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ABSTRAK 

 

SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo merupakan sekolah swasta yang beralamat 

di jalan KRI Ratulangi No.1 Sawotratap Sidoarjo. SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo 

merupakan instansi sekolah yang dibawahi langsung oleh Yayasan Hang Tuah. 

Berdasarkan observasi dari SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo, Pembuatan surat 

pada SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo masih menggunakan template surat yang sudah 

ada, dan jika template yang menjadi acuan hilang maka pembuatan surat dimulai 

dari awal sehingga memakan waktu banyak untuk membuat satu surat tersebut. 

Oleh karena itu pembuatan surat dengan cara tersebut kurang efisien.   

Aplikasi Pembuatan Surat Menyurat Berbasis Web dapat membantu 

pihak Sekolah untuk melakukan pembuatan surat secara efisien. Karena dengan 

adanya sistem ini, pihak sekolah tidak perlu menuis dan mensetting ulang tata 

letak surat, karena struktur surat telah di setting pada aplikasi berbasis web ini. 

 

Kata Kunci: Surat Menyurat, Efisien 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan pendidikan 

dan pengembangan peserta didik. SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo bermaksud ingin 

membuat suatu sistem pembuatan surat yang bertujuan untuk mempermudah 

menjalin kerjasama instansi lain. 

Surat menyurat adalah suatu kegiatan untuk mengadakan hubungan 

secara terus menerus antara pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Surat 

terbagi menjadi dua macam yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat 

masuk adalah semua surat yang diterima oleh suatu perusahaan atau organisasi 

yang berasal dari pihak lain, baik itu perorangan maupun perusahaan/ organisasi 

sedangkan  surat keluar adalah semua surat yang dibuat/ dikeluarkan oleh suatu 

perusahaan atau organisasi untuk diberikan kepada pihak lain, baik kepada 

perorangan maupun perusahaan/ organisasi. Pembuatan surat menyurat di SMA 

Hang Tuah 2 Sidoarjo dibuat oleh petugas Tata Usaha (TU) Setiap surat yang 

akan dibuat masih menggunakan desain surat yang disebut template surat. 

Template surat berisi bagian-bagian yang mencakup seluruh bentuk dan isi surat, 

sehingga untuk membuat surat tertentu diperlukan penghapusan beberapa bagian 

tertentu untuk disesuaikan. Setelah template surat telah selesai, surat tersebut di 

serahkan kepada Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) untuk pengecekan kembali 

surat yang telah dibuat oleh TU. Setelah Wakasek menyetujui, surat tersebut 

diserahkan kepada Kepala Sekolah untuk persetujuan surat yang telah dibuat. 
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Petugas TU di SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo masih menggunakan aplikasi 

word processor untuk pembuatan surat menyurat. Untuk pembuatan surat yang 

sama TU menggunakan template surat yang telah ada dan menyimpan ulang 

suarat tersebut sehingga surat yang telah dibuat menumpuk. Hal ini menjadikan 

pencarian surat menjadi lama dan kinerja TU menjadi lambat dalam pembuatan 

surat.  

Dismping kinerja TU menjadi lambat dalam pembutan surat, terlalu 

banyak duplikat surat yang telah dibuat memungkinkan terjadinya pembuatan 

surat kembar. Disamping terjadinya pembuatan surat kembar, penuhnya ruang 

penyimpanan surat bisa menjadi kendala dan hal tersebut bisa saja tanpa sengaja 

menghapus template surat. 

Didalam pembuatan surat di SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo masih mengikuti 

bentuk surat yang telah disediakan didalam template surat. Ketika template surat 

yang telah ada beberapa bagiannya diubah struktur suratnya juga ikut berubah. 

Hal ini membuat staf  TU harus mengatur ulang susunan surat tersebut dan 

mengakibatkan susunan surat menjadi rusak. 

Penggunaan word processor harus membeli dengan harga yang relatif 

mahal. untuk meng-install word processor sendiri membutuhkan space ruang 

sebesar 2 GB. spesifikasi yang di butuhkan untuk meng-install word processor 

adalah “processor 2-core 1,6 GHz, RAM 4 GB, 4 GB ruang disk tersedia, dan 

resolusi layar 1280 x 768” (Microsoft, 2019). Data surat haruslah disimpan secara 

terstruktur karena hal ini dapat mempermudah dalam pencarian surat. Kondisi 

penyimpanan surat di kondisi sekarang masih menggunakan cara save as yang 
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menjadikan penyimpanan surat menjadi tidak terstruktur dan menjadikan 

redundant data. 

Penulisan surat menggunakan metode bentuk penulisan surat setengah 

lurus (Semi block style) manjadikan hal yang tepat untuk mengatasi ketidak 

strukturnya suatu surat. Bentuk penulisan surat setengah lurus adalah format 

penulisan surat yang penulisannya dimulai dari margin kiri. Bentuk surat ini 

menjadikan penyusunan bagian surat menjadi terstruktur. 

Dengan metode bentuk penulisan surat setengah lurus tampilan surat 

terkesan lebih rapi. Penulisan surat dengan bentuk setengah lurus ini bisa 

ditujukan untuk surat resmi maupun surat biasa. Bentuk surat setengah lurus juga 

bertujuan untuk mempertegas kata yang disampaikan. 

 Di SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo membutuhkan sebuah aplikasi pembuatan 

surat berbasis web. Pembuatan surat berbasis web tidak membutuhkan software 

tertentu. Dengan menggunakan web browser pembuatan surat bisa dilakukan. 

Penggunaan aplikasi pembuatan surat melalui web lebih terstuktur dan 

mengurangi terjadinya redundant data. 

Berdasarkan permasalahan di atas, dirancanglah aplikasi pembuatan surat 

menyurat dengan metode bentuk penulisan surat setengah lurus (Semi block style) 

di SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo berbasis web. Aplikasi ini diharapkan dapat 

membantu kinerja TU untuk pembuatan surat menyurat di SMA Hang Tuah 2 

Sidoarjo. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang ada, yaitu bagaimana merancang dan membangun  

aplikasi pembuatan surat di SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo. 

 
1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, maka dibuat batasan masalah sebagai 

berikut: 

a. Tampilan user interface yang mudah dipahami dan digunakan oleh staf TU. 

b. Pembuatan surat denagn bentuk penulisan setengah lurus (Semi block style). 

c. Sistem yang dibahas meliputi: 

1. Tampilan user interface dan user experience pada setiap page 

2. Tampilan surat yang telah jadi 

3. Hak akses bagi Staf TU SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo.  

 
1.4 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah dan batasan masalah di atas, maka tujuan 

dari kerja praktik ini adalah menghasilkan aplikasi pembuatan surat menyurat 

berbasis web di SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari rancang bangun aplikasi surat menyurat di 

SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo adalah : 

a. Dapat membantu kinerja Staf  TU dalam pembuatan surat menyurat. 

b. Dapat menjalin kerja sama antara Stikom Surabaya dan SMA Hang Tuah 2 

Sidoarjo. 
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c. Diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari pada saat 

kuliah ke dalam kerja praktik 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab pertama pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah yang menjelaskan inti dari permasalahan di SMA Hang Tuah 2 

Sidoarjo. Kemudian menjelaskan batasan masalah yaitu menjelaksan mengenai hak 

akses pengguna yang memakai aplikasi ini. Selanjutnya menjelaskan tujuan 

pembuatan aplikasi pengarsipan surat menyurat serta manfaat yang diperoleh dari 

aplikasi pengarsipan surat meyurat hingga diakhiri dengan sistematika penulisan 

laporan yang menjelaskan isi dari semua bab.  

Bab kedua gambaran umum SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo menjelaskan 

terkait perusahaan secara umum. Bab ini meliputi penjelasan yang meliputi sekilas 

sejarah perusahaan, logo perusahaan, struktur yang ada pada SMA Hang Tuah 2 

Sidoarjo, dan lokasi SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo. Bab ketiga landasan teori 

menjelaskan terkait landasan teori yang digunakan dalam menyelesaikan kerja 

praktik.  

Bab ketiga Landasan teori ini digunakan untuk pelaksanaan dan penyusunan 

kerja praktik dengan penjelasan terkait teori surat menyurat, bentuk penulisan surat 

setengah lurus, dan Pemrograman website.  

Bab keempat deskripsi pekerjaan berisi tentang analisis, perancangan, 

implementasi, dan pembahasan sistem. Pada bagian analisis menjelaskan tentang 

sistem yang ada saat ini, dilanjutkan dengan komunikasi mengenai analisis bisnis, 

analisis kebutuhan data, analisis kebutuhan pengguna, dan analisis kebutuhan 

fungsional kemudian merencanakan kebutuhan yang diperlukan sistem. Pada 
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bagian perancangan menjelaskan tentang sitemap, perancangan basis data yang 

berisi rancangan antarmuka pengguna berisi tentang gambaran desain aplikasi yang 

dibangun. Pada bagian implementasi menjelaskan tentang perangkat keras dan 

perangkat lunak yang dibutuhkan sistem.  

Pada bagian pembahasan sistem menjelaskan tentang gambaran jalannya 

sistem beserta fungsinya. Bab kelima penutup menjelaskan kesimpulan dan saran 

dari aplikasi pengarsipan surat menyurat yang telah dibuat. Saran dapat digunakan 

untuk perbaikan dan pengembangan aplikasi selanjutnya. 
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BAB II  
 

GAMBARAN UMUM SMA HANG TUAH 2  
SIDOARJO 

 

2.1 Sejarah SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo 

I. 18 Juli 1988 SMA Hang Tuah 2 berdiri di bawah naungan Yayasan Hang 

Tuah Jalasenastri di Jl. Kutilang No. 9 -11 Surabaya, nomor akte Yayasan 

25 tanggal 14 Januari 1985. 

II. 1988 SMA Hang Tuah 2 berstatus tercatat  (Ka. Kanwil Depdikbud 

1133/I04.7.4/1988). 

III. 1991 SMA Hang Tuah 2 berstatus Diakui (Skep. Dirjen Dikdasmen 

No.476/C/Kep/I/1991). 

IV. 1998 SMU Hang Tuah menempati gedung di Jl. KRI Ratulangi No.1 

Sawotratap, Gedangan – Sidoarjo. 

V. 2002 SMU Hang Tuah 2 Berstatus Disamakan (Skep.Ka. Disdikbud 

Jatim No.835.1/1392/108.08/202). 

VI. 2007 SMA Hang Tuah 2 berstatus Terakreditasi A (Skep BASDA : 

036/5/BASDA-P/TU/II/2007). 

VII. 2009 SMA Hang Tuah 2 dimulai sebagai Sekolah Standar Nasional 

(SSN) oleh Dinas Pendidikan. 

VIII. 2010 – Sekarang SMA Hang Tuah 2 berstatus Terakreditasi A (Skep 

BASDA : 073/BAP-S/M/TU/X/2010  Tertanggal 20 Oktober 2010). 

 



8 
 

 
 

 

 

2.2 Logo SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo 

SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo desain berbentuk lingkaran dan di tengah ada 

gambar jangkar serta buku yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2. 1 Logo SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo 

. 
 

2.3 Visi, Misi, dan Tujuan SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo 
 

A. Visi Sekolah 

   Lulusan SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo diharapkan unggul dalam prestasi 

Akademis berdasarkan Imtaq, Iptek, kedisiplinan yang tinggi, dan terbinanya 

wawasan bahari, serta berbudaya lingkungan. 
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B. Misi Sekolah 

1. Mempersiapkan rasa peserta didik yang bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 

2. Meningkatkan mutu pendidikan berdasar kurikulum sekolah yang 

berorientasi pada ketrampilan hidup sesuai dengan tuntutan 

masyarakat dan perkembangan iptek sehingga warga sekolah  

mampu bersaing di era global. 

3. Meraih perolehan rata-rata Nem diatas nilai minimum. 

4. Meningkatkan jumlah penerimaan lulusan peserta didik > 85% ke 

Perguruan Tinggi (75% dari jumlah lulusan dapat diterima di PTN). 

5. Menumbuh kembangkan kesadaran disiplin sebagai budaya dan pola 

tingkah laku dalam setiap kegiatan oleh peserta didik, guru dan 

karyawan. 

6. Mengembangkan etos kerja dan profesionalitas penyelenggaraan dan 

pelayanan pendidikan. 

7. Mengembangkan sekolah dengan menggunakan proses 

pembelajaran berdasarkan ketentuan sekolah sehingga guru dan 

siswa dapat mewujudkan suasana pembelajaran aktif, kreatif, efektif, 

menyenangkan dan mencerahkan. 

8. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan bahari agar 

mampu meningkatkan wawasan kebaharian dan mencegah 

kerusakan dan pencemaran di luar. 
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9. Menghasilkan tamatan sekolah yang memiliki motivasi, komitmen, 

ketrampilan, kreatifitas untuk mandiri, kepekaan sosial dan 

kepemimpinan. 

10. Memberikan dukungan fasilitas yang memadai agar kegiatan belajar 

mengajar berjalan dengan lancar, tertib, efektif dan efisien guna 

menunjang keberhasilan peserta didik untuk melanjutkan ke 

perguruan tinggi. 

11. Meningkatkan prestasi olah raga (khususnya basket, volly,futsal, 

beladiri) di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. 

12. Meningkatkan prestasi pengembangan diri (ekstrakulikuler) di 

tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. 

13. Menjadikan sekolah yang peduli dengan lingkungan hidup, nyaman, 

asri dan bersih di tingkat nasional. 

14. Melaksanakan sekolah yang peduli lingkungan hidup yang bebas 

dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tingkat nasional. 

C. Tujuan Sekolah 

Tujuan yang akan dicapai dalam rencana kegiatan dan pelaksanaan program 

pembelajaran di SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan peserta didik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha sa 

dan berakhlak mulia (SKL SP No.1, No.23). 

2. Menumbuhkan kesadaran untuk mewujudkan budaya bersih, budaya sehat 

dan budaya ramah pada lingkungan sekolah. 

3. Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yg berkepribadian, 

cerdas, berkualitas dan berprestasi dalam bisang olahraga dan seni. 
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4. Membekali peserta didik agar memiliki ketrampilan teknologi informasi dan 

komunikasi serta mampu mengembangkan diri secara mandiri, 

5. Menghasilkan tamatan sekolah yang lulus sepenuhnya dan berhasil 

melanjutkan ke perguruan tinggi. 

6. Menanamkan peserta didik sikap ulet dan gigih dalam berkompetisi, 

beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan sikap sportifitas. 

7. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar 

mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

8. Menanamkan sikap cinta bahari dan pelestariannya. 

9. Menumbuhkan sikap untuk berupaya mencegah terjadinya pencemaran dan 

kerusakan lingkungan. 

10. Mewujudkan sekolah yang asri, hijau dan rindang. 

2.4 Struktur Organisasi SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo 

Untuk kelancaran dan keberhasilan suatu perusahaan, maka perlu dibentuk 

struktur organisasi dengan tujuan agar dapat terlaksananya tugas dengan lancar dan 

baik. Berikut ini adalah Struktur Organisasi SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo yang 

terdapat pada Gambar 2.2. 

2.5 Lokasi SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo. 

SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo berlokasi di Jl. KRI Ratulangi No.1 

Sawotratap, Sidoarjo. Lokasi SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo dapat dilihat pada 

Gambar 2.3. 

a. Office : Jl. KRI Ratulangi No.1 Sawotratap – Sidoarjo 

b. Website :  http://smahangtuah2sda.sch.id 

c. Telp/Fax : (031) 5841134 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo. 

  

 

Gambar 2.2  Lokasi SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo. 

  



13 
 

 
 

BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Surat menyurat 

Surat adalah informasi tertulis yang dapat dipergunakan sebagai alat 

komunikasi tulis yang dibuat dengan pernyaratan tertentu (Finoza, 2010). 

3.2 Bentuk Penulisan Surat Setengah Lurus (Semi block style) 

Bentuk ini berfungsi untuk mempertegas kata atau pernyataan yang 

terdapat dalam baris-baris pertama itu. Bentuk Alinea Menggantung merupakan 

bentuk surat yang tubuh suratnya memiliki alinea yang menggantung. Artinya 

adalah setelah alinea baru, baris berikutnya masuk lima spasi. Jadi setelah alinea 

pertama, alinea berikutnya harus diberikan spasi sekitar 5 spasi (Yuni Ahyar, 

2015). Contoh bentuk surat setengah lurus (Semi block Style) : 

 Ket : 

1. Kepala Surat 
2. Nomor Surat 
3. Tanggal Surat 
4. Alamat Tujuan 
5. Hal / Perihal 
6. Salam Pembuka 
7. Isi Surat 
8. Salam Penutup 
9. Nama Organisasi 
10. Nama Penandatangan 
11. Jabatan 
12. Lampiran 
13. Tembusan 
14. Inisial 

 
 

Gambar 3. 1 Contoh Penulisan Surat 
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3.3 Database 

Istilah ‘database’ banyak memiliki definisi. Untuk sebagian kalangan, 

secara sederhana database diartikan sebagai kumpulan data (buku, nomor telepon, 

daftar telepon, daftar pegawai, dan lain sebagainya). Ada juga yang menyebut 

database dengan definisi lain yang lebih formal dan tegas. 

Dalam buku ini, database didefinisikan 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. 

Sebagai contoh, anda dapat memperoleh informasi tentang nama-nama kolom dan 

tipe data yang ada pada sebuah tabel. Data nama kolom dan tipe yang ditampilkan 

tersebut disebut metadata (Raharjo, 2011). 

3.4 System Development Life Cycle 

Pada awal pengembangan perangkat lunak, para pembuat program 

(programmer) langsung melakukan pengkodean perangkat lunak tanpa 

menggunakan prosedur atau tahapan pengembangan perangkat lunak. Dan 

ditemuilah kendala-kendala seiring dengan perkembangan skala sistem-sistem 

perangkat yang semakin besar (Rosa Arianti Sukamto, 2013). 

SDLC atau Software Development Life Cycle atau sering disebut juga 

System Development Life Cycle adalah proses mengembangkan atau mengubah 

suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi 

yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak 

sebelumnya (berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah teruji baik). 

Seperti halnya proses metamorfosis pada kupu-kupu untuk menjadi kupu-kupu 
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yang indah maka dibutuhkan beberapa tahap untuk dilalui, sama halnya dengan 

membuat perangkat lunak, memiliki daur tahapan yang dilalui agar menghasilkan 

perangkat lunak yang berkualitas. 

Model SDLC air terjun (water fall) sering juga disebut model sekuensial 

linier (sequential linier) atau alur hidup klasik (classic life cycle) (Rosa Arianti 

Sukamto, 2013). Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat 

lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, 

pengujian, dan tahap pendukung (suport). Berikut penjelasannya : 

1. Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk men-

spesifikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak 

seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak 

pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan. 

2. Desain 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain 

pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur 

perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap ini 

mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke 

representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada 

tahap selanjunya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga 

perlu didokumentasikan. 
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3. Pembuatan Kode Program 

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari 

tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat 

pada tahap desain. 

4. Pengujian  

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara segi logic dan fungsional dan 

memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan 

sesuai dengan yang diinginkan. 

5. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance) 

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan 

ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya 

kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat 

lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau 

pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari tahap 

analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak baru. 

3.5 User Interface 

Indexfield merupakan pengarsipan bedasarkan kategori, dan pencarian 

arsip surat bedasarkan jenisnya (Haryadi, 2009). 

3.6 Pemrograman Website 

Dalam pemrograman website memilik beberapa konten penting, seperti: 

a. Bahasa Markup (seperti HTML, XHTML, dan XML) 

b. Gaya Lembar Bahasa (seperti CSS dan XSL) 

c. Client-side Scripting (seperti JavaScript dan VBScript) 
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d. Server-side Scripting (seperti PHP dan ASP) 

e. Teknologi Database (seperti MySQL dan PostgreSQL) 

f. Teknologi Multimedia (seperti Flash dan Silverlight) 

PHP atau  singkatan dari Personal Home Page merupakan bahasa skrip 

yang tertanam dalam HTML untuk dieksekusi bersifat server side. PHP termasuk 

dalam open source product, sehingga source code PHP dapat diubah dan 

didistribusikan secara bebas. 

Dengan demikian kode program yang ditulis dalam PHP tidak akan 

terlihat oleh user sehingga keamanan halaman web lebih terjamin. PHP dirancang 

untuk membuat halaman web yang dinamis, yaitu halaman web yang dapat 

membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini, seperti menampilkan 

isi basis data ke halaman web. 

PHP dapat berjalan pada berbagai web server seperti IIS (Internet 

Information Server), PWS (Personal Web Server), Apache, Xitami. PHP juga 

mampu berjalan di banyak sistem operasi yang beredar saat ini. PHP dapat 

dibangun sebagai modul web server Apache dan sebagai binary yang dapat 

berjalan sebagai CGI (Common Gateway Interface). PHP dapat mengirim HTTP 

header, dapat mengatur cookies, mengatur authentication dan redirect user (Arief, 

2011).
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan pada kerja praktik 

di SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo, ditemukan beberapa hambatan.  SMA Hang Tuah 

2 Sidoarjo yang menangani pembuatan surat menyurat memiliki hambatan 

pembuatan surat.  Proses pembuatan surat yang saat ini berlangsung adalah 

penggunaan template surat yang telah ada. 

Proses pembuatan surat dengan template surat adalah cara yang kurang 

efisien untuk mebuat surat. Untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi 

kinerja proses pembuatan surat, maka diperlukan software atau aplikasi yang 

terintegrasi dengan database. Dengan adanya software atau aplikasi pengaksesan 

media pembuatan surat online ini diharapkan dapat mempermudah pembuatan 

surat untuk staf TU secara efektif dan efisien. 

Dalam proses kerja praktik penulis berusaha untuk membantu perusahaan 

dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pembagian bahan ajar untuk 

siswa dengan beberapa tahapan, yaitu: 

1. Menganalisis Sistem 

2. Merancang Sistem  

3. Mengimplementasikan Sistem 

4. Melakukan Pembahasan Terhadap Implementasi Sistem 
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4.1 Analisis Data 

Analisis data dalam perancangan ini, perancang melakukan analisis 

terhadap apllikasi Pembuatan surat sejenis yang didasarkan pada permasalahan 

yang sama. Setelah menganalisis aplikasi tersebut maka perancang telah 

mendapatkan layout, bentuk surat, dan elemen lainnya yang berhubungan dengan 

aplikasi yang dikembangkan.   

 Perancang menggunakan gaya flat dalam mendesain. Dalam gaya flat 

perancang tidak perlu melakukan penambahan efek  yang membuatnya seperti 

tiga dimensi. Setiap elemen user interface harus mudah dan mudah untuk disentuh 

oleh pengguna. 

 
4.1.1 Komunikasi 

Pada tahap ini dilakukan proses observasi dan wawancara. Proses 

observasi dilakukan secara tidak langsung dengan cara menganalisis dokumen-

dokumen yang dibutuhkan pada proses pengaksesan bahan ajar dengan tujuan 

untuk mengetahui data apa saja yang akan digunakan nantinya. Sedangkan pada 

proses wawancara dilakukan dengan melibatkan staf seksi pemanfaatan media 

pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menanyakan beberapa hal yang tidak 

didapatkan melalui observasi. Hasil dari proses tersebut dapat disusun proses 

analisis bisnis, analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan data dan analisis 

kebutuhan fungsional. 

 
  



20 
 

 
 

4.1.2 Merencanakan Kebutuhan Sistem 

Pembuatan aplikasi pengaksesan bahan ajar pada SMA dan SMK di Jawa 

Timur memiliki beberapa spesifikasi teknologi yang perlu dipenuhi agar aplikasi 

berjalan dengan baik. Spesifikasi tersebut meliputi: 

 
A Kebutuhan Perangkat Keras 

Aplikasi pengaksesan bahan ajar yang sudah dirancang dan dibangun 

membutuhkan beberapa spesifikasi perangkat keras. Beberapa spesifikasi 

perangkat keras perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1. Komputer dengan processor 2-core 1,6 GHz atau lebih tinggi. 

2. Graphic Intel 32-bit dengan resolusi 1280 x 768 atau lebih tinggi. 

3. Memori RAM 2 GB atau lebih tinggi. 

 
B Kebutuhan Perangkat Lunak 

Pemenuhan kebutuhan perangkat lunak agar aplikasi dapat berjalan 

dengan baik adalah sebagai berikut: 

1. XAMPP v.3.2.2 

2. Internet Browser Chrome. 

 
4.2 Merancang Sistem 

Tahap selanjutnya setelah melakukan analisis sistem adalah merancang 

sistem. Proses pada tahapan ini adalah membentuk suatu sistem dimana sistem 

tersebut dapat membantu pembuatan surat menyurat. Merancang sistem memiliki 

beberapa proses, yaitu sitemap, merancang proses, merancang basis data, dan 

rancangan antar muka pengguna. 
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4.2.1 Sitemap 

Sitemap adalah salah satu alat bantu yang mempermudah dalam 

pengenalan peta situs dalam suatu website. Sitemap yang telah dibuat ini 

berfungsi untuk mempermudah dalam menjelaskan aplikasi pengaksesan 

pembuatan surat. Sitemap dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

  

Gambar 4 1 Sitemap  Aplikasi Pembuatan Surat menyurat. 

 

Login

home page
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Tampilan Surat
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Tampilan Surat

surat 
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Pembuatan 
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Tampilan Surat
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Pembuatan 
Surat

Tampilan Surat
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4.2.2 Rancangan Antarmuka Pengguna 

Rancangan antarmuka pengguna digunakan untuk memberikan gambaran 

atas rancangan dari aplikasi pengaksesa materi yang dibangun. Berikut ini adalah 

rancangan aplikasi penjadwalan mata pelajaran: 

1. Rancangan Halaman Login 

Halaman rancangan login adalah halaman tampilan awal dari aplikasi yang 

dijalankan. Pada halaman ini terdapat textbox User ID, password dan tombol 

login. Rancangan halaman login dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4 2 Rancangan Halaman Login 

 
2. Rancangan Halaman Dashboard Dinas 

Halaman dashboard Dinas adalah halaman utama yang hanya dapat diakses 

oleh Dinas. Halaman ini memiliki beberapa menu yang dapat diaskes, yaitu 

menu Dashboard, Data Master dan Laporan. Pada menu Data Master terdapat 

Sekolah, Kelas, Guru, Siswa, Jurusan, dan Tahun Ajaran sedangkan pada 
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menu Laporan terdapat Laporan data sekolah, Laporan data siswa, laporan 

data guru. Rancangan halaman dashboard Dinas dapat dilihat pada 

Gambar 4.3. 

 

Gambar 4 3 Rancangan Halaman Dashboard  

 
3. Form pembuatan surat 

Halaman ini digunakan untuk mebuat surat yang diperlukan. Form pembuatan 

surat ini terdiri dari beberapa bagian dari surat dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

4. Tampilan Surat 

Halaman ini digunakan untuk menampilkan hasil jadi surat yang telah dibuat. 
Halaman tampilan surat dapat dilihat pada Gambar 4.4 
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Gambar 4.3 form pembuatan surat 

 
Gambar 4 4 Tampilan surat 

 
 
4.4 Membahas Sistem 

Setelah merancancang antarmuka pengguna maka tahapan selanjutnya 

adalah mengimplementasikan ke dalam aplikasi. Hasil implementasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Halaman login aplikasi pembuatan surat 
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Gambar 4.5 merupakan gambar halaman Dashboard Dinas  

 

 

Gambar 4 5 Halaman login 

2. Halaman home page 

 

Gambar 4 6 Halaman homepage  
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Pada halaman ini penguna akan diberitau tentang status login dan tombol 

pembuatan surat. Tombol tersebut adalah tombol untuk pembuatan surat 

terdiri dari 5 tombol yaitu surat undangan, blanko mutasi,surat 

keterangan,surat tugas,pembuatan surat manual. Fungsi dari tombol tersebut 

adalah untuk menentukan bentuk surat yang akan dibuat. Setelah pengguna 

menekan salah satu tombol maka menuju ke halaman Form pembuatan surat 

pada gambar 4.7. Pada form ini pengguna mengisikan form surat yang telah 

tersedia. Setelah pengguna selesai mengisikan semua form pengguna 

menekan tombol selesai untuk melihat hasil surat yang telah selesai di buat. 

Halaman tampilan surat dapat dilihat pada gambar 4.8. 

 

 

Gambar 4 7 Form pembuatan surat  
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Gambar 4 8 Tampilan surat  
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis dan perancangan, serta implementasi aplikasi 

pembuatan surat menyurat maka dapat diperoleh kesimpulan adalah aplikasi yang 

dibuat mampu melakukan pembuatan surat dengan cepat.  

5.2 Saran 

Aplikasi pembuatan surat menyurat yang telah di buat ini tentunya masih 

terdapat beberapa kekurangan. Oleh sebab itu, disarankan dalam pengembangan 

aplikasi ini agar menjadi lebih baik.  
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