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ABSTRAK

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang beralamat di Jalan Adhyaksa,
Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin merupakan kantor yang
ruang lingkup kerjanya memberikan pelayanan kepada perguruan tinggi swasta yang
mengolah data elektronik Perguruan Tinggi Swasta dan menyampaikan rekapitulasi hasil
pengolahahn tersebut kepada Direktur Jendral Perguruan Tinggi. Penginputan disposisi masih
menggunakan metode yang sederhana dengan mengandalkan Microsoft Word dan Microsoft
Excel, pengarsipannya menggunakan alat Scanner, dan agenda surat masih melakukan
pencatatan secara manual yang dapat menyebabkan kekeliruan atau ketidakjelasan dalam hal
pencatatan agenda surat ke dalam buku agenda, sehingga aktivitas persuratan dirasa kurang
efektif untuk melakukan dengan cepat. Dari permasalah tersebut, dibuatlah aplikasi
manajemen surat menyurat berbasis web. Penulis menggunakan bahasa pemograman PHP
dan MySQL sebagai databasenya. Dengan adanya aplikasi manajemen surat menyurat ini
diharapkan dapat bermanfaat dan mempercepat pendataan surat menyurat. Dengan adanya
aplikasi manajemen surat menyurat berbasis web ini dapat mempermudah petugas pada
bagian tata usaha dan barang milik negara dalam melakukan pendataan surat menyurat.
Semua data terdokumentasi dengan baik dan aman tersimpan didatabase sehingga apabila
sewaktu-waktu data yang dibuku atau pun komputer hilang masih mempunyai cadangan data.
Aplikasi ini dapat dikembangakan dengan menambahkan adanya kredit dan debit pada fitur
barang milik negara untuk memudahkan penghitungan rincian biaya/harga pada barang milik
negara.
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ABSTRACT

The Higher Education Service Institution (LLDIKTI) which is located at Adhyaksa Street,
Sungai Miai, North Banjarmasin District, Banjarmasin City is an office whose scope of work
is to provide services to private universities that process electronic data for private
universities and submit the recapitulation of the results of the processing to the Director
General College. Disposition input still uses a simple method by relying on Microsoft Word
and Microsoft Excel, the archive uses the Scanner tool, and the mail agenda is still recorded
manually which can cause errors or ambiguity in terms of recording the agenda of the letter
into the agenda book, so that correspondence activities are deemed less effective to do



quickly. From these problems, a web-based correspondence management application was
made. The author uses the PHP programming language and MySQL as the database. With
this correspondence management application, it is hoped that it will be useful and speed up
data collection of correspondence. With this web-based correspondence management
application, it can make it easier for officers in the administration and state property
department to collect correspondence data. All data is well documented and safely stored in
the database so that if at any time the data in the books or the computer is lost, they still have
backup data. This application can be developed by adding credits and debits to the state
property feature to facilitate the calculation of the cost/price details on state property.

Keywords:Management Application, Correspondence, MySQL, PHP, Web.

PENDAHULUAN

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang beralamat di Jalan Adhyaksa,
Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin merupakan kantor yang
ruang lingkup kerjanya memberikan pelayanan kepada perguruan tinggi swasta yang
mengolah data elektronik Perguruan Tinggi Swasta dan menyampaikan rekapitulasi hasil
pengolahahn tersebut kepada Direktur Jendral Perguruan Tinggi. Penginputan disposisi masih
menggunakan metode yang sederhana dengan mengandalkan Microsoft Word dan Microsoft
Excel, pengarsipan nya menggunakan alat Scanner, dan agenda surat masih melakukan
pencatatan secara manual yang dapat menyebabkan kekeliruan atau ketidakjelasan dalam hal
pencatatan agenda surat ke dalam buku agenda, sehingga aktivitas persuratan dirasa kurang
efektif untuk melakukan dengan cepat.

Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara merupakan sala satu Bagian Umum di
Lembaga Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Kalimantan yang memiliki tugas
penting dalam melakukan urusan persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan
masyarakat, dan pengelolaan milik Negara.

Sejalan dengan semakin tingginya arus pertukaran informasi dan meningkatkan
kebutuhan kecepatan dalam penyampaian informasi di bidang kearsipan diperlukan suatu
aplikasi surat menyurat elektronik berbasis web dengan menggunakan database terpusat,
penerapan keamanan hak akses, arsitektur three-tier. Sistem dapat diakses oleh setiap
personal yang berkepentingan melalui jaringan internal (internet). Sehingga diharapkan,
masalah-masalah yang dihadapi dalam bidang kearsipan dan pendistribusian dapat
terselesaikan, sehingga mengurangi biaya, tenaga operasional dan meningkatkan produktifitas
kerja.

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan manajemen surat-menyurat
diantaranya adalah penelitian dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen
Persuratan Dinas Pendidikan Banyuwangi” (Suryadi & Zulaikhah, 2019). Menurut Suryadi &
Zulaikhah (2019) masih banyak ditemukan dalam suatu instansi atau perusahaan yang
pengarsipan suratnya dimulai dari pembuatan, penerimaan hingga penyimpanan surat masih
dilakukan secara manual. Penyimpanan atau pendokumentasian surat masuk dan surat keluar
hanya berupa penulisan pada buku besar dan penyimpanan dokumen masih dalam bentuk
hardcopy. Selain itu pada pencarian dokumen lama juga mengalami kesulitan sebab harus
membuka terlebih dahulu data-data lama dan mencarinya satu persatu.

Berdasarkan dari uraian latar belakang seperti yang diuraikan sebelumnya. Maka perlu
dibuatkan aplikasi manajemen surat menyurat ini dengan juduk penelitian “APLIKASI
MANAJEMEN SURAT MENYURAT PADA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN
TINGGI (LLDIKTI) WILAYAH XI KALIMANTAN BERBASIS WEB”.



METODE

Teknik Pengumpulan data
1. Metode Pengamatan (Observasi)

Pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien
untuk mengetahui proses kegiatan yang sedang berlangsung dilakukan oleh petugas-
petugas kesehatan dalam melakukan pencegahan penularan yang ada di masyarakat.

2. Metode Wawancara (Interview)
Melakukan proses percakapan lisan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka

secara langsung kepada petugas bagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara LLDIKTI,
untuk lebih detail mekanisme manajemen pendataan dan pembuatan surat menyurat.

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi
Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mempelajari,

meneliti dan mengkaji dari berbagai referensi di perpustakaan yang bersumber dari buku-
buku, teks, jurnal ilmiah, situs di internet, dan bacaan-bacaan yang mengandung dengan
topik penelitian.

Tahapan pengembangan perangkat lunak
1. Requirement Gathering and analysis

Tahap requirement atau spesifikasi kebutuhan sistem adalah Mengumpulkan
kebutuhan secara lengkap kemudian kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan
yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara
lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap.

2. Sistem Design
Tahap selanjutnya adalah design, desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai

dikumpulkan secara lengkap.Implementation Selanjutnya tahap implementasi, yaitu desain
program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman
yang sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik secara unit

3. Integration and Testing
Penyatuan unit-unit program kemudian diuji secara keseluruhan (sistem testing)

4. Deployment of Sistem
Mengoperasikan program dilingkungannya dan melakukan pemeliharaan, seperti

penyesuaian atau perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya.
5. Maintenance

Proses pemeliharaan sistem yang sudah dibangun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem yang Berjalan

Gambar 1. 1 Flowchart Sistem yang berjalan



Usulan sistem baru
Sistem informasi data surat ini memiliki prosedur bahwa setiap data surat yang akan

disimpan kedalam database dari surat masuk, disposisi surat, dan surat keluar maka di
mulailah proses penyimpanan berkas yang dilakukan oleh petugas TU untuk di masukan
semua data surat ke dalam sistem infomasi. Sistem informasi ini sangat membantu pihak
petugas untuk mengelola data jika terjadi kerusakan pada hardcopy surat atau hal-hal yang
tidak diinginkan karena sistem ini di buat dengan mengembangkan sistem informasi yang
sudah ada.

Gambar 1. 2 Flowchart Sistem Baru

Use Case Diagram

Menjelaskan bagaimana interaksi antar pengguna yang berhubungan dengan
perancangan aplikasi yang diusulkan :

Gambar 1. 3 Use Case Diagram



Activity Diagram

Gambar 1. 4 Activity Diagram Input Data User

Gambar 1. 5 Activity Diagram Input Surat Masuk

Gambar 1. 6 Activity Diagram Input Surat Keluar



Sequence Diagram

Gambar 1. 7 Sequence Diagram Input Login

Gambar 1. 8 Sequence Diagram Input Surat Masuk

Gambar 1. 9 Sequence Diagram Input Surat Keluar



Gambar 1. 10 Sequence Diagram Laporan

Class Diagram

Gambar 1. 11 Class Diagram

TAMPILAN APLIKASI

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem

1. Form Login

Tampilan Form Login adalah form yang berfungsi untuk masuk ke dalam aplikasi,
biasanya dilengkapi oleh username dan password yang mana hanya yang memiliki
hak akses yang dapat masuk kedalam aplikasi.



Gambar 1. 12 Form Login

2. Form Beranda Admin
Tampilan Form Beranda Admin adalah form tampilan awal user admin yang terdapat
sub menu user untuk ke halaman yang berfungsi untuk menampilkan data user.

Gambar 1. 13 Form Beranda Admin

3. Tampilan Form Surat Masuk
Form Surat Masuk adalah tampilan data surat masuk yang sudah diinputkan.

Gambar 1. 14 Form Surat Masuk

4. Tampilan Form Surat Keluar
Form Surat Keluar adalah tampilan data surat keluar yang sudah diinputkan dari
disposisi.



Gambar 1. 15 Form Surat Keluar

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem

1. Tampilan Laporan Cetak Surat Masuk
Laporan Cetak Surat Masuk ini adalah bentuk surat yang sudah menjadi softcopy.

Gambar 1. 16 Laporan Cetak Surat Masuk

KESIMULAN

Dengan adanya aplikasi manajemen surat menyurat berbasis web ini dapat
mempermudah petugas pada bagian tata usaha dan barang milik negara dalam melakukan
pendataan surat menyurat. Semua data terdokumentasi dengan baik dan aman tersimpan
didatabase sehingga apabila sewaktu-waktu data yang dibuku atau pun komputer hilang
masih mempunyai cadangan data. Mempercepat pembuatan rekap data laporan surat
menyurat sehingga memudahkan kinerja petugas LLDIKTI dan menjadi lebih efektif dan
efisien. Proses pencarian data laporan surat menyurat bisa dilakukan dengan cepat dan mudah,
sehingga apabila data yang ingin dicari tidak memerlukan waktu yang lama.

SARAN

Dalam penelitian ini tidak lepas dari kekurangan baik secara penulisan maupun dari segi
pembuatan program sehingga diharapkan adanya saran ini dapat dikembangkan lagi dalam
Aplikasi Manajemen Surat Menyurat pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
Wilayah XI Kalimantan yang lebih baik kedepannya :

1. Aplikasi ini dapat dikembangakan dengan menambahkan adanya fitur buku tamu
untuk mencatat tamu yang datang serta keperluannya di kantor LLDIKTI.

2. Menambahkan kredit dan debit pada fitur barang milik negara untuk memudahkan
penghitungan rincian biaya/harga pada barang milik negara.

3. Dan juga bisa menambahkan fitur untuk surat perintah perjalanan dinas (SPPD).
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