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ABSTRAK
RSUD Ratu Zalecha Martapura memiliki banyak surat masuk dan keluar dengan sistem yang belum
terkomputerisasi yaitu kegiatan administrasi yang masih menggunakan buku register surat masuk dan keluar serta
untuk pemberian disposisi pada surat masuk masih menggunakan lembar disposisi sehingga proses administrasi
berlangsung lama.
Dalam hal ini diperlukan suatu sistem terkomputerisasi yaitu pengolahan data surat menyurat berbasis web untuk
akses data surat menyurat hingga kegiatan disposisi surat masuk melalui desktop. Yang diperlukan untuk
membuat sistem tersebut yaitu Visual Studio, Google Chrome, bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL
untuk perangkat lunaknya, sedangkan untuk perangkat kerasnya menggunakan sebuah Personal Computer.
Dengan sistem tersebut dapat memudahkan pegawai administrasi dalam melakukan input data surat – menyurat
hingga cetak laporan sesuai dengan kebutuhan serta mempercepat proses disposisi surat masuk bagi pejabat
manajemen yang bersangkutan.
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ABSTRACT
RSUD Ratu Zalecha Martapura has many inbox and outbox mail without having a computer system to help
administration activity and still using register book also disposition sheet which took time longer to finish.
In this case a computer system is needed, a web-based correspondence data processing to access mail data by
desktop. To create the system there are software such as Visual Studio, Google Chrome, PHP programming
language and MySQL database and a personal computer as the hardware.
This system could help the administrator to finish inputing the data untill printing the report and help the process
of disposing of incoming letters for the management officer concerned to be done faster.
Keywords: Web-Based; Correspondence Data Processing; RSUD Ratu Zalecha Martapura

PENDAHULUAN
RSUD Ratu Zalecha Martapura merupakan Rumah Sakit Tipe B Rujukan Regional 2 (dua) yang meliputi
Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Tanah Laut. Dalam salah satu Misi RSUD
Ratu Zalecha Martapura disebutkan bahwa Rumah Sakit akan terus meningkatkan kualitas, kuantitas dan fasilitas
untuk rumah sakit rujukan regional dimana perlu adanya koordinasi antar pihak internal rumah sakit maupun
eksternal yaitu instansi, institusi serta Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dengan sarana komunikasi
berbentuk surat. Untuk mendukung kegiatan pelayanan dalam sarana maupun prasarana maka pihak manajemen
rumah sakit memerlukan koordinasi dalam setiap kebutuhannya melalui surat – menyurat.
Dari sekian banyak pelayanan yang terdapat pada RSUD Ratu Zalecha Martapura didukung oleh karyawan
yang terdiri dari 475 Aparatur Sipil Negara dan 315 Pegawai Tidak Tetap Non PNS BLUD. Pada manajemen
rumah sakit sendiri khususnya yang memerlukan koordinasi melalui adalah sebanyak 12 orang dengan surat –
menyurat yang dalam 1 (satu) bulannya dapat mencapai 134 surat masuk dan 108 surat keluar pada bulan Januari
serta 139 surat masuk dan 153 surat keluar pada bulan Februari. Setiap harinya surat menyurat yang diregister
oleh admin atau staf pada subbag. Umum dan pembekalan sangat banyak dan memerlukan waktu yang cukup
lama untuk dapat menyelesaikannya hingga sampai pada bidang yang dimaksud sedangkan koordinasi antar pihak
yang bersangkutan harus dapat diselesaikan dengan segera.
Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan agenda disposisi surat masuk diantaranya adalah
(Rumaf, Djufri, & Sabtu, 2019) dalam pengembangan sistemnya bisa menghasilkan informasi mengenai data surat
masuk dan keluar serta bisa melakukan proses pencairan data surat masuk dan keluar dalam waktu yang cepat.
(Aji, Migunani, & Hakim, 2014), dalam sistem ini dirancang untuk memperbaiki kekurangan pada proses
pengarsipan dan disposisi surat dengan mempertimbangkan setiap kelemahan pada sistem yang manual dengan
pemrograman PHP dan database MySQL. (Basir & Wibawanto, 2014), sistem informasi disposisi surat masuk
menggunakan pemrograman PHP dan database MySQL yang dibangun dan diuji tingkat untuk mengatasi masalah
pengelolaan surat masuk dan disposisinya.
METODE
Metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut :
1. Observasi ini dilakukan dengan ikut serta bekerja pada RSUD Ratu Zalecha Martapura sampai mengamati
secara langsung.
2. Pada metode wawancara ini bisa berdialog secara tanya langsung kepada Staf Subbag. Umum dan
Pembekalan sebagai pengadministrasi surat – menyurat, serta salah satu pejabat yaitu Kasubbag. Umum dan
Pembekalan mengenai proses disposisi surat masuk.
3. Dengan metode ini, penulis mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai literatur dari jurnal ilmiah, situssitus di internet, dan bacaan- bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari penelitian ini yaitu Pengolahan Data Surat Menyurat pada Rsud Ratu Zalecha Martapura
Berbasis Web.
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Berikut merupakan gambar Diagram Konteks yang digunakan untuk pembuatan Pengolahan Data Surat
Menyurat pada Rsud Ratu Zalecha Martapura Berbasis Web, yaitu :

Gambar 1. 1 Diagram Konteks

Berikut merupakan gambar Data Flow Diagram yang digunakan untuk pembuatan Pengolahan Data Surat
Menyurat pada Rsud Ratu Zalecha Martapura Berbasis Web, yaitu :

Gambar 1. 2 DFD Level 0

Gambar 1. 3 DFD Level 1

Gambar 1. 4 DFD Level 2

Gambar 1. 5 DFD Level 3

Tampilan Antar Muka Masukkan Sistem
Adapun hasil dari implementasi tampilan menu antar muka masukan sistem sebagai berikut :
1. Tampilan Antarmuka Halaman Login

Gambar 1. 6 Tampilan Antarmuka Halaman Login

Form Login bermula dari mengetikkan localhost/sigendas-v1 untuk menampilkan halaman
login dengan tampilan SIKORAZA LOGIN berisikan input Username, input Password, checkbox
Ingat Saya dan tombol Login.

2.

Tampilan Antarmuka Halaman Beranda Super Admin

Gambar 1. 7 Tampilan Antarmuka Halaman Beranda Super Admin

Form Beranda Super Admin dapat diakses oleh akun dengan level teringgi yaitu super admin
dengan tampilan Beranda sebagai halaman awal yang memberikan informasi total data Master User,
Pegawai, Surat Masuk, Surat Keluar dan Perjanjian Kerjasama, kemudian pada Side Bar terdapat fitur
yang dapat diakses oleh super admin yaitu Master User, Data Master Kepegawaian, Data Master
Koresponden, Master SKPD Kab. Banjar, Master PKS, Inst. Pendidikan dan Cetak Rekap.

3.

Tampilan Antarmuka Halaman Beranda User Admin

Gambar 1. 8 Tampilan Antarmuka Halaman Beranda User Admin

Form Beranda User Admin dapat diakses oleh akun dengan level user admin. Untuk tampilan
Beranda sebagai halaman awal terdapat informasi total data Surat Keluar, Surat Masuk dan Perjanjian
Kerjasama. Kemudian pada Side Bar terdapat fitur yang dapat diakses oleh user admin yaitu Agenda
Surat Masuk, Agenda Surat Keluar, History Disposisi, Data Surat – Menyurat dan Cetak Rekap.

4.

Tampilan Antarmuka Halaman Beranda Disposisi

Gambar 1. 9 Tampilan Antarmuka Halaman Beranda Disposisi

Form Beranda User Disposisi dapat diakses oleh akun dengan level user disposisi. Untuk
tampilan Beranda sebagai halaman awal terdapat informasi total data Tugas dan Agenda Surat Masuk.
Kemudian pada Side Bar terdapat fitur yangdapat diakses oleh user disposisi yaitu Surat Masuk, History
Disposisi dan Cetak Rekap.

5.

Tampilan Antarmuka Halaman Data Master

Gambar 1. 10 Tampilan Antarmuka Halaman Data Master

Form Data Master memiliki fitur untuk menampilkan setiap data yang tersedia pada masing –
masing kebutuhan dari pengguna yang telah ditentukan sesuai dengan levelnya. Pada form ini terdapat
tampilan tabel data, fitur cari dan tombol tambah data baru.

6.

Tampilan Antarmuka Halaman Input Data Master

Gambar 1. 11 Tampilan Antarmuka Halaman Input Data Master

Form Input Data Master merupakan fitur untuk menambah data baru pada setiap data yang
dibutuhkan. Pada form ini field input yang disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing data,
terdapat juga fitur upload serta tombol simpan, batal dan kembali.

7.

Tampilan Antarmuka Halaman Edit Data Master

Gambar 1. 12 Tampilan Antarmuka Halaman Edit Data Master

Form Edit Data Master memiliki fitur untuk mengubah setiap data yang dibutuhkan oleh
pengguna. Pada form ini terdapat beberapa fungsi input, upload, simpan, batan dan kembali sesuai
dengan fitur yang telah dibuat.

8.

Tampilan Antarmuka Halaman Input Disposisi

Gambar 1. 13 Tampilan Antarmuka Halaman Input Disposisi

Form Input Disposisi merupakan fitur yang hanya dapat diakses oleh user disposisi untuk
menginputkan disposisi pada surat masuk. Pada form ini terdapat tampilan surat masuk yang akan
diberikan disposisi serta fungsi input, simpan, batal dan kembali.

9.

Tampilan Antarmuka Halaman History Disposisi

Gambar 1. 14 Tampilan Antarmuka Halaman History Disposisi

Form History Disposisi memiliki fitur untuk menampilkan historydisposisi surat masuk yang
dipilih oleh pengguna. Fitur ini dapat diakses oleh user admin dan user disposisi. Pada form ini terdapat
tampilan tabel data master surat masuk dan tabel history disposisi.

10. Tampilan Antarmuka Halaman Cetak Laporan

Gambar 1. 15 Tampilan Antarmuka Halaman Cetak Laporan

Form Cetak Laporan memiliki fitur untuk menampilkan lapoan data tertentu berdasarkan
periode tanggal yang diperlukan. Pada form ini terdapatfungsi cetak seluruh data serta fungsi input
tanggal periode dan cetak laporan berdasarkan periode tanggal.

11. Laporan Agenda Surat Masuk

Gambar 1. 16 Laporan Agenda Surat Masuk

Keluaran Laporan Agenda Surat Masuk bermula dari mengklik menu pada side bar yang
bernama Cetak Rekap lalu klik pada Sub Menu yang bernama Laporan Agenda Surat Masuk untuk
menampilkan halaman cetak dengan tampilan laporan agenda surat masuk berisikan nomor, tanggal
terima, tanggal surat, nomor surat, perihal, sifat surat, dari, nama, no.hp, no. agenda, catatan dan
penerima surat.

12. Laporan Disposisi Surat Masuk

Gambar 1. 17 Laporan Disposisi Surat Masuk

Keluaran Laporan Disposisi Surat Masuk bermula dari mengklik menu pada side bar yang
bernama Cetak Rekap lalu klik pada Sub Menu yang bernama Laporan Disposisi Surat Masuk untuk
menampilkan halaman cetak dengan tampilan laporan disposisi surat masuk berisikan nomor, tanggal
surat, nomor surat, perihal, sifat, surat dari, posisi surat, tanggal disposisi dan status.

13. Laporan Agenda Surat Keluar

Gambar 1. 18 Laporan Agenda Surat Keluar

Keluaran Laporan Agenda Surat Keluar bermula dari mengklik menu pada side bar yang
bernama Cetak Rekap lalu klik pada Sub Menu yang bernama Laporan Agenda Surat Masuk untuk
menampilkan halaman cetak dengan tampilan laporan agenda surat masuk berisikan nomor, tanggal
keluar, tangga surat, nomor surat, perihal, sifat, kepada, nomor agenda, catatan, dan admin.

14. Laporan Surat Perintah

Gambar 1. 19 Laporan Surat Perintah

Keluaran Laporan Surat Perintah bermula dari mengklik menu pada side bar yang bernama
Cetak Rekap lalu klik pada Sub Menu yang bernama Laporan Agenda Surat Perintah untuk
menampilkan halaman cetak dengan tampilan laporan agenda surat perintah berisikan nomor, tanggal
surat, nomor surat, jenis surat, kegiatan, tujuan, sifat, kepada, unit, periode dan nomor agenda.

15. Laporan Surat Ijin Penelitian

Gambar 1. 20 Laporan Surat Ijin Penelitian

Keluaran Laporan Surat Ijin Penelitian bermula dari mengklik menu pada side bar yang
bernama Cetak Rekap lalu klik pada Sub Menu yang bernama Laporan Surat Ijin Penelitian untuk
menampilkan halaman cetak dengan tampilan laporan surat ijin penilitan berisikan nomor, tanggal
surat, nomor surat, nama, npm, institusi pendidikan, jenis penilitian, periode penelitian, objek
penelitian, menyetujui, nomor dasar surat.

16. Laporan Surat Ijin Pendidikan Klinis

Gambar 1. 21 Laporan Surat Ijin Pendidikan Klinis

Keluaran Laporan Surat Ijin Pendidikan Klinis bermula dari mengklikmenu pada side bar yang
bernama Cetak Rekap lalu klik pada Sub Menu yang bernama Laporan Surat Ijin Pendidikan Klinis
untuk menampilkan halaman cetak dengan tampilan laporan surat ijin pendidikan klinis berisikan
nomor, tanggal surat, nomor surat, nama mahasiswa, npm, jurusan/prodi, institusi pendidikan, periode
pelaksanaan, unit/ruangan, CI, keterangan dan nomor dasar surat.

17. Laporan Surat Rekomendasi

Gambar 1. 22 Laporan Surat Rekomendasi

Keluaran Laporan Surat Rekomendasi bermula dari mengklik menu pada side bar yang
bernama Cetak Rekap lalu klik pada Sub Menu yang bernama Laporan Surat Rekomendasi untuk
menampilkan halaman cetak dengan tampilan laporan surat rekomendasi berisikan nomor, tanggal
surat, nomor surat, sifat,nama alat/barang, jumlah, lokasi awal, lokasi baru, PIC dan nomor dasar surat.

18. Laporan Surat Survei

Gambar 1. 23 Laporan Surat Survei

Keluaran Laporan Surat Survei bermula dari mengklik menu pada side baryang bernama Cetak
Rekap lalu klik pada Sub Menu yang bernama Laporan Surat Survei untuk menampilkan halaman cetak
dengan tampilan laporan surat survei berisikan nomor, tanggal surat, nomor surat, sifat, alat barang,
jumlah, ruang/bidang, PIC, jenis survei dan nomor surat.

PENUTUP
1. Kesimpulan
1.
2.
3.
4.
2.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, Maka dapat disimpulkan :
Dengan adanya aplikasi ini pelacakan surat – menyurat baik itu agenda surat masuk, agenda surat keluar
sampai dengan surat yang telah didisposisi dapat dengan mudah dilakukan.
Pada aplikasi ini pembuatan laporan surat – menyurat dari laporan surat masuk, surat keluar sampai dengan
surat yang telah didisposisi dapat dilakukan dengan cepat.
Sistem yang berjalan pada aplikasi ini memberikan keamanan pada data surat – menyurat karena adanya
pengguna dengan level tertentu dan disesuaikan agar dapat mengakses data yang diperlukan.
Pada sistem aplikasi ini telah menyediakan laporan untuk surat masuk yang telah didisposisi oleh pejabat
tertentu.
Saran

Dalam pembuatan dan perancangan program ini masih banyak kekurangan yang terdapat dalam aplikasi.
Sehingga saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penyempurnaan program tersebut antara lain:
1. Aplikasi ini untuk pengembangan kedepannya sebaiknya ditambahkan fitur- fitur agar dapat menghasilkan
keluaran berupa surat tugas dan sppd beserta laporan pertanggung jawabannya dan memberikan notifikasi
surat masuk untuk user disposisi yang bertanggungjawab untuk dapat segera memberikan respon terhadap
surat tersebut.
2. Dilakukan update secara berkala untuk memenuhi kebutuhan sistem yang terus berkembang sesuai
perkembangan waktu dan peningkatan kebutuhan pengguna.
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