.52 Struktur Tabel Pengiriman 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 No_Pengiriman Char(9) Primary Key Nomor 

pengiriman ini 

berisi nomor 

sesuai dengan 

dokumen 

pengiriman yang 

telah keluar dari 

SAP dan terdiri 

dari 9 digit 

2 Tanggal_Terima Datetime Null Tanggal terima 

pengiriman 

3 TT Varchar(30) Null Dokumen tanda 

terima 

pengiriman 

4 Penerima Varchar(20) Null Penerima 

dokumen 

pengiriman 

5 Bukti_Terima Varchar(30) Null Bukti terima dari 

pengiriman 

6 Status_Pengiriman Varchchar(20) NotNull Status dari 

pengiriman 

7 Tanggal_Pengirim

an 

Datetime Null Tanggal dari 

pengiriman 

 

e. Tabel Karyawan 

Nama Tabel : Karyawan.  

Primary Key : NIP. 

Fungsi  : Untuk menyimpan data karyawan. 

 

Tabel 3.53 Struktur Tabel Karyawan 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 NIP Char(9) Primary Key Berisi NIP atau 

Nomor Induk 

Pegawai yang 

dimiliki oleh 

karyawan dan 

terdiri dari 9 digit. 

2 Id_Jabatan Char(4) Foreign Key ID Jabatan didapat 

dari data id jabatan 

yang telah 
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No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

tersimpan 

didatabase 

3 Id_Departemen Char(4) Foreign Key ID departemen 

didapat dari data id 

departemen yang 

telah tersimpan 

didatabase 

4 Id_bagian Char(4) Foreign Key ID bagian didapat 

dari data id bagian 

yang telah 

tersimpan 

didatabase 

5 Nama_Karyawan Varchar(30) Not Null Nama dari 

karyawan 

6 Tanggal_Lahir Date Not Null Tanggal lahir dari 

karyawan 

7 Alamat_Kar Varchar(30) Not Null Alamat dari 

karyawan 

8 No_Telepon_Kar Varchar(20) Not Null No telepon dari 

karyawan 

9 User_Name_Kar Varchar(10) Not Null Username dari 

karyawan 

10 Password_Kar Varchar(10) Not Null Password dari 

karyawan 

11 JkelKar Varchar(10) Not Null Jenis kelamin dari 

karyawan 

12 Foto Varchar(150) Not Null Foto dari karyawan 

13 Agama Varchar(15) Not Null Agama dari 

karyawan 

 

f. Tabel Disposisi 

Nama Tabel : Disposisi. 

Primary Key : NIP, No_Surat_Masuk, dan Id_Disposisi. 

Fungsi  : Untuk menyimpan data disposisi. 

 

Tabel 3.54 Struktur Tabel Disposisi 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 NIP Char(8) Primary Key 

Foreign Key 

NIP didapat dari 

data NIP yang telah 

tersimpan 

didatabase 
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No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

2 No_Surat_Masuk Varchar(5) Primary Key 

Foreign Key 

No surat masuk 

didapat dari data 

No surat masuk 

yang telah 

tersimpan 

didatabase 

3 Id_Disposisi Char(4) Primary Key ID disposisi ini 

muncul otomatis 

dengan ketentuan 

D-urutan data 

sesuai dengan data 

yang tersimpan di 

database. Contoh : 

D001, D002, dst 

4 IDK Char(4) Foreign Key ID Konfirmasi 

didapat dari data 

konfirmasi yang 

telah tersimpan 

didalam database 

5 Tanggal_Disposisi Datetime Not Null Tanggal dari 

disposisi 

6 Keterangan Varchar(20) Not Null Keterangan dari 

disposisi 

7 Tujuan_dis Varchar(35) Not Null Tujuan dari 

disposisi 

 

g. Tabel Surat Masuk 

Nama Tabel : Surat_Masuk. 

Primary Key : No_Surat_Masuk. 

Fungsi  : Untuk menyimpan data surat masuk. 

 

Tabel 3.55 Struktur Tabel Surat Masuk 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 No_Surat_Masuk Char(5) Primary 

Key 

No surat masuk ini 

muncul otomatis 

dengan ketentuan 

SM-urutan data 

sesuai dengan data 

yang tersimpan di 

database. Contoh : 
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No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

SM001, SM002, 

dst 

2 Id_Kategori Char(5) Foreign 

Key 

ID Kategori 

didapat dari data 

kategori surat yang 

telah tersimpan 

didatabase 

3 Id_Instansi Char(4) Foreign 

Key 

ID Instansi didapat 

dari data Instansi 

yang telah 

tersimpan 

didatabase 

4 Tanggal_Surat_Masuk Datetime Not Null Tanggal dari surat 

masuk 

5 Tanggal_Diterima Datetime Not Null Tanggal diterima 

6 Status_SM Varchar(20) Not Null Status dari surat 

masuk 

7 Lokasi_SM Varchar(30) Not Null Lokasi 

penyimpanan dari 

surat masuk 

 

h. Tabel Log 

Nama Tabel : Log 

Primary Key : No_Dokumen, NIP dan No_Pengiriman. 

Fungsi  : Untuk menyimpan data log. 

 

Tabel 3.56 Struktur Tabel Log 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 No_Dokumen Char(4) Primary Key 

Foreign Key 

Nomor dokumen 

didapat dari data 

dokumen yang telah 

tersimpan didatabase 

2 NIP Varchar(30) Primary Key 

Foreign Key 

NIP didapat dari data 

NIP yang telah 

tersimpan didatabase 

3 No_Pengiriman Char(4) Foreign Key No Pengiriman 

didapat dari data No 

Pengiriman yang telah 

tersimpan didatabase 

4 Tanggal_Log Datetime Not Null Tanggal dari log 
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i. Tabel Kategori Surat 

Nama Tabel  : Kategori_Surat. 

Primary Key : Id_Kategori. 

Fungsi  : Untuk menyimpan data kategori surat. 

 

Tabel 3.57 Struktur Tabel Kategori Surat 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 Id_Kategori Char(5) Primary Key ID kategori surat ini 

muncul otomatis 

dengan ketentuan KS-

urutan data sesuai 

dengan data yang 

tersimpan di database. 

Contoh : KS001, 

KS002, dst 

2 Nama_Kategori Varchar(20) Not Null Nama dari kategori 

surat 

 

j. Tabel Surat Keluar 

Nama Tabel : Surat_Keluar. 

Primary Key : No_Surat_Keluar. 

Fungsi  : Untuk menyimpan data surat keluar. 

 

Tabel 3.58 Struktur Tabel Surat Keluar 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 No_Surat_Keluar Char(5) Primary Key No surat keluar ini 

muncul otomatis 

dengan ketentuan 

SK-urutan data 

sesuai dengan data 

yang tersimpan di 

database. Contoh : 

SK001, SK002, dst 

2 NIP Char(8) Foreign Key NIP didapat dari 

data NIP yang telah 

tersimpan 

didatabase 
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No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

3 Id_Kategori Char(5) Foreign Key ID Kategori 

didapat dari data 

kategori surat yang 

telah tersimpan 

didatabase 

4 Id_Instansi Char(4) Foreign Key ID instansi didapat 

dari data instansi 

yang telah 

tersimpan 

didatabase 

5 IDK Char(4) Foreign Key ID Konfirmasi 

didapat dari data 

konfirmasi yang 

telah tersimpan 

didatabase 

6 Tanggal_Surat Datetime Not Null Tanggal dari surat 

keluar 

7 Lokasi_SK Varchar(100) Not Null Lokasi 

penyimpanan dari 

surat keluar 

8 Status_SK Varchar(200) Not Null Status dari surat 

keluar 

 

k. Tabel Dokumen 

Nama Tabel : Dokumen. 

Primary Key : No_Dokumen. 

Fungsi  : Untuk menyimpan data dokumen. 

 

Tabel 3.59 Struktur Tabel Dokumen 

No Field Tipe Data Constrai

nt 

Keterangan 

1 No_Dokumen Char(8) Foreign 

Key 

No surat keluar ini 

muncul otomatis 

dengan ketentuan 

untuk alat berat 

(POAB,FKTRAB,IN

VAB) untuk 

spareparts 

(POSP,FKTRSP,INV

SP)-urutan data sesuai 

dengan data yang 
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No Field Tipe Data Constrai

nt 

Keterangan 

tersimpan di database. 

Contoh : 

INVAB_001, 

POAB_001_001, 

FKTRAB_001  dst. 

2 Id_Pelanggan Char(7) Not Null ID pelanggan didapat 

dari data pelanggan 

yang telah tersimpan 

didatabase 

3 Nama_Dokumen Char(1024) Primary 

Key 

Nama dari dokumen 

pengiriman 

4 Tanggal_Cetak Date Not Null Tanggal cetak dari 

dokumen pengiriman 

5 File Varchar(1024) Not Null Lokasi penyimpanan 

dari dokumen 

pengiriman 

 

l. Tabel Pelanggan 

Nama Tabel : Pelanggan. 

Primary Key : Id_Pelanggan. 

Fungsi  : Untuk menyimpan data pelanggan. 

 

Tabel 3.60 Struktur Tabel Pelanggan 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 Id_Pelanggan Char(7) Primary Key Id pelanggan ini 

muncul otomatis 

dengan dan 

menambil 4 digit 

dari kategori 

pelanggan kemudian 

diikuti oleh urutan 

sesuai dengan 

database. Contoh : 

kategori dari 

pelanggan adalah 

Perorangan, jadi 

untuk id pelanggan 

dan diambil 4 digit 

depan menjadi 
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No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

PERO adalah 

PERO001 dst 

2 IDK Varchar(4) Foreign Key ID konfirmasi 

didapat dari data 

konfirmasi yang 

telah tersimpan 

didatabase 

3 Id_Katpel Char(7) Foreign Key ID kategori 

pelanggan didapat 

dari data kategori 

pelanggan yang telah 

tersimpan didatabase 

4 Nama_Pelanggan Varchar(30) Not Null Nama dari 

pelanggan 

5 Alamat_Pel Varchar(30) Not Null Alamat dari 

pelanggan 

6 Jkel_Pel Varchar(10) Not Null Jenis kelamin dari 

pelanggan 

7 No_Telp_Pel Varchar(20) Not Null Nomor telepon dari 

pelanggan 

8 Pas_Pel Varchar(10) Not Null Password dari 

pelanggan 

9 User_Name_Pel Varchar(10) Not Null Username dari 

pelanggan 

 

m. Tabel Konfirmasi 

Nama Tabel : Konfirmasi. 

Primary Key : IDK. 

Fungsi  : Untuk menyimpan data konfirmasi. 

 

Tabel 3.61 Struktur Tabel Konfirmasi 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 IDK Char(4) Primary Key ID Konfirmasi ini 

muncul otomatis 

dengan ketentuan K-

urutan data sesuai 

dengan data yang 

tersimpan di database. 

Contoh : K001, K002, 

dst 

2 NamaK Varchar(20) Not Null Nama dari konfirmasi 
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No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

3 IsiK Varchar(50) Not Null Isi dari konfirmasi 

4 Status_Kon Varchar(10) Not Null Status dari konfirmasi 

 

n. Tabel Kon_Pengiriman 

Nama Tabel : Kon_Pengiriman. 

Primary Key : IDK, dan No_Pengiriman. 

Fungsi  : Untuk menyimpan data konfirmasi pengiriman. 

 

Tabel 3.62 Struktur Tabel Konfimasi Pengiriman 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 IDK Char(4) Primary Key 

Foreign Key 

ID konfirmasi didapat 

dari data konfirmasi 

yang telah tersimpan 

didatabase 

2 No_Pengiriman Char(9) Primary Key 

Foreign Key 

No pengiriman 

pelanggan didapat dari 

data pengiriman yang 

telah tersimpan 

didatabase 

 

o. Tabel Pihak Instansi 

Nama Tabel : Pihak_Instansi. 

Primary Key : ID_Instansi. 

Fungsi  : Untuk menyimpan data instansi. 

 

Tabel 3.63 Struktur Tabel Pihak Instansi 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 Id_Instansi Char(4) Primary 

Key 

ID Instansi ini muncul 

otomatis dengan 

ketentuan I-urutan data 

sesuai dengan data yang 

tersimpan di database. 

Contoh : I001, I002, dst 

2 Nama_Instansi Varchar(30) Not Null Nama dari instansi 

3 Alamat_Instansi Varchar(40) Not Null Alamat dari instansi 



128 
 

 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

4 Password Varchar(10) Not Null Pasword dari instansi 

5 No_Telp_Inst Varchar(20) Not Null Nomor telepon dari 

instansi 

6 UserName_Ins Varchar(10) Not Null Username dari instansi 

 

p. Tabel Kat_Pel 

Nama Tabel : Kategori Pelanggan. 

Primary Key : Id_Katpel. 

Fungsi  : Untuk menyimpan data kategori pelanggan. 

 

Tabel 3.64 Struktur Tabel Kategori Pelanggan 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 Id_Katpel Char(7) Primary Key ID kategori pelanggan 

ini muncul otomatis 

dengan ketentuan 

KAPE-urutan data 

sesuai dengan data yang 

tersimpan di database. 

Contoh : KAPE001, 

KAPE002, dst 

2 Nama_Katpel Varchar(100) Not Null Nama dari kategori 

pelanggan 

 

E Perancangan Antar Muka Pengguna 

Perancangan antar muka pengguna merupakan acuan dalam membuat dan 

merancang tampilan dari aplikasi sistem pengelolaan dokumen. Aplikasi sistem 

pengelolaan dokumen dirancang berbasis web, sehingga perancangan antarmuka 

berbentuk halaman web. Rancangan antarmuka akan dibagi dan dijelaskan 

berdasarkan aktor yang menggunakan aplikasi sistem pengelolaan dokumen ini. 

Aktor tersebut adalah BC, CS, Kasir, ABS, Staf Administrasi, BOH, ADH, PDH, 

SDH, Gudang, Security, Kurir, Pelanggan, Pihak Instansi, Resepsionis, Karyawan, 

dan Pelanggan.  
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E.1    Antar Muka Pengguna BC dan CS 

BC dan CS memiliki beberapa proses dalam aplikasi sistem pengelolaan 

dokumen masuk dan keluar yaitu halaman utama (dashboard), halaman master data 

pelanggan, kategori pelanggan, dan master dokumen. 

1. Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman utama (dashboard) berisi informasi dokumen masuk yang belum 

dibaca. Rancangan halaman utama (dashboard) digambarkan pada gambar 

3.28. 

 

 

Gambar 3.28 Rancangan Halaman Dashboard BC dan CS 

 

2. Halaman Master Data Pelanggan 

Halaman master data pelanggan ini berfungsi untuk menampilkan data 

pelanggan dan dapat melakukan aksi kirim (untuk mengirimkan notifikasi), 

edit dan detil data pelanggan. Rancangan halaman master data pelanggan dapat 

digambarkan pada gambar 3.29. 
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Gambar 3. 29 Rancangan Halaman Kelola Data Pelanggan 

 

3. Halaman Master Kategori Pelanggan 

Halaman master kategori pelanggan ini berfungsi untuk menampilkan data 

kategori pelanggan dan dapat melakukan aksi edit. Rancangan halaman master 

data  kategori pelanggan dapat digambarkan pada gambar 3.30. 

 

 

Gambar 3.30 Rancangan Halaman Kelola Data Pelanggan 
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4. Halaman Master Dokumen 

Halaman master data dokumen ini berfungsi untuk menampilkan data dokumen 

dan dapat melakukan aksi download dokumen. Rancangan halaman master 

data pelanggan dapat digambarkan pada gambar 3.31. 

 

 

Gambar 3.31 Rancangan Halaman Kelola Data Dokumen 

 

5. Halaman Baca Dokumen 

Halaman ini berisikan seluruh dokumen masuk yang telah disetujui dan 

diterima oleh kepala departemen (Dokumen Perijinan). Rancangan halaman 

baca dokumen ini digambarkan pada gambar 3.32. 

 

 

Gambar 3.32 Rancangan Halaman Baca Dokumen 



132 
 

 

E.2    Antar Muka Pengguna Kasir 

Kasir memiliki beberapa proses pada aplikasi sistem pengelolaan 

dokumen masuk dan keluar yaitu halaman utama (dashboard), mengelola data 

dokumen (faktur) dan baca dokumen. 

1. Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman utama ini berisi informasi berupa jumlah dokumen po yang perlu 

diproses, dan jumlah dokumen masuk terkait perijinan yang diterima. 

Rancangan halaman dashboard digambarkan pada gambar 3.33. 

 

 

Gambar 3. 33 Rancangan Halaman Utama Kasir 

 

2. Mengelola Data Dokumen (Faktur) 

Halaman data dokumen (faktur) ini digunakan kasir dalam mengunggah 

dokumen faktur terkait dokumen PO yang telah diunggah. Rancangan halaman 

dokumen ini dapat dilihat pada gambar 3.34. 
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Gambar 3.34 Rancangan Halaman Unggah Dokumen Faktur 

3. Baca Dokumen 

Halaman ini berisikan seluruh dokumen masuk yang telah disetujui dan 

diterima oleh kepala departemen (Dokumen Perijinan). Rancangan halaman 

baca dokumen ini digambarkan pada gambar 3.35. 

 

 

Gambar 3.35 Rancangan Halaman Baca Dokumen (Kasir) 
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E.3    Antar Muka Pengguna ABS dan Staf Adiminstrasi 

ABS dan Staf Administrasi memiliki beberapa proses dalam aplikasi 

sistem pengelolaan dokumen yaitu halaman utama (dashboard), mengelola data 

pengiriman dan data dokumen (invoice), unggah dokumen TT dan baca dokumen. 

1. Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman utama berisi informasi berupa jumlah dokumen faktur yang belum 

diproses, jumlah dokumen masuk (perijinan) serta jumlah pengiriman yang 

belum diproses dokumen TT. Rancangan halaman utama digambarkan pada 

gambar 3.36. 

 

Gambar 3.36 Rancangan Halaman utama ABS dan Staf Administrasi 

 

2. Halaman kelola data pengiriman dan dokumen (invoice) 

Halaman ini kelola data pengiriman dan dokumen (invoice) ini berfungsi untuk 

memasukan data pengiriman dan dokumen (invoice) terkait dokumen yang 

telah diunggah sebelumnya. Rancangan halaman kelola data pengiriman dan 

dokumen (invoice) dapat dilihat pada gambar 3.37. 
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Gambar 3.37 Rancangan Halaman Pengiriman & Dokumen (Invoice) 

 

3. Halaman unggah dokumen TT (Pengiriman) 

Halaman unggah dokumen TT (Pengiriman) ini berfungsi untuk mengunggah 

dokumen TT terkait pengiriman yang telah diproses dan bukti kirim yang telah 

diunggah oleh kurir. Rancangan halaman unggah dokumen TT dapat dilihat 

pada gambar 3.38. 

 

 

Gambar 3.38 Rancangan Halaman Unggah Dokumen TT 
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4. Halaman Baca Dokumen 

Halaman ini berisikan seluruh dokumen masuk yang telah disetujui dan 

diterima oleh kepala departemen (Dokumen Perijinan). Rancangan halaman 

baca dokumen ini digambarkan pada gambar 3.39. 

 

 

Gambar 3.39 Rancangan Halaman Baca Dokumen (ABS dan Staff Administrasi) 

 

5. Halaman Hapus Dokumen 

Halaman ini berisikan seluruh dokumen pengiriman yang telah disimpan lebih 

dari 5 tahun dan digunakan dalam menghapus dokumen. Rancangan halaman 

baca dokumen ini digambarkan pada gambar 3.40. 
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Gambar 3.40 Rancangan halaman hapus dokumen pengiriman 

 

E.4    Antar Muka Pengguna BOH dan PDH 

BOH dan PDH memiliki proses dalam aplikasi sistem pengelolaan 

dokumen yaitu halaman utama (dashboard), halaman pengecekan kelengkapan 

dokumen (pengiriman), halaman persetujuan dokumen masuk, dan halaman 

laporan status pengiriman. 

1. Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman utama berisi informasi mengenai jumlah dokumen pengiriman yang 

belum dicek, jumlah dokumen masuk yang belum diproses . Halaman ini juga 

berisiskan grafik yang menggambarkan seluruh status pengiriman dan status 

dokumen masuk yang ada. Rancangan halaman utama digambarkan pada 

gambar 3.41. 



138 
 

 

 

Gambar 3.41 Rancangan Halaman Utama (BOH dan PDH) 

 

2. Halaman Pengecekan Kelengkapan Dokumen (Pengiriman) 

Halaman ini digunakan dalam mengecek kelengkapan dokumen sebelum 

melalui proses selanjutnya. Rancangan halaman pengecekan ini dapat dilihat 

pada gambar 3.42. 

 

 

Gambar 3.42 Rancangan Halaman Pengecekan Dokumen Pengiriman 
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3. Halaman Persetujuan Dokumen Masuk 

Halaman ini digunakan dalam memberikan persetujuan dokumen terkait 

dokumen perijinan dan penawaran yang dikirimkan oleh pihak instansi yang 

sebelumnya telah diproses dan difilter oleh resepsionis. Rancangan halaman 

persetujuan ini dapat dilihat pada gambar 3.43 

.  

 

Gambar 3.43 Rancangan Halaman Persetujuan Dokumen Masuk 
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4. Halaman Laporan Status Pengiriman 

Halaman ini digunakan dalam mendapatkan laporan berdasarkan seluruh status 

pengiriman berdasarkan periode tertentu. Halaman ini juga digunakan dalam 

mengunduh dokumen dalam bentuk PDF. Rancangan halaman ini dapat dilihat 

pada gambar 3.44. 

 

 

Gambar 3. 44 Rancangan Halaman Laporan Status Pengiriman Dokumen 

 

5. Halaman Laporan Status Dokumen Masuk 

Halaman ini digunakan dalam mendapatkan laporan berdasarkan seluruh status 

dokumen masuk berdasarkan periode tertentu. Halaman ini juga digunakan 

dalam mengunduh dokumen dalam bentuk PDF. Rancangan halaman ini dapat 

dilihat pada gambar 3.45. 
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Gambar 3.45 Rancangan Halaman Laporan Status Dokumen Masuk 

 

6. Halaman Laporan Dokumen Keluar 

Halaman ini digunakan dalam mendapatkan laporan berdasarkan seluruh 

dokumen balasan yang telah dikirimkan berdasarkan periode tertentu. Halaman 

ini juga digunakan dalam mengunduh dokumen dalam bentuk PDF. Rancangan 

halaman ini dapat dilihat pada gambar 3.46. 

 

 

Gambar 3.46 Rancangan Halaman Laporan Dokumen Balasan 
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E.5    Antar Muka Pengguna Gudang 

Gudang memiliki beberapa proses pada aplikasi sietem pengelolaan 

dokumen masuk dan keluar yaitu halaman utama (dashboard), update dokumen 

pengiriman dan baca dokumen. 

1. Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman utama berisi informasi mengenai jumlah dokumen pengiriman yang 

belum diproses, dan jumlah dokumen masuk (Perijinan). Rancangan halaman 

utama digambarkan pada gambar 3.47. 

 

 

Gambar 3.47 Rancangan Halaman Utama (Gudang) 

 

2. Halaman Update Dokumen Pengiriman 

Halaman ini digunakan dalam mengupdate atau memperbaharui dokumen 

pengiriman berdasarkan barang yang akan dikirim kepada pelanggan. 

Rancangan halaman update dokumen pengiriman digambarkan pada gambar 

3.48. 
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Gambar 3.48 Rancangan Halaman Pengecekan Dokumen (Gudang) 

 

3. Baca Dokumen 

Halaman ini berisikan seluruh dokumen masuk yang telah disetujui dan 

diterima oleh kepala departemen (Dokumen Perijinan). Rancangan halaman 

baca dokumen ini digambarkan pada gambar 3.49. 

 

 

Gambar 3.49 Rancangan Halaman Baca Dokumen 
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E.6    Antar Muka Pengguna Security 

Security memiliki beberapa proses pada aplikasi sietem pengelolaan 

dokumen masuk dan keluar yaitu halaman utama (dashboard), pengecekan 

kesesuaian dokumen pengiriman dan baca dokumen. 

1. Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman utama berisi informasi mengenai jumlah dokumen pengiriman yang 

belum diproses, dan jumlah dokumen masuk (Perijinan). Rancangan halaman 

utama digambarkan pada gambar 3.50. 

 

 

Gambar 3.50 Rancangan Halaman Utama (Security) 

 

2. Halaman Pengecekan Kesesuaian Dokumen Pengiriman 

Halaman  ini digunakan dalam mengecek kesesuaian dokumen dengan barang 

yang akan dikirimkan. Rancangan halaman pengecekan digambarkan pada 

gambar 3.51. 
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Gambar 3.51 Rancangan Halaman Pengecekan Kesesuaian Dokumen 

 

3. Baca Dokumen 

Halaman ini berisikan seluruh dokumen masuk yang telah disetujui dan 

diterima oleh kepala departemen (Dokumen Perijinan). Rancangan halaman 

baca dokumen ini digambarkan pada gambar 3.52. 

 

 

Gambar 3.52 Rancangan Halaman Baca Dokumen (Security) 
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E.7    Antar Muka Pengguna Kurir 

Kurir memiliki beberapa proses pada aplikasi sietem pengelolaan 

dokumen masuk dan keluar yaitu halaman utama (dashboard), unggah bukti dan 

baca dokumen. 

1. Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman ini berisikan informasi mengenai jumlah pengiriman dokumen, dan 

jumlah dokumen masuk. Rancangan halaman utama dapat dilihat pada gambar 

3.53. 

 

 

Gambar 3.53 Rancangan Halaman Utama (Kurir) 

 

2. Halaman Pengiriman 

Halaman ini digunakan dalam mengunggah dan memasukkan data pengiriman 

terkait. Selain itu, halaman ini digunakan kurir dalam mengambil dan 

menyiapkan barang yang akan dikirimkan kepada pelanggan sesuai dengan 

dokumen pengiriman. Rancangan Halaman Unggah Bukti Kirim dapat dilihat 

pada gambar 3.54. 
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Gambar 3.54 Rancangan Halaman Pengiriman 

 

3. Baca Dokumen 

Halaman ini berisikan seluruh dokumen masuk yang telah disetujui dan 

diterima oleh kepala departemen (Dokumen Perijinan). Rancangan halaman 

baca dokumen ini digambarkan pada gambar 3.55. 

 

 

Gambar 3.55 Rancangan Halaman Baca Dokumen Kurir 
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E.8    Antar Muka Pengguna Pelanggan 

Pelanggan memiliki beberapa proses pada aplikasi sietem pengelolaan 

dokumen masuk dan keluar yaitu halaman utama (dashboard), dan histori 

pengiriman. 

1. Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman ini berisikan informasi mengenai jumlah proses pengiriman 

dokumen. Rancangan halaman utama dapat dilihat pada gambar 3.56. 

 

 

Gambar 3.56 Rancangan Halaman Utama (Pelanggan) 

2. Halaman Konfirmasi Pelanggan 

Halaman ini digunakan untuk mengkonfirmasi dokumen terkait pengiriman 

yang telah dilakukan oleh kurir. Rancangan halaman konfirmasi pelanggan 

dapat dilihat pada gambar 3.57. 
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Gambar 3.57 Rancangan Halaman Konfirmasi Pelanggan 

 

3. Halaman Histori Pengiriman 

Halaman ini digunakan untuk mengetahui seluruh status pengiriman dokumen 

terkait dokumen masing-masing pelanggan dan digunakan dalam mendapatkan 

informasi dan mengunduh dokumen terkait pembelian barang yang sudah 

dilakukan. Rancangan halaman utama dapat dilihat pada gambar 3.58. 

 

 

Gambar 3.58 Rancangan Halaman Utama Histori Pengiriman Dokumen 
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E.9    Antar Muka Pengguna Pihak Instansi 

Pihak Instansi memiliki beberapa proses pada aplikasi sietem pengelolaan dokumen 

masuk dan keluar yaitu halaman pendaftaran, login, halaman utama (dashboard), 

kirim dokumen dan baca dokumen balasan. 

1. Halaman Pendaftaran 

Halaman pendaftaran digunakan pihak instansi untuk mendaftarkan dan 

memasukkan data instansi. Rancangan halaman pendaftaran dapat dilihat pada 

gambar 3.59. 

 

Gambar 3.59 Rancangan Halaman Pendaftaran 

 

2. Halaman Login 

Halaman login digunakan pihak instansi untuk masuk ke dalam aplikasi sistem 

pengelolaan dokumen masuk dan keluar. Rancangan halaman login dapat 

dilihat pada gambar 3.60. 
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Gambar 3.60 Rancangan Halaman Login 

 

3. Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman ini berisikan informasi mengenai jumlah proses pengiriman dokumen 

masuk dan jumlah dokumen balasan yang belum dibaca. Rancangan halaman 

utama dapat dilihat pada gambar 3.61. 

 

 

Gambar 3.61 Rancangan Halaman Utama (Instansi) 

 

4. Halaman Kirim Dokumen 

Halaman ini digunakan pihak instansi dalam mengirimkan data dokumen baik 

perijinan kerja praktik ataupun kunjungan industri serta penawaran. Halaman 
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ini juga dapat melihat status dari masing masing dokumen yang telah 

dikirimkan. Rancangan halaman ini dapat dilihat pada gambar 3.62. 

 

 

Gambar 3.62 Rancangan Halaman Kirim Surat 

 

5. Halaman Baca Dokumen Balasan 

Halaman ini digunakan pihak instansi dalam membaca dokumen balasan yang 

telah dikirimkan oleh PT United Tractors Cabang Surabaya terkait dokumen 

yang telah dikirimkan. Rancangan halaman ini dapat dilihat pada gambar 3.63. 

 

 

Gambar 3.63 Rancangan Halaman Baca Dokumen Balasan 
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E.10  Antar Muka Pengguna Resepsionis 

Resepsionis memiliki beberapa proses pada aplikasi sietem pengelolaan 

dokumen masuk dan keluar yaitu halaman utama (dashboard), disposisi dan baca 

dokumen masuk. 

1. Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman ini berisikan informasi mengenai jumlah dokumen masuk yang belum 

didisposisi dan jumlah dokumen masuk yang belum dibaca. Rancangan 

halaman utama dapat dilihat pada gambar 3.64. 

 

 

Gambar 3.64 Rancangan Halaman Utama (Resepsionis) 

 

2. Disposisi Dokumen 

Halaman ini digunakan dalam mendisposisi seluruh dokumen masuk baik 

dokumen perijinan ataupun penawaran. Rancangan halaman ini ditampilkan 

pada gambar 3.65. 
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Gambar 3.65 Rancangan Halaman Disposisi 

 

3. Baca Dokumen Masuk 

Halaman ini berisikan seluruh dokumen masuk yang telah disetujui dan 

diterima oleh kepala departemen (Dokumen Perijinan). Rancangan halaman 

baca dokumen ini digambarkan pada gambar 3.66. 

 

 

Gambar 3.66 Rancangan Halaman Baca Dokumen Masuk (Resepsionis) 
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E.11  Antar Muka Pengguna ADH dan SDH 

ADH dan SDH memiliki beberapa proses pada aplikasi sistem pengelolaan 

dokumen masuk dan keluar yaitu halaman utama (dashboard), persetujuan 

dokumen masuk dan laporan status dokumen masuk dan balasan tiap periode 

tertentu. 

1. Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman utama berisi informasi jumlah dokumen masuk yang belum diproses. 

Halaman ini juga berisiskan grafik yang menggambarkan seluruh status 

dokumen masuk yang ada. Rancangan halaman utama digambarkan pada 

gambar 3.67. 

 

 

Gambar 3.67 Rancangan Halaman Utama (ADH dan SDH) 

 

2. Persetujuan Dokumen Masuk 

Halaman ini digunakan dalam memberikan persetujuan dokumen terkait 

dokumen perijinan dan penawaran yang dikirimkan oleh pihak instansi yang 

sebelumnya telah diproses dan difilter oleh resepsionis. Rancangan halaman 

persetujuan ini dapat dilihat pada gambar 3.68. 



156 
 

 

 

Gambar 3.68 Rancangan Halaman Utama Persetujuan Dokumen 

 

3. Halaman laporan status dokumen masuk 

Halaman ini digunakan dalam mendapatkan laporan berdasarkan seluruh status 

dokumen masuk berdasarkan periode tertentu. Halaman ini juga digunakan 

dalam mengunduh dokumen dalam bentuk PDF. Rancangan halaman ini dapat 

dilihat pada gambar 3.69. 
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Gambar 3.69 Rancangan Halaman Laporan Status Dokumen Masuk 

 

4. Halaman Laporan Dokumen Balasan tiap periode 

Halaman ini digunakan dalam mendapatkan laporan berdasarkan seluruh status 

dokumen masuk berdasarkan periode tertentu. Halaman ini juga digunakan 

dalam mengunduh dokumen dalam bentuk PDF. Rancangan halaman ini dapat 

dilihat pada gambar 3.70. 
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Gambar 3.70 Rancangan Halaman Laporan Dokumen Balasan 

 

E.12  Antar Muka Pengguna EHS 

EHS memiliki beberapa proses pada aplikasi sistem pengelolaan dokumen 

masuk dan keluar yaitu halaman utama (dashboard), membuat balasan terkait 

dokumen yang telah disetujui (perijinan), mengelola data departemen, mengelola 

data bagian, mengelola data jabatan, mengelola data karyawan, mengelola data 

kategori surat, mengelola data konfirmasi, dan baca dokumen masuk. 

1. Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman utama berisi informasi jumlah dokumen masuk yang belum diproses 

dan dokumen masuk terkait perijinan. Rancangan halaman ini dapat dilihat 

pada gambar 3.71. 
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Gambar 3.71 Rancangan Halaman Utama (Penyelia) 

 

2. Halaman Balasan Dokumen Masuk 

Halaman ini digunakan dalam membuat balasan terkait dokumen perijinan 

masuk yang telah disetujui oleh kepala departemen terkait. Rancangan halaman 

ini dapat dilihat pada gambar 3.72. 

 

 

Gambar 3.72 Rancangan Halaman Balasan Dokumen Masuk 
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3. Halaman Mengelola Data Departemen 

Halaman ini digunakan untuk mengelola data departemen. Rancangan halaman 

ini dapat dilihat pada gambar 3.73. 

 

 

Gambar 3.73 Rancangan Halaman Kelola Data Departemen 

 

4. Halaman Mengelola Data Bagian 

Halaman ini digunakan untuk mengelola data bagian. Rancangan halaman ini 

dapat dilihat pada gambar 3.74. 

 

 

Gambar 3.74 Rancangan Halaman Kelola Data Bagian 
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5. Halaman Mengelola Data Jabatan 

Halaman ini digunakan untuk mengelola data jabatan. Rancangan halaman ini 

dapat dilihat pada gambar 3.75. 

 

 

Gambar 3.75 Rancangan Halaman Kelola Data Jabatan 

 

6. Halaman Mengelola Data Karyawan 

Halaman ini digunakan untuk mengelola data karyawan. Rancangan halaman 

ini dapat dilihat pada gambar 3.66. 

 

 

Gambar 3.76 Rancangan Halaman Kelola Data Karyawan 
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7. Halaman Mengelola Data Kategori Surat 

Halaman ini digunakan untuk mengelola data kategori surat. Rancangan 

halaman ini dapat dilihat pada gambar 3.67. 

 

 

Gambar 3.77 Rancangan Halaman Kelola Data Kategori Surat 

 

8. Halaman Mengelola Data Konfirmasi 

Halaman ini digunakan untuk mengelola data konfirmasi. Rancangan halaman 

ini dapat dilihat pada gambar 3.68. 



163 
 

 

 

Gambar 3.78 Rancangan Halaman Kelola Data Konfirmasi 

 

9. Halaman Baca Dokumen Masuk 

Halaman ini berisikan seluruh dokumen masuk yang telah disetujui dan 

diterima oleh kepala departemen (Dokumen Perijinan). Rancangan halaman 

baca dokumen ini digambarkan pada gambar 3.69. 
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Gambar 3.79 Rancangan Halaman Baca Dokumen (EHS) 

 

E.13  Antar Muka Pengguna Penyelia 

Penyelia memiliki beberapa proses pada aplikasi sistem pengelolaan 

dokumen masuk dan keluar yaitu halaman utama (dashboard), dan baca dokumen 

masuk. 

1. Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman utama berisi informasi mengenai jumlah dokumen masuk 

(perijinan) yang telah disetujui oleh kepala departemen. Rancangan 

Halaman ini dapat dilihat pada gambar 3.80. 



165 
 

 

 

 

Gambar 3.80 Rancangan Halaman Utama (Penyelia) 

 

2. Halaman Baca Dokumen Masuk 

Halaman ini berisikan seluruh dokumen masuk yang telah disetujui dan 

diterima oleh kepala departemen (Dokumen Perijinan). Rancangan halaman 

baca dokumen ini digambarkan pada gambar 3.78. 

 

 

Gambar 3.81 Rancangan Halaman Baca Dokumen (Penyelia) 
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E.14  Desain Output Laporan 

Selain menampilkan dalam web, laporan dari aplikasi sistem pengelolaan 

dokumen dapat dieksport ke bentuk pdf sesuai dengan periode tertentu yang 

diperlukan. Rancangan output laporan dapat dilihat pada gambar 3.82.  

 

 

Gambar 3.82 Rancangan Output Laporan 

 

F Perancangan Pengujian Sistem 

Setelah melakukan perancangan basis data dan perancangan sistem 

aplikasi pengelolaan dokumen, selanjutnya adalah tahap melakukan perancangan 

uji coba yang dilakukan setelah sistem selesai dibuat. Tahapan uji coba dilakukan 

untuk dapat mengetahui sistem yang dirancang bangun sudah sesuai dengan 

kebutuhan PT United Tractors Cabang Surabaya. Hal ini dilakukan untuk menguji 

fungsionalitas dari sistem yang telah dibangun. Uji fungsionalitas yang digunakan 
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adalah blackbox testing. Perancangan uji coba aplikasi sistem pengelolaan 

dokumen dapat dilihat pada tabel 3.65 

 

Tabel 3.65 Uji Coba Fungsionalitas 

No  Fungsionalitas  Skenario Pengujian  Hasil yang diharapkan  

1 Pengecekan Hak 

Akses  

a. Masukkan password 

yang benar  

b. Masukkan password 

yang salah  

a. Jika password benar, 

maka sukses dan akan 

masuk ke sistem  

b. Jika password salah, 

muncul dialog 

“user/password salah”  

 

2 Mengelola Data 

Master  

a. Masukkan data  

b. Melakukan ubah data 

yang sudah ada  

c. Memasukkan data 

dengan inputan 

kosong  

a. Untuk fungsi masukkan 

data, akan muncul dialog 

“data berhasil disimpan”  

b. Untuk fungsi ubah data, 

akan muncul dialog 

“data berhasil diubah”  

c. Untuk fungsi masukkan 

data dengan inputan 

kosong, akan muncul 

alert bahwa textbox yang 

diisikan datanya kosong.  

3. Mengelola data 

dokumen 

pengiriman 

b. Memasukkan Data 

c. Unggah Dokumen 

d. Memasukkan 

Dokumen Kososng 

e. Memasukkan data 

dengan inputan 

kosong 

a. Untuk fungsi masukan 

data dan unggah dokumen, 

akan muncul dialog “data 

berhasil disimpan”. 

b. Untuk fungsi unggah 

dokumen kosong, akan 

muncul dialog “Anda 

belum memilih dokumen 

terkait” 

c. Untuk fungsi unggah 

dokumen yang memiliki 

ukuran >5 MB, akan 

muncul dialog “ukuran file 

anda lebih dari 5 MB” 

d. Jika ada textbox yang 

kosong, akan muncul alert 

yang menunjukan bahwa 

textbox kosong. 
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No  Fungsionalitas  Skenario Pengujian  Hasil yang diharapkan  

4. Mengelola data 

dokumen masuk 

dan keluar 

Melakukan 

pengecekan 

kesesuaian dokumen 

dengan barang yang 

akan dikirim 

a. Untuk fungsi masukan 

data dan unggah dokumen, 

akan muncul dialog “data 

berhasil disimpan”. 

b. Untuk fungsi unggah 

dokumen kosong, akan 

muncul dialog “Anda 

belum memilih dokumen 

terkait” 

c. Untuk fungsi unggah 

dokumen yang memiliki 

ukuran >5 MB, akan 

muncul dialog “ukuran file 

anda lebih dari 5 MB” 

d. Jika ada textbox yang 

kosong, akan muncul alert 

yang menunjukan bahwa 

textbox kosong. 

    

5. Laporan Status 

Pengiriman 

Dokumen 

Membuka halaman 

laporan 

Aplikasi dapat 

menampilkan laporan 

status pengiriman 

dokumen yang diperlukan 

oleh ADH dan PDH dapat 

menampilkan data 

berdasarkan kategori 

tertentu. 

6. Laporan Status 

Dokumen masuk 

dan keluar  

Membuka halaman 

laporan 

Aplikasi dapat 

menampilkan laporan 

status dokumen masuk dan 

keluar yang diperlukan 

oleh kepala departemen 

terkait dapat menampilkan 

data berdasarkan kategori 

tertentu. 
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BAB IV  

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Implementasi 

Implementasi merupakan sebuah tahap yang dilakukan setelah melakukan 

coding (pembuatan aplikasi/sistem) yang telah direncanakan dan dirancang 

sebelumnya, sehingga dapat diketahui celah kesalahan, kekurangan dan tingkat 

kepuasan pengguna. Hasil dari implementasi merupakan rating dari pengguna, yang 

nantinya akan dijadikan penulis sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya 

(maiuntenance). 

 

4.1.1 Halaman Login 

Tampilan login merupakan tampilan utama bagi semua user dan pengguna 

yang ingin masuk dan menggunakan aplikasi. Tampilan dari login aplikasi sistem 

pengelolaan dokumen dapat dilihat pada gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Tampilan Login Aplikasi Sistem Pengelolaan  Dokumen Masuk dan 

Keluar
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4.1.2 Halaman Register (Pendaftaran) 

Tampilan pendaftaran merupakan tampilan pihak instansi yang ingin 

mendaftarkan data mereka ke dalam aplikasi agar dapat menggunakan aplikasi sistem 

pengelolaan dokumen ini. Tampilan dari login aplikasi sistem pengelolaan dokumen 

dapat dilihat pada gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.2 Tampilan Pendaftaran Aplikasi Sistem Pengelolaan Dokumen Masuk dan 

Keluar 
 

4.1.3 Halaman  BC dan CS 

Pengguna BC dan CS memiliki hak akses untuk melakukan proses pada 

aplikasi sistem pengelolaan dokumen yaitu akses ke halaman utama (dashboard), 

halaman  mengelola data pelanggan, data dokumen (PO) dan baca dokumen masuk. 
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a Halaman Utama (Dashboard) 

Tampilan halaman utama ini merupakan halaman awal yang menampilkan 

informasi jumlah dokumen masuk terkait perijinan yang diterima yang telah 

disetujui dan didisposisi oleh kepala departemen terkait. Tampilan dari halaman 

utama (BC dan CS) dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan Halaman Utama (BC dan CS) 

 

b Halaman Mengelola Data Kategori Pelanggan 

Tampilan mengelola data kategori pelanggan memiliki fungsi untuk 

menambahkan data, mengubah data dan menampilan data kategori pelanggan. 

Halaman mengelola data kategori pelanggan dapat digambarkan pada gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Tampilan Halaman Mengelola Data Kategori Pelanggan 

 

Selain menampilkan data kategori pelanggan untuk dikelola, halaman ini juga bisa 

menambahkan data kategori pelanggan yang diperlukan. Tampilan halaman 

menambahkan data kategori pelanggan dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.5 Tampilan Menambahkan Kategori Pelanggan 
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c Halaman Mengelola Data Pelanggan 

Tampilan mengelola data kategori pelanggan memiliki fungsi untuk 

menambahkan data, mengubah data dan menampilan data pelanggan. Halaman 

mengelola data pelanggan dapat digambarkan pada gambar 4.6. 

 

 

Gambar 4.6 Tampilan Halaman Mengelola Data Pelanggan 

 

Selain menampilkan data pelanggan untuk dikelola, halaman ini juga bisa 

menambahkan data pelanggan yang diperlukan. Tampilan halaman menambahkan 

data pelanggan dapat dilihat pada gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Tampilan Halaman Memasukkan Data Pelanggan 

 

d Halaman Mengelola Data Dokumen (PO) 

Tampilan mengelola data dokumen (PO) memiliki fungsi untuk menambahkan 

data dokumen, dan menampilan data dokumen (PO). Halaman mengelola data 

dokumen dapat digambarkan pada gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Tampilan Halaman Mengelola Data Dokumen 

 

Selain menampilkan data dokumen untuk dikelola, halaman ini juga bisa 

menambahkan data dokumen yang diperlukan. Tampilan halaman menambahkan 

data dokumen dapat dilihat pada gambar 4.9. 

 

 

Gambar 4.9 Tampilan Halaman Memasukkan Data Dokumen (PO) 
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e Halaman Baca Dokumen Masuk 

Tampilan halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh data surat masuk 

(perijinan) yang telah disetujui dan didisposisi oleh kepala departemen terkait 

untuk menjadi penanggung jawab atau penyelia selama kegiatan kerja praktik 

berlangsung. Tampilan halaman baca dokumen masuk dapat dilihat pada gambar 

4.10. 

 

 

Gambar 4.10 Tampilan Halaman Baca Dokumen Masuk 

 

4.1.4 Halaman  Kasir 

Pengguna Kasir memiliki hak akses untuk melakukan proses pada aplikasi 

sistem pengelolaan dokumen yaitu akses ke halaman utama (dashboard), halaman  

mengelola data dokumen (Faktur) dan baca dokumen masuk. 

a Halaman Utama (Dashboard) 

Tampilan halaman utama ini merupakan halaman awal yang menampilkan jumlah 

dokumen PO yang belum diproses (diunggah dokumen fakturnya), informasi 

jumlah dokumen masuk terkait perijinan yang diterima yang telah disetujui dan 
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didisposisi oleh kepala departemen terkait. Tampilan dari halaman utama (BC dan 

CS) dapat dilihat pada gambar 4.11. 

 

 

Gambar 4.11 Tampilan Halaman Utama (Kasir) 

 

b Halaman Mengelola Data Dokumen (Faktur) 

Halaman ini digunakan dalam mengelola dan mengunggah dokumen faktur terkait 

dokumen PO yang telah diunggah. Halaman ini juga memberikan informasi antara 

mana dokumen yang telah diunggah dan belum diunggah Tampilan halaman ini 

ditampilkan pada gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Tampilan Halaman Mengelola Dokumen Faktur 

 

c Halaman Baca Dokumen Masuk 

Tampilan halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh data surat masuk 

(perijinan) yang telah disetujui dan didisposisi oleh kepala departemen terkait 

untuk menjadi penanggung jawab atau penyelia selama kegiatan kerja praktik 

berlangsung. Tampilan halaman baca dokumen masuk dapat dilihat pada gambar 

4.13. 

 

 

Gambar 4.13 Tampilan Halaman Membaca Dokumen (Kasir) 
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4.1.5 Halaman  ABS dan Staf Administrasi 

Pengguna ABS dan Staf Administrasi memiliki hak akses untuk melakukan 

proses pada aplikasi sistem pengelolaan dokumen yaitu akses ke halaman utama 

(dashboard), mengelola data konfirmasi ,halaman  mengelola data dokumen (Faktur) 

dan mengelola data pengiriman, halaman unggah dokumen TT dan baca dokumen 

masuk. 

a Halaman Utama (Dashboard) 

Tampilan halaman utama ini merupakan halaman awal yang menampilkan jumlah 

dokumen Faktur yang belum diproses (diunggah dokumen invoice dan 

pengirimanya), informasi jumlah dokumen masuk terkait perijinan yang diterima 

yang telah disetujui dan didisposisi oleh kepala departemen terkait serta dokumen 

TT yang perlu diunggah terkait pengiriman yang telah dilakukan oleh kurir. 

Tampilan dari halaman utama (BC dan CS) dapat dilihat pada gambar 4.14. 

 

 

Gambar 4.14 Tampilan Halaman Utama (Staf Administrasi dan ABS) 
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b Mengelola Data Konfirmasi 

Halaman ini digunakan dalam mengelola data konfirmasi. Tampilan halaman ini 

ditampilkan pada gambar 4.15. 

 

 

Gambar 4.15 Tampilan Halaman Mengelola data Konfirmasi 

 

Selain mengelola data konfirmasi, halaman ini juga bisa menambahkan data 

konfirmasi yang diperlukan. Tampilan halaman menambahkan data konfirmasi dapat 

dilihat pada gambar 4.16. 

 

Gambar 4.16 Tampilan Menambahkan Data Konfirmasi 
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c Halaman Mengelola Data Dokumen (Invoice) dan data pengiriman 

Halaman ini digunakan dalam mengelola dan mengunggah dokumen invoice dan 

data pengiriman terkait dokumen Faktur yang telah diunggah. Halaman ini juga 

memberikan informasi antara mana dokumen yang telah diunggah dan belum 

diunggah Tampilan halaman ini ditampilkan pada gambar 4.17. 

 

 

Gambar 4.17 Tampilan Halaman Mengelola Dokumen (Invoice) dan data pengiriman 

 

d Halaman Unggah Dokumen TT 

Halaman ini digunakan dalam mengunggah dokumen TT berdasarkan bukti yang 

telah diterima dan dikirimkan oleh kurir. Halaman ini juga memberikan informasi 
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antara mana dokumen yang telah diunggah dan belum diunggah Tampilan 

halaman ini ditampilkan pada gambar 4.18. 

 

 

Gambar 4.18 Tampilan Halaman Unggah Dokumen TT 

 

e Halaman Hapus Dokumen 

Halaman ini digunakan dalam menfilter dan menghapus dokumen pengiriman 

yang telah disimpan selama lebih dari 5 tahun. Tampilan halaman ini ditampilkan 

pada gambar 4.19. 
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Gambar 4.19 Tampilan Halaman Hapus Dokumen 

 

Setelah memilih dokumen yang akan dihapus, maka akan muncul alert yang 

menanyakan “apakah anda yakin?”. Tampilan alert dapat dilihat pada gambar 4.20 

 

 

Gambar 4.20 Tampilan Alert Pertanyaan Hapus Dokumen 
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f Halaman Baca Dokumen 

Tampilan halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh data surat masuk 

(perijinan) yang telah disetujui dan didisposisi oleh kepala departemen terkait 

untuk menjadi penanggung jawab atau penyelia selama kegiatan kerja praktik 

berlangsung. Tampilan halaman baca dokumen masuk dapat dilihat pada gambar 

4.21. 

 

 

Gambar 4.21 Tampilan Halaman Baca Dokumen (BC dan CS) 

 

4.1.6 Halaman  PDH dan BOH 

Pengguna PDH dan BOH memiliki hak akses untuk melakukan proses pada 

aplikasi sistem pengelolaan dokumen yaitu akses ke halaman utama (dashboard), 



185 
 

 
 

pengecekan kelengkapan dokumen , persetujuan dokumen, pencarian dokumen dan 

laporan baik dokumen masuk, status  pengiriman ataupun dokumen keluar. 

a Halaman Utama (Dashboard) 

Tampilan halaman utama ini menunjukan informasi jumlah dokumen yang perlu 

dilakukan pengecekan (pengiriman) dan persetujuan dokumen terkait dokumen 

perijinan yang telah difilter oleh resepsionis. Pada halaman ini juga menampilkan 

grafik status baik pengiriman dokumen dan status dokumen masuk. Tampilan dari 

halaman utama (BC dan CS) dapat dilihat pada gambar 4.22. 

 

 

Gambar 4. 22 Tampilan Halaman Utama (ADH dan BOH) 
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b Halaman Pengecekan Kelengkapan Dokumen 

Halaman ini digunakan untuk mengecek dan melihat kelengkapan dari dokumen 

yang akan dikirim sebelum diteruskan ke proses selanjutnya. Tampilan halaman 

dapat dilihat pada gambar 4.23. 

 

 

Gambar 4.23 Tampilan Halaman Pengecekan Kelengkapan Dokumen Pengiriman 

 

c Halaman Persetujuan Dokumen Masuk 

Halaman ini digunakan untuk mengecek dan memberikan keputusan diterima atau 

ditolak terkait dokumen masuk yang sudah dikirimkan instansi. Tampilan halaman 

dapat dilihat pada gambar 4.24. 
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Gambar 4.24 Tampilan Halaman Persetujuan Dokumen Masuk 

 

d Halaman Pencarian Dokumen 

Halaman ini digunakan dalam pencarian terkait dokumen masuk yang sudah 

dikirimkan oleh instansi. Selain itu, halaman ini juga dapat melihat dokumen 

balasan yang sudah dikirimkan oleh perusahaan. Tampilan halaman ini dapat 

dilihat pada gambar 4.25 
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Gambar 4.25 Tampilan Halaman Pencarian Dokumen 

 

e Halaman Laporan 

Halaman ini digunakan dalam melihat laporan baik status pengiriman dokumen, 

dokumen masuk ataupun dokumen keluar sesuai dengan periode yang diinginkan. 

Tampilan halaman laporan dapat dilihat pada gambar 4.26. 
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Gambar 4.26 Tampilan Halaman Laporan 

 

Selain itu, halaman ini dapat mencetak dan mengekspor ke dalam file yang 

memiliki format pdf. Tampilan laporan pdf ini dapat dilihat pada gambar 4.27 

 

 

Gambar 4. 27 Tampilan Output Laporan 



190 
 

 
 

4.1.7 Halaman  Gudang 

Pengguna PDH dan BOH memiliki hak akses untuk melakukan proses pada 

aplikasi sistem pengelolaan dokumen yaitu akses ke halaman utama (dashboard), 

pengecekan barang, dan baca dokumen masuk. 

a Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman ini berisikan informasi jumlah mengenai dokumen invoice yang sudah 

disetujui oleh kepala departemen terkait dan menunggu update barang sudah 

tersedia atau belum. Halaman ini juga berisikan informasi mengenai jumlah 

dokumen masuk. Tampilan halaman ini digambarkan pada gambar 4.28.  

 

 

Gambar 4.28 Tampilan Halaman Utama (Gudang) 

 

b Pengecekan Barang 

Halaman ini digunakan dalam mengupdate data pengiriman dokumen sesuai 

dengan ketersediaan barang. Tampilan halaman ini digambarkan pada gambar 

4.29. 
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Gambar 4.29 Tampilan Halaman Pengecekan Ketersediaaan Barang 
 

c Baca Dokumen Masuk 

Tampilan halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh data surat masuk 

(perijinan) yang telah disetujui dan didisposisi oleh kepala departemen terkait 

untuk menjadi penanggung jawab atau penyelia selama kegiatan kerja praktik 

berlangsung. Tampilan halaman baca dokumen masuk dapat dilihat pada gambar 

4.30. 
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Gambar 4.30 Tampilan Halaman Baca Dokumen Masuk 
 

4.1.8 Halaman  Security 

Pengguna Security memiliki hak akses untuk melakukan proses pada aplikasi 

sistem pengelolaan dokumen yaitu akses ke halaman utama (dashboard), pengecekan 

kesesuaian dokumen, dan baca dokumen masuk. 

a Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman ini berisikan informasi mengenai jumlah dokumen yang akan dikirim dan 

jumlah dokumen masuk. Tampilan halaman ini digambarkan pada gambar 4.31. 
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Gambar 4.31 Tampilan Halaman Utama (Security) 
 

b Pengecekan Kesesuaian Dokumen 

Halaman ini digunakan security dalam mencari dokumen pengiriman berdasarkan 

nomor pengiriman dokumen yang akan dikirim. Tampilan halaman ini 

digambarkan pada gambar 4.32. 

 

 

Gambar 4.32 Tampilan Halaman Pengecekan Kesesuaian Dokumen 
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Setelah menemukan data dokumen pengiriman barang, maka tampilan dari 

halaman digambarkan pada gambar 4.33. 

 

 

Gambar 4.33 Tampilan Cari Dokumen Security 

 

Jika dokumen yang dicari tidak ada, maka akan muncul alert atau notifikasi bahwa 

dokumen pengiriman yang dicari tidak ada. Tampilan halaman digambarka pada 

gambar 4.34 
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Gambar 4. 34 Tampilan notifikasi pencarian dokumen tidak ada 

 

c Baca Dokumen Masuk 

Tampilan halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh data surat masuk 

(perijinan) yang telah disetujui dan didisposisi oleh kepala departemen terkait 

untuk menjadi penanggung jawab atau penyelia selama kegiatan kerja praktik 

berlangsung. Tampilan halaman baca dokumen masuk dapat dilihat pada gambar 

4.35. 

 

 

 Gambar 4.35 Tampilan Halaman Baca Dokumen 
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4.1.9 Halaman Kurir 

Pengguna kurir memiliki hak akses untuk melakukan proses pada aplikasi 

sistem pengelolaan dokumen yaitu akses ke halaman utama (dashboard),pengiriman 

dokumen dan unggah bukti pengiriman, dan baca dokumen masuk. 

a Halaman utama (Dashboard) 

Halaman ini berisikan jumlah pengiriman dokumen yang belum unggah bukti 

kirim dan jumlah dokumen masuk. Tampilan halaman ini digambarkan pada 

gambar 4.36. 

 

 

Gambar 4.36 Tampilan Halaman Utama (Kurir) 
 

b Halaman Pengiriman Dokumen dan Unggah Bukti Pengiriman 

Halaman ini digunakan untuk mengunduh dan membaca dokumen yang digunakan 

dalam mengambil barang yang akan dikirim digudang. Selain itu halaman ini juga 

digunakan untuk mengunggah bukti kirim kepada ABS atau Staf Administrasi. 

Tampilan halaman ini digambarkan pada gambar 4.37. 
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Gambar 4.37 Tampilan Halaman Pengiriman dan Unggah Bukti Pengiriman 
 

c Baca Dokumen Masuk 

Tampilan halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh data surat masuk 

(perijinan) yang telah disetujui dan didisposisi oleh kepala departemen terkait 

untuk menjadi penanggung jawab atau penyelia selama kegiatan kerja praktik 

berlangsung. Tampilan halaman baca dokumen masuk dapat dilihat pada gambar 

4.38. 

 

 

Gambar 4.38 Tampilan Halaman Baca Dokumen 
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4.1.10 Halaman Pelanggan 

Pengguna pelanggan memiliki hak akses untuk melakukan proses pada 

aplikasi sistem pengelolaan dokumen yaitu akses ke halaman utama (dashboard), dan 

histori pengiriman. 

a Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman ini berisikan jumlah pengiriman dokumen yang masih diproses. 

Tampilan halaman ini digambarkan pada gambar 4.39. 

 

 

Gambar 4.39 Tampilan Halaman Utama (Pelanggan) 

 

b Halaman Konfirmasi Pelanggan 

Halaman ini digunakan pelanggan dalam melakukan konfirmasi terkait data 

dokumen pengiriman yang telah dilakukan. Tampilan halaman konfirmasi 

pelanggan dapat dilihat pada gambar 4.40 
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Gambar 4.40 Tampilan Halaman Konfirmasi Pelanggan 

 

c Histori Pengiriman 

Halaman ini digunakan untuk mengetahui status dari pengiriman dokumen dari 

masing-masing pelanggan. Halaman ini juga digunakan untuk mengunduh 

dokumen yang telah diunggah oleh pihak PT United Tractors Cabang Surabaya. 

Tampilan halaman ini digambarkan pada gambar 4.41 dan gambar 4.42. 
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Gambar 4.41 Tampilan Halaman Histori Pengiriman 

 

 
Gambar 4.42 Tampilan Modal Detail Data Dokumen 
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Pada halaman ini pelanggan juga dapat melihat status dari pengiriman dokumen 

mereka. Tampilan halaman melihat status terdapat pada gambar 4.43. 

 

 

Gambar 4.43 Tampilan Lihat Status Pengiriman 

 

4.1.11 Halaman Pihak Instansi 

Pihak Instansi memiliki hak akses untuk melakukan proses pada aplikasi 

sistem pengelolaan dokumen yaitu akses ke halaman utama (dashboard), kirim 

dokumen, dan baca dokumen balasan. 

a Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman ini berisikan informasi mengenai jumlah dokumen masuk yang masih 

diproses dan jumlah dokumen balasan yang belum dibaca. Tampilan halaman ini 

digambarkan pada gambar 4.44. 
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Gambar 4.44 Tampilan Halaman Utama (Pihak Instansi) 

 

b Kirim Dokumen 

Halaman ini digunakan dalam mengirimkan data dokumen kepada perusahaan. 

Pada halaman ini juga terdapat informasi mengenai status dari masing-masing 

dokumen yang telah dikirimkan oleh instansi kepada perusahaan. Tampilan 

halaman ini digambarkan pada gambar 4.45. 

 

 

Gambar 4.45 Tampilan Halaman Kirim Surat 
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c Baca Dokumen Balasan 

Tampilan halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh data surat balasan 

terkait dokumen perijinan ataupun penawaran yang telah dikirimkan kepada PT 

United Tractors Cabang Surabaya. Tampilan halaman ini ditampilkan pada 

gambar 4.46. 

 

 

Gambar 4.46 Tampilan Halaman Baca Dokumen Balasan 

 

4.1.12 Halaman Resepsionis 

Resepsionis memiliki hak akses untuk melakukan proses pada aplikasi sistem 

pengelolaan dokumen yaitu akses ke halaman utama (dashboard), disposisi dokumen, 

dan baca dokumen masuk. 

a Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman ini berisikan informasi mengenai jumlah dokumen masuk yang masih 

diproses dan jumlah dokumen masuk yang belum dibaca. Tampilan halaman ini 

digambarkan pada gambar 4.47. 
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Gambar 4.47 Tampilan Halaman Utama Resepsionis 

 

b Halaman Disposisi Dokumen 

Halaman ini digunakan untuk mendisposisi dokumen masuk sesuai dengan 

peruntukan dari masing masing dokumen masuk. Tampilan halaman ini 

digambarkan pada gambar 4.48. 

 

 

Gambar 4.48 Tampilan Halaman Disposisi Dokumen Masuk 
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c Halaman Baca Dokumen Masuk 

Tampilan halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh data surat masuk 

(perijinan) yang telah disetujui dan didisposisi oleh kepala departemen terkait 

untuk menjadi penanggung jawab atau penyelia selama kegiatan kerja praktik 

berlangsung. Tampilan halaman baca dokumen masuk dapat dilihat pada gambar 

4.49. 

 

 

Gambar 4.49 Tampilan Halaman Baca Dokumen Masuk 

 

4.1.13 Halaman SDH dan ADH 

Pengguna SDH dan ADH memiliki hak akses untuk melakukan proses pada 

aplikasi sistem pengelolaan dokumen yaitu akses ke halaman utama (dashboard),  

persetujuan dokumen, pencarian dokumen dan laporan baik dokumen masuk ataupun 

dokumen keluar. 
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a Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman ini berisikan informasi mengenai jumlah dokumen masuk yang belum di 

proses dan diberikeputusan. Tampilan halaman ini digambarkan pada gambar 

4.50. 

 

 

Gambar 4.50 Tampilan Halaman Utama (SDH dan ADH) 
 

b Halaman Persetujuan Dokumen 

Halaman ini digunakan untuk mengecek dan memberikan keputusan diterima atau 

ditolak terkait dokumen masuk yang sudah dikirimkan instansi. Tampilan halaman 

dapat dilihat pada gambar 4.51. 
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Gambar 4.51 Tampilan Halaman Persetujuan Dokumen Masuk 
 

c Halaman Pencarian Dokumen 

Halaman ini digunakan dalam pencarian terkait dokumen masuk yang sudah 

dikirimkan oleh instansi. Selain itu, halaman ini juga dapat melihat dokumen 

balasan yang sudah dikirimkan oleh perusahaan. Tampilan halaman ini dapat 

dilihat pada gambar 4.52 

 

 
Gambar 4.52 Tampilan Halaman Pencarian Dokumen Masuk 
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d Halaman Laporan 

Halaman ini digunakan dalam melihat laporan baik status pengiriman dokumen, 

dokumen masuk ataupun dokumen keluar sesuai dengan periode yang diinginkan. 

Tampilan halaman laporan dapat dilihat pada gambar 4.53. 

 

 

Gambar 4.53 Tampilan Halaman Laporan 

 

Selain itu, halaman ini dapat mencetak dan mengekspor ke dalam file yang 

memiliki format pdf. Tampilan laporan pdf ini dapat dilihat pada gambar 4.54 

 

 

Gambar 4.54 Tampilan Output Laporan 
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4.1.14 Halaman EHS 

Pengguna EHS memiliki hak akses untuk melakukan proses pada aplikasi 

sistem pengelolaan dokumen yaitu akses ke halaman utama (dashboard), mengelola 

data departemen, bagian, jabatan, karyawan, konfirmasi, membuat balasan, hapus 

dokumen masuk dan kelur serta baca dokumen masuk. 

a Halaman Utama (Dashboard) 

Halaman ini berisikan jumlah dokumen masuk (perijinan) yang sudah disetujui 

oleh kepala departemen dan memerlukan balasan. Tampilan halaman ini 

digambarkan pada gambar 4.55. 

 

 

Gambar 4.55 Tampilan Halaman Utama (Ehs) 
 

b Halaman Mengelola Data Departemen 

Tampilan mengelola data departemen memiliki fungsi untuk menambahkan data, 

mengubah data dan menampilan data departemen. Halaman mengelola data 

departemen dapat digambarkan pada gambar 4.56. 
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Gambar 4.56 Tampilan Halaman Mengelola Data Departemen 
 

Selain menampilkan data departemen untuk dikelola, halaman ini juga bisa 

menambahkan data departemen yang diperlukan. Tampilan halaman 

menambahkan data departemen dapat dilihat pada gambar 4.57. 

 

 

Gambar 4.57 Tampilan Menambahkan Data Departemen 



211 
 

 
 

c Halaman Mengelola Data Bagian 

Tampilan mengelola data departemen memiliki fungsi untuk menambahkan data, 

mengubah data dan menampilan data bagian. Halaman mengelola data departemen 

dapat digambarkan pada gambar 4.58. 

 

 

Gambar 4.58 Tampilan Halaman Mengelola Data Bagian 

 

Selain menampilkan data bagian untuk dikelola, halaman ini juga bisa 

menambahkan data bagian yang diperlukan. Tampilan halaman menambahkan 

data bagian dapat dilihat pada gambar 4.59. 
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Gambar 4.59 Tampilan Menambahkan Data Bagian 
 

d Halaman Mengelola Data Jabatan 

Tampilan mengelola data jabatan memiliki fungsi untuk menambahkan data, 

mengubah data dan menampilan data jabatan. Halaman mengelola data jabatan 

dapat digambarkan pada gambar 4.60. 

 

 

Gambar 4.60 Tampilan Halaman Mengelola Data Jabatan 
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Selain menampilkan data jabatan untuk dikelola, halaman ini juga bisa 

menambahkan data jabatan yang diperlukan. Tampilan halaman menambahkan 

data jabatan dapat dilihat pada gambar 4.61. 

 

 

Gambar 4.61 Tampilan Menambahkan Data Jabatan 

 

e Halaman Mengelola Data Karyawan 

Tampilan mengelola data departemen memiliki fungsi untuk menambahkan data, 

mengubah data dan menampilan data karyawan. Halaman mengelola data 

karyawan dapat digambarkan pada gambar 4.62. 

 

Gambar 4.62 Tampilan Halaman Mengelola Data Karyawan 
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Selain menampilkan data karyawan untuk dikelola, halaman ini juga bisa 

menambahkan data karyawan yang diperlukan. Tampilan halaman menambahkan 

data karyawan dapat dilihat pada gambar 4.63. 

 

 

Gambar 4.63 Tampilan Menambahkan Data Karyawan 

 

f Halaman Mengelola Data Konfirmasi 

Tampilan mengelola data konfirmasi memiliki fungsi untuk menambahkan data, 

mengubah data dan menampilan data konfirmasi. Halaman mengelola data 

konfirmasi dapat digambarkan pada gambar 4.64. 
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Gambar 4.64 Tampilan Halaman Mengelola Data Konfirmasi 

 

Selain menampilkan data konfirmasi untuk dikelola, halaman ini juga bisa 

menambahkan data konfirmasi yang diperlukan. Tampilan halaman menambahkan 

data konfirmasi dapat dilihat pada gambar 4.65. 

 

 

Gambar 4.65 Tampilan Menambahkan Data Konfirmasi 
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g Halaman Balas Dokumen Masuk 

Tampilan halaman ini digunakan untuk membalas dokumen masuk (perijinan) 

yang telah disetujui oleh kepala departemen. Tampilan halaman ini digambarkan 

pada gambar 4.66 

 

 

Gambar 4. 66 Tampilan Halaman Balas Dokumen Masuk (Perijinan) 

 

h Halaman Hapus Dokumen Masuk dan Keluar 

Halaman ini digunakan dalam menfilter dan menghapus dokumen pengiriman 

yang telah disimpan selama lebih dari 5 tahun. Tampilan halaman ini ditampilkan 

pada gambar 4.67. 
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Gambar 4.67 Tampilan Halaman Hapus Dokumen Masuk dan Keluar 

  

Setelah memilih dokumen yang akan dihapus, maka akan muncul alert yang 

menanyakan “apakah anda yakin?”. Tampilan alert dapat dilihat pada gambar 4.68 

 

 
Gambar 4.68 Tampilan Alert Notifikasi Hapus Dokumen Masuk dan Keluar 

 

i Halaman Baca Dokumen Masuk 

Tampilan halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh data surat masuk 

(perijinan) yang telah disetujui dan didisposisi oleh kepala departemen terkait 

untuk menjadi penanggung jawab atau penyelia selama kegiatan kerja praktik 
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berlangsung. Tampilan halaman baca dokumen masuk dapat dilihat pada gambar 

4.69. 

 

 

Gambar 4.69 Tampilan Halaman Baca Dokumen Masuk 

 

4.1.15 Halaman Penyelia 

Pengguna Penyelia memiliki hak akses untuk melakukan proses pada aplikasi 

sistem pengelolaan dokumen yaitu akses ke halaman utama (dashboard), dan baca 

dokumen masuk. 

a Halaman Utama (Dashboard) 

Tampilan halaman ini digunakan untuk mengetahui informasi jumlah dokumen 

masuk yang belum dibaca. Tampilan halaman ini digambarkan pada gambar 4.70. 
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Gambar 4.70 Tampilan Halaman Utama (Penyelia) 
 

b Halaman Baca Dokumen Masuk 

Tampilan halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh data surat masuk 

(perijinan) yang telah disetujui dan didisposisi oleh kepala departemen terkait 

untuk menjadi penanggung jawab atau penyelia selama kegiatan kerja praktik 

berlangsung. Tampilan halaman baca dokumen masuk dapat dilihat pada gambar 

4.71. 

 

 

Gambar 4.71 Tampilan Halaman Baca Dokumen 
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4.2 Evaluasi 

Evaluasi merupakan kegiatan uji coba sistem yang dilakukan pembuat 

program (penulis) untuk menemukan kesalahan serta kesesuaian aplikasi dengan yang 

diharapkan oleh pengguna. Ada banyak uji coba yang dapat dilakukan, namun dalam 

pembuatan Aplikasi Sistem Pengelolaan Dokumen Masuk dan Keluar pada PT United 

Tractors Cabang Surabaya menggunakan black box testing. Berikut ini hasil evaluasi 

penulis yang dilakukan. 

 

4.2.1 Pengujian Fungsi Aplikasi 

Pengujian fungsi aplikasi dilakukan menggunakan blackbox testing untuk 

menguju aplikasi secara fungsional. Pengujian aplikasi ini dikelompokkan berdasarkan 

kebutuhan fungsional yang sudah dijabarkan pada bab 3. 

I. Fungsi Mengecek Hak Akses sebagai BC/CS memiliki scenario pengujian pada 

tabel 4.1 

 

Tabel 4.1 Uji Coba Fungsi Hak Akses 

No Tujuan Masukan 

Keluaran 

yang 

diharapkan 

Hasil 

1. 

Mengetahui respon 

pemberitahuan 

ketika data yang 

dimasukkan salah 

Data 

Username dan 

Password 

Muncul 

Pemberitahuan 

Login Gagal 

Sukses (lihat 

gambar 4.72) 

2. 

Mengetahui respon 

pemberitahuan 

ketika data yang 

dimasukkan salah 

Data 

Username dan 

Password 

Masuk ke 

halaman utama 

Sukses (lihat 

gambar 4.73) 
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Gambar 4.72 Pemberitahuan Login Gagal 

 

 

Gambar 4.73 Tampilan Halaman Utama 
 

II. Fungsi Mengelola Data Master memiliki scenario pengujian pada tabel 4.2 

 

Tabel 4.2 Uji Coba Mengelola Data Master 

No Tujuan Masukan 
Keluaran yang 

diharapkan 
Hasil 

1. 

Mengetahui respon 

halaman , jika 

masukkan data 

master dengan 

Data 

Pelanggan 

Tampilan 

informasi bahwa 

data yang 

Sukses (lihat 

gambar 4.74) 
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No Tujuan Masukan 
Keluaran yang 

diharapkan 
Hasil 

benar pada master 

pelanggan 

dimasukkan 

benar 

2. 

Mengetahui respon 

halaman , jika data 

yang dimasukkan 

diubah pada master 

pelanggan 

Data 

Pelanggan 

Tampilan 

informasi bahwa 

data telah 

diubah 

Sukses (lihat 

gambar 4.75) 

3. 

Mengetahui respon 

halaman , jika 

masukkan data 

master dengan 

benar pada master 

kategori pelanggan 

Data Kategori 

Pelanggan 

Tampilan 

informasi bahwa 

data yang 

dimasukkan 

benar 

Sukses (lihat 

gambar 4.76) 

4. 

Mengetahui respon 

halaman , jika data 

yang dimasukkan 

diubah pada master 

kategori pelanggan 

Data Kategori 

Pelanggan 

Tampilan 

informasi bahwa 

data telah 

diubah 

Sukses (lihat 

gambar 4.77) 

5. 

Mengetahui respon 

halaman , jika 

masukkan data 

master dengan 

benar pada master 

dokumen 

Data Dokumen 

Tampilan 

informasi bahwa 

data telah 

diubah 

Sukses (lihat 

gambar 4.78) 

6. 

Mengetahui respon 

halaman , jika 

belum mengunggah 

dokumen 

Data Dokumen 

Tampilan 

informasi bahwa 

data dokumen 

belum diunggah 

Sukses (lihat 

gambar 4.79) 

7. 

Mengetahui respon 

halaman , jika 

masukkan data 

master dengan 

benar pada master 

konfirmasi 

Data 

Konfirmasi 

Tampilan 

informasi bahwa 

data yang 

dimasukkan 

benar 

Sukses (lihat 

gambar 4.80) 

8. 

Mengetahui respon 

halaman , jika data 

yang dimasukkan 

diubah pada master 

konfirmasi 

Data 

Konfirmasi 

Tampilan 

informasi bahwa 

data telah 

diubah 

Sukses (lihat 

gambar 4.81) 

9. 

Mengetahui respon 

halaman , jika 

masukkan data 

Data Kategori 

Surat 

Tampilan 

informasi bahwa 

data yang 

Sukses (lihat 

gambar 4.82) 
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No Tujuan Masukan 
Keluaran yang 

diharapkan 
Hasil 

master dengan 

benar pada master 

kategori surat 

dimasukkan 

benar 

10. 

Mengetahui respon 

halaman , jika data 

yang dimasukkan 

diubah pada master 

kategori surat 

Data Kategori 

Surat 

Tampilan 

informasi bahwa 

data telah 

diubah 

Sukses (lihat 

gambar 4.83) 

11. 

Mengetahui respon 

halaman , jika 

masukkan data 

master dengan 

benar pada master 

bagian 

Data Bagian 

Tampilan 

informasi bahwa 

data yang 

dimasukkan 

benar 

Sukses (lihat 

gambar 4.84) 

12. 

Mengetahui respon 

halaman , jika data 

yang dimasukkan 

diubah pada master 

bagian 

Data Bagian 

Tampilan 

informasi bahwa 

data telah 

diubah 

Sukses (lihat 

gambar 4.85) 

13. 

Mengetahui respon 

halaman , jika 

masukkan data 

master dengan 

benar pada master 

departemen 

Data 

Departemen 

Tampilan 

informasi bahwa 

data yang 

dimasukkan 

benar 

Sukses (lihat 

gambar 4.86) 

14. 

Mengetahui respon 

halaman , jika data 

yang dimasukkan 

diubah pada master 

departemen 

Data 

Departemen 

Tampilan 

informasi bahwa 

data telah 

diubah 

Sukses (lihat 

gambar 4.87) 

15. 

Mengetahui respon 

halaman , jika 

masukkan data 

master dengan 

benar pada master 

karyawan 

Data 

Karyawan 

Tampilan 

informasi bahwa 

data yang 

dimasukkan 

benar 

Sukses (lihat 

gambar 4.88) 

16. 

Mengetahui respon 

halaman , jika data 

yang dimasukkan 

diubah pada master 

karyawan 

Data 

Karyawan 

Tampilan 

informasi bahwa 

data telah 

diubah 

Sukses (lihat 

gambar 4.89) 
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No Tujuan Masukan 
Keluaran yang 

diharapkan 
Hasil 

17. 

Mengetahui respon 

halaman , jika 

masukkan data 

master dengan 

benar pada master 

jabatan 

Data Jabatan 

Tampilan 

informasi bahwa 

data yang 

dimasukkan 

benar 

Sukses (lihat 

gambar 4.90) 

18. 

Mengetahui respon 

halaman , jika data 

yang dimasukkan 

diubah pada master 

jabatan 

Data Jabatan 

Tampilan 

informasi bahwa 

data telah 

diubah 

Sukses (lihat 

gambar 4.91) 

19. 

Mengetahui 

tampilan kirim data 

ke pelanggan 

Data 

Pelanggan 

SMS berhasil 

dikirim 

Sukses(lihat 

gambar 4.92) 

 

 

Gambar 4.74 Informasi Data Pelanggan Berhasil Disimpan 
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Gambar 4.75 Informasi Data Pelanggan Berhasil Diperbaharui 

 

 

Gambar 4.76 Informasi Data Kategori Pelanggan Berhasil Disimpan 

 

 

Gambar 4.77 Informasi Data Kategori Pelanggan Berhasil Diperbaharui 
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Gambar 4.78 Informasi Data Dokumen Berhasil Disimpan 

 

 

Gambar 4.79 Informasi Data Dokumen Kosong 

 

 

Gambar 4.80 Informasi Data Kategori Konfirmasi Berhasil Disimpan 
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Gambar 4.81 Informasi Data Kategori Konfirmasi Berhasil Diperbaharui 

 

 

Gambar 4.82 Informasi Data Kategori Kategori Surat Berhasil Disimpan 
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Gambar 4.83 Informasi Data Kategori Surat Berhasil Diperbaharui 

 

 

Gambar 4.84 Informasi Data Bagian Berhasil Disimpan 
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Gambar 4.85 Informasi Data Bagian Berhasil Diperbaharui 

 

 

Gambar 4.86 Informasi Data Departemen Berhasil Disimpan 
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Gambar 4.87 Informasi Data Departemen Berhasil Diperbaharui 

 

 

Gambar 4.88 Informasi Data Karyawan Berhasil Disimpan 
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Gambar 4.89 Informasi Data Karyawan Berhasil Diperbaharui 

 

 

Gambar 4.90 Informasi Data Jabatan Berhasil Disimpan 
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Gambar 4.91 Informasi Data Jabatan Berhasil Diperbaharui 

 

 

Gambar 4.92 Tampilan SMS kirim data pelanggan 

 

III. Fungsi Mengelola Dokumen Pengiriman memiliki scenario pengujian pada 

tabel 4.3 

 

Tabel 4.3 Uji Coba Pengujian Mengelola Dokumen Pengiriman 

No Tujuan Masukan Keluaran yang 

diharapkan 

Hasil 

1. 

Mengetahui 

respon 

halaman 

ketika 

pengecekan 

Data 

Pengiriman 

Muncul Informasi 

Data Berhasil 

Diperbaharui 

Sukses (lihat gambar 

4.93) 
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No Tujuan Masukan Keluaran yang 

diharapkan 

Hasil 

oleh kepala 

departemen 

2. 

Mengetahui 

respon 

halaman 

ketika 

pengecekan 

oleh gudang 

Data 

Pengiriman 

Muncul Informasi 

Data Berhasil 

Diperbaharui 

Sukses (lihat gambar 

4.94) 

3. 

Mengetahui 

respon 

halaman 

ketika 

pengecekan 

oleh security 

Data 

Pengiriman 

Muncul Informasi 

Data Berhasil 

Diperbaharui 

Sukses (lihat gambar 

4.95) 

4. 

Mengetahui 

respon 

halaman 

ketika kurir 

mengunduh 

dokumen 

pengiriman 

Data 

Pengiriman 

dan Data 

Dokumen 

Dokumen Berhasil 

Diunduh 

Sukses (lihat gambar 

4.96) 

5. 

Mengetahui 

respon 

halaman 

ketika kurir 

mengunggah 

bukti 

pengiriman 

Data 

Pengiriman 

Muncul Informasi 

Data Berhasil 

Diperbaharui 

Sukses (lihat gambar 

4.97) 

6. 

Mengetahui 

respon 

halaman 

ketika kurir 

mengunggah 

bukti 

pengiriman 

kosong 

Data 

Pengiriman 

Muncul Informasi 

Bukti Pengiriman 

Kosong 

Sukses (lihat gambar 

4.98) 

7. 

Mengetahui 

respon 

tampilan sms 

informasi ke 

karyawan 

Data 

Karyawan 

Muncul SMS di HP 

karyawan 

Sukses (lihat gambar 

4.99) 
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Gambar 4.93 Informasi Ketika Sudah Dilakukan Pengecekan kepala departemen 

 

 

Gambar 4.94 Informasi Ketika Sudah Dilakukan Pengecekan oleh gudang 
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Gambar 4.95 Informasi Ketika Sudah Dilakukan Pengecekan oleh security 

 

 
Gambar 4.96 Data Berhasil Diunduh Kurir 
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Gambar 4.97 Informasi Ketika Berhasil Menyimpan Bukti Pegiriman 

 

 

Gambar 4.98 Informasi Ketika Kurir Belum Memilih Dokumen Bukti Terima 

 

 
Gambar 4.99 Tampilan SMS ke karyawan 
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IV. Fungsi Mengelola Dokumen Masuk memiliki scenario pengujian pada tabel 

4.4 

 

Tabel 4. 4 Uji Coba Pengujian Mengelola Dokumen Masuk 

No Tujuan Masukan 
Keluaran yang 

diharapkan 
Hasil 

1. Mengetahui respon 

halaman ketika 

berhasil mengirim 

dokumen 

Data 

Dokumen 

Masuk 

Muncul 

Informasi Data 

Berhasil 

Disimpan 

Sukses (lihat gambar 

4.100) 

2. Mengetahui respon 

halaman ketika 

resepsionis 

mengunduh 

dokumen masuk 

Data 

Dokumen 

Masuk 

Dokumen 

Berhasil 

Diunduh 

Sukses (lihat gambar 

4.101) 

3. Mengetahui respon 

halaman ketika 

resepsionis 

mendisposisi 

dokumen masuk 

Data 

Dokumen 

Masuk 

Muncul 

Informasi Data 

Berhasil 

Didisposisi 

Sukses (lihat gambar 

4.102) 

4. Mengetahui respon 

halaman ketika 

kepala departemen 

mengunduh 

dokumen masuk 

Data 

Dokumen 

Masuk 

Dokumen 

Berhasil 

Diunduh 

Sukses (lihat gambar 

4.103) 

5. Mengetahui respon 

halaman ketika 

kepala departemen 

menyetujui 

dokumen masuk 

Data 

Dokumen 

Masuk 

Muncul dialog 

yes/no 

Sukses (lihat gambar 

4.104) 

6. Mengetahui respon 

halaman ketika 

kepala departemen 

menolak dokumen 

masuk 

Data 

Dokumen 

Masuk 

Muncul dialog 

yes/no 

Sukses (lihat gambar 

4.105) 
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Gambar 4.100 Informasi Ketika Berhasil Mengirim Dokumen Masuk 

 

 

Gambar 4.101 Dokumen Masuk Berhasil Diunduh 
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Gambar 4.102 Data Dokumen Masuk Berhasil Didisposisi 

 

 

Gambar 4.103 Data Dokumen Masuk Berhasil Diunduh 
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Gambar 4.104 Tampilan Yes No Question (Diterima) 

 

 

Gambar 4. 105 Tampilan Yes No Question  (Ditolak) 

 

V. Fungsi Mengelola Dokumen Balasan memiliki scenario pengujian pada tabel 

4.5 

 

Tabel 4.5 Uji Coba Pengujian Mengelola Dokumen Balasan 

No Tujuan Masukan 
Keluaran yang 

diharapkan 
Hasil 

1. 

Mengetahui respon 

halaman ketika 

berhasil mengirim 

dokumen balasan 

Data 

Dokumen 

Masuk 

Muncul 

Informasi Data 

Berhasil 

Disimpan 

Sukses (lihat 

gambar 4.104) 

2. 

Mengetahui respon 

halaman ketika user 

mengunduh 

dokumen balasan 

Data 

Dokumen 

Masuk 

Dokumen 

Berhasil 

Diunduh 

Sukses (lihat 

gambar 4.105) 
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Gambar 4.106 Informasi Ketika Berhasil Mengirimkan Dokumen Balasan 

 

 
Gambar 4.107 Dokumen Balasan Berhasil Diunduh 
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VI. Fungsi Laporan memiliki scenario pengujian pada tabel 4.6 

 

Tabel 4.6 Uji Coba Fungsi Laporan 

No Tujuan Masukan 

Keluaran 

yang 

diharapkan 

Hasil 

1. 

Mengetahui respon 

halaman ketika 

berhasil 

menampilkan data 

laporan 

Data 

Pengiriman 

Berhasil 

menampilkan 

laporan 

Sukses (lihat 

gambar 

4.106) 

 

Mengetahui respon 

halaman ketika 

berhasil mengekspor 

laporan ke bentuk 

pdf 

Data 

Pengiriman 

Berhasil 

mengunduh 

laporan pdf 

Sukses (lihat 

gambar 

4.107) 

 

 

Gambar 4.108 Berhasil Menampilkan Laporan 
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Gambar 4.109 Berhasil Mengunduh Laporan PDF 
 

4.2.2 Pengujian Perbandingan Pengelolaan Dokumen Masuk dan Keluar 

Manual dan Aplikasi 

Hasil pengujian perbandingan pengelolaan dokumen masuk dan keluar 

manual dan aplikasi memiliki dampak yang cukup positif. Dampak yang timbul dari 

adanya aplikasi dapat dilihat pada tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7 Tabel Perbandingan Sebelum dan Sesudah Adanya Aplikasi 

No Permasalahan Sebelum 

Adanya Aplikasi 

Solusi pada aplikasi 

SPD 

Dampak Sesudah 

Adanya Aplikasi 

1 Area pengiriman yang 

berjauhan. 

Aplikasi menyediakan 

fitur penerimaan 

dokumen, unggah bukti 

dokumen sehingga 

dapat memangkas 

waktu hingga 2-3 hari 

tergantung jarak 

pengiriman. 

Pelanggan hanya 

cukup menunggu di 

lokasi pelanggan dan 

hanya dengan 

membuka aplikasi 

dokumen TT dapat 

diterima tanpa harus 

ke PT United Tractors 

Cabang Surabaya 

2 Kebutuhan ruang 

penyimpanan dokumen 

fisik memerlukan ruang 

Aplikasi menyediakan 

fitur unggah 

penyimpanan dokumen 

Ruang penyimpanan 

dokumen dapat 

berkurang, karena 
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No Permasalahan Sebelum 

Adanya Aplikasi 

Solusi pada aplikasi 

SPD 

Dampak Sesudah 

Adanya Aplikasi 

penyimpanan yang 

cukup banyak. 

sehingga dokumen 

dapat tersimpan di 

dalam aplikasi. 

semua dokumen sudah 

disimpan di dalam 

aplikasi. 

 

3 Pencarian dokumen 

yang dibutuhkan 

memerlukan waktu. 

Aplikasi menyediakan 

fitur pencarian 

dokumen sesuai dengan 

kebutuhan dokumen. 

Pencarian dapat 

dilakukan dalam 

waktu kurang dari 10 

detik karena user 

dapat memfilter 

berdasarkan kata 

kunci dokumen yang 

diperlukan. 

4 Pihak instansi dan 

rekanan kurang 

mendapatkan informasi 

mengenai dokumen 

surat yang di kirimkan. 

Aplikasi menyediakan 

fitur view status 

sehingga pelanggan 

hanya perlu membuka 

aplikasi saja untuk 

melihat informasi 

dokumen. 

Pihak instansi hanya 

cukup dengan 

membuka aplikasi 

sehingga instansi 

dapat mengetahui 

informasi status 

pengiriman dokumen 

yang telah mereka 

kirimkan 

5 Pihak instansi perlu 

datang ke perusahaan 

untuk mendapatkan 

surat balasan jika surat 

yang di kirimkan 

diterima. 

Aplikasi menyediakan 

fitur balas dokumen dan 

baca dokumen pada 

aplikasi 

Pihak instansi tidak 

perlu datang ke 

perusahaan, karena 

mereka hanya tinggal 

membuka aplikasi saja 

untuk mendapatkan 

balasan terkait 

dokumen masuk yang 

telah dikirimkan 

6 Alur proses bisnis 

masing masing surat 

tetap berjalan meskipun 

dokumen kertas 

dikurangi. 

- Dengan adanya 

aplikasi system 

pengelolaan dokumen, 

seluruh alur proses 

bisnis tetap dapat 

berjalan, walaupun 

penggunaan kertas 

dikurangi 

7 Pelanggan kesulitan 

mengetahui pengiriman 

dokumen terkait barang 

yang telah dibeli 

Aplikasi menyediakan 

fitur view histori 

pengiriman, selain 

melihat status 

Pelanggan dapat 

mudah mengetahui 

status pengiriman 
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No Permasalahan Sebelum 

Adanya Aplikasi 

Solusi pada aplikasi 

SPD 

Dampak Sesudah 

Adanya Aplikasi 

pengiriman dokumen, 

aplikasi juga 

menyediakan fitur 

detail terkait 

pengiriman dokumen. 

dokumen mereka 

melalui aplikasi. 

8 Masalah retensi 

penyimpanan dokumen. 

 

Aplikasi menyediakan 

fitur retensi dan 

menampilkan informasi 

melalui dashboard 

sesuai dengan peran 

dan peruntukan user 

terhadap dokumen. 

User dapat memfilter 

dan menghapus 

dokumen yang masih 

diperlukan dan tidak 

diperlukan. 

 

4.3 Pembahasan 

Berdassarkan hasil pengujian fungsi aplikasi dan pengujian perbandingan 

sebelum adanya aplikasi dan sesudah adanya aplikasi, maka selanjutnya dilakukan 

pembahasan aplikasi. Hasil dari pembahasan aplikasi tersebut akan dijadikan sebagai 

suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dapat dilihat bahwa aplikasi 

pengelolaan dokumen masuk dan keluar dapat membantu. 

1. Aplikasi dapat mempermudah dalam pencarian dokumen, dikarenakan aplikasi 

berbasis web, sehingga pencarian dokumen dapat dilakukan dimana saja. 

2. Menghemat waktu pihak instansi ataupun pelanggan dalam mendapatkan 

informasi status dokumen pengiriman, masuk ataupun balasan. 

3. Aplikasi dapat mengurangi cetak dokumen secara fisik. 

4. Aplikasi dapat mengurangi ruang penyimpanan dokumen fisik. 

5. Aplikasi dapat mengurangi tumpukan dokumen.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan telah menghasilkan Aplikasi Sistem Pengelolaan 

Dokumen Masuk dan Keluar pada PT United Tractors Cabang Surabaya dan 

berdasarkan hasil uji coba dapat disimpulkan: 

1. Aplikasi dapat mengurangi waktu pencarian dokumen jika sewaktu-waktu 

diperlukan. 

2. Aplikasi dapat mengurangi tumpukan dokumen. 

3. Aplikasi dapat memudahkan pihak eksternal baik pelanggan ataupun pihak 

instansi mengetahui informasi terkait masing-masing dokumen yang dimiliki. 

4. Aplikasi dapat menghemat waktu baik dari sisi perusahaan, instansi ataupun 

pelanggan dalam mendapatkan dokumen yang berasal dari PT United Tractors 

Cabang Surabaya. 

5. Aplikasi dapat mengurangi kebutuhan kertas secara fisik. 

6. Aplikasi dapat menampilkan dokumen yang masa penyimpanannya lebih dari 5 

tahun (retensi dokumen) dan dapat menghapus dokumen jika sudah tidak 

diperlukan. 
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5.2 Saran 

Dalam membangun Aplikasi Sistem Pengelolaan Dokumen ini masih 

membutuhkan saran dalam pengembangannya. Berikut merupakan saran dalam 

melakukan pengembangan aplikasi ini: 

1. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan mengintegrasikanya dengan SAP yang 

ada pada perusahaan. 

2. Aplikasi dapat dikebangkan dengan menambahkan tracking dengan map sehingga 

mudah untuk dipantau sampai mana pengiriman dokumen tersebut. 

3. Tampilan dalam aplikasi dapat dikembangkan dan diperbaiki menjadi lebih baik 

lagi. 
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