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ABSTRAK 

 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa 

Timur merupakan salah satu lembaga layanan pendidikan tinggi yang berlokasi di 

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.177, Klampis Ngasem, Sukolilo, Kota SBY, Jawa 

Timur. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi ini bertugas untuk melaksanakan 

fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Jawa Timur dan 

juga dalam melaksanakan tugas kedudukannya bertanggungjawab kepada Menteri 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

Pada sub bagian kemahasiswaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 

(LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur ini dalam proses pengelolaan surat masuk 

dan surat keluar masih dilakukan pencatatan secara manual. Untuk pengarsipan 

surat masuk sendiri masih disimpan dalam map besar yang bisa menyebabkan 

kehilangan berkas dan membutuhkan ruang yang lebih luas untuk menyimpannya.  

Dengan adanya website Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar pada 

Sub Bagian Kemahasiswaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII 

Jawa Timur dapat mengelola surat masuk dan surat keluar yang lebih baik dan 

diharapkan website ini dapat membantu juga mempermudah dalam proses 

pengolaan surat masuk dan surat keluar di Sub Bagian Kemahasiswaan. 

 

Kata Kunci : website, pengelolaan surat, LLDIKTI  
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatNya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kerja 

praktik pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur. 

Laporan kerja praktik ini terkait tentang rancang bangun aplikasi pengelolaan 

surat masuk dan surat keluar berbasis website pada Sub Bagian Kemahasiswaan 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur sebagai 

pertanggungjawaban penulis terhadap pelaksanaan kerja praktik yang telah 

dilaksanakan. 

Laporan kerja praktik terkait dengan rancang bangun aplikasi 

pengelolaan surat masuk dan surat keluar berbasis website pada Sub Bagian 

Kemahasiswaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur 

ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan, tetapi semua hambatan 

tersebut terselesaikan karena adanya bantuan dan bimbingan. Pada kesempatan 

ini, penulis akan menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Orang tua yang selalu memberikan doa dan nasihat kepada penulis. 

2. Bapak Agung selaku staff Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Tata 

Laksana yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kerja praktik. 

3. Ibu Ida Ayu Siti Hamidah, SH selaku kepala Sub Bagian Kemahasiswaan 

yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kerja praktik. 

4. Ibu Karti, Ibu Etis, Ibu Vita, Bapak Sunar, Bapak Rio, Bapak Alvian selaku 

staff Sub Bagian Kemahasiswaan yang telah membantu dan memberikan 

informasi. 
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membimbing dan memberikan arahan dalam pelaksanaan kerja praktik. 

7. Ikhsan dari angkatan 2016 yang turut membantu dan memberikan saran 

selama kerja praktik penulis. 

Dalam penyusunan laporan kerja kerja praktik ini penulis menyadari 

bahwa masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis meminta 

maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, penulis 

menantikan kritik dan saran yang membangun dari setiap pembaca yang dapat 

menjadikan laporan ini lebih baik dan dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa 

Timur merupakan salah satu lembaga layanan pendidikan tinggi yang berlokasi di 

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.177, Klampis Ngasem, Sukolilo, Kota SBY, Jawa 

Timur. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi ini bertugas untuk melaksanakan 

fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Jawa Timur dan 

juga dalam melaksanakan tugas kedudukannya bertanggungjawab kepada Menteri 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

Pada sub bagian kemahasiswaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 

(LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur ini memiliki dua proses dalam pengelolaan 

surat yaitu surat masuk dan surat keluar. Dalam proses surat masuk ini banyak 

sekali dari berbagai perguruan tinggi atau perusahaan yang mengirimkan surat ke 

Sub Bagian Kemahasiswaan. Instansi atau Perguruan tinggi mengirimkan surat ke 

Sub Bagian Kemahasiswaan. Surat yang masuk dalam sub bagian kemahasiswaan 

akan diterima bagian administrasi. Kemudian bagian administrasi melakukan 

pencatatan surat masuk. Selesai pencatatan surat masuk tersebut diarsipkan oleh 

bagian administrasi. Sedangkan dalam proses surat keluar bagian administrasi 

akan melakukan pencatatan bahwa ada surat yang keluar dan juga dilakukan 

pengarsipan. 

Namun proses pencatatan surat masuk dan surat keluar diatas 

membutuhkan waktu yang lama jika dilakukan secara manual dan dikhawatirkan 
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akan terjadi ketidaksesuaian informasi dalam pencatatan surat masuk dan surat 

keluar. Penyimpanan arsip surat juga disimpan dalam map besar dikhawatirkan 

arsip surat dapat hilang atau terselip. Selain itu, juga dapat mempersulit karyawan 

dalam melakukan pencarian dokumen surat yang dibutuhkan. 

Sub bagian kemahasiswaan memerlukan suatu aplikasi yang dapat 

mendukung dalam proses pengelolaan surat masuk dan surat keluar secara tepat 

waktu dan akurat. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dalam proses 

pengelolaan surat masuk dan surat keluar agar lebih efektif dan efisien. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirancang aplikasi 

pengelolaan surat masuk dan surat keluar berbasis website pada Sub Bagian 

Kemahasiswaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur. 

Dengan adanya solusi ini, pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada Sub 

Bagian Kemahasiswaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa 

Timur dapat dengan mudah digunakan dan dapat memberikan laporan yang lebih 

akurat.   

     

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang diatas, dapat dihasilkan suatu perumusan 

masalah yaitu bagaimana merancang bangun aplikasi pengelolaan surat masuk 

dan surat keluar berbasis website pada Sub Bagian Kemahasiswaan Lembaga 

Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat batasan masalah 

dalam pembuatan aplikasi pengelolaan surat menyurat pada Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi Wilayah VII sebagai berikut : 

1. Pada pemrograman website ini tidak membahas tentang keamanan pada 

website server. 

2. Penampilan data laporan surat masuk berdasarkan rentang tanggal tertentu, 

instansi dan karyawan sesuai dengan masukkan user. 

3. Penampilan data laporan surat keluar berdasarkan rentang tanggal tertentu 

dan instansi sesuai dengan masukkan user. 

4. Aplikasi yang dibuat hanya digunakan sebagai pengarsiapan file surat. 

5. Website ini hanya digunakan dalam proses pengeloaan surat masuk dan surat 

keluar di Sub Bagian Kemahasiswaan, bukan diseluruh bagian yang ada di 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, adapun tujuannya adalah 

membuat rancang bangun aplikasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar 

berbasis website pada Sub Bagian Kemahasiswaan Lembaga Layanan Pendidikan 

Tinggi Wilayah VII Jawa Timur. 

  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari pembuatan rancang bangun aplikasi pengelolaan data surat 

masuk dan surat keluar ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
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1. Aplikasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar ini dapat membantu user 

dalam pencarian surat. 

2. Mempermudah dalam pembuatan laporan surat masuk dan surat keluar dari 

periode tanggal, nama instansi dan nama karyawan. 

3. Efisiensi kertas. 

4. Mempercepat dalam proses pengelolaan surat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada laporan Kerja Praktik ini dibagi menjadi lima 

bagian sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan atau pembuatan laporan 

kerja praktik yang menjelaskan mulai dari latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan gambaran umum atau segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perusahaaan atau instansi mulai dari profil instansi, 

struktur organisasi hingga visi misi dari Lembaga Layanan Pendidikan 

Tinggi Wilayah VII. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori – teori yang berkaitan dalam pembuatan 

rancang bangun aplikasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar. 
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BAB IV : DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

Bab ini menjelaskan hasil dari kerja praktik, mulai dari pembuatan 

perancangan sistem saat ini dan yang telah dibuat seperti document 

flow, system flow, hingga desain sistem yang akan dibuat. Selain itu, 

pada bab ini dicantumkan pula implementasi program atau aplikasi 

yang telah dibuat. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari pembuatan sistem yang telah 

dilakukan serta menjelaskan saran untuk pengembangan untuk 

memperbaiki website surat masuk dan surat keluar yang telah dibuat.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI 

WILAYAH VII JAWA TIMUR 

 

2.1 Sejarah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur 

Berawal pada tahun 1967, pemerintah membentuk lembaga yang 

mengkoordinir perguruan tinggi dan diberi nama KOPERTIS ( Koordinasi 

Perguruan Tinggi) berkantor di Jl. Airlangga no 8 Surabaya. Wilayah kerjanya 

meliputi 7 (tujuh) provinsi yaitu : Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalsel, Kalteng, 

dan Kaltim dibawah pimpinan seorang Koordinasi dibantu oleh Sekretaris. 

Pada tahun 1974 nama KOPERTIS diubah menjadi KOPERTIS 

WILAYAH VI dengan wilayah kerja meliputi 7 (tujuh) provinsi yaitu : Jawa 

Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. 

Pada tahun 1982 nama KOPERTIS WILAYAH VI diubah kembali 

menjadi KOPERTIS WILAYAH VII dan wilayah kerja meliputi 4 (empat) 

provinsi yaitu : Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan 

Kalimantan Timur. 

Pada tahun 1990 wilayah kerja KOPERTIS WILAYAH VII berkurang 

dan meliputi 1 (satu) provinsi Jawa Timur. 

Pada tahun 2018 seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018, terjadi perubahan 

organisasi dan tata kerja menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 

(LLDIKTI) Wilayah VII yang berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja 
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provinsi Jawa Timur. LLDIKTI WILAYAH VII dipimpin oleh seorang Kepala 

dibantu oleh Sekretaris LLDIKTI. 

Adapun tabel jabatan yang memimpin adalah sebagai berikut : 

  

Tabel 2.1 Jabatan Koordinasi Koperti Sampai Kopertis Wilayah VII 

No Nama Koordinator Periode Tahun 

1 Prof. Dr. Eri Soedewo 1967 – 1972  

2 Prof. Dr. Kwari Satjadibrata 1972 – 1975  

3 Prof. Dr. Dardji Darmodiardjo 1976 – 1979  

4 Prof. Dr. Soedarso Djojonegoro 1980 – 1985  

5 Prof. Dr. Abdoel Gani, SH. MS 1985 – 1990  

6 Prof. Dr. Harsono, SE 1990 – 1995 

7 Prof. Dr. Ir. H. Pinardi Koestalam, M.Sc 1995 – 1999  

8 Prof. Dr. H. Rochiman Sasmita, MS., drh 1999 – 2003  

9 Prof. Dr. Ir. Nadjadji Anwar, M.Sc 2003 – 2008  

10 Prof. Dr. H. Sugijanto, MS.Apt 2008 – 2015  

11 Prof. Dr. Ir. Soeprapto, DEA 2015 – 2018  

  

Tabel 2.2 Jabatan Kepala LLDIKTI Wilayah VII 

No Nama Kepala Periode Tahun 

1 Prof. Dr. Ir. Soeprapto, DEA 2018 - sekarang  

 

Tabel 2.3 Jabatan Sekretaris Koperti 

 

 Tabel 2.4 Jabatan Sekretaris LLDIKTI Wilayah VII 

 

No Nama Sekretaris Pelaksana Periode Tahun 

1 Prof. Drs. Slamet Dajono 1967 – 1975  

2 I.B. Alit, SH. 1976 – 1985  

3 Drs. Soeharsono, M.Si. 1985 – 1995  

4 Dra. Siti Umi Salami. 1995 – 2002  

5 Hj. Gagung Lulud Taslim, SH. 2002 – 2006  

6 Drs. I.B. Md. Mertha, M.Si. 2006 – 2013 

7 Prof. Dr. Ali Maksum 2013 – 2017  

8 Dr. Widyo Winarso, M.Pd. 2017 – 2018  

No Sekretaris Periode Tahun 

1 Dr. Widyo Winarso, M.Pd 2018 - sekarang 
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2.2 Logo Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur 

 Logo Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah VII 

Jawa Timur ini memiliki filosofi logo yaitu melambangkan teknologi yang selalu 

tumbuh dan berkembang mengikuti zaman dan sumber daya manusia yang 

sinergis dan selalu berkaitan erat dalam menyambut atau menyongsong masa 

depan yang lebih baik. Logo Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII 

Jawa Timur dapat dilihat pada gambar 2.1: 

 
Gambar 2.1 Logo Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII 

 

2.3 Visi dan Misi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa 

Timur 

Visi : 

Menjadi lembaga layanan pendidikan tinggi yang akuntabel dan kredibel. 

Misi : 

1. Memberikan layanan pendidikan tinggi yang akuntabel, kredibel, dan 

berbasis TIK. 

2. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan Perguruan Tinggi 

di Provinsi Jawa Timur termasuk pengembangannya.  
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2.6 Lokasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur 

Lokasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII tepatnya 

berada di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No.177, Klampis Ngasem, Sukolilo, Kota 

SBY, Jawa Timur 60117. Sedangkan tempat kerja selama melaksanakan Kerja 

Praktik berada di Sub Bagian Kemahasiswaan. Untuk mengetahui informasi 

tentang Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa 

Timur dapat mengakses website dan telepon berikut : 

Alamat Website  : lldikti7.ristekdikti.go.id 

 Telepon  : (031) 5925419 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini akan dijelaskan dasar – dasar teori yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas. Hal ini sangat penting karena teori – teori 

tersebut digunakan sebagai landasan pemikiran dalam kerja praktik ini. Adapun 

teori – teori yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

3.1 Aplikasi 

Menurut Dhanta (2015) aplikasi adalah software yang dibuat oleh suatu 

perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas – tugas tertentu. Aplikasi sendiri 

berasal dari kata application yang artinya penerapan lamaran penggunaan. 

Menurut Jogiyanto (2013) aplikasi merupakan penerapan, menyimpan sesuatu hal, 

data, permasalahan, pekerjaan ke dalam suatu sarana atau media yang dapat 

digunakan untuk menerapkan atau mengimplementasikan hal atau permasalahan 

yang ada sehingga berubah menjadi suatu bentuk yang baru tanpa menghilangkan 

nilai – nilai dasar dari hal data, permasalahan, dan pekerjaan itu sendiri. 

Jadi aplikasi merupakan sebuah transformasi dari sebuah permasalahan 

atau pekerjaan berupa hal yang sulit dipahami menjadi lebih sederhana, mudah 

dan dapat dimengerti oleh pengguna. Sehingga dengan adanya aplikasi, sebuah 

permasalahan akan terbantu lebih cepat dan tepat. 

Aplikasi memiliki banyak jenis. Diantaranya aplikasi desktop yang 

beroperasi secara offline dan aplikasi website yang beroperasi secara online. 

Aplikasi website merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi 

browser untuk menjalankan aplikasi dan diakses melalui jaringan komputer. 
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3.2 Surat 

Surat adalah sebuah alat komunikasi dan sumber informasi yang dikirim 

oleh pengirim ke instansi maupun sebaliknya. Menurut Pariata (2011) surat 

merupakan alat menyampaikan berita secara tertulis yang berisi tentang 

pemberitahuan pernyataan, permintaan, dan sebagainya ke pihak lain. 

Menurut Dewi (2011), surat merupakan salah satu alat komunikasi 

tertulis dari seseorang yang berisi pemberitahuan, keputusan, pernyataan maupun 

permohonan yang ditujukan kepada pihak lain. 

 

3.2.1 Manfaat Surat 

Menurut Finoza (2011) manfaat surat adalah karena masih memerlukan 

dokumen bagi setiap kegiatan bisnis dan dinas yang dilakukan. Catatan tertulis 

tidak akan pernah terganti oleh komunikasi lisan meskipun berkembang pesat 

dokumentasi lisan dengan memori storage dalam sistem yang telah 

terkomputerisasi. 

 

3.3 Pengelolaan Surat 

Menurut Sedarmayanti (2010), pengelolaan surat adalah kegiatan 

mengelolah surat masuk dan surat keluar yang meliputi kegiatan menerima, 

mencatat, mengarahkan, mendistribusikan, memproses lebih lanjut dan 

menyimpan surat prosedur yang berlaku. 

 

3.3.1 Surat Masuk 

Menurut Nuraida (2008) surat masuk adalah surat yang masuk ke dalam 

suatu instansi atau bagian dalam suatu perusahaan baik yang berasal dari instansi 

atau perusahaan lain maupun dari bagian lain dalam perusahaan yang sama.  
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3.3.2 Surat Keluar 

Menurut Nuraida (2008) surat keluar adalah surat yang dikirim oleh 

suatu perusahaan atau antar bagian dalam perusahaan tersebut. Dengan demikian 

surat keluar adalah surat yang dikeluarkan atau dibuat suatu perusahaan untuk 

dikirimkan kepada pihak lain. 

 

3.4 Website 

Menurut Pressman (2010) website adalah suatu situs dari kumpulan file 

hypertext yang saling terhubung dengan menyajikan informasi menggunakan teks 

dan pola grafik yang terbatas. 

Menurut Asropudin (2013) website adalah sebuah kumpulan halaman 

yang diawali dengan halaman muka yang berisikan informasi, iklan, serta 

program aplikasi. Menurut Ardhana (2012) website adalah suatu layanan sajian 

informasi yang menggunakan konsep hyperlink yang memudahkan user untuk 

menggunakannya. 

Jadi website adalah sekumpulan file hypertext yang berisi tentang 

informasi, iklan dan program aplikasi yang dapat digunakan oleh user dengan 

menggunakan konsep hyperlink. 

 

3.5 Hypertext Preprocessor (PHP) 

 Menurut Sidik (2012) Hyper Text Preprocessor (PHP) adalah bahasa 

utama script server – side yang disisipkan pada HTML yang dijalankan di server. 

Menurut Hariyanto (2017) PHP adalah bahasa pemrograman yang dapat 

membantu dalam pembuatan aplikasi dan dapat diakses oleh siapa saja dengan 

menggunakan teknologi server – side. Server – side yang dimaksud PHP hanya 
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akan berjalan pada aplikasi berbasis server, baik itu server yang berjalan di 

komputer local (localhost) maupun server yang berjalan secara online. 

 

3.6 Database 

Menurut Hariyanto (2017) database merupakan kumpulan informasi 

yang disimpan di komputer secara sistemik dalam bentuk tabel – tabel, sehingga 

dapat diolah untuk memperoleh informasi dari record yang tersimpan dalam 

kolom – kolom pada tabel. Menurut Raharjo (2011) database adalah sebagai 

kumpulan data yang terintegrasi dan diatur sedemikian rupa sehingga data 

tersebut dapat dimanipulasi, diambil dan dicari secara cepat. 

Selain berisi data, database juga berisi metadata. Metadata adalah data 

yang menjelaskan tentang struktur dari data itu sendiri. Database memiliki 

beberapa model di antaranya adalah model relasional. Dalam model relasional 

tabel – tabel yang terdapat dalam suatu database idealnya harus saling berelasi. 

 

3.7 XAMPP 

Menurut Jaelani (2011) XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang 

mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. 

Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri (localhost) yang terdiri atas 

program Apache HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang 

ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan 

singkatan dari X (empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. 

Program ini tersedia dalam GNU General Public Lincense dan bebas merupakan 

web server yang mudah digunakan dan dapat melayani tampilan halaman website 

yang dinamis. 
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Jadi XAMPP merupakan perangkat lunak open source yang dapat 

digunakan secara gratis di server yang berdiri sendiri (localhost) dan dapat 

dijalankan di semua sistem operasi seperti windows, linux dan mac. 

 

3.8 Data Flow Diagram 

Menurut Ladjamudin (2013) diagram aliran data merupakan model dari 

sistem untuk menggambarkan pembagian sistem  ke modul yang lebih kecil. 

Sedangkan menurut Sukamto (2013) data flow diagram (DFD) adalah 

representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi 

informasi yang di aplikasikan sebagai data yang mengalir dari masukan (input) 

dan keluaran (output). 

Jadi Data Flow Diagram (DFD) adalah menggambarkan semua proses 

yang terjadi dalam sistem dari tingkatan yang tertinggi ke terendah yang dapat 

dilakukan dekomposisi, mempartisi atau membagi proses dari sistem ke dalam 

bagian yang lebih sederhana. 

Menurut Sukamto (2013) berikut adalah notasi pada DFD yang dapat 

dilihat pada tabel 3.1 : 

 

 Tabel 3.1 Notasi pada DFD 

No Simbol Keterangan 

1.  Notasi proses, sistem atau prosedur pada 

pemodelan sistem. 

2.  Notasi file atau tabel basis data pada 

pemodelan sistem. 
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No Simbol Keterangan 

3.  Notasi entitas luar (external entity), masukan 

(input), keluaran (output) atau orang yang 

memakai/beriteraksi dengan sistem. 

4.  Notasi aliran data yang dikirim antar proses 

dari penyimpanan ke proses atau dari proses 

ke masukan (input) atau keluaran (output). 

 

Terdapat 5 tahapan perancangan dengan menggunakan Data Flow Diagram yaitu: 

1. Diagram Konteks 

Adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang 

lingkup suatu sistem. 

2. Diagram Level 0 

Menggambarkan sistem yang akan dibuat sebagai suatu entitas tunggal yang 

beriteraksi dengan orang maupun sistem lain. Diagram level 0 ini digunakan 

untuk menggambarkan interaksi antara sistem yang akan dikembangkan 

dengan entitas luar. 

3. Diagram Level 1 

Digunakan untuk menggambarkan modul pada sistem yang akan 

dikembangkan. Diagram level 1 adalah hasil breakdown dari diagram level 0 

yang sebelumnya sudah dibuat. 

4. Diagram Level 2 

Diagram level 2 adalah hasil breakdown menjadi diagram level 1. Modul 

mana saja yang harus di breakdown lebih detail tergantung pada kedetailan 

modul tersebut. Apabila modul tersebut sudah cukup detail dan rinci maka 

modul tersebut sudah tidak perlu untuk di breakdown lagi. 
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5. Diagram Level 3 dan Seterusnya 

Diagram level 3 dan seterusnya merupakan breakdown dari modul diagram 

level di atasnya. Breakdown pada level 3 dan seturusnya aturanya sama 

dengan diagram level 1 atau 2. 

 

3.9 Flowchart 

Menurut Supardi (2013) Flowchart adalah bagan yang menjelaskan 

secara rinci langkah dari proses program. Menurut Ladjamudin (2013) Flowchart 

adalah bagan arus yang menggambarkan langkah penyelesaian suatu masalah. 

Flowchart juga merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Jadi Flowchart 

adalah sebuah bagan yang dapat menggambarkan langkah dari proses program 

juga dapat menunjukkan proses yang saling berhubungan. 

 

3.10  Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Sukamto (2013) ERD adalah pemodelan awal basis data berupa 

model konseptual yang dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang 

matematika pemodelan basis data relationship. Sedangkan menurut Ladjamudin 

(2013) ERD adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang 

disimpan dalam sistem secara abstrak. ERD juga dapat digunakan untuk 

berkomunikasi dengan pemakai eksekutif tingkat tinggi dalam suatu organisasi. 

Jadi Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu model untuk menjelaskan 

hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek – objek dasar data yang 

mempunyai hubungan antar relasi. 

Adapun simbol – simbol dari Entity Relationship Diagram (ERD) dapat 

dilihat pada tabel 3.2 : 
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Tabel 3.2 Simbol – simbol Entity Relationship Diagram (ERD) 

Nama Simbol Keterangan 

Entitas 

 Suatu kumpulan objek yang dapat 

didefinisikan secara unik. 

Relationship 

 Hubungan yang terjadi antara satu entitas 

atau lebih. 

Atribut 

 Karakteristik dari entitas yang 

menyediakan penjelasan detail entitas. 

Link 
 Baris sebagai penghubung antara relasi 

dan entitas dari atributnya. 

 

3.11  System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut Pressman (2010) System Development Life Cycle (SDLC) 

adalah siklus hidup klasik dimana hal ini menyiratkan pendekatan yang sistematis 

dan berurutan sekuensial pada pengembangan perangkat lunak yang di mulai 

dengan spesifikasi kebutuhan pengguna dan belanjut melalui tahapan komunikasi 

(Communication), perencanaan (planning), pemodelan (modelling), konstruksi 

(construction), serta penyerahan sistem kepada pengguna (deployment). 

Sedangkan menurut Kadir (2014) SDLC adalah proses untuk memahami 

bagaimana sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis dengan 

merancang suatu sistem, membangun sistem tersebut dan menyampaikan kepada 

pengguna. 

Lima tahapan dalam SDLC dengan metode waterfall  dapat dilihat pada 

gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 SDLC Model Waterfall 

Penjelasan dari SDLC Model Waterfall sebagai berikut : 

a. Communication 

Tahapan awal pada model waterfall yaitu komunikasi dengan konsumen atau 

pelanggan. Langkah ini penting karena menyangkut dengan pengumpulan 

informasi tentang kebutuhan pengguna juga dalam analisis kebutuhan bisnis, 

analisis kebutuhan pengguna dan analisis kebutuhan perangkat lunak. 

b. Planning  

Fase planning adalah proses dalam memahami mengapa sistem informasi 

harus dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek akan membangun 

project tersebut seperti membuat perkiraan, penjadwalan dan pelacakan. 

c. Modelling 

Pada fase modelling ini membahas tentang siapa yang akan menggunakan 

sistem, apa yang akan dilakukan oleh sistem dan dimana serta kapan sistem 

tersebut akan digunakan, juga menentukan bagaimana sistem akan beroperasi 
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dalam hal ini antara lain perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur 

jaringan (user interface) 

d. Construction  

Fase construction adalah proses membuat code. Coding atau pengkodean 

merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang dapat dikenali oleh 

komputer dan programmer dapat menerjemahkan transaksi yang diminta oleh 

pengguna. Pada fase inilah yang merupakan fase secara nyata dalam 

mengerjakan suatu software. Setelah pengkodean selesai maka dilakukan 

testing terhadap sistem yang telah dibuat. 

e. Implementation  

Fase final pada SDLC ini adalah fase implementation yaitu pada saat sisten 

telah selesai dibuat. Implementasi pada fase ini biasanya paling banyak 

mengambil perhatian karena dalam keseluruhan sistem, tahap implementasi 

adalah tahap yang paling banyak memakan waktu serta biaya karena mencoba 

keseluruhan sistem. 

 

3.12  Testing 

Menurut Quadri (2010) pengujian software adalah  proses verifikasi dan 

validasi apakah sebuah aplikasi software atau program memenuhi persyaratan 

bisnis dan persyaratan teknis yang mengarahkan desain dan pengembangan 

beserta cara kerjanya seperti yang diharapkan dan juga mengidentifikasi kesalahan 

yang penting dan digolongkan berdasarkan tingkat severity pada aplikasi yang 

harus diperbaiki.  

Sedangkan menurut Pressman (2015) tujuan dari pengujian (testing) 

adalah untuk menemukan dan memperbaiki sebanyak kesalahan dalam program 
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sebelum menyerahkan kepada customer. Salah satu pengujian yang baik adalah 

pengujian yang memiliki probabilitas tinggi dalam menemukan kesalahan. 

3.12.1 Black Box Testing 

Menurut Pressman (2015) Black Box Testing berfokus pada persyaratan 

fungsional perangkat lunak uang memungkinkan engineers untuk memperoleh set 

kondisi input yang sepenuhnya akan melaksanakan persyaratan fungsional untuk 

sebuah program. Black Box Testing berusaha untuk menemukan kesalahan dalam 

kategori berikut : 

1. Fungsi yang tidak benar atau fungsi yang hilang. 

2. Kesalahan antarmuka. 

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. 

4. Kesalahan perilaku (behavior) atau kesalahan kinerja. 

5. Inisialisasi dan pemutusan kesalahan. 
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BAB VI 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Pada bab ini menjelaskan mengenai tahapan analisis dan perancangan 

sistem dari Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 

Berbasis website Pada Sub Bagian Kemahasiswaan Lembaga Layanan Pendidikan 

Tinggi Wilayah VII Jawa Timur. Pembahasan pada bab ini sesuai dengan metode 

yang digunakan dalam perancangan sistem yaitu metode waterfall yang meliputi 

tahap communication, planning, modeling, construction dan deployment. 

Tujuannya agar sistem yang dibuat sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada 

Sub Bagian Kemahasiswaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII 

Jawa Timur. Tabel kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Tabel Kegiatan 

No Tahapan Kegiatan 

1. Communication 
Wawancara  
Observasi 

2 Planning Penjadwalan Kerja 

3 Modeling 

Analisis Proses Bisnis : 

a. Identifikasi Masalah 

b. Identifikasi Proses Bisnis 

c. Analisis Kebutuhan Pengguna 

d. Analisis Kebutuhan Fungsional 

e. Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

f. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

g. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

  Desain Sistem 

a. Diagram IPO 

b. System Flow 

c. HIPO Diagram 

d. Data Flow Diagram 

e. Entity Relationship Diagram 

f. Desain Struktur Database 

g. Desain Uji Coba 

4. Construction 
Hasil Perancangan Sistem 

Hasil Uji Coba 
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No Tahapan Kegiatan 

5. Deployment 
Evaluasi 

Instalasi 

 

4.1 Communication 

 

4.1.1 Wawancara 

Pada kegiatan wawancara ini dilakukan kepada Bapak Rio yang menjabat 

sebagai salah satu staff di Sub Bagian Kemahasiswaan Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur. Wawancara ini bertujuan untuk 

mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan. Hasil wawancara tersebut 

yaitu mengenai proses bisnis. 

 

4.1.2 Observasi 

Pada kegiatan observasi ini dilakukan pengamatan secara langsung 

proses surat masuk dan surat keluar yang terjadi pada Sub Bagian Kemahasiswaan 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur. Pengumpulan 

data dengan cara observasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang 

proses bisnis dan data yang berhubungan dalam penyelesaian masalah juga untuk 

mengetahui langkah – langkah yang terjadi dalam proses surat masuk dan surat 

keluar. 

 

4.2 Planning 

Pada tahap ini berisi tentang penjadwalan kerja dalam menyelesaikan 

kerja praktik sampai mengimplementasikan aplikasi surat masuk surat keluar pada 

server Sub Bagian Kemahasiswaan. Adapun penjadwalan kerja telah dilampirkan 

pada lampiran 3. 
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4.3 Modelling 

Pada tahap ini berisi tentang pemodelan, dalam tahapan ini dibagi 

menjadi dua sub tahap yaitu analisis sistem dan desain sistem. 

 

4.3.1 Analisis Proses Bisnis 

a. Identifikasi Masalah 

Masalah Dampak Solusi 

Arsip disimpan dalam 

map besar 

Banyak ruang yang 

terpakai untuk 

menyimpan arsip juga 

banyak kemungkinan 

arsip hilang dan terselip 

Membuat sistem yang 

dapat menyimpan 

dokumen ke dalam 

database 

Arsip belum terindeks kesulitan dalam mencari 

arsip yang disimpan 

Membuat sistem yang 

memiliki fitur pencarian 

Banyaknya surat yang 

harus dicatat. 

Membutuhkan waktu 

yang lama jika 

pencatatan surat masuk 

dan surat keluar 

dilakukan secara manual. 

Membuat sistem yang 

dapat melakukan 

pencatatan surat masuk 

dan surat keluar secara 

otomatis. 

 

b. Identifikasi Proses Bisnis 

 

Gambar 4.1 Document Flow Surat Masuk 
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Gambar 4.1 menjelaskan proses surat masuk yang dimulai dari pengirim 

mengirimkan surat pada sub bagian kemahasiswaan. Kemudian surat tersebut 

diterima pada bagian administrasi Sub Bagian Kemahasiswaan. Lalu bagian 

administrasi melakukan pencatatan surat masuk kemudian surat tersebut 

diarsipkan. 

 

Gambar 4.2 Document Flow Surat Keluar 

Gambar 4.2 menjelaskan proses surat keluar dimulai pada bagian 

administrasi sub bagian kemahasiswaan yang melakukan pencatatan surat keluar. 

kemudian surat diarsipkan. 

 

c. Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisis kebutuhan pengguna dilakukan untuk mengetahui kebutuhan – kebutuhan 

pengguna dalam proses pengelolaan surat masuk dan surat keluar beserta 

kebutuhan informasi yang dihasilkan. Setiap pengguna memiliki fungsi yang 

berbeda sesuai dengan kebutuhan data dan informasi. Kebutuhan pengguna dalam 
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aplikasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar dapat dilihat pada tabel 4.2 dan 

4.3. 

1. Admin Sistem 

Tabel 4.2 Kebutuhan Pengguna Admin Sistem 

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

Pengelolaan Data Master 

Instansi 
Data Instansi 

1. Informasi Data Instansi 

2. Informasi Data 

Karyawan 

3. Laporan Surat Masuk 

4. Laporan Surat Keluar 

Pengelolaan Data Master 

Karyawan 
Data Karyawan 

Pengelolaan Data Surat 

Masuk 

1. Data Surat 

Masuk 

2. Data Karyawan 

3. Data Instansi 

Pengelolaan Data Surat 

Keluar 

1. Data Surat 

Keluar 

2. Data Instansi 

 

2. Bagian Administrasi Sub Bagian Kemahasiswaan 

Tabel 4.3 Kebutuhan Pengguna Bagian Administrasi Sistem 

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

Insert Data Surat Masuk 1. Data Surat Masuk 

2. Data Karyawan 

3. Data Instansi 

1. Informasi Data 

Surat Masuk 

Tersimpan 

2. Informasi Data 

Surat Keluar 

Tersimpan 

Insert Data Surat Keluar 
1. Data Surat Keluar 

2. Data Instansi 

 

d. Analisis Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional berisi tentang suatu layanan sistem yang harus 

disediakan dan bagaimana sistem beriteraksi dengan pengguna sistem. Hasil 

implementasi fungsi ini didapatkan dari hasil analisis kebutuhan pengguna. 

A. Analisis Kebutuhan Fungsional Admin Sistem 

1. Fungsi Pengelolaan Data Master Karyawan 
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Tabel 4.4 Fungsi Pengelolaan Data Master Karyawan 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Master Karyawan 

Pengguna Admin Sistem 

Deskripsi Fungsi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan 

pengelolaan data master karyawan. 

Kondisi Awal Data Karyawan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menyimpan Data Master Karyawan 

Admin memilih menu 

master karyawan 

Sistem menampilkan halaman 

master karyawan 

Lalu admin memasukkan 

data master kedalam form 

tambah data dan menekan 

button simpan 

Sistem akan terlebih dahulu 

mengecek kelengkapan dan 

kesesuaian pengisian form. Jika 

semua field terisi dan kesesuaian 

dalam pengisian telah tepat, maka 

sistem akan menyimpan data dari 

form yang diisi kedalam tabel 

master karyawan kemudian 

sistem akan menampilkan 

halaman form kembali. 

 Mengubah Data Master Karyawan 

Admin memilih data 

master karyawan yang 

ingin diubah. 

Sistem menampilkan data master 

karyawan sesuai dengan pilihan 

admin pada form update data 

master karyawan. 

Admin memasukkan data 

yang ingin diubah ke 

dalam form update data 

kemudian pilih button 

simpan. 

Sistem akan terlebih dahulu 

mengecek kelengkapan dan 

kesesuaian pengisian form. Jika 

semua field terisi dan kesesuaian 

dalam pengisian telah tepat, maka 

sistem akan menyimpan data dari 

form yang diisi kedalam tabel 

master karyawan kemudian 

sistem akan menampilkan 

halaman tampil data kembali. 

Menghapus Data Master Karyawan 

Admin memilih data 

master karyawan yang 

akan dihapus. 

Sistem menampilkan konfirmasi 

tentang penghapusan data untuk 

dikonfirmasi oleh admin. 

Admin melakukan 

konfirmasi hapus data 

dengan button hapus. 

Sistem akan menghapus data pada 

tabel master karyawan dan 

menampilkan pesan data berhasil 

dihapus. 

Kondisi 

Akhir 

record semua data karyawan yang berada di Sub Bagian 

Kemahasiswaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 
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VII Jawa Timur. 

 

2. Fungsi Pengelolaan Data Master Instansi 

Tabel 4.5 Fungsi Pengelolaan Data Master Instansi 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Master Instansi 

Pengguna Admin Sistem 

Deskripsi Fungsi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan 

pengelolaan data master instansi. 

Kondisi Awal Data Instansi 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menyimpan Data Master Instansi 

Admin memilih menu 

master instansi. 

Sistem menampilkan halaman 

master instansi. 

Lalu admin memasukkan 

data master kedalam form 

tambah data dan menekan 

button simpan 

Sistem akan terlebih dahulu 

mengecek kelengkapan dan 

kesesuaian pengisian form. Jika 

semua field terisi dan kesesuaian 

dalam pengisian telah tepat, maka 

sistem akan menyimpan data dari 

form yang diisi kedalam tabel 

master instansi kemudian sistem 

akan menampilkan halaman form 

kembali. 

 Mengubah Data Master Instansi 

Admin memilih data 

master instansi yang ingin 

diubah. 

Sistem menampilkan data master 

instansi sesuai dengan pilihan 

admin pada form update data 

master instansi. 

Admin memasukkan data 

yang ingin diubah ke 

dalam form update data 

kemudian pilih button 

simpan. 

Sistem akan terlebih dahulu 

mengecek kelengkapan dan 

kesesuaian pengisian form. Jika 

semua field terisi dan kesesuaian 

dalam pengisian telah tepat, maka 

sistem akan menyimpan data dari 

form yang diisi kedalam tabel 

master instansi kemudian sistem 

akan menampilkan halaman 

tampil data kembali. 

Menghapus Data Master Instansi 

Admin memilih data 

master instansi yang akan 

dihapus. 

Sistem menampilkan konfirmasi 

tentang penghapusan data untuk 

dikonfirmasi oleh admin. 

Admin melakukan 

konfirmasi hapus data 

Sistem akan menghapus data pada 

tabel master instansi dan 
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dengan button hapus. menampilkan pesan data berhasil 

dihapus. 

Kondisi 

Akhir 

record semua data instansi yang berada di Sub Bagian 

Kemahasiswaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 

VII Jawa Timur. 

 

3. Fungsi Pengelolaan Data Surat Masuk 

Tabel 4.6 Fungsi Pengelolaan Data Surat Masuk 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Surat Masuk 

Pengguna Admin Sistem 

Deskripsi Fungsi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan 

pengelolaan data surat Masuk. 

Kondisi Awal Data Surat Masuk, Data Karyawan dan Data Instansi 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menyimpan Data Surat Masuk 

Admin memilih menu 

surat masuk. 

Sistem menampilkan halaman 

surat masuk. 

Lalu admin memasukkan 

data surat masuk kedalam 

form tambah data dan 

menekan button simpan 

Sistem akan terlebih dahulu 

mengecek kelengkapan dan 

kesesuaian pengisian form. Jika 

semua field terisi dan kesesuaian 

dalam pengisian telah tepat, maka 

sistem akan menyimpan data dari 

form yang diisi kedalam tabel 

surat masuk kemudian sistem 

akan menampilkan halaman form 

kembali. 

 Mengubah Data Surat Masuk 

Admin memilih data surat 

masuk yang ingin diubah. 

Sistem menampilkan data master 

karyawan sesuai dengan pilihan 

admin pada form update data 

surat masuk. 

Admin memasukkan data 

yang ingin diubah ke 

dalam form update data 

kemudian pilih button 

simpan. 

Sistem akan terlebih dahulu 

mengecek kelengkapan dan 

kesesuaian pengisian form. Jika 

semua field terisi dan kesesuaian 

dalam pengisian telah tepat, maka 

sistem akan menyimpan data dari 

form yang diisi kedalam tabel 

Surat Masuk kemudian sistem 

akan menampilkan halaman 

tampil data kembali. 

Menghapus Data Surat Masuk 
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Admin memilih data surat 

masuk yang akan dihapus. 

Sistem menampilkan konfirmasi 

tentang penghapusan data untuk 

dikonfirmasi oleh admin. 

Admin melakukan 

konfirmasi hapus data 

dengan button hapus. 

Sistem akan menghapus data pada 

tabel surat masuk dan 

menampilkan pesan data berhasil 

dihapus. 

 Mengunduh File Surat Masuk 

Admin memilih data surat 

masuk yang akan diunduh 

file suratnya. Kemudian 

pilih button unduh. 

Sistem mengunduh file yang telah 

dipilih berupa excel maupun PDF. 

Kondisi 

Akhir 

Record semua data surat masuk yang berada di Sub Bagian 

Kemahasiswaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 

VII Jawa Timur. 

 

4. Fungsi Pengelolaan Data Surat Keluar 

Tabel 4.7 Fungsi Pengelolaan Data Surat Keluar 

Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Surat Keluar 

Pengguna Admin Sistem 

Deskripsi Fungsi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan 

pengelolaan data surat keluar. 

Kondisi Awal Data Surat Keluar, Data Instansi 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menyimpan Data Surat Keluar 

Admin memilih menu 

surat keluar. 

Sistem menampilkan halaman 

surat keluar. 

Lalu admin memasukkan 

data surat keluar kedalam 

form tambah data dan 

menekan button simpan 

Sistem akan terlebih dahulu 

mengecek kelengkapan dan 

kesesuaian pengisian form. Jika 

semua field terisi dan kesesuaian 

dalam pengisian telah tepat, maka 

sistem akan menyimpan data dari 

form yang diisi kedalam tabel 

surat keluar kemudian sistem 

akan menampilkan halaman form 

kembali. 

 Mengubah Data Surat Keluar 

Admin memilih data surat 

keluar yang ingin diubah. 

Sistem menampilkan data surat 

keluar sesuai dengan pilihan 

admin pada form update data 

surat keluar. 

Admin memasukkan data 

yang ingin diubah ke 

Sistem akan terlebih dahulu 

mengecek kelengkapan dan 
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dalam form update data 

kemudian pilih button 

simpan. 

kesesuaian pengisian form. Jika 

semua field terisi dan kesesuaian 

dalam pengisian telah tepat, maka 

sistem akan menyimpan data dari 

form yang diisi kedalam tabel 

surat keluar kemudian sistem 

akan menampilkan halaman 

tampil data kembali. 

Menghapus Data Surat Keluar 

Admin memilih data surat 

keluar yang akan dihapus. 

Sistem menampilkan konfirmasi 

tentang penghapusan data untuk 

dikonfirmasi oleh admin. 

Admin melakukan 

konfirmasi hapus data 

dengan button hapus. 

Sistem akan menghapus data pada 

tabel surat keluar dan 

menampilkan pesan data berhasil 

dihapus. 

 Mengunduh File Surat Keluar 

Admin memilih data surat 

keluar yang akan diunduh 

file suratnya. Kemudian 

pilih button unduh. 

Admin memilih data surat keluar 

yang akan diunduh file suratnya. 

Kemudian pilih button unduh 

berupa excel maupun PDF. 

Kondisi 

Akhir 

record semua data surat keluar yang berada di Sub Bagian 

Kemahasiswaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 

VII Jawa Timur. 

 

B. Analisis Kebutuhan Fungsional Bagian Administrasi Sub Bagian 

Kemahasiswaan 

1. Fungsi Insert Data Surat Masuk Bagian Administrasi Sub Bagian 

Kemahasiswaan 

Tabel 4.8 Fungsi Insert Data Surat Masuk Bagian Administrasi Sub Bagian 

Kemahasiswaan 

Nama Fungsi Fungsi Insert Data Surat Masuk 

Pengguna Bagian Administrasi Sub Bagian Kemahasiswaan 

Deskripsi Fungsi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan 

pengelolaan data surat Masuk. 

Kondisi Awal Data Surat Masuk, Data Karyawan dan Data Instansi 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menyimpan Data Surat Masuk 

Bagian administrasi 

memilih menu surat 

Sistem menampilkan halaman 

surat masuk. 
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masuk. 

Lalu bagian administrasi 

memasukkan data surat 

masuk kedalam form 

tambah data dan menekan 

button simpan 

Sistem akan terlebih dahulu 

mengecek kelengkapan dan 

kesesuaian pengisian form. Jika 

semua field terisi dan kesesuaian 

dalam pengisian telah tepat, maka 

sistem akan menyimpan data dari 

form yang diisi kedalam tabel 

surat masuk kemudian sistem 

akan menampilkan halaman form 

kembali. 

Kondisi 

Akhir 

Informasi data surat masuk yang dimasukkan berhasil 

disimpan. 

 

2. Fungsi Insert Data Surat Keluar Bagian Administrasi 

Tabel 4.9 Fungsi Insert Data Surat Keluar Bagian Administrasi 

Nama Fungsi Fungsi Insert Data Surat Keluar 

Pengguna Bagian Administrasi Sub Bagian Kemahasiswaan 

Deskripsi Fungsi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk melakukan 

pengelolaan data surat Masuk. 

Kondisi Awal Data Surat Masuk, Data Instansi 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Menyimpan Data Surat Masuk 

Bagian administrasi 

memilih menu surat 

keluar. 

Sistem menampilkan halaman surat 

keluar. 

Lalu bagian 

administrasi 

memasukkan data surat 

keluar kedalam form 

tambah data dan 

menekan button simpan 

Sistem akan terlebih dahulu 

mengecek kelengkapan dan 

kesesuaian pengisian form. Jika 

semua field terisi dan kesesuaian 

dalam pengisian telah tepat, maka 

sistem akan menyimpan data dari 

form yang diisi kedalam tabel surat 

keluar kemudian sistem akan 

menampilkan halaman form kembali. 

Kondisi 

Akhir 

Informasi data surat keluar yang dimasukkan berhasil 

disimpan. 

 

C. Analisis Kebutuhan Fungsional Pengguna Sistem 

1. Fungsi Login Admin Sistem dan Bagian Administrasi Sub Bagian 

Kemahasiswaan 
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Tabel 4.10 Fungsi Login Admin Sistem dan Bagian Administrasi Sub Bagian 

Kemahasiswaan 

Nama Fungsi Fungsi Login Admin Sistem dan Bagian Administrasi Sub 

Bagian Kemahasiswaan 

Pengguna Admin Sistem dan Bagian Administrasi Sub Bagian 

Kemahasiswaan 

Deskripsi Fungsi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk masuk dalam 

website pengelolaan surat masuk dan surat keluar. 

Kondisi Awal Data Karyawan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Login Admin Sistem dan Bagian Administrasi Sub Bagian 

Kemahasiswaan 

Pengguna sistem 

membuka website. 

Sistem menampilkan halaman 

login. 

Lalu pengguna sistem 

memasukkan username 

dan password kemudian 

klik button login 

Sistem akan terlebih dahulu 

mengecek kelengkapan dan 

kesesuaian pengisian form. Jika 

semua field terisi dan kesesuaian 

dalam pengisian telah tepat, maka 

sistem akan masuk dalam 

halaman utama. 

Kondisi 

Akhir 

Berhasil mengakses data yang dilindungi sistem 

 

2. Fungsi Ubah Password 

Tabel 4.11 Fungsi Ubah Password 

Nama Fungsi Fungsi Ubah Password 

Pengguna Admin Sistem dan Bagian Administrasi Sub Bagian 

Kemahasiswaan 

Deskripsi Fungsi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah 

password. 

Kondisi Awal Data Karyawan 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

Mengubah Password 

Pengguna sistem terlebih 

dahulu login. 

Sistem menampilkan 

halaman utama. 

Lalu pengguna sistem 

memilih settings 

Sistem menampilkan form 

ubah password 

 Pengguna sistem mengisi 

data ubah password dan 

menekan tombol ubah 

Sistem terlebih dahulu akan 

mengecek kelengkapan dan 

kesesuaian data. Apabila data 

sudah terisi dengan benar 
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maka data tersebut akan 

disimpan dalam database. 

Kondisi Akhir Berhasil dalam perubahan password. 

 

e. Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Analisis kebutuhan non fungsional berfungsi untuk mengetahui 

spesifikasi kebutuhan sistem beserta dengan hak akses pada sistem pengelolaan 

surat masuk dan surat keluar. Dapat dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4.12 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Kriteria  Kebutuhan Non Fungsional 

Kemanan Pembatasan hak akses setiap user yang 

menggunakan website 

Usability  Aplikasi pencatatan surat masuk dan surat keluar 

digunakan AJAX Partiall View untuk 

mempermudah admin sistem dalam mengakses 

serta menggunakan aplikasi. 

Accessibility  Untuk mengakses setiap halaman pada aplikasi 

pencataan surat masuk dan surat keluar 

diperkirakan membutuhkan waktu 5 detik. 

 

f. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Analisis kebutuhan perangkat lunak adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk mengetahui apa saja kebutuhan perangkat lunak yang akan digunakan untuk 

merancang aplikasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar berbasis website 

pada Sub Bagian Kemahasiswaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 

VII Jawa Timur. Perangkat lunak yang digunakan sebagai berikut : 

1. Draw.io untuk membuat rancangan document flow dan system flow. 

2. Power Designer 6 portable untuk membuat context diagram, data flow 

diagram. Conceptual Data Model dan physical data moodel. 

3. XAMPP untuk web server. 

4. MySQL sebagai Database Management System (DBMS). 
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5. Windows 7 berguna untuk sistem operasi. 

6. Google Chrome berguna untuk web browser. 

g. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

Analisis kebutuhan perangkat keras berfungsi untuk membentuk atau 

menjalankan fungsi suatu sistem. Kebutuhan perangkat keras (hardware) yang 

dibutuhkan pada kerja praktik ini sebagai berikut : 

1. Client Side 

a. RAM 2 GB 

b. Prosesor Intel CORE i3 

c. Hard Disk 100 GB 

d. Mouse. 

e. Keyboard. 

f. Screen. 

 

2. Server Side 

a. RAM 4 GB. 

b. Prosesor Intel CORE i3. 

c. Hard Disk 100 GB. 

d. Mouse. 

e. Keyboard. 

f. Screen.  
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4.3.2 Desain Sistem 

a. Diagram IPO 

 

Gambar 4.3 Diagram IPO  
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b. System Flow 

System flow adalah diagram grafik yang dapat mengkomunikasikan aliran 

data dan memiliki arus pekerjaan dari suatu sistem yang dapat menjelaskan urutan 

prosedur yang ada dalam sistem. 

1. System Flow Login Admin Sistem dan Bagian Administrasi Sub Bagian 

Kemahasiswaan 

System Flow Login Admin Sistem dan Bagian Administrasi Sub Bagian 

Kemahasiswaan adalah proses pengelolaan yang dilakukan oleh pengguna sistem 

yang ingin memakai sistem ini. Data yang dimasukkan meliputi username dan 

password. System flow login  dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 System Flow Login 
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2. System Flow Pengelolaan Master Instansi 

 System Flow Master Instansi adalah proses pengelolaan master yang 

dilakukan oleh admin sistem. Langkah pertama yang dilakukan admin sistem 

adalah admin sistem melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan 

username dan password agar dapat mengakse website. Kemudian admin sistem 

memilih menu instansi yang di dalamnya terdapat fungsi pengelolaan data yang 

meliputi tambah data, ubah data dan hapus data. 

Pada proses tambah data admin sistem memasukkan data kode instansi, 

nama instansi dan kota. Kemudian semua data yang dimasukkan oleh admin 

sistem akan disimpan oleh sistem dalam database. Setelah data tersimpan maka 

hasil data yang dimasukkan akan ditampilkan oleh sistem. 

Pada proses edit data admin sistem memilih tombol Edit Data pada baris 

data yang ingin diubah. Kemudian sistem akan menampilkan data yang ingin 

diedit dalam bentuk form. Admin sistem mengubah data yang dimaksud kemudian 

sistem menyimpan data instansi yang telah diedit dan data akan ditampilkan oleh 

sistem. 

Pada proses menghapus data instansi, admin sistem memilih button 

hapus data pada baris data yang ingin dihapus. Kemudian sistem menampilkan 

notifikasi pop-up menu konfirmasi apakah admin sistem benar ingin menghapus 

data tersebut, jika iya maka data akan dihapus oleh sistem. Jika tidak maka sistem 

akan kembali menampilkan halaman tampil data instansi. System flow pengelolaan 

master instansi dapat dilihat pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 System Flow Pengelolaan Data Master Instansi 
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3. System Flow Pengelolaan Master Karyawan 

System Flow Master Karyawan adalah proses pengelolaan master yang 

dilakukan oleh admin sistem. Langkah pertama yang dilakukan admin sistem 

adalah admin sistem melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan 

username dan password agar dapat mengakses website. Kemudian admin sistem 

memilih menu karyawan yang di dalamnya terdapat fungsi pengelolaan data yang 

meliputi tambah data, ubah data dan hapus data. 

Pada proses tambah data admin sistem memasukkan data id karyawan, 

nama karyawan, username, password dan level. Kemudian semua data yang 

dimasukkan oleh admin sistem akan disimpan oleh sistem dalam database. 

Setelah data tersimpan maka hasil data yang dimasukkan akan ditampilkan oleh 

sistem. 

Pada proses edit data admin sistem memilih tombol Edit Data pada baris 

data yang ingin diubah. Kemudian sistem akan menampilkan data yang ingin 

diedit dalam bentuk form. Admin sistem mengubah data yang dimaksud kemudian 

sistem menyimpan data karyawan yang telah diedit dan data akan ditampilkan 

oleh sistem. 

Pada proses menghapus data karyawan, admin sistem memilih button 

hapus data pada baris data yang ingin dihapus. Kemudian sistem menampilkan 

notifikasi pop-up menu konfirmasi apakah admin sistem benar ingin menghapus 

data tersebut, jika iya maka data akan dihapus oleh sistem. Jika tidak maka sistem 

akan kembali menampilkan halaman tampil data karyawan. System flow 

pengelolaan master karyawan dapat dilihat pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 System Flow Pengelolaan Data Master Karyawan 
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4. System Flow Data Surat Masuk 

System Flow Surat Masuk adalah proses pengelolaan surat masuk yang 

dilakukan oleh admin sistem. Langkah pertama yang dilakukan admin sistem 

adalah memilih menu surat masuk yang di dalamnya terdapat fungsi pengelolaan 

data yang meliputi tambah data, ubah data, hapus data dan unduh surat. 

Pada proses tambah data admin sistem memasukkan data tanggal masuk, 

no berkas, nama instansi, tanggal surat, no surat, perihal, karyawan dan upload 

file surat. Kemudian semua data yang dimasukkan oleh admin sistem akan 

disimpan oleh sistem dalam database. Setelah data tersimpan maka hasil data 

yang dimasukkan akan ditampilkan oleh sistem. 

Pada proses edit data admin sistem memilih tombol Edit Data pada baris 

data yang ingin diubah. Kemudian sistem akan menampilkan data yang ingin 

diedit dalam bentuk form. Admin sistem mengubah data yang dimaksud kemudian 

sistem menyimpan data surat masuk yang telah diedit dan data akan ditampilkan 

oleh sistem. 

Pada proses menghapus data surat masuk, admin sistem memilih button 

hapus data pada baris data yang ingin dihapus. Kemudian sistem menampilkan 

notifikasi pop-up menu konfirmasi apakah admin sistem benar ingin menghapus 

data tersebut, jika iya maka data akan dihapus oleh sistem. Jika tidak maka sistem 

akan kembali menampilkan halaman tampil data surat masuk.  

Pada proses unduh surat admin sistem memilih button unduh surat pada 

baris data yang ingin diunduh file suratnya. System flow data surat masuk dapat 

dilihat pada gambar 4.7. 



43 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Sytem Flow Data Surat Masuk 



44 

 

 

 

5. System Flow Data Surat Keluar 

System Flow Surat Masuk adalah proses pengelolaan surat keluar yang 

dilakukan oleh admin sistem. Langkah pertama yang dilakukan admin sistem 

adalah memilih menu surat keluar yang di dalamnya terdapat fungsi pengelolaan 

data yang meliputi tambah data, ubah data, hapus data dan unduh surat. 

Pada proses tambah data admin sistem memasukkan data tanggal keluar, 

no berkas, nama instansi, alamat instansi, tanggal surat, no surat, perihal dan file 

surat. Kemudian semua data yang dimasukkan oleh admin sistem akan disimpan 

oleh sistem dalam database. Setelah data tersimpan maka hasil data yang 

dimasukkan akan ditampilkan oleh sistem. 

Pada proses edit data admin sistem memilih tombol Edit Data pada baris 

data yang ingin diubah. Kemudian sistem akan menampilkan data yang ingin 

diedit dalam bentuk form. Admin sistem mengubah data yang dimaksud kemudian 

sistem menyimpan data surat keluar yang telah diedit dan data akan ditampilkan 

oleh sistem. 

Pada proses menghapus data surat keluar, admin sistem memilih button 

hapus data pada baris data yang ingin dihapus. Kemudian sistem menampilkan 

notifikasi pop-up menu konfirmasi apakah admin sistem benar ingin menghapus 

data tersebut, jika iya maka data akan dihapus oleh sistem. Jika tidak maka sistem 

akan kembali menampilkan halaman tampil data surat keluar.  

Pada proses unduh surat admin sistem memilih button unduh surat pada 

baris data yang ingin diunduh file suratnya. System flow data surat keluar dapat 

dilihat pada gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 System Flow Data Surat Keluar 
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6. System Flow Ubah Password 

System Flow ubah password adalah proses pengelolaan data yang 

dilakukan oleh pengguna sistem yang didalamnya terdapat merubah password. 

Data yang disimpan meliputi username, password lama, password baru dan 

konfirmasi password baru. System flow ubah password dapat dilihat pada gambar 

4.9. 

 

Gambar 4.9 System Flow Ubah Password 
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7. System Flow Bagian Administrasi Insert Data Surat Masuk  

System Flow bagian administrasi insert data surat masuk adalah proses 

pengelolaan data yang dilakukan oleh bagian administrasi Sub Bagian 

Kemahasiswaan yang didalamnya terdapat pengelolaan data yang meliputi tambah 

data. Data yang disimpan meliputi tanggal masuk, no berkas, nama instansi, 

tanggal surat, no surat, perihal, karyawan dan file surat. System flow bagian 

administrasi insert data surat masuk dapat dilihat pada gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 System Flow Bagian Administrasi Insert Data Surat Masuk 

8. System Flow Bagian Administrasi Insert Data Surat Keluar 

System Flow data surat keluar adalah proses pengelolaan data yang 

dilakukan oleh bagian administrasi Sub Bagian Kemahasiswaan yang didalamnya 
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terdapat pengelolaan data yang meliputi tambah data. Data yang disimpan 

meliputi tanggal keluar, no berkas, nama instansi, alamat instansi, tanggal surat, 

no surat, perihal dan file surat. System flow data surat keluar dapat dilihat pada 

gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 System Flow Bagian Administrasi Insert Data Surat Keluar 

9. System Flow Laporan 

System flow laporan adalah proses pengelolaan data laporan yang 

dilakukan oleh admin sistem yang didalamnya admin dapat mengunduh laporan 

sesusai dengan periode, nama instansi dan nama karyawan. System flow laporan 

dapat dilihat pada gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 System Flow Laporan 
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3. Data Flow Diagram Level 1 

 
 
 

 
 

 

Gambar 4.16 Data Flow Diagram Level 1 
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c. Entity Relationship Diagram (ERD) 

1. Conceptual Data Model (CDM) 

 

Gambar 4.17 Conceptual Data Model (CDM) 

 

2. Physical Data Model (PDM) 

 

Gambar 4.18 Physical Data Model (PDM) 

Menerima

MemilikiMemiliki
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Kode Instansi
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d. Desain Struktur Database 

Struktur tabel pada aplikasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar 

dirancang berdasarkan PDM. Berikut adalah struktur tabel yang dapat dilihat pada 

tabel dibawah : 

1. Tabel Karyawan 

Nama Tabel : karyawan 

Primary Key : id_karyawan 

Fungsi  : Menyimpan data karyawan 

Tabel 4.13 Tabel Karyawan 

No Nama Kolom Tipe Data Size Constraint 

`1 Id_karyawan  Varchar 6 Primary Key 

2 Nama_karyawan  Varchar 15 - 

3 Username Varchar 50 - 

4 Password Varchar 20 - 

5 Level Varchar 20 - 

 

2. Tabel Instansi 

Nama Tabel : nama_instansi 

Primary Key : id_instansi 

Fungsi  : Menyimpan data instansi 

Tabel 4.14 Tabel Instansi 

No Nama Kolom Tipe Data Size Constraint 

1 Kode_instansi  Integer - Primary Key 

2 Nama_instansi  Varchar 50 - 

3 kota  Varchar 60 - 

 

3. Tabel Surat Masuk 

Nama Tabel : surat masuk 

Primary Key : id_surat 

Foreign Key : id_karyawan dan kode_instansi 
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Fungsi  : Menyimpan data surat masuk 

 Tabel 4.15 Tabel Surat Masuk  

No Nama Kolom Tipe Data Size Constraint 

`1 Id_surat Varchar  4 Primary Key 

2 Kode_instansi integer - Foreign Key 

3 Id_karyawan Varchar 6 Foreign Key 

4 Tanggal_masuk date - - 

5 No_berkas integer - - 

6 Nama_instansi varchar 50 - 

7 Tanggal_surat date - - 

8 No_surat varchar 60 - 

9 perihal Long varchar - - 

10 karyawan varchar 20 - 

11 Nama_file Long varchar - - 

 

4. Tabel Surat Keluar 

Nama Tabel : surat keluar 

Primary Key : id_surat 

Foreign Key : id_instansi 

Fungsi  : Menyimpan data surat keluar 

Tabel 4.16 Tabel Surat Keluar 

No Nama Kolom Tipe Data Size Constraint 

`1 Id_keluar char  4 Primary Key 

2 Kode_instansi integer - Foreign Key 

3 Tanggal_keluar date - - 

4 No_berkas integer - - 

5 Nama_instansi varchar 60 - 

6 Alamat_instansi Long varchar - - 

7 Tanggal_surat date - - 

8 No_surat varchar 60 - 

9 perihal Long varchar - - 

10 Nama_file Long varchar - - 
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e. Desain Uji Coba 

Tabel 4.17 Desain Uji Coba 

Test Case ID Tujuan  Input  

1. Melakukan login Username dan password 

2. Melakukan login dengan data 

salah 

Username dan password 

3. Menambahkan data karyawan nama karyawan, usename, 

password dan level 

4. Mengubah data karyawan nama karyawan, usename, 

password dan level 

5. Menghapus data karyawan Menekan tombol hapus 

6. Menambahkan data instansi Instansi dan kota 

7. Mengubah data instansi Instansi dan kota 

8. Menghapus data instansi Menekan tombol hapus 

9. Menambahkan data surat masuk tanggal masuk, no berkas, 

nama instansi, tanggal surat, 

no surat, perihal, nama 

karyawan dan file surat 

10. Mengubah data surat masuk tanggal masuk, no berkas, 

nama instansi, tanggal surat, 

no surat, perihal, nama 

karyawan dan file surat 

11. Menghapus data surat masuk Menekan tombol hapus 

12. Mengunduh file surat masuk 

berupa excel 

Menekan tombol download 

excel 

13. Mengunduh file surat masuk 

berupa PDF 

Menekan tombol download 

PDF 

14. Menambahkan data surat keluar tanggal keluar, no berkas, 

nama instansi, alamat 

instansi, tanggal surat, no 

surat, perihal dan file surat 

15. Mengubah data surat keluar tanggal keluar, no berkas, 

nama instansi, alamat 

instansi, tanggal surat, no 

surat, perihal dan file surat 

16. Menghapus data surat keluar Menekan tombol hapus 

17. Mengunduh file surat keluar 

berupa Excel 

Menekan tombol download 

excel 

18. Mengunduh file surat keluar 

berupa PDF 

Menekan tombol download 

PDF 
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4.4 Construction 

 

4.4.1 Hasil Perancangan Sistem 

a. Halaman Login Pengguna 

Halaman login merupakan halaman pertama bagi pengguna untuk masuk 

ke dalam aplikasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Untuk masuk ke 

dalam aplikasi pengguna hanya perlu memasukkan username dan password. 

Dapat dilihat pada gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19 Halaman Login Pengguna 

 

Gambar 4.20 Notifikasi Login Berhasil 
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Gambar 4.21 Notifikasi Login Gagal 

b. Pengelolaan Master Karyawan 

Halaman yang digunakan untuk mengelola data master karyawan yang 

dilakukan oleh admin yang nantinya digunakan untuk mengetahui surat masuk 

tersebut ditujukan kepada siapa. Dapat dilihat pada gambar 4.22. 

 

Gambar 4.22 Pengelolaan Master Karyawan 

 

Gambar 4.23 Notifikasi Data Berhasil Ditambahkan 
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Gambar 4.24 Notifikasi Data Berhasil Dihapus 

 

Gambar 4.25 Notifikasi Data Berhasil Diubah 

 

c. Pengelolaan Master Instansi 

Halaman yang digunakan untuk mengelola data master nama instansi 

yang dilakukan oleh admin yang nantinya digunakan untuk mengetahui instansi 

mana saja yang telah mengirimkan surat ke Sub Bagian Kemahasiswaan Lembaga 

Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII. Dapat dilihat pada gambar 4.26. 

  

Gambar 4.26 Pengelolaan Master Instansi 
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d. Pengelolaan Data Surat Masuk Admin 

Halaman yang digunakan untuk mengelola data surat masuk yang 

dilakukan oleh admin yang nantinya admin dapat mengetahui dan mengubah surat 

masuk yang telah dimasukkan oleh bagian administrasi sebelumnya serta admin 

juga dapat mengunduh surat yang telah dimasukan. Dapat dilihat pada gambar 

4.27. 

 

Gambar 4.27 Pengelolaan Data Surat Masuk Admin 

Pada halaman tambah data dan update data admin dapat menambahkan 

juga mengubah tanggal masuk, no berkas, nama instansi, tanggal surat, no surat, 

perihal, nama karyawan dan file surat pada form data surat masuk. Dapat dilihat 

pada gambar 4.28 dan 4.29. 

 
Gambar 4.28 Update Data Surat Masuk 
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Untuk tampilan hapus data pada aplikasi pengelolaan surat masuk ini 

menampilkan pop up konfirmasi hapus data. Dapat di lihat pada gambar 4.29. 

 

Gambar 4.29 Delete Data Surat Masuk 

e. Pengelolaan Data Surat Keluar Admin 

Halaman yang digunakan untuk mengelola data surat keluar yang 

dilakukan oleh admin yang nantinya admin dapat mengetahui dan mengubah surat 

keluar  yang telah dimasukkan oleh bagian administrasi sebelumnya serta admin 

juga dapat mengunduh surat yang telah dimasukan. Dapat dilihat pada gambar 

4.30. 

 

Gambar 4.30 Pengelolaan Data Surat Keluar Admin 

f. Pembuatan Laporan Surat Masuk dan Surat Keluar 

Halaman yang digunakan untuk membuat laporan surat masuk dan surat 

keluar yang dilakukan oleh admin dan nantinya admin dapat menampilkan data 
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sesuai dengan periode tanggal, nama instansi dan nama karyawan untuk surat 

masuk. Sedangkan untuk surat keluar admin dapat menampilkan data sesuai 

dengan periode tanggal dan nama instansi. Dapat dilihat pada gambar 4.31 dan 

gambar 4.32. Pada laporan surat masuk dan surat keluar ini pengguna dapat 

mengunduh file berupa excel dan pdf. Dapat dilihat pada gambar 4.33, 4.34, 4.35 

dan 4.36. 

 

Gambar 4.31 Laporan Surat Masuk 

 
Gambar 4.32 Laporan Surat Keluar 
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Gambar 4.33 Hasil Laporan Surat Masuk Excel 

 

Gambar 4.34 Hasil Laporan Surat Keluar Excel 

 

Gambar 4.35 Hasil Laporan Surat Masuk PDF 
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Gambar 4.36 Hasil Laporan Surat Keluar PDF 

 

g. Insert Data Surat Masuk dan Surat Keluar  Bagian Administrasi Sub Bagian 

Kemahasiswaan 

Halaman yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar 

yang dilakukan oleh bagian administrasi sub bagian kemahasiswaan dan nantinya 

data yang telah dimasukkan oleh sistem akan disimpan dalam database. Dapat 

dilihat pada gambar 4.37 dan gambar 4.38. 
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Gambar 4.37 Insert Data Surat Masuk Bagian Administrasi Sub Bagian 

Kemahasiswaan 

 

Gambar 4.38 Insert Data Surat Keluar Bagian Administrasi Sub Bagian 

Kemahasiswaan 
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4.4.2 Hasil Uji Coba 

Tabel 4.18 Hasil Uji Coba Aplikasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 

Test Case 

ID 

Tujuan  Input Output yang 

diharapkan 

Status 

1. Melakukan 

login 

Username dan 

password 

Login berhasil dan 

masuk ke halaman 

awal 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.20) 

2. Melakukan 

login dengan 

data salah 

Username dan 

password 

Muncul pesan 

“Username dan 

password salah” 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.21) 

3. Menambahkan 

data karyawan 

Nama 

karyawan, 

username, 

password, level 

Notifikasi data 

berhasil disimpan 

dan ditampilkan 

pada tabel 

karyawan. 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.23) 

4. Mengubah 

data karyawan 

Nama 

karyawan, 

username, 

password, level 

Notifikasi data 

berhasil diubah 

dan ditampilkan 

pada tabel 

karyawan. 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.24) 

5. Menghapus 

data karyawan 

Menekan 

tombol hapus 

Muncul pop up 

untuk konfirmasi 

hapus, jika pilih 

ok data dihapus 

jika cancel data 

tidak terhapus. 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.29) 

6. Menambahkan 

data instansi 

Nama instansi 

dan kota 

Notifikasi data 

berhasil disimpan 

dan ditampilkan 

pada tabel 

instansi. 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.23) 

7. Mengubah 

data instansi 

Nama instansi 

dan kota 

Notifikasi data 

berhasil diubah 

dan ditampilkan 

pada tabel 

instansi. 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.24) 

8. Menghapus 

data instansi 

Menekan 

tombol hapus 

Muncul pop up 

untuk konfirmasi 

hapus, jika pilih 

ok data dihapus 

jika cancel data 

tidak terhapus. 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.29) 

9. Menambahkan 

data surat 

masuk 

tanggal masuk, 

no berkas, 

nama instansi, 

tanggal surat, 

Notifikasi data 

berhasil disimpan 

dan ditampilkan 

pada tabel surat 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.23) 
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Test Case 

ID 

Tujuan  Input Output yang 

diharapkan 

Status 

no surat, 

perihal, nama 

karyawan dan 

file surat 

masuk. 

10. Mengubah 

data surat 

masuk 

tanggal masuk, 

no berkas, 

nama instansi, 

tanggal surat, 

no surat, 

perihal, nama 

karyawan dan 

file surat 

Notifikasi data 

berhasil diubah 

dan ditampilkan 

pada tabel surat 

masuk. 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.24) 

11. Menghapus 

data surat 

masuk 

Menekan 

tombol hapus 

Muncul pop up 

untuk konfirmasi 

hapus, jika pilih 

ok data dihapus 

jika cancel data 

tidak terhapus. 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.29) 

12. Mengunduh 

file surat 

masuk berupa 

excel 

Menekan 

tombol 

download excel 

Mengunduh file 

surat masuk 

secara utuh 

berupa excel. 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.33) 

13. Mengunduh 

file surat 

masuk berupa 

PDF 

Menekan 

tombol 

download PDF 

Mengunduh file 

surat masuk 

secara utuh 

berupa PDF. 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.35) 

14. Menambahkan 

data surat 

keluar 

tanggal keluar, 

no berkas, 

nama instansi, 

alamat instansi, 

tanggal surat, 

no surat, 

perihal dan file 

surat 

Notifikasi data 

berhasil disimpan 

dan ditampilkan 

pada tabel surat 

keluar. 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.23) 

15. Mengubah 

data surat 

keluar 

tanggal keluar, 

no berkas, 

nama instansi, 

alamat instansi, 

tanggal surat, 

no surat, 

perihal dan file 

surat 

Notifikasi data 

berhasil diubah 

dan ditampilkan 

pada tabel surat 

keluar. 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.24) 

16. Menghapus 

data surat 

keluar 

Menekan 

tombol hapus 

Muncul pop up 

untuk konfirmasi 

hapus, jika pilih 

ok data dihapus 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.29) 
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Test Case 

ID 

Tujuan  Input Output yang 

diharapkan 

Status 

jika cancel data 

tidak terhapus. 

17. Mengunduh 

file surat 

keluar berupa 

Excel 

Menekan 

tombol 

download excel 

Mengunduh file 

surat masuk 

secara utuh 

berupa excel. 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.34) 

18. Mengunduh 

file surat 

keluar berupa 

PDF 

Menekan 

tombol 

download PDF 

Mengunduh file 

surat masuk 

secara utuh 

berupa PDF. 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.36) 

 

4.5 Deployment 

 

4.5.1 Evaluasi 

Pada tahap evaluasi ini menjelaskan hasil dari setiap proses yang 

dilakukan oleh setiap pengguna aplikasi. 

No Pengguna Hasil 

1. 

 
Admin 

Berhasil melakukan tambah, ubah dan hapus data 

karyawan. 

Berhasil melakukan tambah, ubah dan hapus data 

instansi. 

Berhasil melakukan tambah, ubah dan hapus data 

surat masuk. 

Berhasil melakukan tambah, ubah dan hapus data 

surat keluar. 

2. 
Bagian 

Administrasi 

Berhasil melakukan tambah data surat masuk. 

Berhasil melakukan tambah data surat keluar. 

 

4.5.2 Instalasi 

Pada tahap instalasi ini menjelaskan proses bagaimana melakukan 

instalasi aplikasi website pengelolaan surat masuk dan surat keluar ke dalam 

komputer sebagai berikut : 

1. Siapkan file website, file database, aplikasi XAMPP v3.2.2. 

2. Copy semua yang telah disiapkan tadi ke dalam komputer. 

3. Install aplikasi XAMPP v3.2.2 hingga selesai. 
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4. Import file database ke dalam phpmyadmin yang dapat diakses di localhost 

pada url browser. 

5. Buat folder baru didalam folder htdocs yang terdapat pada folder xampp. 

6. Copy file website ke dalam folder baru. 

7. Kemudian settings XAMPP agar website dapat diakses di komputer lain. 

8. Ketikkan localhost/folder_baru untuk komputer admin sedangkan 

localhost:192.168.103.2/folder_baru untuk komputer client pada url browser, 

tunggu hingga aplikasi tampil pada layar monitor. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil implementasi, uji coba dan evaluasi sistem pada aplikasi 

pengelolaan surat masuk dan surat keluar berbasis website, maka kesimpulan yang 

diperoleh sebagai berikut : 

1. Aplikasi dapat melakukan pengelolaan surat masuk dan surat keluar. 

2. Aplikasi dapat menghasilkan laporan surat masuk dan surat keluar. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan untuk mengembangkan aplikasi 

pengelolaan surat masuk dan surat keluar berbasis website pada Sub Bagian 

Kemahasiswaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur 

sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dapat ditambahkan fitur lupa password. 

2. Aplikasi ini dapat ditambahkan fitur seperti disposisi.  

3. Aplikasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar dapat ditambahkan 

keamanan enkripsi. 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ardhana YM, K. (2012). Membuat Website 30 Juta Rupiah. Jakarta: Jasakom. 

Asropudin, P. (2013). Kamus Teknologi Informasi. Bandung: Titian Ilmu. 

Dewi, I. C. (2011). Korespondensi Bahasa Indonesia (Surat Dinas Pemerintah & 

Surat Bisnis). Surabaya: STMIK STIKOM Surabaya. 

Dhanta, R. (2015). Pengantar Ilmu Komputer. Surabaya: Indah. 

Finoza, L. (2011). Korespondensi Bahasa Indonesia (Surat Dinas Pemerintah & 

Surat Bisnis). Surabaya: STMIK STIKOM Surabaya. 

Finoza, L. (2011). Korespondensi Bahasa Indonesia (Surat Dinas Pemerintah & 

Surat Bisnis). Surabaya: STMIK STIKOM Surabaya. 

Hariyanto, A. (2017). Membuat Aplikasi Computer Based Test Dengan PHP 

MySQLi dan Bootstrap. Yogyakarta: CV.Lokomedia. 

Jaelani, A. (2011). Perancangan Sistem Calon Siswa Baru Berbasis Web Pada 

SMK Putra Rifana Tangerang. Tangerang: STMIK Raharja. 

Jogiyanto. (2013). Analisis & Desain Sistem Informasi : Pendekatan tertruktur 

teori. Yogyakarta: Andi Offset. 

Kadir, A. (2014). Pengenalan Sistem Informasi. Yogyakarta: Penerbit Andi. 

Ladjamudin, A.-B. B. (2013). Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: 

Graha Ilmu. 

M, R. A. (2013). Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. 

Bandung: Informatika. 

Nuraida, I. (2008). Manajemen Administrasi Perkantoran. Yogyakarta: Kanisius. 



 

 

 

 

Pariata, W. (2011). Korespondensi Bahasa Indonesia (Surat Dinas Pemerintah & 

Surat Bisnis). Surabaya: STMIK STIKOM Surabaya. 

Pressman, R. (2010). Rekayasa Perangkat Lunak. Yogyakarta: Andi Offset. 

Pressman, R. (2015). Rekayasa Perangkat Lunak: Pendekatan Praktisi Buku I. 

Yogyakarta: Andi. 

Quadri, F. S. (2010). Software Testing Head. Srinagar: University of Kashmir. 

Raharjo, B. (2011). Belajar Otodidak Membuat Database Menggunakan MySQL. 

Bandung: Informatika Bandung. 

Sedarmayanti. (2010). Teori Dan Praktik Administrasi Kesekretariatan. Jakarta: 

Kencana Pustaka. 

Sidik, B. (2012). Pemrograman web PHP, Edisi revisi. Bandung: Informatika. 

Sukamto, R. A., & Shalahuddin, M. (2013). Rekayasa Perangkat Lunak. 

Bandung: Informatika. 

Supardi. (2013). Aplikasi Statistika dalam Penelitian Konsep Statistika yang 

Lebih Komprehensif. Jakarta: Change Publicatio. 


