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ABSTRAK 

 

Dalam pengelolaan data surat menyurat pada instansi Bagian Pemerintahan Kota Banjarmasin 

yang berjalan masih memiliki kekurangan yaitu berkas-berkas surat masuk, disposisi dan surat keluar 

belum teroganisir dengan baik. Tidak efisiennya pengelolaan waktu dalam proses pencarian kembali 

berkas yang dibutuhkan karena harus dicari satu persatu surat yang telah tersimpan dalam sebuah 

map, belum lagi apabila ada berkas surat yang hilang dan suatu saat dibutuhkan kembali maka dapat 

dipastian akan memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk mencari dan menemukan kembali berkas 

tersebut. 

 Metode perancangan sistem yang digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah sistem 

informasi ini meliputi perancangan  UML Diagram,  dan struktur tabel database. Pembuatan sebuah 

sistem berbasis web ini menggunakan perangkat lunak pendukung diantaranya Sublime Text 3 

sebagai text editor adapun bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP dan JavaScript, database 

yang digunakan adalah MySQL dan untuk memberikan notifikasi pesan menggunakan Telegram Bot 

API.  

Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk membangun sistem informasi kearsipan berbasis 

web pada Bagian Pemerintahan Kota Banjarmasin sehingga dapat mengefisienkan waktu dalam 

pengelolaan, pencarian, dan pembuatan surat menyurat. Kesimpulan penelitian ini adalah dapat 

memudahkan dalam pengolahan data surat, proses pembuatan laporan, serta disposisi surat.  

 

Kata Kunci : sistem informasi, arsip, surat masuk, surat keluar, disposisi, Web,  Xampp, MySQL, 

PHP,  JavaScript, Bot Telegram. 

 

ABSTRACT 

 

In managing correspondence data at the Banjarmasin City Government Section agencies that 

are running, they still have shortcomings, namely the files of incoming letters, dispositions and 

outgoing letters are not well organized. Inefficient management of time in the process of retrieval of 

the required files because you have to search for letters that have been stored in a folder one by one, 

not to mention if there is a letter file that is lost and one day it is needed again, it is certain that it will 

take a lot of time to search and find return the file. 

 The system design method used to identify an information system includes the design of UML 

diagrams and database table structures. The development of a web-based system uses supporting 

software including Sublime Text 3 as a text editor, while the programming languages used are PHP 

and JavaScript, the database used is MySQL and to provide message notifications using the Telegram 

Bot API. 

In this study, the aim is to build a web-based archiving information system in the Banjarmasin 

City Government so that it can streamline time in managing, searching, and making correspondence. 

The conclusion of this study is that it can facilitate the processing of letter data, the process of making 

reports, and disposition of letters. 

 

Keywords: information systems, archives, incoming mail, outgoing mail, disposition, Web, Xampp, 

MySQL, PHP, JavaScript, Telegram Bot. 
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PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi seperti saat ini, kecepatan pengolahan dan penyampaian informasi 

memiliki peran yang sangat penting bagi setiap instansi, terutama instansi yang memiliki tingkat 

rutinitas yang tinggi dan memiliki banyak data yang harus diolah. Kegiatan pengarsipan merupakan 

kegiatan yang sangat penting dalam ketatalaksanaan suatu instansi, surat-surat yang setiap hari 

dikelola merupakan sumber informasi yang sangat penting, jika surat-surat tersebut telah selesai 

diproses selanjutnya surat tersebut harus disimpan dengan baik, sebab surat tersebut telah menjadi 

arsip. Apabila penanganan dari arsip-arsip ini tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan informasi 

yang terkandung didalam surat atau arsip itu akan hilang. Kehilangan arsip merupakan kesalahan 

besar dalam kegiatan persuratan atau ketatalaksanaan suatu kantor atau instansi. 

Pada instansi Bagian Pemerintahan Kota Banjarmasin untuk pengelolaan arsip surat menyurat 

masih menerapkan sistem konvensional yakni dengan cara ditulis dalam sebuah buku besar kemudian 

surat-surat tersebut disimpan dalam sebuah map. Hal ini tentu sangat tidak efisien, karena 

menyebabkan sering terjadinya kehilangan data ketika surat tersebut diperlukan kembali, selain itu 

pada proses pencarian surat memerlukan waktu yang relatif lama karena kebanyakan surat hanya 

disimpan dalam satu map sehingga akan sangat menyulitkan untuk menemukan data surat yang 

diperlukan. 

Pada proses pembuatan surat keluar, sering terjadi kesalahan dalam proses penomoran surat 

karena pegawai yang ingin mengajukan pembuatan surat keluar harus meminta nomor surat keluar 

kepada pegawai kearsipan, dan hal ini juga dapat menghambat kinerja pegawai lainnya terlebih 

apabila pegawai kearsipan sedang sibuk mendata surat-surat yang masuk. Pada proses pengarsipan 

surat masuk harus memerlukan pembuatan disposisi untuk diajukan ke Kepala Bagian. Pembuatan 

disposisi tersebut harus menunggu paraf Kepala Bagian yang mana sebagai seorang pimpinan instansi 

memiliki kesibukan dan aktivitas yang banyak. Sehingga pada proses pembuatan disposisi 

memerlukan waktu yang relatif lama.  

Menurut Basri, Joni Devitra (2017), tidak adanya ketelitian dalam mengelola arsip sesuai 

klasifikasi dan tempat pengarsipan berdasarkan dengan jenis dan kepentingannya, akibatnya 

menyulitkan petugas dalam pencarian dokumen yang dibutuhkan, menggunakan Bahasa 

pemrograman PHP dan MySQL, kekurangan dari penelitian ini hanya menyediakan fasilitas terkait 

dengan pengelolaan arsip pada KPU Kabupaten Tebo, maka untuk penelitian lebih lanjut dapat 

dilengkapi dengan pengelolaan data yang lainnya pada KPU Kabupaten Tebo.  

Menurut Irna Rafidah (2019), pengelolaan surat pada Kantor Kecamatan Ngemplak 

melibatkan banyak jurnal atau kertas yang harus diisi untuk mencatat dan mengelompokkan surat 

masuk maupun surat keluar, menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan MySQL, kekurangan dari 

penelitian ini adalah dapat ditambahkan fitur pemberitahuan jika ada data disposisi surat yang dikirim 

antar divisi/bagian kantor Kecamatan Ngemplak dan status pemberitahuan untuk data surat yang 

sudah dibaca atau belum.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam memproleh data. Adapun metode yang 

dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu sebgai berikut : 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada tempat yang menjadi objek 

yaitu pada Bagian Pemerintahan Kota Banjarmasin dari pengamatan didapat informasi gambaran 

proses kearsipan surat yang  berjalan dan data apa saja yang diperlukan. 



 
 

 
 

2. Wawancara 

Dalam Penelitian, juga dilakukan wawancara tanya jawab secara langsung dengan Pegawai 

diruang lingkup Bagian Pemerintahan Kota Banjarmasin. Dalam proses wawancara juga diajukan 

beberapa pertanyaan diantaranya bagaimana proses pencatatan surat menyurat yang masih berjalan, 

bagaimana surat itu harus di tindak lanjuti, bagaimana efektivitas waktu dalam menangani surat,dan 

bagaimana alur surat menyurat. 

3. Studi Kepustakaan 

Penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur, diktat, jurnal-jurnal,artikel-

artikel dari internet serta bahan-bahan yang berhubungan dengan topik penulisan. Dengan cara 

membaca serta mengutip pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan objek 

penelitian. 

 

ANALISIS DAN SISTEM PERANCANGAN 

Analisis sistem berjalan ini bertujuan untuk membuat sistem yang baru agar dapat lebih 

efektif dan efisien untuk pegawai dalam melakukan proses pengelolaan arsip. Selain itu dengan 

adanya sistem ini, juga dapat mempermudah dan mempercepat pendataan arsip oleh pegawai instansi 

Bagian Pemerintahan Kota Banjarmasin dan laporan data yang dihasilkan akan lebih akurat.Pada 

penelitian ini menggunakan lima kebutuhan sistem yaitu kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan 

perangkat keras, kebutuhan data, kebutuhan antarmuka dan kebutuhan fungsional yang diperoleh dari 

hasil melakukan observasi dan wawancara. 

Proses perancangan sistem dilakukan setelah kebutuhan sistem telah terpenuhi, sehingga 

dapat mengetahui proses dalam mengelola data surat masuk, disposisi, dan surat keluar. Perancangan 

sistem meliputi perancangan use case diagram, perancangan activity diagram, perancangan sequence 

diagram.Dalam merancang suatu sistem yang baik dibutuhkan struktur tabel yang bertujuan untuk 

memudahkan pengambilan informasi pengolahan data 

 

PEMBAHASAN 

 

4.3.1 Tampilan Antarmuka Masukkan Sistem 

1. Tampilan form login 

Tampilan form login adalah tampilan form yang di dalamnya pegawai Instansi Bagian 

Pemerintahan Kota Banjarmasin dapat melakukan proses login agar dapat mengakses sistem. 

 



 
 

 
 

 

Gambar 4. 1 Tampilan form login 

2. Tampilan halaman utama 

Setelah proses login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman menu utama 

(dashboard) sesuai dengan hak akses yang pengguna tersebut miliki. 

 
 

Gambar 4. 2 Tampilan halaman admin 

 
 

Gambar 4. 3 Tampilan halaman kasubag 

 

 



 
 

 
 

 

Gambar 4. 4 Tampilan halaman kabag 

3. Tampilan form data surat masuk 

Form data surat masuk adalah form yang menampilkan seluruh data surat masuk yang 

telah tersimpan. 

 
 Gambar 4. 5 Tampilan halaman data surat masuk 

4. Tampilan  form data disposisi 

Form data disposisi adalah form yang menampilkan seluruh data disposisi yang sudah 

diproses kabag dan telah tersimpan. 

 
 

Gambar 4. 6 Tampilan halaman data disposisi 

5. Tampilan  form data surat keluar 

Form data surat keluar adalah form yang menampilkan seluruh data surat keluar dan 

telah tersimpan. 



 
 

 
 

 
 

Gambar 4. 7 Tampilan halaman data surat keluar 

6. Tampilan form input data surat masuk bersifat pemberitahuan 

Form input data surat masuk bersifat pemberitahuan adalah form yang berfungsi 

untuk menambahkan data surat masuk pada sistem.  

 

 
 

Gambar 4. 8 Tampilan form input surat masuk bersifat pemberitahuan 

 

7. Tampilan form input data surat masuk bersifat undangan 

Form input data surat masuk bersifat undangan adalah form yang berfungsi untuk 

menambahkan data surat masuk pada sistem, apabila user berhasil menginput data maka 

jadwal acara akan ditampilkan pada kalendar di halaman utama (dashboard). 



 
 

 
 

 
 

Gambar 4. 9 Tampilan form input surat masuk bersifat undangan 

8. Tampilan form input verifikasi disposisi surat masuk 

Form input verifikasi disposisi surat masuk adalah form yang berfungsi untuk 

menambahkan data disposisi pada sistem, kabag dapat menentukan kepada siapa penerima 

disposisi ditujukan untuk selanjutnya surat masuk tersebut dievaluasi atau ditindaklanjuti. 

 
 

Gambar 4. 10 Tampilan form input verifikasi disposisi surat masuk 

9. Tampilan form input surat keluar undangan 

Form input data surat keluar undangan adalah form yang berfungsi untuk 

menambahkan data surat keluar yang bersifat undangan pada sistem, pada form ini sistem 

sudah mempunyai template dengan format surat undangan. 



 
 

 
 

 
 

Gambar 4. 11 Tampilan halaman form input surat keluar undangan 

10. Tampilan form input surat keluar cuti tahunan 

Form input data surat keluar cuti tahunan adalah form yang berfungsi untuk 

menambahkan data surat keluar pada sistem, pada pada form ini sistem sudah mempunyai 

template dengan format surat permohonan cuti tahunan pegawai pemerintahan. 

 
 

Gambar 4. 12 Tampilan halaman form input surat keluar permohonan cuti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

11. Tampilan form input surat keluar perintah kerja 

Form input data surat keluar perintah kerja adalah form yang berfungsi untuk 

menambahkan data surat keluar pada sistem, pada form ini sistem sudah mempunyai template 

dengan format surat perintah kerja. 

 
 

 Gambar 4. 13 Tampilan halaman form input surat keluar perintah kerja  

 

12. Tampilan form input surat keluar perjalanan dinas 

Form input data surat keluar perjalanan dinas adalah form yang berfungsi untuk 

menambahkan data surat keluar pada sistem, pada form ini sistem sudah mempunyai template 

dengan format surat perjalanan dinas. 

 
 

Gambar 4. 14 Tampilan halaman form input surat keluar perjalanan dinas 

 

13. Tampilan form input surat keluar perjalanan dinas luar daerah 

Form input data surat keluar perjalanan dinas luar daerah adalah form yang berfungsi 

untuk menambahkan data surat keluar pada sistem, pada form ini sistem sudah mempunyai 

template dengan format surat perjalanan dinas luar daerah. 



 
 

 
 

 
Gambar 4. 15 Tampilan halaman form input surat keluar perjalanan dinas luar daerah 

 

14. Tampilan form input surat keluar dengan format sendiri 

Form input data surat keluar dengan format sendiri adalah form yang berfungsi untuk 

menambahkan data surat keluar pada sistem, user dapat menulis isi text bebas tanpa format 

yang telah dibuatkan sistem . 

 
 

Gambar 4. 16 Tampilan halaman form input surat keluar dengan format sendiri 

15. Tampilan form bagikan disposisi 

Form bagikan disposisi adalah form yang berfungsi untuk membagikan disposisi 

kepada masing-masing staff setiap divisi  kasubag, kasubag dapat menentukan kepada siapa 

disposisi tersebut diteruskan untuk selanjutnya dievaluasi atau ditindaklanjuti. 



 
 

 
 

 
Gambar 4. 17 Tampilan halaman form bagikan disposisi 

 

16. Tampilan form lacak surat masuk 

Form lacak surat masuk adalah form yang berfungsi untuk menampilkan history surat 

dari mulai surat tersebut ditambahkan sampai pada pendisposisian kemana surat tersebut 

ditujukan. 

 
Gambar 4. 18 Tampilan halaman form lacak surat masuk 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4.3.2 Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Laporan data surat masuk 

Pembuatan laporan data surat masuk dilakukan dengan mensortir data sesuai tanggal 

terlebih dahulu, lalu menekan tombol cetak pada form laporan data surat masuk. 

 
 

Gambar 4. 19 Tampilan laporan data surat masuk 

 

2. Laporan data surat keluar 

Pembuatan laporan data surat keluar dilakukan dengan mensortir data surat keluar 

sesuai tanggal terlebih dahulu, lalu menekan tombol cetak pada form laporan data surat 

keluar. 

 
 



 
 

 
 

Gambar 4. 20 Tampilan laporan data surat keluar 

 

 

3. Laporan data disposisi 

Pembuatan laporan data surat masuk dilakukan dengan mensortir data disposisi sesuai 

tanggal terlebih dahulu, lalu menekan tombol cetak pada form laporan data disposisi. 

 
 

Gambar 4. 21 Tampilan laporan data disposisi surat mauk 

4. Cetak lembar disposisi 

Tampilan cetak lembar disposisi suat masuk yang sudah diverifikasi oleh kabag. 

 
 

Gambar 4. 22 Tampilan lembar disposisi surat masuk 

 

 



 
 

 
 

5. Cetak surat undangan 

Tampilan cetak surat undangan kepada Instansi lain. 

 
 

Gambar 4. 23 Tampilan cetak data surat keluar undangan 

6. Cetak surat permohonan cuti 

Tampilan cetak surat permohonan cuti tahunan sesuai yang diinput user. 

 
 

Gambar 4. 24 Tampilan cetak data surat keluar permohonan cuti 

 



 
 

 
 

 

 

7. Cetak surat perintah kerja 

Tampilan cetak surat perintah kerja pada Instansi Bagian Pemerintahan Kota 

Banjarmasin. 

 
 

Gambar 4. 25 Tampilan cetak data surat keluar perintah kerja 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

8. Cetak surat perjalanan dinas 

Tampilan cetak surat perjalanan dinas dengan sppd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Gambar 4. 26 Tampilan cetak data surat keluar perjalanan dinas 

 

Gambar 4. 27 Tampilan cetak SPPD pendamping surat perjalanan dinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

9. Cetak surat perjalana dinas luar daerah 

Tampilan cetak surat perjalanan dinas luar daerah dengan sppd. 

 
Gambar 4. 28 Tampilan cetak data surat keluar perjalanan dinas luar daerah 

 

 

 



 
 

 
 

 
Gambar 4. 29 Tampilan cetak SPPD pendamping surat perjalanan dinas luar daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

10. Cetak surat dengan format sendiri 

Tampilan cetak surat sesuai yang diinput user  pada form pembuatan surat biasa tanpa 

format. 

 
Gambar 4. 30 Tampilan cetak data surat keluar tanpa format 

 

11. Notifikasi Telegram Bot pemberitahuan surat masuk 

Tampilan notifikasi Telegram Bot pemberitahuan surat masuk, notifikasi ini akan 

diterima kabag melalui telegram apabila ada surat masuk baru yang diinput agar segera 

melakukan verifikasi disposisi. 

 
 

Gambar 4. 31 Notifikasi pemberitahuan surat masuk baru 

 



 
 

 
 

 

12. Notifikasi Telegram Bot pemberitahuan disposisi 

Tampilan notifikasi Telegram Bot pemberitahuan disposisi, notifikasi ini akan 

diterima oleh pegawai Instansi Bagian Pemerintahan Kota Banjarmasin melalui telegram 

sesuai penerima dispsosisi yang sudah kabag tentukan.  

 
Gambar 4. 32 Notifikasi pemberitahuan disposisi dari kabag 

 

13. Notifikasi Telegram Bot pemberitahuan surat keluar 

Tampilan notifikasi Telegram Bot pemberitahuan surat keluar, notifikasi ini akan 

dikirimkan kepada kabag melalui telegram apabila ada user yang mengajukan pembuatan 

surat keluar. 

 
Gambar 4. 33 Notifikasi pemberitahuan surat keluar baru 



 
 

 
 

 

PENGUJIAN SISTEM 

Berikut ini merupakan tabel pengujian yang dilakukan terhadap sistem yang dibuat : 

1. Login 

Tabel 4. 1 Tabel pengujian Login 

 

No 

Fungsi 

yang 

diuji 

Cara pengujian 
Hasil yang 

diharapkan 
Hasil pengujian 

1. Login 

Input username 

: “admin” 
Masuk 

dashboard 

admin 

 

Sesuai Input password 

: “admin” 

2. Login 

Input username 

: “kabag” 

Masuk 

dashboard 

kabag 

 

Sesuai 
Input password 

: 

“admin” 

3. Login 

Input username 

: “kasubag 

otda” Masuk 

dashboard 

kasubag otda 

 

Sesuai 

Input password 

: “admin” 

5. Login 

Input username 

: “kasubag 

kerjasama” 
Masuk 

dashboard 

kasubag 

kerjasama 
 

Sesuai 

Input password 

: “admin” 

6. Login 

Input username 

: “kasubag 

kecamatan” 
Masuk 

dashboard 

kasubag 

kecamatan 
 

Sesuai 

Input password 

: “admin” 

 

2. Data surat masuk pemberitahuan 

Tabel 4. 2 Tabel Pengujian data surat masuk pemberitahuan 

No 

Fungsi 

yang 

diuji 

Cara pengujian 
Hasil yang 

diharapkan 
Hasil pengujian 

1. Simpan 

Input Nomor 

surat 
Data yang 

diinput berhasil 

tersimpan di 

database, dan 

akan 

mengirimkan 

notifikasi ke 

kabag 
 

Sesuai 

Input tanggal 

surat 

Input pengirim 

surat 

Input perihal 

surat 



 
 

 
 

Input file 

 

2. Ubah 
Pilih data yang 

ingin diubah 

Data yang 

diubah berhasil 

tersimpan di 

database 

 

Sesuai 

3. Hapus 
Pilih data yang 

ingin dihapus 

Data yang 

dihapus berhasil 

terhapus di 

database 

 

Sesuai 

 

3. Data surat masuk undangan 

Tabel 4. 3 Tabel Pengujian data surat masuk undangan 

 

No 

Fungsi 

yang 

diuji 

Cara pengujian 
Hasil yang 

diharapkan 
Hasil pengujian 

1. Simpan 

Input Nomor 

surat 

Data yang 

diinput 

berhasil 

tersimpan di 

database, 

Lalu akan 

mengirimkan 

notifikasi ke 

kabag 

Dan acara 

akan muncul 

di kalender 

halaman 

dashboard 

 
 

 

Sesuai 

Input tanggal 

surat 

Input pengirim 

surat 

Input perihal 

surat 

Input tempat 

acara 

Input tanggal 

dimulai 

Input waktu 

dimulai 

Input tanggal 

selesai 

Input waktu 

selesai 

Input file 

2. Ubah 
Pilih data yang 

ingin diubah 

Data yang 

diubah 

berhasil 

tersimpan di 

database 
 

Sesuai 

3. Hapus 
Pilih data yang 

ingin dihapus 

Data yang 

dihapus 

berhasil 

terhapus di 

database 
 

Sesuai 

 



 
 

 
 

 

4. Data disposisi 

Tabel 4. 4 Tabel Pengujian data disposisi 

 

No 

Fungsi 

yang 

diuji 

Cara pengujian 
Hasil yang 

diharapkan 
Hasil pengujian 

1. Simpan 

Input penerima 

disposisi 

Data yang 

diinput berhasil 

tersimpan di 

database, lalu 

penerima 

disposisi akan 

mendapat 

notifikasi 

 
 

 

Sesuai Input catatan 

disposisi 

2. Ubah 
Pilih data yang 

ingin diubah 

Data yang 

diubah berhasil 

tersimpan di 

database 

 

Sesuai 

 

5. Data surat keluar undangan rapat 

Tabel 4. 5 Tabel Pengujian data surat keluar undangan rapat 

No 

Fungsi 

yang 

diuji 

Cara pengujian 
Hasil yang 

diharapkan 
Hasil pengujian 

1. Simpan 

Input Perihal 

surat 

Data yang 

diinput berhasil 

tersimpan di 

database, dan 

kabag akan 

menerima 

notifikasi 

pemberitahuan  

 
 

 
 

Sesuai 

Input Tujuan 

surat 

Input isi surat 

undangan rapat 

2. Ubah 
Pilih data yang 

ingin diubah 

Data yang 

diubah berhasil 

tersimpan di 

database 

 

Sesuai 



 
 

 
 

3. Hapus 
Pilih data yang 

ingin dihapus 

Data yang 

dihapus berhasil 

terhapus di 

database 

 

Sesuai 

4. Cetak  
Pilih data yang 

ingin dicetak 

Data yang 

dipilih akan 

menghasilkan 

report 

 

Sesuai 

 

6. Data surat keluar permohonan cuti 

Tabel 4. 6 Tabel Pengujian data surat keluar permohonan cuti 

 

No 

Fungsi 

yang 

diuji 

Cara pengujian 
Hasil yang 

diharapkan 
Hasil pengujian 

1. Simpan 

Input Perihal 

surat 

Data yang 

diinput berhasil 

tersimpan di 

database, 

dan kabag akan 

menerima 

notifikasi 

pemberitahuan 

 
 

 

Sesuai 

Input Tujuan 

surat 

Input isi surat 

permohonan 

cuti 

2. Ubah 
Pilih data yang 

ingin diubah 

Data yang 

diubah berhasil 

tersimpan di 

database 

 

Sesuai 

3. Hapus 
Pilih data yang 

ingin dihapus 

Data yang 

dihapus berhasil 

terhapus di 

database 

 

Sesuai 

4. Cetak  
Pilih data yang 

ingin dicetak 

Data yang 

dipilih akan 

menghasilkan 

report 

 

Sesuai 

 

7. Data surat keluar perintah  kerja 

Tabel 4. 7 Tabel Pengujian data surat keluar perintah kerja 



 
 

 
 

 

No 

Fungsi 

yang 

diuji 

Cara pengujian 
Hasil yang 

diharapkan 
Hasil pengujian 

1. Simpan 

Input Perihal 

surat 

Data yang 

diinput berhasil 

tersimpan di 

database, 

dan kabag akan 

menerima 

notifikasi 

pemberitahuan 

 

 

Sesuai 

Input Tujuan 

surat 

Input isi surat 

perintah kerja 

2. Ubah 
Pilih data yang 

ingin diubah 

Data yang 

diubah berhasil 

tersimpan di 

database 

 

Sesuai 

3. Hapus 
Pilih data yang 

ingin dihapus 

Data yang 

dihapus berhasil 

terhapus di 

database 

 

Sesuai 

4. Cetak  
Pilih data yang 

ingin dicetak 

Data yang 

dipilih akan 

menghasilkan 

report 

 

Sesuai 

 

8. Data surat keluar perjalanan dinas 

Tabel 4. 8 Tabel Pengujian data surat keluar perjalanan dinas 

No 

Fungsi 

yang 

diuji 

Cara pengujian 
Hasil yang 

diharapkan 
Hasil pengujian 

1. Simpan 

Input Perihal 

surat 

Data yang 

diinput berhasil 

tersimpan di 

database, 

dan kabag akan 

menerima 

notifikasi 

pemberitahuan 

 

 

Sesuai 

Input Tujuan 

surat 

Input isi surat 

perjalanan dinas 



 
 

 
 

2. Ubah 
Pilih data yang 

ingin diubah 

Data yang 

diubah berhasil 

tersimpan di 

database 

 

Sesuai 

3. Hapus 
Pilih data yang 

ingin dihapus 

Data yang 

dihapus berhasil 

terhapus di 

database 

 

Sesuai 

4. Cetak  
Pilih data yang 

ingin dicetak 

Data yang 

dipilih akan 

menghasilkan 

report 

 

Sesuai 

 

 

 

9. Data surat keluar format sendiri 

Tabel 4. 9 Tabel Pengujian data surat keluar format sendiri 

No 

Fungsi 

yang 

diuji 

Cara pengujian 
Hasil yang 

diharapkan 
Hasil pengujian 

1. Simpan 

Input Perihal 

surat Data yang 

diinput 

berhasil 

tersimpan di 

database, 

dan kabag 

akan 

menerima 

notifikasi 

pemberitahu

an 

 
 

 

Sesuai 

Input Tujuan 

surat 

Input isi surat 

2. Ubah 
Pilih data yang 

ingin diubah 

Data yang 

diubah 

berhasil 

tersimpan di 

database 
 

Sesuai 

3. Hapus 
Pilih data yang 

ingin dihapus 

Data yang 

dihapus 

berhasil 

terhapus di 

database 
 

Sesuai 



 
 

 
 

4. Cetak  
Pilih data yang 

ingin dicetak 

Data yang 

dipilih akan 

menghasilk

an report 

 

Sesuai 

 

10. Ubah profile 

Tabel 4. 10 Tabel Pengujian ubah profile 

No 

Fungsi 

yang 

diuji 

Cara pengujian 
Hasil yang 

diharapkan 
Hasil pengujian 

1. Ubah 

Input foto 

profile 

Data yang 

diubah 

berhasil 

diubah di 

database, 

dan di 

alihkan ke 

halaman 

login 

 

Sesuai 

Input nama 

Input nip 

Input 

pangkat/golong

an 

Input id 

telegram 

Input password 

baru 

 

 

11. Lacak surat 

Tabel 4. 11 Tabel Pengujian lacak surat 

No 

Fungsi 

yang 

diuji 

Cara pengujian 
Hasil yang 

diharapkan 
Hasil pengujian 

1. Cari 
Input nomor 

surat 

Menampilk

an 

informasi 

histori data 

surat masuk 

dan 

disposisi    

Sesuai 

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Sistem Informasi Arsip Surat 

Bagian Pemerintahan Kota Banjarmasin ini dapat disimpulkan bahwa Sistem ini berguna untuk 

mempercepat setiap proses arsip dan pendisposisian surat bagi admin, kasubag maupun kabag serta 

dapat mengirimkan pemberitahuan berupa notifikasi pesan melalui aplikasi Telegram. Dan dengan 

sistem ini, proses penomoran surat keluar akan otomatis dibuat oleh sistem sehingga dapat 

meminimalisir kesalahan penomoran surat yang sering terjadi.  
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