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ABSTRAK 

Penggunaan teknologi komputer sebagai alat teknologi informasi dalam 

dunia perkantoran memberikan nilai tambah dan mempermudah kinerja, terutama 

dalam pengelolaan data surat masuk dan surat keluar pada kantor Kecamatan 

Tulakan yang masih menggunakan cara manual dalam pengelolaannya. 

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pihak kantor kecamatan belum memiliki 

suatu aplikasi pengolahan surat masuk dan surat keluar serta masih mengolahnya 

secara konvensional, akan tetapi kebutuhan aplikasi sangat penting untuk 

mempermudah mengolah surat masuk dan surat keluar. Sistem informasi untuk saat 

ini sangat membantu kinerja kantor kecamatan untuk mengolah surat masuk dimana 

nantinya akan dibuatkan suatu aplikasi berbasis web guna untuk mempermudah 

mengolah surat masuk dan surat keluar. 

 

Kata Kunci :Sistem informasi, Aplikasi Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam era globalisai teknologi komputer mempunyai peranan 

penting untuk membantu proses aktivitas kerja di instansi maupun di perkantoran 

baik dari lembaga pemerintah maupun swasta. Penggunaan perangkat komputer 

sebagai perangkat pendukung manajemen dan pengolahan data adalah sangat tepat 

dengan pertimbangan perangkat komputer dalam setiap informasi sangat 

diperlukan dalam kegiatan manajemen atau perkantoran. 

Penggunaan teknologi komputer sebagai alat teknologi informasi dalam 

dunia perkantoran memberikan nilai tambah proses pengolahan data, dalam dunia 

perkantoran keberadaan teknologi informasi juga sangat berguna bagi pihak 

instansi untuk mempermudah kinerja dalam kegiatan sehari-hari terutama dalam 

pengelolaan data surat masuk dan surat keluar. 

Pengelolaan data surat masuk dan surat keluar pada Kantor Kecamatan 

Tulakan masih menggunakan cara manual dalam penginputan data, dalam dunia 

perkantoran keberadaan teknologi informasi juga sangat berguna bagi pihak 

instansi untuk mempermudah kinerja dalam kegiatan sehari-hari terutama dalam 

pengelolaan data surat masuk dan surat  keluar. 

Oleh karena itu, pengelolaan data surat masuk dan data surat keluar 

tersebut sedang diupayakan dapat dioperasikan dengan menggunakan perangkat 

komputer melalui sistem aplikasi berbasis Web, penggunaan komputer berfungsi 

untuk menginput data surat masuk dan surat  keluar. 
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Kantor Kecamatan Tulakan adalah salah satu instansi milik negara yang 

berada di Kabupaten Pacitan, tepatnya di Jl. Raya Tulakan no. 6 , Ds. Bungur, Kec. 

Tulakan, Kab. Pacitan. Guna membantu proses pencatatan surat masuk dan surat 

keluar, kantor Kecamatan Tulakan ingin memanfaatkan perkembangan teknologi, 

yaitu ingin mengelola surat masuk dan surat keluar dengan cara otomasi. 

Pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada kantor Kecamatan Tulakan 

saat ini masih sangat konvensional. Bila ada surat masuk atau surat keluar maka 

petugas pencatatan, bagian sekretaris kecamatan akan mencatat surat apa, tanggal 

dan keterangan, lalu petugas pencatatan akan menghubungi bagian yang mewakili. 

Karena ditulis secara manual dan penyimpanan dokumen surat untuk arsip disusun 

secara manual, surat masuk dan surat keluar seringkali hilang dan rusak, karena 

penyimpanan surat yang masih manual pencarian dokumen juga susah, karena 

harus mencari satu persatu dokumen yang ada. 

Berdasarkan uraian masalah tersebut maka dibuatlah Aplikasi Pencatatan 

Surat Masuk dan Surat Keluar Berbasis Web sehingga dapat membantu proses 

bisnis  pada kantor Kecamatan Tulakan. Diharapkan dengan dibuatnya Aplikasi 

Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar Berbasis Web ini, akan lebih 

memudahkan pengelolaan surat masuk dan surat keluar.   

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimana merancang dan membangun sebuah Aplikasi 

Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar Berbasis Web pada Kantor Kecamatan 

Tulakan? 
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1.3  Batasan Masalah 

Untuk mempermudah pelaksanaan pembuatan website ini dan masalah yang 

dihadapi tidak terlalu luas, pada pembuatan aplikasi membatasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam membangun aplikasi berbasis 

web ini adalah HTML dan PHP. 

2. Prosedur pengelolaan surat pada sub bagian sekretaris kecamatan Tulakan. 

1.4  Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah tersebut diatas, tujuan 

pembuatan aplikasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar adalah sebagai 

berikut: 

1. Membuat Website untuk mempermudah pengelolaan surat masuk dan surat 

keluar. 

2. Mempermudah pencarian file. 

3. Memperkecil resiko data hilang dan rusak.. 

1.5  Manfaat 

Diharapkan setelah Kerja Praktik ini selesai maka Aplikasi Pencatatan Surat 

Masuk dan Surat Keluar berbasis Web dapat membantu Kantor Kecamatan Tulakan 

dalam mengelola surat masuk dan surat keluar. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Dalam pembuatan laporan Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Surat Masuk 

dan Surat Keluar Berbasis Web Pada Kantor Kecamatan Tulakan terdiri dari lima 

bab yaitu. 
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BAB I PENDAHULUAN  

Pada BAB I menjelaskan tentang latar belakang dalam pembangunan 

Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar, 

rumusan masalah yang akan diselesaikan, tujuan dari dibuatkannya  aplikasi 

kepuasan pasien, manfaat dari dibuatkannya aplikasi kepuasan pasien dan 

sistematika penulisan dalam pembuatan Laporan Rancang Bangun Aplikasi 

Surat Masuk dan Surat Keluar pada Kantor Kecamatan Tulakan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada BAB II menjelaskan tentang Kantor Kecamatan Tulakan, mulai  dari 

sejarah Kantor Kecamatan, visi dan misi Kantor Kecamatan dan struktur 

oganisasi. 

BAB  III TINJAUAN PUSTAKA 

Pada BAB III menjelaskan tentang teori-teori yang dianggap berhubungan 

dengan kerja praktik yang dilakukan, dimana teori-teori tersebut menjadi 

acuan untuk penyelesaian masalah 

BAB  IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang pekerjaan yang dilakukan selama kerja 

praktik, yaitu menganalisis sistem, mendesain sistem, mengimplementasi 

sistem, dan melakukan pembahasan terhadap implementasi sistem. 

Mendesain sistem dimulai dari Document Flow, System Flow, Context, 

Diagram, Data Flow Diagram (DFD), Conceptual Data Model, Physical 

Data Model, dan struktur tabel. 
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BAB  V PENUTUP 

Pada BAB V menjelaskan tentang kesimpulan dari pembuatan website 

profil perusahaan pada Kantor Kecamatan Tulakan terkait dengan tujuan 

dan permasalahan, beserta dengan saran-saran yang bermanfaat untuk 

pengembangan aplikasi. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Identitas Perusahaan 

Nama Perusahaan  : Kantor Kecamatan Tulakan 

Alamat : Jl. Raya Tulakan no. 6, Ds. Bungur, Kec. Tulakan, Kab. 

Pacitan 

Email : - 

Contact Person : Gunarto 

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat 

Bisnis Utama : Pelayanan Masyarakat 

2.2 Sejarah Perusahaan 

Kantor Kecamatan Tulakan merupakan salah satu Sasaran Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) di Kabupatan Pacitan. Secara geografis posisi kantor Kecamatan 

Tulakan terletak diseblah Timur Kabupaten Pacitan dengan jarak ± 30 km dari pusat 

kota. Batas - batas Kecamatan Tulakan, sebelah barat berbatasan dengan 

Kecamatan Kebonagung, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, 

sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan sebelah Timur 

berbatasan dengan Kecamatan Ngadirojo. 

Secara administratif Kecamatan Tulakan terbagi atas 16 desa yaitu Desa 

Jetak, Desa Nglaran, Desa Wonoanti, Desa Padi, Desa Kluwih, Desa Bungur, 

Desa Tulakan, Desa Jatigunung, Desa Kalikuning, Desa Gasang, Desa Ngile, 
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Desa Bubakan, Desa Losari, Desa Ngumbul, Desa Wonosidi dan Desa Ketro. 

Dengan penduduk mayoritas pertanian mata pencahariannya. 

2.3 Visi dan Misi Organisasi 

Dalam perkembangan usahanya, setiap perusahaan harus memiliki visi dan 

misi yang dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya 

agar dapat berjalan dengan baik sesuai pedoman yang ada. 

2.3.1 Visi Kecamatan Tulakan 

“Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera” 

2.3.2 Misi Kecamatan Tulakan 

a. Profesiaonal birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan 

mewujudkan tata pemerintah yang baik 

b. Meningaktkan derajat kesehatan masyarakat 

c. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat 

d. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang pertumpu pada 

potensi unggulan 

e. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan dasar 

Mengembangkan tatanan kehidupan mesyarakat yang berbudaya, 

berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat 

beragama. 
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2.3 Struktur Organisasi Kecamatan Tulakan 

Adapun struktur organisasi pada kantor Kecamatan Tulakan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasi Ekonomi dan 

Pembangunan 

Sumardi, S.Sos. 

CAMAT 

Erwin Andriatmoko, S.STP, MM. 

Sekretaris Kecamatan 

Supriyono, S.Sos. 

Kabag TU 

Sukatwan 

Kasubag Program dan Pelaporan 

Endang Purwati, SE Kel. Jab.  Fungsional 

Kasi Ketenteraman dan 

Ketertiban 

Mochamat Yusuf Alfatah, S.Sos. 

Kasi Pemerintahan 

Suratno 

Kasi Pemberdayaan 

Masyarakat 

Gunarto 

Kasi Kesejahteraan Sosial 

Marlina Yulianingrum, 

S.Sos 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tulakan 
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Berikut Job description dari masing-masing bagian pada struktur organisasi di 

atas adalah sebagai berikut: 

1. Sekretariat : Mempunyai tugas untuk melaksanakansebagian tugas kecamatan 

dibidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, saran dan prasarana, 

program, evaluasi dan pelaporan serta menakankan tugas-tugas lain yang 

diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Sub Bagian Tata Usaha: 

a. Menyusun rencana kerja ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, 

pengadaan, kepegawaian dan keuangan. 

b. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata  naskah dinas, tata 

kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelengggaraan 

upacara, pertemuan, rapat dinas dan kepustakaan. 

c. Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas 

d. Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian 

perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap 

barang-barang 

e. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan data 

kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan  

gaji berkala, pembinaan karier, pengurusan penghargaan dan 

kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai 

f. Melaksakan pengelolaan keuangan 

g. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi ketatausahaan, keprotokolan, 

rumahtangga, pengadaan, kepegawaian  dan keuangan 
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h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas 

dan fungsinya. 

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan: 

a. Menyiapkan dan mengendalikan bahan dalam rangka perumusan rencana 

dan progarm-program pembagunan diwilayah kecamatan 

b. Melaksanakan tata laksana progaram, evaluasi dan pelaporan 

c. Mangadakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program 

anggaran 

d. Menyusun laporan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politk dan 

perlindungan masyarakat 

e. Medokumentasikan data-data hasil pelaksanaan progaram dan anggaran 

f. Melaksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas 

dan fungsinya. 

2. Seksi Pemerintahan: 

a. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum 

dan Desa/ Kelurahan 

b. Memfasilitasi dan membina penyelanggaraan Pemerintahan Desa, 

kerjasama antar Desa atau pihak ketiga, pelaksanaan pencalonan pemilihan, 

pemberhentian perangkat Desa 

c. Memfasilitasi dan membina penyelanggaraan pembentukan Badan 

Permusyawatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan 

d. Melaksanakan pengumpulan, Pengolahan dan Pendokumentasian 

Administrasi Pertahanan 
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e. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

tugas da fungsinya 

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban: 

a. Menyusun program kerja pembinaan ketentraman dan ketertiban umum 

b. Menyusun program dan pembinaan kegiatan Sosoal Politik, Ideologi dan 

Kesatuan Bangsa 

c. Melaksanakan Perngamanan terhadap Kantor Kecamatan serta fasilitas 

lainnya 

d. Meningkatkan potensi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat 

e. Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan 

HAM 

f. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan 

g. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Perundang- 

undangan 

h. Menjaga, menegakkan dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan 

Keputusan Bupati 

i. Melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota 

Perlindungan Masyarakat (LINMAS) 

j. Menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban  umum 

k. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan: 

a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan 
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b. Melaksanakan pembinaan dan penyusunan pedoman Anggaran 

Pembangunan Desa/Kelurahan 

c. Melaksanakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa 

d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitas terhadap pengembangan dan 

pembinaan perekonomian dan sumber daya alam 

e. Melaksanakan pengawasan seluruh kegiatan yang ada diwilayahnya 

f. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan dibidang ekonomidan 

pembangunan 

g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

5. Seksi Kesejahteraan Sosial: 

a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang sosial,  peranan wanita, 

kepemudaan dan keolahragaan 

b. Menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, 

kebudayaan dan kesehatan masyarakat 

c. Memfasilitasi penyelanggaran program Keluarga Berencana dan 

pemberdayaan perempuan 

d. Memberikan pertimbangan pengajuan  izin 

e. Melaksanakan pengandalian dan evaluasi kegiatan dibidang kesajahteraan 

sosial 

f. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 
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6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat: 

a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat 

b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat 

c. Memfasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitas pemberdayaan kelembagaan 

pemerintahana desa 

e. Melaksanakan pengawasan terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan/ 

Lembaga Swadaya Masyarakat 

f. Melaksanakan pengandalian dan evaluasi kegiatan dibidang 

pemberdayaan masyarakat 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Untuk mendukung pembuatan laporan ini, maka perlu dikemukakan hal-hal 

atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup 

pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan laporan ini. 

3.1 Website 

Website adalah sekelompok kode berbasis teks yang sederhana dan universal, 

disebut Hyper Text Markup Language (HTML). Karena berbasis teks, HTML 

dikenali dan diterjemahkan segala jenis komputer dalam bentuk tampilan informasi 

yang sama. WEB dan HTML sebagai standar antarmuka distribusi di Internet yang 

mampu menggabungkan teks, grafik dan multimedia. 

Website atau biasa disebut Web merupakan kumpulan dari berbagai macam 

halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang ada di 

internet yang memuat suatu informasi tertentu. Web awalnya merupakan suatu 

layanan sajian informasi yang menggunakan konsep hypelink, yang memudahkan 

surfer atau pengguna internet melakukan penelusuran informasi di internet, (Arief, 

2011). 

3.2 Hyper Text Markup Language (HTML) 

Hyper Text Markup Language (HTML) merupakan kode pemrograman yang 

mudah dimengerti dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain, dengan 

HTML sistem komputer yang berbeda dapat mengenali format - format dalam situs 
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internet, seperti grafik, suara dan video. HTML juga merupakan bahasa 

pemrograman yang fleksibel dimana kita bisa meletakkan script dari bahasa 

pemrograman lain sepeerti, Javascript, PHP, CSS,  (Untung Rahardja, Augury El 

Rayeb, Asep Saefullah, 2009). 

Sintaks PHP mirip dengan bahasa C, Perl, Pascal dan basic. PHP dapat 

dikembangkan sebagai web spesifik yang menyediakan fungsi- fungsi khusus yang 

membuat pengembangan suatu web dapat dilakukan dengan mudah. PHP juga 

menyediakan koneksi databas, protokol dan modul fungsi lainnya. 

3.3 Notepad++ 

Notepad++ merupakan sebuah aplikasi penyunting teks sebagai pengganti 

notepad default dari windows. Notepad++ menggunakan komponen Scintilla untuk 

dapat menampilkan dan menyunting teks dan berkas kode berbagai bahasa 

pemrograman. Notepad++ sering digunakan untuk meng-edit web yang ber format 

html, (Kurniawan, 2010). 

Notepad++ mendukung banyak bahasa pemrogaraman. Dukungan dalam hal 

ini adalah dimengerti dan diterjemahkan menjadio teks oleh Notepad++. Beberapa 

bahasa pemrogaraman yang didukung adalah C, C++, HTML, Java, Javascript, 

PHP, SQL, XML, YAML, dan masih banyak lagi. 

3.4 Cascading Style Sheet(CSS) 

Cascading Style Sheet merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk 

membantu dalam mendesain isi halaman web. Misalnya, ada halaman web terdiri 

dari beberapa file, untuk melakukan pemformatan pada halaman web tersebut tidak 

perlu meformat satu persatu, akan tetapi cukum membuat satu file CSS. CSS dapat 

dipasang pada dokumen HTML/XHTML yang telah jadi, (Madiun, 2009). 
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Style Sheet merupakan fitur yang sangat penting dalam membuat Dynamic HTML. 

Meskipun bukan merupakan suatu keharusan dalam membuat web, akan tetapi 

penggunaan Style Sheet merupakan kelebihan tersendiri, dengan style sheet bisa 

membuat efek-efek d web. 

Secara teoritis kita bisa menggunakan style sheet technology dengan HTML. 

Akan tetapi pada praktiknya hanya CSS Technology yang support pada hampir 

semua web browser. Karena CSS telah di standartkan oelh Word Wide Web 

Consortium (W3C) untuk digunakan di web browser. 

3.4 PHP (Hypertext Prepoccesor) 

PHP merupakan bahasa pemrograman yang membuat dokumen HTML secara 

on the fly yang dieksekusi di server web, dengan menggunakan PHP maka 

maintenance suatu situs web menjadi lebih mudah. Proses update data dapat 

dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dibuat dengan menggunakan script 

PHP, (Sidik, 2012). 

PHP/FI merupakan nama awal dari PHP. PHP – Personal Home Page, FI 

adalah form Interface. Dibuat pertama kali oleh Rasnus Lerdoff. PHP awalnya 

merupakan program CGI yang dikhususkan untuk menerima input melalui form 

yang ditampilkan dalam browser web. Namun saat ini PHP adalah kependekan dari 

PHP: HyperText Preprocessor (rekursif, mengikut gaya penamaan di *nix), 

merupakan bahasa utama script server-side yang disisipkan pada HTML yang 

diijalankan di server, dan juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi dekstop. 

Sesuai dengan namanya, PHP digunakan untuk membuat website pribadi. 

Namuan dalam perkembangannya, PHP menjelma menjadi bahasa pemrograman 
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yang wonderful dan tidak hanya digunakan untuk membat halaman web sederhana 

tetapi juga website populer yang digunakan oleh jutaan orang seperti wikipedia, 

wordpress, joomla dan dan lain sebagainya. 

3.5 XAMPP 

XAMPP merupakan salah satu paket Software web server yang terdiri dari 

Apache, MySQL, PHP dan phpMyAdmin. Penggunakaan XAMPP sangat mudah, 

karena tidak perlu melakukan konfigurasi Apache, PHP dan MySQL secara manual, 

XAMPP melakukan instalasi dan konfigurasi secara otomatis, (MADIUN, 2009). 

XAMPP mengandung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari berbagai 

program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang 

terdiri atas program Apache HTTP Server, MySql, database dan penerjemah bahasa 

yang ditulis dengan pemrograman PHP dan Perl. Nanma XAMPP  merupakan 

singkatan dari X (Empat sistem operasi apapun). Apache, MySql, PHP dan Perl. 

Program ini tersedia dalam GNU dan bebas, merupakan web server yang dinamis. 

Untuk mendapatkannya dapat mengunduh (Doanload) langsung  dari web 

resminya. 

3.6 Framework CodeIgniter (CI) 

CodeIgniter adalah program pengembangan aplikasi dengan menggunakan 

PHP, suatu kerangka program dengan menggunakan PHP pengembang dapat 

langsung menghasilkan program dengan cepat, dengan mengikuti kerangka kerja 

untuk membuat yang telah disiapkan oleh framework CI. Dengan menggunakan 

framework kita tidak perlu membuat program dari awal, akan tetapi kita sudah 

diberikan librari fungsi- fungsi yang telah diorganisasi untuk dapat membuat suatu 
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program dengan cepat, kita hanya perlu memasukkan data yang akan diproses dan 

bagaimana menampilkannya, (Sidik, 2012). 

CodeIgniter adalah framework web untuk bahasa pemrograman PHP. 

CodeIgniter memiliki banyak fitur (fasilitas) yang membantu para pengembang 

(developer) PHP untuk dapat membuat aplikasi web secara mudah dan cepat, harus 

diakui bahwa CodeIgniter memilliki desain yang lebih sederhana dan bersifat 

fleksibel, (Raharjo, 2015). 

CodeIgniter adalah salah satu dari sekian banyak framework PHP yang ada, 

CodeIgniter termasuk framework sederhana dengan ukuran kecil, namun dengan 

kemampuan yang besar. Selain itu framework ini dapat dieksekusi dengan cepaat 

danmemiiki performance yang handal, (Basuki, 2014). 

3.7 Konsep Dasar Aplikasi 

Aplikasi adalah suatu kelompok file (form, class, report) yang bertujuan 

untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait, misalnya aplikasi payroll, 

aplikasi fixed asset, dll, (Santoso, 2010). 

3.8 System Flow 

System flow atau bagan alir sistem merupakan bagan yang menunjukkan arus 

pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. System flow menunjukkan urutan-urutan 

dari prosedur yang ada di dalam sistem dan menunjukkan apa yang dikerjakan 

sistem. Simbol-simbol yang digunakan dalam system flow ditunjukkan pada 

Gambar 3.2 

. 
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Keterangan Gambar 3.2 : 

1. Simbol dokumen : Menunjukkan dokumen input dan output baik untuk proses 

manual atau komputer. 

2. Simbol kegiatan manual : Menunjukkan pekerjaan manual. 

3. Simbol simpanan offline : Menunjukkan file non-komputer yang diarsip. 

4. Simbol proses : Menunjukkan kegiatan proses dari operasi program komputer. 

5. Simbol database : Menunjukkan tempat untuk menyimpan data hasil operasi 

komputer. 

6. Simbol garis alir : Menunjukkan arus dari proses. 

7. Simbol penghubung : Menunjukkan penghubung ke halaman yang masih sama 

atau ke halaman lain, (J.E. Kendall,2003). 

3.9  MyStructured Query Language 

MyStructured Query Language (MySQL) adalah salah satu database server 

yang menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) adalah bahasa 

pertanyaan (query language) yang distandarisasi untuk menanyakan informasi dari 

sebuah basis data (database). Versi asalnya dinamakan SEQUEL (Structure 

Gambar 3.2 Simbol-simbol pada System Flow 
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English Query Language), dirancang oleh peneliti dari pusat penelitian IBM pada 

tahun 1974 dan 1975. SQL pertama kali diperkenalkan sebagai sistem basisdata 

komersial pada tahun 1979 oleh Oracle Coorporation. MySQL adalah Relational 

Database Management System (RDBMS) yang sangat cepat dan kuat, (Nugroho, 

2005). 

MySQL adalah DBMS yang bersifat relasional, opensource, berlevel 

enterprise, multithread. MySQL merupakan bahasa yang memiliki kemampuan 

cukup baik untuk menunjang kerja user, baik yang telah berpengalaman dengan 

database maupun untuk pemula. SQL digunakan untuk mencari informasi (query), 

memanipulasi data (DML) mendefinisikan data (DDL), dan bahasa pengendali 

dokumentasi. Setiap pengguna basis data memerlukan bahasa pemograman yang 

dapat dipakai sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dalam basis data secara umum 

dikenal dua bahasa, yaitu: 

1. Data Definition Language (DDL) adalah bahasa yang dipakai untuk 

menjelaskan objek dari bahasa data. DDL dipakai untuk mendefinisikan 

kerangka basis data (berorientasi pada tipe pada objek basis data). 

2. Data Manipulation Language (DML) adalah bahasa yang dipakai untuk 

memanipulasi objek data dari basis data. DML dipakai untuk operasi terhadap 

isi basis data. 

3.10   Pengertian Surat 

Surat merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh setiap 

kantor selain telefon. Surat ini berguna untuk menyampaikan informasi antar 

perusahaan. Surat adalah suatu alat untuk menyampaikan informasi atau pernyataan 
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secara tertulis yang dibuat oleh seseorang atau pejabat kepada pihak lain baik atas 

nama sendiri maupun jabatan dalam organisasi, (Astini & Johariah, 2004).  

Surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan 

ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan warta (Barthos, 2009). 

Surat adalah sehelai kertas atau lebih yang digunakan untuk mengadakan 

komunikasi secara tertulis (Silmi, 2008). 

Surat adalah pernyataan tertulis dari pihak satu kepihak lain, atas nama 

perseorangan ataupun atas nama jabatan, (Rahardi, 2008). 

Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan atau 

informasi secara tertulis dan pihak satu kepada pihak lain, baik atas nama sendiri, 

maupun atas nama jabatannya dalam sebuah organisasi, instansi ataupun 

perusahaan. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa surat merupakan 

salah satu alat komunikasi secara tertulis yang dikirim oleh satu pihak ke pihak lain 

baik atas nama sendiri ataupun nama organisasi dan berfungsi untuk menyampaikan 

informasi ataupun warta, (Euis Sumpriana,2004). 

3.11  Data Flow Diagram (DFD) 

DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada 

atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan 

lingkungan fisik agar data tersebut mengalir. DFD merupakan alat yang digunakan 

pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur dan dapat 
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mengembangkan arus data di dalam sistem dengan terstruktur dan jelas, (J.E. 

Kendall, 2003). 

3.11.1 Simbol-simbol yang digunakan dalam DFD 

A. External Entity atau Boundary 

External entity atau kesatuan luar merupakan kesatuan di lingkungan luar 

sistem yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem lainnya yang berada di 

lingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima output dari 

sistem. External entity disimbolkan dengan notasi kotak. 

B. Arus Data 

Arus Data (data flow) di DFD diberi simbol panah. Arus data ini mengalir di 

antara proses, simpanan data (data store) dan kesatuan luar (external entity). Arus 

data ini menunjukkan arus data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau 

hasil dari proses sistem. 

C. Proses 

Suatu proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang, mesin, atau 

komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk 

menghasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Simbol proses berupa 

lingkaran atau persegi panjang bersudut tumpul. 

D. Simpanan Data 

Simpanan data merupakan simpanan dari data yang dapat berupa hal-hal 

sebagai berikut, sebagai gambaran: 

1. Suatu file atau database di sistem komputer. 

2. Suatu arsip atau catatan manual. 

3. Suatu kotak tempat data di meja seseorang. 
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4. Suatu tabel acuan manual. 

Simpanan data di DFD disimbolkan dengan sepasang garis horizontal 

paralel yang tertutup di salah satu ujungnya. 

3.11.2 Context Diagram 

Context Diagram merupakan langkah pertama dalam pembuatan DFD. 

Pada context diagram dijelaskan sistem yang dibuat dan eksternal entity yang 

terlibat. Dalam context diagram harus ada arus data yang masuk dan arus data 

yang keluar. 

3.11.3 Data Flow Diagram Level 0 

DFD level 0 adalah langkah selanjutnya setelah context diagram. Pada 

langkah ini, digambarkan proses-proses yang terjadi dalam Aplikasi. 

3.11.4 Data Flow Diagram Level 1 

DFD Level 1 merupakan penjelasan dari DFD level 0. Pada proses ini 

dijelaskan proses apa saja yang dilakukan pada setiap proses yang terdapat di 

DFD level 0. 

3.12   Fungsi dan Kedudukan Surat Dalam Kinerja Kantor 

Fungsi lain surat yaitu sebagai berikut: 

a. Surat berfungsi sebagai sarana komunikasi, surat merupakan sarana komunikasi 

yang ekonomis, efektif dan praktis. 

b. Wakil, surat menjadi wakil dari pembuat surat yang membawa pesan, misi atau 

informasi yang hendak disampaikan kepada penerima. 

c. Bahan bukti, mengingat surat merupakan sarana komunikasi secara tertulis, 

maka surat dapat dijadikan bahan bukti yang mempunyai kekuatan hukum. 
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d. Sumber data, surat dapat menjadi sumber data yang dapat digunakan untuk 

informasi atau petunjuk keterangan untuk di tindak lanjuti. 

f. Bahan pengingat, Surat mengingatkan seseorang dalam kegiatan atau 

aktifitasnya dimasa lalu yang bisa dipergunakan untuk melakukan kegiatan 

selanjutnya baginya. 

g. Jaminan, Surat dapat menjadi surat jaminan, seperti jaminan keamanan pada 

surat jalan, jaminan tanggungan pada surat gadai dan lain sebagainya. 

h. Alat pengikat, Surat dapat digunakan untuk mengikat antara dua pihak dengan 

kekutan hukum, semisal dalam surat kontrak. 

i. Alat promosi, Surat dapat menjadi alat promosi bagi biro, kantor atau 

perusahaan pengirim surat kepada penerima surat atau siapapun juga yang 

membaca surat tersebut. 

j. Alat untuk penghematan, Surat dapat menghemat, baik waktu, tenaga dan juga 

biaya, karena selembar surat telah dapat mewakili kedatangan pembuat surat 

secara nyata, (Silmi,2008). 

 

Sedangkan menurut Tintin Astini & Aah Johariah (2004) fungsi surat antara lain:  

a. Tanda bukti tertulis yang otentik 

Surat dapat digunakan untuk pembuktian bila terjadi perselisihan antar kantor-

kantor atau pejabat-pejabat yang mengadakan hubungan korespondensi. Contoh 

surat perjanjian, surat jual beli, surat kuasa, surat tanah atau bangunan kantor 

dan sebagainya. 
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b. Pedoman 

Surat dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu atau 

bertindak. Misalnya surat perintah, surat instruksi,surat keputusan. 

c. Alat pengingat atau berfikir 

Surat dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal yang telah terlupakan atau 

telah lama. Misalnya surat-surat yang diarsipkan. 

d. Duta atau wakil dari penulis, pejabat atau organisasi pengirim surat Surat 

sebagai wakil organisasi dianggap sebagai mentalitas jiwa dan kondisi intern 

dari organisasi yang bersangkutan, (Astini & Johariah, 2004). 

Menurut pendapat Durotul Yatimah secara umum surat memiliki beberapa 

fungsi yaitu sebagai berikut: 

a. Duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Oleh 

karena itu, surat merupakan mentalitas pengirimnya; 

b. Alat pengingat atau berfikir karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi 

jika diperlukan; 

c. Pedoman untuk bertindak, seperti surat keputusan atau surat instruksi; 

d. Bukti tertulis yang oetentik terutama surat-surat perjanjian; 

e. Dokumen historis(sejarah), misalnya surat-surat perubahan dan perkembangan 

suatu instansi, yuridis dan administratif; 

f. Alat untuk menjamin keamanan, misalnya surat keterangan jalan. 
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Menurut beberapa pendapat yang sudah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa 

fungsi surat yaitu : 

a. Wakil, surat menjadi duta atau wakil dari si pengirim dalam menyampaikan 

informasi 

b. Bukti, surat bisa menjadi barang bukti secara tertulis yang mempunyai kekuatan 

hukum, misal surat perjanjian, surat kuasa. 

c. Pengingat, surat juga bisa digunakan sebagai bahan pengingat dalam kegiatan di 

masa lalu karena dapat diarsipkan dan dilihat kapan saja saat dibutuhkan. 

d. Pedoman, surat dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan, misal surat keputusan atau surat tugas. 

3.13  Macam Surat 

Jika diklasifikasikan maka surat dapat dibedakan dalam berbagai hal seperti 

dibawah ini : 

a. Menurut isinya 

Menurut isinya dapat digolongkan menjadi : 

1. Surat dinas 

Surat dinas adalah surat yang berisi masalah kedinasan atau administrasi 

pemerintah. Surat dinas dibuat oleh instansi pemerintah dan dikirim kepada 

semua pihak yang memiliki hubungan dengan instansi tersebut, karena surat 

dinas sifatnya resmi, maka surat tersebut ditulis menggunakan bahasa ragam 

resmi. Contoh surat dinas diantaranya adalah surat keputusan, instruksi, 

surat tugas, surat edaran, surat panggilan, nota dinas, pengumuman dan surat 

undangan rapat dinas. 
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2. Surat niaga 

Surat niaga adalah surat yang berisi masalah perniagaan. Surat niaga dibuat 

oleh suatu perusahaan yang ditujukan kepada semua pihak. Contoh surat 

niaga diantaranya adalah surat pesanan, surat tagihan, surat permohonan 

lelang dan periklanan. 

3. Surat pribadi 

Surat pribadi adalah surat yang berisi masalah pribadi yang ditujukan kepada 

keluarga, teman atau kenalan. Karena surat pribadi sifatnya akrab, maka 

menggunakan bahasa yang santai dan luwes untuk menambah rasa 

kekeluargaan atau persahabatan. 

b. Menurut urgensi penyelesaian 

Berdasarkan urgensi pengiriman surat dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Surat Sangat Segera (Kilat) 

Surat sangat segera (kilat) adalah surat yang isinya harus sesegera mungkin 

diketahui oleh penerima surat dan harus sesegera mungkin diselesaikan atau 

ditanggapi. Penyelesaian surat ini harus lebih diprioritaskan daripada surat 

lainnya. Jadi, surat sangat segera harus diutamakan penyelesainnya. 

2. Surat Segera 

Surat segera adalah surat yang harus segera diketahui dan ditanggapi. 

Penyelesaian surat ini tidak harus dilakukan pada kesempatan pertama tetapi 

disesuaikan dengan pedoman yang berlaku pada instansi yang bersangkutan. 
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3. Surat Biasa 

Surat biasa adalah surat yang isinya tidak harus segera diketahui dan 

ditanggapi. Meskipun demikian, surat yang diterima harus segera dibalas agar 

komunikasi dapat berjalan dengan lancar. 

c. Menurut prosedur pengurusan 

Menurut prosedur pengurusannya surat digolongkan menjadi : 

1. Surat Masuk 

Surat masuk adalah suatu alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan 

atau informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain. 

2. Surat Keluar 

Surat keluar adalah surat yang lengkap (bertanggal, bernomor, berstempel 

dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang) yang dibuat oleh suatu 

instansi atau lembaga lain. Surat keluar biasanya dikirim melalui pos atau 

kurir, (Barthos, 2009). 

3.14  Disposisi Surat 

Pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat 

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

khusus, (Alwi: 2007). 

Disposisi surat adalah petunjuk atau perintah singkat mengenai kelanjutan surat 

yang ditulis oleh Kepala Kantor untuk ditindaklanjuti atau diproses, biasanya 

diparaf atau diberi tanda dan biasanya menggunkan lembaran, (Barthos, 2009). 
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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1 Perencanaan Sistem 

 Dalam tahap perencanaan sistem akan dibahas metode penelitian yang 

digunakan dalam proses pembuatan laporan Kerja Praktik, beberapa metode 

penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Proses pengumpulan data selanjutnya adalah melakukan observasi langsung 

pada Kantor Kecamatan Tulakan. Observasi dilakukan pada bagian Sekretaris 

untuk mengetahui pencatatan surat masuk dan surat keluar. Observasi juga 

dilakukan pada tempat pencatatan untuk mengetahui proses pengisian yang 

dilakukan oleh sekretaris. 

2. Wawancara 

Dalam melakukan proses pengumpulan data untuk mengerjakan kerja 

praktik, metode yang digunakan adalah wawancara dengan Bagian Sekretaris dan 

Kepala Kecamatan. Wawancara dilakukan kepada Bagian Sekretarisn untuk 

mengetahui proses bisnis pencatatan surat masuk dan surat keluar. 

3. Studi Pustaka 

Metode yang digunakan dalam penyususnan Laporan Kerja Praktik adalah 

pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Studi pustaka merupakan tahap 

pengumpulan pengetahuan dari buku, dokumen, jurnal, dan internet. Sumber 

pengetahuan tersebut digunakan sebagai landasan teori dalam mengerjakan kerja 

praktik. 
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4.2 Analisis Sistem 

Tahap analisis sistem merupakan tahapan untuk merancang segala kebutuhan 

pada aplikasi Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar. Pada tahap analisis sistem 

dijelaskan proses bisnis administrasi umum yang ada pada Kantor Kecamatan 

Tulakan. 

Didalam analisis sistem terdapat beberapa rancangan yang digunakan dalam 

membuat aplikasi Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar. Rancangan tersebut 

meliputi Document Flow  Surat Masuk. Document Flow Surat Keluar dapat dilihat 

pada Gambar 4.3 dan System Flow Surat Masuk. System Flow Surat Keluar dapat 

dilihat pada Gambar 4.4. 

4.2.1 Document Flow Surat Masuk 

Document Flow Surat Masuk adalah bagan yang menunjukkan aliran 

dokumen dari satu bagian ke bagian yang lain dalam suatu sistem. Proses pertama 

dimulai dari Sekretaris Mencatat Data Surat Masuk ke sebuah kertas, setelah selsai 

mencatat sekretaris akan menghubungi camat untuk memberitahukan perihat surat 

masuk yang ada, kemudian camat akan mengecek apakah perlu perwakilan dari 

bagian yang ada di Kantor kecamatan, jika diperlukan maka camat akan membuat 

surat disposisi dan menghububngi sekretaris untuk memberikan surat kepada yang 

bersangkutan. 

Dari proses pencatatan yang manual tersebut Kantor Kecamatan Tulakan 

khususnya pada bagian sekretaris mengalami kesulitan untuk proses pencarian 

catatan dan berkas yang telah disimpan. Oleh karena itu diperlukan aplikasi yang 

mampu mempermudah pekerjaan bagian  Pencatatan yaitu sekretaris dalam 
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melakukan penyimpanan data. Document flow Pencatatan Surat Masuk pada Kantor 

Kecamatan Tulakan dapat dilihat pada Gambar 4.3 

 

4.2.2 Document Flow Surat Keluar 

Document Flow Surat Keluar adalah bagan yang menunjukkan aliran 

dokumen dari satu bagian ke bagian yang lain dalam suatu sistem. Proses pertama 

dimulai dari Sekretaris membuat surat keluar, lalu surat keluar diserahkan pada 

camat untuk dicek setelah camat setuju maka surat keluar akan di tanda tangani oleh 

camat, lalu camat akan mengembalikan ke sekretaris untuk kemudian dicatat ke 

sebuah buku pencatatan surat keluar, setelah selesai mencatat maka surat akan 

diberikan ke Instansi yang bersangkutan. 

Gambar 4.3 Document Flow Surat Masuk 
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Dari proses pencatatan yang manual tersebut Kantor Kecamatan Tulakan 

khususnya pada bagian sekretaris mengalami kesulitan untuk proses pencarian 

catatan dan berkas yang telah disimpan. Oleh karena itu diperlukan aplikasi yang 

mampu mempermudah pekerjaan bagian  Pencatatan yaitu sekretaris dalam 

melakukan penyimpanan data. Document flow Pencatatan Surat Keluar pada Kantor 

Kecamatan Tulakan dapat dilihat pada Gambar 4.4 

 

 

  

Gambar 4.4 Document Flow Surat Keluar 
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4.2.3 System Flow Surat Pada Admin 

System Flow Surat Masuk pada Kantor Kecamatan Tulakan dapat dilihat pada 

Gambar 4.5 

 

 

 

Gambar 4.5 System Flow Surat pada Admin 
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4.2.4 System Flow Surat Pada Camat 

System Flow Surat Masuk pada Kantor Kecamatan Tulakan dapat dilihat 

pada Gambar 4.6 
Sysflow Surat Camat

camat System

Ph
as

e

Mulai

Login Aplikasi
Menampilkan Menu Login

Form LoginMasuk Dengan User dan ID Password

Menampilkan Halaman Utama: 
Kasifikasi Surat, Agenda, Administrator

Lihat Klasifikasi Surat

Memilih Klasifikasi Surat

Memilih Menu Agenda Surat

Memilih Menu Administrator

Lihat Pencatatan Surat, menentukan 
Disposisi Pencatatan Surat Keluar,Cek 

Laporan

Rubah Pasword dan Log Out

 

Gambar 4.6 System Flow Surat pada Camat 
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 Gambar 4.5 menjelaskan tentang System Flow Surat Masuk yang akan 

diterapkan pada Kantor Kecamatan Tulakan. Proses pertama yaitu Admin akan 

menginputkan surat masuk dan surat keluar, lalu sistem akan menyimpan ke 

database.  

 Gambar 4.6 menjelaskan Camat bisa melihat surat masuk dan surat keluar 

yang telah dicatat dari situ camat bisa melihat surat masuk yang memerlukan 

disposisi dan tidak, dengan adanya aplikasi ini bisa mengurangi resiko kehilangan 

data. 

4.3  Perancangan Aplikasi Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar 

Berdasarkan analisis sistem yang telah dijelaskan diatas, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan perancangan sistem sesuai dengan kebutuhan dari 

Kantor Kecamatan Tulakan. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam perancangan 

sistem meliputi Context Diagram, Data Flow Diagram Level 0,  Conceptual Data 

Model, Physical Data Model, dan struktur tabel. 

4.3.1 Context Diagram 

Context Diagram pada Aplikasi Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar 

pada Kantor Kecamatan Tulakan dapat dilihat pada Gambar 4.7 

Gambar 4.7 Context Diagram Surat Masuk dan Surat Keluar 
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Gambar 4.7 menjelaskan tentang context diagram pada rancang bangun 

aplikasi Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar pada Kantor Kecamatan 

Tulakan. Dalam context diagram di atas terdapat dua external entity dan enam 

aliran data. Aliran data yang pertama adalah Admin memasukkan data surat 

kedalam sistem. Aliran selanjutnya adalah Admin bisa merubah klasifikasi surat 

yang ada pada aplikasi. Aliran data yang kedua adalah Camat melihat data surat 

masuk dan surat keluar.  

4.3.2 Data Flow Diagram Level 0  

Data Flow Diagram adalah suatu diagram yang menjelaskan darimana data  

itu berasal dan bagaimana aliran dari data tersebut mengalir. Gambar 4.8 adalah 

DFD level 0 pada Aplikasi Surat Masuk dan Surat Keluar dapa Kantor Kecamatan 

Tulakan. Dalam DFD level 0 terdapat tiga sistem yaitu data Login, Maintenance 

Data Master dan Transaksi Pencatatan Surat. Pada DFD level 0 di atas terdapat dua 

aktor yaitu Admin dan Camat. Database yang ada pada DFD level 0 sejumlah lima. 

 

Gambar 4.8 Data Flow Diagram level 0 Surat Masuk dan Surat Keluar 
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 Database yaitu data admin, data ref_klasifikasi, data T_surat masuk, data 

T_surat keluar, T_disposisi. Data Flow Diagram Level 0 Surat Masuk dan Surat 

Keluar pada Aplikasi Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar pada Kantor 

Kecamatan Tulakan dapat dilihat pada Gambar 4.9 

4.3.1 Data Flow Diagram Level 1 

Data Flow Diagram level 1 merupakan dekomposisi atau penjabaran dari 

proses yang ada pada Data Flow Diagram level 0 menjadi sub-proses. Proses 

dekomposisi dilakukan dari setiap proses yang ada di DFD level 0 akan 

menghasilkan DFD Level 1 yang merupakan penjabaran secara lebih rinci satu 

persatu proses yang ada di DFD level 0 untuk lebih jelasnya mengenai gambaran 

dari DFD level 1 dapat dilihat pada Gambar 4.9 berikut: 

 

Gambar 4.9 DFD level 1 Login 
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Gambar 4.10 merupakan  DFD level 1 pada proses Login terdapat dua aktor 

yaitu sekretaris perwakilan dan camat sebagai Pimpinan. Pada DFD Level 1 Login 

didalamnya terdapat dua proses yaitu yang pertama ada Maintenance yang 

dilakukan admin untuk melakukan input data klasifikasi, input data instansi, input 

data keputusan surat. 

 

Gambar 4.10 DFD level 1 Klasifikasi Surat 

Gambar 4.11  merupakan  DFD level 1 Maintenance Klasifikasi Surat pada 

proses input data. Kemudian ada proses DFD level 1 transaksi pencatatan untuk 

lebih jelasnya mengenai gambaran dari DFD level 1 dapat dilihat pada Gambar 4.11 

berikut: 

Gambar 4.11 DFD level 1 Transaksi Pencatatan 
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Gambar 4.11  merupakan  DFD level 1 Transaksi Pencatatan sehingga 

nantinya akan menjadi laporan, pada proses Laporan terdapat aktor Pimpinan dan 

admin. Pada DFD Level 1 Laporan didalamnya terdapat dua proses yaitu yang 

pertama ada Laporan Surat Masuk, laporan tersebut akan diterima oleh pimpinan 

sebagai hasil evaluasi Surat Masuk dan Surat Keluar, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 4.12 berikut: 

4.4 Conceptual Data Model (CDM) 

CDM dari aplikasi pencatatan surat masuk dan keluar terdapat 4 (empat) 

tabel. Model Konseptual atau yang lebih dikenal dengan CDM dari aplikasi 

pencatatan surat masuk dan keluar dapat dilihat pada gambar 4.12 dibawah ini : 

 

Gambar 4.12 Conceptual Data Model 
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4.5 Physical Data Model (PDM)  

PDM dari sistem informasi akademik terdapat 4 (empat) tabel. PDM ini 

dapat dilihat pada Gambar 4.13 dibawah ini: 

 

Gambar 4.13 Physical Data Model 

4.6   Struktur Tabel 

Terdapat empat tabel yang ada pada Aplikasi Pencatatan Surat Masuk dan Surat 

Keluar dan tiap-tiap tabel memiliki struktur yang berbeda-beda, berikut merupakan 

struktur tabel yang ada pada Aplikasi Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar. 

1) Tabel Admin 

Nama tabel : Admin 

Fungsi : Menyimpan data Admin 

Primary Key : id_admin 
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Foreign Key : - 

Tabel 4.1 Tabel Admin 

NO. NAMA FIELD TIPE PANJANG KETERANGAN 

1 Id_user Int - PK 

2 Username Varchar 15 - 

3 password Varchar 6 - 

4 nama Varchar 15 - 

5 nip Varchar 25 - 

6 level Varchar 25 - 

 

2) Tabel Ref_Klasifikasi 

Nama tabel : Klasifikasi 

Fungsi : Menyimpan data klasifikasi surat 

Primary Key : id_klasifikasi 

Foreign Key : - 

Tabel 4.2 Tabel Ref_Klasifikasi 

NO. NAMA FIELD TIPE PANJANG KETERANGAN 

1 Id_klasifikasi Int - PK 

2 kode Varchar  50  - 

3 Nama_klasifikasi Varchar 250 - 

 

 

3) Tabel surat masuk 

Nama tabel : Surat Masuk 

Fungsi : Menyimpan data Surat Masuk 

Primary Key : no_agenda 

Foreign Key : - 

Tabel 4.3 Tabel Surat Masuk 

NO. NAMA FIELD TIPE PANJANG KETERANGAN 

1 no_agenda_sm Int - PK 

2 dari Varchar 250 - 

3 no_surat_m Varchar 100 - 
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4 isi_ringkas_sm Text 500 - 

5 kode Varchar 50 - 

6 tgl_diterima Date - - 

7 file Varchar 200 - 

8 keterangan Varchar 200 - 

 

4) Tabel surat keluar 

Nama tabel : Surat Keluar 

Fungsi : Menyimpan data Surat Keluar 

Primary Key : no_agenda 

Foreign Key : - 

Tabel 4.4 Tabel Surat Keluar 

NO. NAMA FIELD TIPE PANJANG KETERANGAN 

1 no_agenda_sk Int - PK 

2 tujuan Varchar 250 - 

3 no_surat_k Varchar 10 - 

4 isi_ringkas_sk Text 500 - 

5 tgl_keluar Date - - 

6 file Varchar 200 - 

7 keterangan Varchar 200 - 

 

5) Tabel Disposisi 

Nama tabel : Disposisi 

Fungsi : Menyimpan data Disposisi 

Primary Key : id_disposisi 

Foreign Key : - 

Tabel 4.5 Tabel Disposisi 

NO. NAMA FIELD TIPE PANJANG KETERANGAN 

1 Id_disposisi Int - PK 

2 Id_surat Int  -  - 

3 Kepada_YTH Varchar 250 - 

4 Isi_Disposisi Varchar 250 - 

5 Sifat Varchar 12 - 

6 Batas Waktu Date - - 

7 Catatan Varchar 250 - 
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4.4.1 Hasil Implementasi Sistem  

Hasil implementasi ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan penggunaan 

pencatatan surat masuk dan keluar kepada masing-masing pengguna sesuai dengan 

fungsi-fungsi yang dilakukannya. Adapun penjelasannya penggunaan pencatatan 

surat masuk dan keluar sebagai berikut: 

4.4.2 Halaman Login Admin 

  

Gambar 4.14 Halaman Login Admin 

Halaman Login Admin dimana dalam form ini seorang admin haruslah 

melakukan proses login terlebih dahulu untuk dapat mengaskses data-data 
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kepentingan surat masuk dan surat keluar. Ada 2 user yang dapat login pada sistem, 

yaitu Admin dan Camat. 

4.4.3 Halaman Awal Admin 

 

Gambar 4.15 Halaman Awal Admin 

Halaman awal admin tampil setelah seorang admin telah melakukan proses 

login. Halaman awal form adalah halaman pertama kali yang menampilkan data-

data yang digunakan untuk memaintenance website pencatatan surat masuk dan 

keluar. 

4.4.4 Halaman Maintenance Klasifikasi Surat 

Halaman maintenance Klasifikasi Surat pada Admin digunakan untuk merubah atau 

mengedit klasifikasi surat yang ada. Data klasifikasi surat ini meliputi 

Id_klasifikasi. Data klasifikasi akan disimpan kedalam tabel klasifikasi pada 

database. 
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Gambar 4.16 Halaman Maintenance Klasifikasi Surat 

4.4.5 Halaman Klasifikasi Surat dengan login sebagai camat 

 

Halaman maintenance Klasifikasi Surat pada Camat hanya digunakan untuk 

melihat klasifikasi surat yang ada. Data klasifikasi surat ini meliputi Id_klasifikasi. 

Data klasifikasi akan disimpan kedalam tabel klasifikasi pada database. 

4.4.6 Halaman Maintenance Surat Masuk 

Halaman maintenance Surat Masuk digunakan untuk menambah data surat 

masuk. Data surat masuk ini meliputi no_agenda_sm yang tidak perlu diinputkan, 

dari yang diinputkan, no_surat_m yang diinputkan, isi_ringkas_sm yang 

Gambar 4.17 Halaman Maintenance Klasifikasi Surat pada Camat 
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diinputkan, kode yang diinputkan, tgl_diterima yang diinputkan, file yang 

diinputkan dan keterangan yang diinputkan. Data surat masuk akan disimpan 

kedalam tabel surat masuk pada database. 

 

Gambar 4.18 Halaman Maintenance Surat Masuk 

4.4.7 Halaman Maintenance Surat Keluar 

 

Gambar 4.19 Halaman Maintenance Surat Keluar 

Halaman maintenance Surat Keluar digunakan untuk menambah data surat 

keluar. Data Surat ini meliputi no_agenda_sk yang tidak perlu diinputkan, tujuan 

yang diinputkan, no_surat_k yang diinputkan, isi_ringkas_sk yang diinputkan, 
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kode yang diinputkan, tgl_keluar yang diinputkan, file yang diinputkan  dan 

keterangan yang diinputkan. Data surat akan disimpan kedalam tabel surat keluar 

pada database. 

4.4.8 Halaman Agenda Surat Masuk 

 

Gambar 4.20 Halaman Agenda Surat Masuk 

Halaman agenda surat masuk digunakan untuk mencetak surat masuk sesuai 

waktu yang telah ditentukan, atau berdasarkan range waktu tertentu. Mencetak surat 

masuk dapat dilakukan oleh camat maupun admin. 

4.4.9 Halaman Agenda Surat Keluar 

 

Gambar 4.21 Halaman Agenda Surat Keluar 
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Halaman agenda surat keluar digunakan untuk mencetak surat keluar sesuai 

waktu yang telah ditentukan, atau berdasarkan range waktu tertentu. Mencetak surat 

keluar dapat dilakukan oleh camat maupun admin. 

4.4.10 Halaman Disposisi Surat 

 

Gambar 4.22 Halaman Disposisi Surat 

Halaman Disposisi surat digunakan untuk menambah data disposisi surat. 

Data disposis surat ini meliputi id_disposisi yang tidak perlu diinputkan, 

kepada_YTH yang diinputkan, isi_disposisi yang diinputkan, sifat yang diinputkan, 

batas_waktu yang diinputkan dan catatan yang diinputkan. Data klien akan 

disimpan kedalam tabel surat keluar pada database. 

4.4.11 Dialog Password Salah 

 

Gambar 4.23 Dialog Password Salah 

Dialog password salah digunakan untuk mengecek apakah data yang telah 

diinputkan oleh user salah dan tidak bisa login ke sistem. Maka user harus 

menginputkan sampai benar supada dapat masuk ke sistem. 
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4.4.12   Dialog Tambah Data 

Gambar 4.24 Dialog Tambah Data 

Dialog simpan data digunakan untuk mengecek apakah data yang telah 

diinputkan berhasil disimpan kedalam database. Semua master data memiliki dialog 

simpan data yang sama. 

4.4.13 Dialog Update 

Gambar 4.25 Dialog Update Data 

Dialog update data digunakan untuk mengecek apakah data yang telah 

diinputkan berhasil disimpan kedalam database. Semua master data memiliki 

dialog update data yang sama. 

4.4.14 Dialog Hapus Data 

 

 

Gambar 4.26 Dialog Delete Data 

Dialog delete data digunakan untuk mengecek apakah data yang telah 

diinputkan atau yang telah ada berhasil dihapus kedalam database. Semua master 

data memiliki dialog delete data yang sama. 
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4.4.15 Dialog Konfirmasi Hapus Data 

 

Gambar 4.27 Dialog Konfirmasi Hapus Data 

Dialog konfirmasi hapus data digunakan untuk memastikan apakah user 

yakin akan menghapus data yang telah diinputkan kedalam database. Jika OK 

maka data akan  dihapus dan jika Cancel maka akan membatalkan perintah. 

4.4.16 Halaman Ubah Password 

 

Gambar 4.28 Halaman Ubah Password 

Halaman ubah password digunakan untuk mengganti password oleh user 

agar bisa dilakukan secara berkala dan dapat melindungi sistem dari akses user yang 

tidak berwenang. 
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BAB V                                                                                                        

 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil uji coba dan implementasi terhadap Aplikasi Penacatatan Surat 

Masuk dan Surat Keluar pada Kantor Keacmatan Tulakan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi Penacatatan Surat Masuk dan Surat Keluar pada Kantor Keacmatan 

Tulakan dapat membantu Kantor Kecamatan untuk menyimpan data setiap 

pencatatan surat masuk dan surat keluar. 

2. Aplikasi Penacatatan Surat Masuk dan Surat Keluar pada Kantor Keacmatan 

Tulakan dapat membantu Camat dan Sekretaris untuk melihat surat masuk dan 

keluar dalam periode tertentu guna mempersingkat waktu pencarian. 

5.2 Saran 

Dari Aplikasi Penacatatan Surat Masuk dan Surat Keluar pada Kantor 

Keacmatan Tulakan yang telah dibuat masih terdapat beberapa kekurangan yang 

diharapkan dapat diperbaiki dikemudian hari. Saran tersebut diantaranya adalah 

sebagai berikut. 

1. Aplikasi Penacatatan Surat Masuk dan Surat Keluar pada Kantor Keacmatan 

Tulakan masih berbasis web sehingga masih bisa dikembangkan lagi supaya 

disposisi bisa dilakukan dengan sms gateway. 

2.  Saran untuk Aplikasi Penacatatan Surat Masuk dan Surat Keluar pada Kantor 

Keacmatan Tulakan adalah dilakukan maintenance terhadap aplikasi agar 

sistem dapat berjalan dengan baik. 
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