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ABSTRACT 
 
 

Nita Cornella Handekowati. 2009. THE APPLICATION DEVELOPTMENT 
OF “SURAT ONLINE” TO PROVIDE E-GOVERNMENT REALIZATION 
AT PURWOREJO REGENCY. Computer Science 3rd Diploma Program, 
Faculty of Mathematic and Natural Science, Sebelas Maret Surakarta University. 
 
 The application of  “Surat Online” is web based which gives facilities to 
all SKPD at Government Purworejo Regency to do correspondence processing. 
This system is developed to web application which is using PHP and MySQL as 
the database. The objective of this research is to develop application of “Surat 
Online” as a solution of government policy to decrease the use of paper in 
correspondence (paperless) for the work efficiency. 
 

The case study of this research is a production application of “Surat 
Online” at Government Purworejo Regency. The methodology that used is 
qualitative method that is preceded by survey and continued with some the steps 
in software development which include analysis, design, implementation and 
finished by testing.  

 
It can be concluded  that has been built an application of  “Surat Online” 

which provides facilities for paperless correspondence. 
  
 
 

 

 

 

Keyword  : Software, E-Government, Surat Online 
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INTISARI 

 

Nita Cornella Handekowati. 2009. PEMBANGUNAN APLIKASI SURAT 
ONLINE SEBAGAI UPAYA TERWUJUDNYA E-GOVERNMENT DI 
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO. DIII Ilmu Komputer, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 

Aplikasi Surat Online adalah aplikasi yang memfasilitasi seluruh SKPD 
(Satuan Kerja Pemerintah Daerah) di Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam 
melakukan proses surat menyurat. Sistem ini dikembangkan berbasis Web 
menggunakan PHP dan MySQL sebagai databasenya. Tujuan penelitian ini adalah 
membangun aplikasi Surat Online sebagai solusi atas kebijakan pemerintah 
terhadap pengurangan pemakaian kertas (paperless) dalam hal surat menyurat 
guna efisiensi kerja. 
 

Studi kasus penelitian ini adalah pembuatan Aplikasi Surat Online di 
Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jl. Setyabudi No. 1 Purworejo. Metodologi 
yang digunakan adalah metode kualitatif yang didahului dengan survey dan 
dilanjutkan dengan tahapan pembanguan perangkat lunak meliputi analisis, 
perancangan, implementasi dan diakhiri dengan pengujian. 

 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa telah dibangun suatu Aplikasi 
Surat Online yang memberikan fasilitas untuk keperluan surat menyurat elektronis 
pada Pemerintah Kabupaten Purworejo 

. 
 
 
 
 

 
Kata kunci: Perangkat Lunak, E-Government, Surat Online                                                                                                                                                                                                                      
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi merupakan teknologi yang menggabungkan antara 

komputasi dan komunikasi untuk melakukan tugas-tugas informasi sehingga arus 

informasi dapat berjalan dengan baik. Teknologi informasi berkembang dengan 

pesat di berbagai aspek kehidupan, mulai dari personal hingga instansi. Pada 

sebuah instansi baik negeri maupun swasta, teknologi informasi sangat 

dibutuhkan untuk optimalisasi segala proses yang berkaitan dengan pembangunan 

dan perbaikan sistem. Salah satu bentuk optimalisasi tersebut adalah penerapan 

sistem informasi. Kriteria dari sistem informasi antara lain adalah fleksibel, efektif 

dan efisien. 

Sejak di keluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2003, tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan E-Government, Pemerintah Kabupaten Purworejo yang 

merupakan instansi pemerintahan yang bertanggung jawab di daerah Purworejo 

telah mengambil langkah-langkah guna melaksanakan penerapan E-Government.  

E-Government sendiri intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi 

sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem dan proses pemerintahan secara 

lebih efisien. Secara prinsip E-Government dapat diklasifikasikan dalam 4 model 

yakni : Pemerintah ke Pemerintah (G2G-Government to Government), Pemerintah 

ke Pegawai (G2E-Government to Employee), Pemerintah ke Masyarakat (G2C-

Government to Community) dan Pemerintah ke Pelaku Usaha (G2B-Government 

to Bussiness). Pada proses menuju keberhasilan penerapan E-Government, 

Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengawalinya dengan membangun 

sebuah website sebagai sarana publikasi agar sasaran dan tujuan G2C dapat 

tercapai.  
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Pada instansi manapun baik itu instansi pemerintahan maupun instansi 

swasta tentunya tak pernah lepas dari kegiatan surat menyurat antar instansi, 

begitu pula pada Pemerintah Kabupaten Purworejo. Beberapa saat yang lalu, 

hampir seluruh satuan kerja di Pemerintah Kabupaten Purworejo berhasil 

melakukan suatu perubahan sistem administrasi surat menyurat dari sistem 

manual ke sistem komputerisasi. Namun dalam hal ini, penerapan sistem tersebut 

hanya terbatas pada internal satuan kerja masing-masing. Hal ini tentu kurang 

efektif dan efisien dikarenakan sistem tersebut  tidak terintegrasi antar satuan 

kerja sebagaimana diketahui bahwa urusan surat menyurat pastinya melibatkan 

lebih dari satu satuan kerja. Berdasarkan hal diatas serta adanya kebijakan 

pemerintah mengenai pengurangan pemakaian kertas dalam hal surat menyurat 

(paperless) maka dirasa perlu melakukan perubahan sistem kembali yaitu dengan 

membangun Aplikasi Surat Online ( surat elektronik ) agar kegiatan surat 

menyurat antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten 

Purworejo dapat lebih terkonrol dan terorganisir. 

Aplikasi Surat Online adalah aplikasi berbasis web yang memfasilitasi 

seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam melakukan proses surat 

menyurat elektronis sebagai pengganti proses surat menyurat dengan media kertas 

baik yang bersifat internal yaitu antar SKPD se-Kabupaten Purworejo maupun 

yang bersifat eksternal yaitu surat yang berasal dari instansi diluar Pemerintah 

Kabupaten Purworejo. Pemakai Aplikasi Surat Online yaitu seluruh SKPD di 

Pemerintah Kabupaten Purworejo yang meliputi Dinas, Badan, Bagian, Kantor, 

Puskesmas, dan Kecamatan. Pada aplikasi ini setiap user yang terdaftar dapat 

mengirim surat bukan hanya kepada seorang user saja, namun dapat juga 

mengirim kepada seluruh user (public). Berdasarkan penjelasan diatas, tentunya 

penggunaan Aplikasi Surat Online terasa sangat praktis dan menghemat dalam 

penggunaan kertas. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk membangun 

sebuah Aplikasi Surat Online pada Pemerintah Kabupaten Purworejo, sehingga 

dengan adanya sistem ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sistem yang 

diperlukan dalam hal surat menyurat di Pemerintah Kabupaten Purworejo agar 
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sasaran dan tujuan G2G (Government to Government) dapat tercapai untuk 

menuju pemerintahan yang lebih baik (good governance). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalahnya 

yaitu : 

“Bagaimana membangun sebuah Aplikasi Surat Online yang mampu 

memfasilitasi seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam 

melakukan kegiatan surat menyurat elektronis baik yang bersifat internal maupun 

yang bersifat eksternal?”.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari melebarnya masalah maka penulis membatasi masalah 

pada : 

a. Beberapa bagian yang diimplementasikan dalam sistem 

1) Aplikasi yang dibuat adalah Aplikasi Surat Online berbasis web dengan 

bahasa  pemrograman PHP dan database MySQL. 

2) Aplikasi ini hanya dikhususkan untuk kalangan Pemerintah Kabupaten 

Purworejo, dengan user atau pengguna aplikasi meliputi seluruh SKPD 

(Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yaitu semua dinas, bagian, kantor, 

badan, puskesmas, dan kecamatan (apabila kecamatan sudah terhubung 

dengan internet). 

3) Aplikasi ini juga menangani surat yang bersifat internal maupun eksternal 

Pemerintah Kabupaten Purworejo. baik itu mengirim maupun menerima. 

Surat yang bersifat internal dapat didefinisikan sebagai kegiatan surat 

menyurat antar  SKPD di wilayah Pemerintah Kabupaten Purworejo. 

Sedangkan untuk eksternal dapat didefinisikan sebagai kegiatan surat 

menyurat diluar lingkup SKPD, misalnya surat dari Kabupaten lain, atau 

surat dari pemerintah pusat. 

4) Layaknya account email kebanyakan, pada aplikasi ini juga menyediakan 

fasilitas attachment file jika menginginkan adanya file sebagai lampiran. 
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b. Beberapa bagian yang tidak diimplementasikan dalam sistem 

1) Aplikasi ini tidak menangani proses pengiriman surat yang sifatnya keluar 

dari ruang lingkup internal Pemerintah Kabupaten Purworejo (antar 

Pemerintah Kabupaten) dalam bentuk soft copy, namun surat yang bersifat 

eksternal akan dikirimkan dalam bentuk hard copy. . 

2) Aplikasi ini untuk saat ini belum dapat mengangani masalah disposisi 

dikarenakan adanya perbedaan dalam prosedur disposisi surat ditiap-tiap 

SKPD. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, adapun tujuan yang akan dicapai adalah 

adalah membangun Aplikasi Surat Online di  Pemerintah Kabupaten Purworejo 

sebagai salah satu upaya terwujudnya E-Government serta sebagai solusi atas 

kebijakan pemerintah terhadap pengurangan pemakaian kertas (paperless) dalam 

hal surat menyurat elektronis baik yang bersifat internal maupun yang bersifat 

eksternal. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pembangunan Aplikasi Surat Online di Pemerintah Kabupaten Purworejo 

diharapkan bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi instansi yang bersangkutan. 

Adapaun manfaatnya antara lain : 

a.  Dengan terciptanya Aplikasi Surat Online dapat menjadi solusi atas kebijakan 

pemerintah mengenai pengurangan pemakaian kertas dalam hal surat 

menyurat (paperless) serta sebagai salah satu upaya terwujudnya E-

Government pada Pemerintah Kabupaten Purworejo . 

b.  Dapat menjadi acuan bagi pembaca untuk mengembangkan tugas akhir tentang 

aplikasi-aplikasi sejenis dengan berbagai macam variasi dan juga ide-ide baru 

dalam dunia web programming. 

c. Dapat menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama 

mengikuti perkuliahan di DIII Ilmu Komputer Universitas Sebelas Maret 

Surakarta 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1  Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dengan melihat contoh-contoh 

aplikasi persuratan online pada instansi pemerintahan. Data primer yang penulis 

pakai sebagai bahan acuan dan referensi guna memperoleh gambaran tentang 

sistem yang akan dibangun adalah aplikasi persuratan online Pemerintah 

Kabupaten Sragen (http://surat.sragenkab.go.id).  

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh penulis dengan cara melakukan penelitian 

kepustakaan yang menjadi pendukung dalam pembuatan aplikasi. Studi pustaka 

ini berupa buku-buku, artikel-artikel dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

masalah yang sedang diteliti. 

 

1.6.2 Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan 

data sebagai berikut : 

a. Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data / fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Observasi adalah 

pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya dan 

atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan. Pada tahap ini 

penulis melakukan pengamatan terhadap kegiatan, proses, dan alur surat menyurat 

pada instansi pemerintahan Kabupaten Purworejo. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting 

dan banyak dilakukan dalam pengembangan sistem informasi. Wawancara 

memungkinkan analis sistem sebagai pewawancara untuk mengumpulkan data 

secara tatap muka langsung dengan orang yang diwawancarai. Adapun orang-

orang yang diwawancarai adalah staff dan pejabat pada instansi pemerintahan 

Kabupaten Purworejo. 
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1.6.3 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai 

dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui proses dan alur 

kegiatan surat menyurat di lingkungan instansi Pemerintahan Kabupaten 

Purworejo. 

 

1.6.4 Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah suatu proses mengumpulkan dan 

menginterpretasikan kenyataan-kenyataan yang ada, mendiagnosa persoalan dan 

menggunakan keduanya untuk memeperbaiki sistem. Pada tahap ini yang penulis 

lakukan adalah : 

a. Mengidentifikasi masalah untuk mendapat pengertian sebenarnya dari masalah 

yang dihadapi yaitu dengan mengidentifikasikan penyebab masalah dan 

bagaimana langkah untuk menyelesaikannya. 

b. Memahami sistem kerja yang ada dengan mengumpulkan data hasil penelitian 

dan memahami sistem yang ada. 

c. Menganalisa kelemahan sistem dan kebutuhan informasi. 

 

1.6.5 Perancangan Pembuatan Content 

Perancangan pembuatan content disusun untuk menentukan fasilitas-

fasilitas yang ada dalam aplikasi sehingga sistem menjadi powerfull dengan 

feature-feature yang bermanfaat. 

 

1.6.6 Implementasi 

Tahap ini merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan rancangan 

yang telah disusun agar dapat diwujudkan. Tahapan implementasi mencakup 

pengkodean dan development aplikasi.  
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1.6.7 Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan uji coba aplikasi yang telah selesai dibangun. 

Proses uji coba ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat 

tersebut sudah benar, sesuai dengan yang diharapkan, dan tidak ada kesalahan-

kesalahan yang terkandung didalamnya. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas Akhir dengan judul Pembangunan Aplikasi Surat Online 

Sebagai Upaya Terwujudnya E-Government Di Pemerintah Kabupaten Purworejo 

, terdiri dari lima bab yaitu : 

1. BAB I  Pendahuluan 

Pada pendahuluan diberikan gambaran umum tentang laporan meliputi 

:Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

2. BAB II   Landasan Teori 

Pada landasan teori memuat tinjauan pustaka yang digunakan sebagai 

referensi dalam Pembangunan Aplikasi Surat Online di Pemerintah Kabupaten 

Purworejo yang meliputi definisi tentang surat, E-Government, surat online (surat 

elektronis), internet, tahapan pembangunan perangkat lunak, database , dan SQL. 

3. BAB III  Analisa dan Perancangan  Sistem 

Memuat tentang desain sistem dan data-data yang diperlukan dalam 

perancangan sistem seperti Context Diagram, Data Flow Diagram (DFD), ERD, 

skema diagram, Process Specification (PSPEC), perancangan database, serta 

perancangan antarmuka sistem / aplikasi. 

4. BAB IV  Implementasi dan Evaluasi Sistem 

Pada implementasi memuat hasil analisa dan perancangan sistem yang 

antara lain ditampilkan dalam bentuk tabel, gambar, dan penjelasan dari masing-

masing bagian. Pada evaluasi memuat kekurangan dan kelebihan sistem. 
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5. BAB V  Penutup 

Memuat kesimpulan yang berisi tentang pernyataan singkat, tepat yang 

dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan serta penutup yang berisi tentang 

sumbang saran pemikiran yang didasarkan pada kesimpulan yang diperoleh untuk 

penyempurnaan dan pengembangan di masa mendatang. 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada laporan Tugas Akhir ini diperlukan beberapa definisi dan pengertian 

yang berhubungan dengan kebutuhan rancang bangun Aplikasi Surat Online di 

Pemerintah Kabupaten Purworejo. Pembahasan dalam BAB II difokuskan pada 

referensi tentang surat, E-Government, surat online (surat elektronis), internet, 

tahapan pembangunan perangkat lunak, database, dan SQL. 

 

2.1 Surat 

Surat menurut Hidajat dalam Moekijat (1982:50) adalah kertas sehelai atau 

lebih dimana dituliskan  suatu pernyataan atau berita atau sesuatu yang hendak 

orang nyatakan, beritakan atau ditanyakan kepada orang lain. Menurut 

Atmosudirdjo dalam Moekijat (1982:50) surat adalah helai kertas yang ditulis 

(pada waktu ini umumnya diketik) atas nama pribadi penulis, atau atas nama  

kedudukanya dalam organisasi, yang ditujukan pada suatu alamat tertentu dan 

memuat sesuatu “ bahan komunikasi “. Surat menurut Barthos (1989:36) adalah 

alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak 

lain untuk menyampaikan warta. Surat menurut Wirladihardja (1991:66) adalah 

setiap tulisan berisiskan pernyatan dari penulisnya, yang dibuat dengan tujuan 

menyampaikan informasi kepada pihak lain. Sedangkan pengertian surat menurut 

Silmi (2002:1) Surat adalah sehelai kertas atau lebih yang digunakan untuk 

mengadakan komunikasi secara tertulis  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas  maka dapat disimpulkan mengenai 

pengertian surat yaitu sarana atau  wahana komunikasi tertulis yang ditujukan 

kepada orang lain atau suatu instansi dengan tujuan untuk menyampaikan suatu 

hal baik itu berupa informasi, perintah atau sebuah pemberitahuan.  
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2.2 E-Government 

Berbicara tentang E-Government, Helmy Fitriawan yang mengacu pada 

definisi yang diajukan oleh The World Bank Group mengatakan “E-Government  

refers  to  the  use  by  government  agencies  of information technologies  (such  

as  Wide  Area  Networks,  the  Internet,  and  mobile computing)  that  have  the  

ability  to  transform  relations  with  citizens, businesses, and other arms of 

government.” 

 Definisi di atas dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi oleh 

instansi pemerintah (seperti Wide Area Networks (WAN), internet, mobile 

computing) yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan 

masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah lainnya. 

Sementara pemerintah Amerika Serikat mendefiniskan E-Government  

sebagai “E-Government refers to the delivery of government infromation and 

services online through the Internet or other digital means.” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa  E-Government  pada dasarnya adalah 

penyampaian informasi  dan  layanan  dari  suatu  lembaga  pemerintahan  

terhadap  masyarakat, pelaku bisnis dan industri, dan lembaga pemerintahan 

lainnya melalui penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  

mewujudkan  pelaksanaan pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien,  layanan  

yang  lebih  baik  dan  nyaman, mencakup  jangkauan  yang  lebih  luas,  serta  

menjamin  transparansi  dan akuntabilitas ( Fitriawan:2007 ). 

Berdasarkan praktek E-Government berbagai negara, secara prinsip dapat 

diklasifikasikan dalam 3 model yakni:  

a. Pemerintah ke Pemerintah (G2G - Government to Government) 

Interaksi antar instansi pemerintahan baik  di tingkat pusat, pusat dengan 

daerah, ataupun negara dengan negara untuk berbagai keperluan, diantaranya 

untuk: integrasi data, komunikasi dan koordinasi, administrasi terpadu, dan 

lainnya. 

b. Pemerintah ke Masyarakat (G2C - Government to Community) 

Interaksi antara pemerintah dengan masyarakat luas mencakup informasi 

kebijakan, perpajakan, pelayanan dan perlindungan sosial, dan lainnya. 
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c. Pemerintah ke Pelaku Usaha (G2B - Government to Business) 

Interaksi antara pemerintah dengan pelaku usaha diantaranya meliputi: 

pengurusan perijinan usaha, pengadaan barang dan jasa pemerintah                   

( Pambudhi : 2007). 

 

2.3 Surat Elektronis ( Surat Online ) 

Surat elektronis atau biasa disebut email dapat diartikan sebagai fasilitas di 

internet untuk keperluan surat menyurat. Untuk memanfaatkan fasilitas email, 

sebelumnya harus memiliki sebuah alamat email, yang lazim disebut email 

address atau email account. Account email dapat diperoleh dari sebuah situs 

penyedia fasilitas email seperti yahoo, gmail, plasa, dan lainnya. 

Pengertian diatas merupakan pengertian yang umum tentang surat 

elektronis (email). Pada E-Government terdapat pengertian tersendiri mengenai 

surat elektronis yang mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara NOMOR: 13/KEP/M.PAN/1/2003 yaitu sistem korespondensi yang 

menggunakan media elektronis, baik dalam lingkup internal maupun eksternal 

pada instansi pemerintahan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara:2004 ).  

Pemerintah Kabupaten Sragen juga mempunyai pengertian sendiri 

mengenai surat elektronis seperti dikutip dari web resminya yaitu merupakan  

sebuah  aplikasi untuk keperluan surat-menyurat  elektronik  antar  user  yang  

terdaftar  sebagai anggota (member). Aplikasi  ini dikembangkan dalam rangka 

menindaklanjuti adanya  kebijakan pemerintah  tentang  pengurangan  pemakaian  

kertas (paperless) dalam  hal  surat-menyurat (Pemerintah Kabupaten Sragen : 

2008 ). 

 

2.4 Internet 

Dalam buku Aplikasi Pemograman Web Dinamis dengan PHP dan 

MySQL, Bunafit Nugroho mengatakan : 

 

 

\ 

      “Internet merupakan sebuah solusi jaringan yang dapat menghubungkan 
beberapa jaringan lokal yang ada pada suatu daerah, kota, atau bahkan pada 
suatu negara untuk dapat menghubungkan beberapa komputer sehingga 
menjadi sebuah kelompok jaringan. TCP/IP yaitu sebuah protocol yang 
mengidentifikasi sebuah komputer 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Tahapan Pembangunan Rekayasa Perangkat Lunak 

2.5.1   Perencanaan  ( Planning ) 

Fase perencanaan proyek perangkat lunak adalah untuk menyediakan 

sebuah kerangka kerja yang memungkinkan manajer membuat estimasi yang 

dapat dipertanggungjawabkan mengenai sumber daya, biaya dan jadwal. Estimasi 

dibuat dengan sebuah kerangka waktu yang terbatas pada awal sebuah proyek 

perangkat lunak dan seharusnya diperbarui secara teratur selagi proyek sedang 

berjalan (Pressman : 2002). 

Dalam fase ini hal yang biasanya dilakukan oleh pengembang proyek 

adalah menjawab pertanyaan mengapa sistem dibangun. Selain itu nilai bisnis dari 

sistem diidentifikasi antara lain apakah pembiayaan rendah, apakah menaikkan 

pendapatan perusahaan, serta pada tahap ini biasanya manajer proyek menyusun 

manajemen proyek (Pressman : 2002). 

 
2.5.2   Analisis ( Analysis ) 

Analisis sistem pada tingkat teknik pertama, disebut sebagai model 

analisis yang menggambarkan serangkaian model representasi dari  sistem yang 

akan dibangun (Pressman, 2002). 

Model analisis harus mencapai tiga sasaran utama: (1) untuk 

menggambarkan apa yang dibutuhkan pelanggan, (2) untuk membangun dasar 

bagi pembuatan desain perangkat lunak, (3) untuk membatasi serangkaian 

persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun.  

mengidentifikasi sebuah komputer yang terhubung didalam jaringan. TCP/IP 
memiliki teknik mengidentifikasi dengan menggunakan penomoran yang 
dinamakan IP Address (Internet Protokol Addres). Dengan menggunakan 
nomor ini sebuah komputer dapat terhubung dengan komputer lain dalam 
sebuah jaringan atau dalam jaringan local yang disebut internet. Dengan 
internet kita bisa melakukan apa saja seperti mengirim email, mencari data, 
bermain game, akses bank atau bahkan melakukan belanja pada toko online 
antar negara.” (Nugroho : 2004) 
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Untuk mencapai sasaran tersebut, alat-alat bantu yang dapat digunakan 

untuk mempermudah dalam merancang dan membangun suatu perangkat lunak, 

yaitu: 

a. Context Diagram (CD) 

Context Diagram atau diagram konteks merupakan sebuah diagram aliran 

data yang memfokuskan pada aliran data dari dan ke dalam sistem, serta 

memproses data-data tersebut. Komponen-komponen dasar dari setiap program 

komputer yang digambarkan secara mendetail, dapat digunakan untuk 

menganalisis keakuratan dan kompetensi sistem (Kendall : 2003).  

b.  Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) merupakan gambaran alur data atau informasi 

tanpa mengaitkan bentuk fisik media penyimpanan data atau hardware (Kendall : 

2003). Beberapa simbol digunakan dalam DFD dapat dilihat Tabel 2.1 : 

 
Tabel 2.1  Simbol Data Flow Diagram (Kendall, 2003 : 40) 

Simbol Keterangan 

 Menunjukkan kesatuan luar atau eksternal 

(dapat berupa kelompok orang atau departemen 

atau sistem) yang bisa menerima informasi. 

 

Menunjukkan proses dimana beberapa tindakan 

atau sekelompok tindakan dijalankan. 

 Menunjukkan aliran atau arus data dimana 

informasi sedang melintas dan atau menuju ke 

suatu proses. 

 

 
Menunjukkan penyimpanan data atau Database. 
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c. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram merupakan diagram yang berisi komponen-

komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi 

dengan atribut-atribut yang merepresentasikan seluruh fakta yang ditinjau 

(Fatansyah,1999:70). Tabel 2.2 dibawah ini merupakan simbol-simbol yang 

digunakan dalam pembuatan ERD. 

Tabel 2.2 Simbol dalam ERD 

Simbol Keterangan 

 Menunjukkan himpunan entitas yang merupakan 

suatu obyek yang dapat diidentifikasi dalam 

lingkungan pemakai. 

 
Menunjukkan atribut yang berfungsi mendiskripsikan 

karakter entitas. 

 Menunjukkan himpunan relasi antar entitas. 

 

 

 

Digunakan sebagai penghubung antara himpunan 

relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas 

dengan atributnya. 

 

Kerelasian menyatakan hubungan antar relasi dalam basis data. Kerelasian 

antar relasi dituliskan oleh  foreign key atau relasi-relasi bertipe transaksi yang 

digunakan dalam basis data. Jenis- jenis kerelasian antar relasi, meliputi :  

1.   Kerelasian Satu ke Satu (One to One Relationship)  

Kerelasian satu ke satu terjadi jika setiap nilai pada suatu relasi hanya 

mengimplikasikan sebuah nilai pada relasi lain yang direlasikan secara logik.  

 

 

Gambar 2.1  Jenis Hubungan Satu-Satu 
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2.   Kerelasian Satu ke Banyak (One to Many Relationship)  

Kerelasian satu ke banyak terjadi jika setiap nilai pada suatu relasi 

mengimplikasikan banyak nilai pada relasi lain yang direlasikan secara logik.  

 

 

Gambar 2.2 Jenis Hubungan Satu-Banyak 

3.   Kerelasian Banyak ke Banyak (Many to Many Relationship)  

Kerelasian banyak ke banyak terjadi  jika banyak nilai pada suatu relasi 

mengimplikasikan banyak nilai pada relasi lain yang direlasikan secara logik.  

 

 

Gambar 2.3 Jenis Hubungan Banyak - Banyak 

(Sutanta, 2004 : 155-156) 

d. Skema Diagram / Schema Diagram  

Skema Diagram merupakan diagram yang menggambarkan beberapa 

aspek dari suatu skema basis data. Gambar  2.4 merupakan contoh skema diagram 

antara entitas mobil dan entitas jenis mobil. 

 

Gambar 2.4 Contoh Skema Diagram 

(Murni : 2006) 
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2.5.3   Perancangan  ( Design ) 

Fase perancangan merupakan inti teknis dari rekayasa perangkat lunak. 

Selama desain, penyaringan yang progresif dari struktur data, arsitektur program, 

interface, dan detail prosedural dikembangkan, dikaji, da didokumentasikan. 

Desain menghasilkan representasi perangkat lunak yang dapat ditaksir kualitasnya 

(Pressman : 2002). 

a. Process Specification (PSPEC) 

Process Specification  digunakan untuk menggambarkan semua proses 

model aliran yang nampak pada tingkat akhir penyaringan. Kandungan dari 

PSPEC dapat termasuk teks naratif,  Program Design Language (PDL), tabel, 

diagram, atau bagan (Pressman, 2002 : 386). 

b.  Deskripsi Data 

Deskripsi data merupakan deskripsi isi dari kamus data, yang 

merepresentasikan data komposit. Deskripsi isi memerlukan penyaringan lebih 

jauh dalam kamus data, sampai semua item data direpresentasikan sebagai item 

elementary atau sampai semua objek data direpresentasikan dalam bentuk yang 

tidak ambigu bagi pembaca (Pressman, 2002 : 389-390). Sebagai contoh diberikan 

study kasus mengenai deskripsi data dari tabel pribadi seperti pada tabel 2.3 

dibawah ini.   

Tabel 2.3 Contoh Deskripsi Data Pribadi Pegawai 

Field Tipe Size Keterangan Key 

NIP Int  5 Nomor Induk Pegawai Primary Key 

Nama Varchar  30 Nama Pegawai. - 

Tempt_Lhr Varchar  20 Tempat Lahir Pegawai. - 

Tgl_Lhr Date - Tanggal Lahir Pegawai. - 

Alamat Varchar  40 Alamat Tempat Tinggal  - 
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2.5.4   Implementasi  ( Implementation ) 

Fase ini merupakan fase dimana sistem akan dibangun. Fase ini 

merupakan fase yang mempunyai waktu terpanjang dari semua proses yang ada. 

Dalam fase ini terdapat tiga tahap pengembangan, yaitu : 

a. Konstruksi Sistem : sistem yang dibangun akan dilakukan pengujian untuk 

memastikan sistem tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Installation atau tahap instalasi dari sistem yang telah dibangun. 

c. Support Plan atau rencana pelengkap atau rencana tambahan. Sebagai contoh : 

pelayanan pasca jual (pelatihan, training, dll), juga maintenance 

(Pressman:2002). 

 

2.6    Database (Basis Data) 

Database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat 

lunak untuk memanipulasinya. Untuk membentuk suatu  database diperlukan tipe 

data, sebagai berikut :  

1.   Karakter   

Karakter merupakan bagian data yang terkecil, dapat berupa karakter numerik,  

huruf ataupun karakter khusus yang membentuk suatu item data.  

2.   Field  

Field merupakan gambaran suatu atribut dari record yang menunjukkan item  

dari data 

3.   Record  

Record merupakan kumpulan dari  field-field.  Record menggambarkan suatu  

unit data individu  tertentu.  

4.    File  

File terdiri dari dari  record-record yang menggambarkan satu kesatuan data  

yang sejenis.  

5.   Database  

Database merupakan kumpulan dari file.  

(Jogiyanto, 1997 : 265-271) 
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2.6.1   DBMS ( Database Management System ) 

Menurut Fatansyah (1999) DBMS (Database Management System) adalah 

suatu perangkat lunak khusus yang menangani basis data, seperti menentukan 

bagaimana data diorganisasi, disimpan, diubah, diambil kembali, DBMS juga 

menerapkan mekanisme pengamanan data, pemakaian secara bersama, pemaksaan 

keakuratan/konsistensi data dan sebagainya. 

Perangkat lunak yang termasuk DBMS seperti dbase III +, dbase IV, 

FoxBase, Rbase, MS.Access, Borland-Paradox, MS-SQLServer, MySQL, Oracle, 

Informix, Sybase, dan sebagainya. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua 

perangkat lunak khusus yaitu untuk pembuatan aplikasi interface digunakan 

bahasa pemrograman PHP, sedangkan untuk pengelolaan basis data digunakan 

MySQL. 

 

2.6.2  Structured Query Language (SQL) 

SQL (Structured Query Language) merupakan bahasa ANSI (American 

National Standard Input) yang digunakan untuk melakukan query data pada 

database. Semua pengoperasian data dapat dikerjakan secara mudah dengan 

menggunakan bahasa ini, terutama dalam pemasukan dan seleksi data. 

Hampir semua software database mengimplementasikan bahasa ini sebagai 

komponen utama dari produknya. Contohnya adalah MySQL, PostgreSQL, 

Oracle, Infomix, Sybase dan beberapa database lain yang memiliki konsep 

database modern. Bahkan Microsoft Access yang merupakan database stand-

alone juga mendukung bahasa SQL (Prasetyo : 2003). 

SQL berisi syntax atau pernyataan yang dapat digunakan untuk 

memasukkan, merubah, menghapus, memilih dan melindungi data. Berikut daftar 

sejumlah pernyataan SQL yang mengacu pada manual MySQL dalam situs 

resminya www.mysql.com (MySQL AB: 1997-2000).  
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a. CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] db_name 

Keterangan : syntax diatas adalah perintah untuk menciptakan database dan 

memberikan nama database. Pesan error akan muncul apabila database yang 

diciptakan telah ada atau terdapat database dengan nama yang sama. 

b. DROP DATABASE [IF EXISTS] db_name 

Keterangan : syntax diatas adalah perintah untuk menghapus database dan 

seluruh tabel yang ada di database tersebut. Sebaiknya berhati hatilah dengan 

syntax  ini. 

c. CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name 

[(create_definition,...)] [table_options] [select_statement] 

 Keterangan : syntax diatas adalah perintah untuk menciptakan tabel dengan 

memberi nama tabel pada database yang telah ditentukan. 

d. ALTER [IGNORE] TABLE tbl_name alter_spec [, alter_spec ...] 

 Keterangan : syntax diatas adalah perintah untuk mengubah struktur tabel 

yang ada. Sebagai contoh, kita dapat menambah atau menghapus kolom, 

indeks, mengubah nama kolom, dan lain sebagainya. 

e. DELETE [LOW_PRIORITY] FROM tbl_name [WHERE where_definition] 

[LIMIT rows] 

 Keterangan : syntax diatas adalah perintah untuk menghapus baris dari 

tbl_name yang memenuhi keadaan dengan pemberian where_definition, dan 

returns the number of records deleted. 

f. SELECT [STRAIGHT_JOIN] [SQL_SMALL_RESULT] 

[SQL_BIG_RESULT] [SQL_BUFFER_RESULT 

[HIGH_PRIORITY][DISTINCT | DISTINCTROW | ALL] 

Keterangan : syntax diatas adalah perintah untuk menampilkan data melalui 

pemilihan baris dan kolom dari satu atau banyak tabel. 

g. INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED] [IGNORE] [INTO] tbl_name 

[(col_name,...)] VALUES (expression,...) 

Keterangan : syntax diatas adalah perintah untuk memasukkan atau 

menyisipkan baris baru ke dalam tabel.  
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h. GRANT priv_type [(column_list)] [, priv_type [(column_list)] ...] ON 

{tbl_name | * | *.* | db_name.*}TO user_name [IDENTIFIED BY 

’password’] [, user_name [IDENTIFIED BY ’password’] ...] [WITH GRANT 

OPTION] 

Keterangan : syntax diatas adalah perintah untuk memberikan hak ijin akses 

bagi user agar dapat mengakses database, tabel dan kolom. Selain itu, kita 

juga dapat menambah user baru dengan perintah GRANT ini. Perintah 

GRANT tersedia pada MySQL sejak versi 3.22.11 dan memiliki empat tingkat 

pilihan yang dapat dipergunakan, yaitu : 

· Global Level / Ijin Akses Penuh  

Global level digunakan untuk mengakses seluruh database yang berada di 

server, konfigurasi akses ini terletak pada tabel user. 

· Database Level / Ijin Akses Database 

Database level digunakan untuk mengakses tabel-tabel yang berada pada 

database yang telah ditentukan, konfigurasi akses terletak tabel db dan 

tabel host. 

· Table Level / Ijin Akses Tabel 

Table level digunakan untuk mengatur ijin akses terhadap semua kolom 

yang terdapat pada tabel yang ditentukan. Konfigurasi akses ini terletak 

pada tables_priv. 

· Coloumn Level / Ijin AKses Kolom 

Coloumn level ini digunakan untuk mengatur ijin akses pada kolom yang 

ditentukan saja, konfigurasi akses ini terletak pada coloumns_priv. 

( MySQL AB: 1997-2007) 

 

2.7 Software Pendukung 

2.7.1 CSS 

CSS adalah sebuah set aturan yang memberikan kontrol lengkap tampilan 

halaman web dan tampilan isinya (Jamsa:2002). CSS bermanfaat untuk (Niederst: 

2001) : 
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a. Greater Typhography and page layout control (mengontrol typhography 

dan tampilan halaman dengan baik). 

b. Style is separate from structure (style terpisah dari struktur halaman). 

c. Potentially smaller documents (berpotensi membuat dokumen lebih kecil). 

d. Easier site maintenance (lebih mudah di-maintenance). 

 

2.7.2 HTML 

HTML (HyperText Markup Languange) merupakan sebuah bahasa 

markup (tanda) yang digunakan untuk membuat sebuah “halaman web” dan 

menampilkan berbagai informasi didalam sebuah browser internet yang 

merupakan standar internet yang saat ini dikendalikan oleh World Wide Web 

Consurtium (W3C). Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak 

digunakan didunia penerbitan dan percetakan yang disebut dengan SGML. 

HTML berupa kode-kode tag yang menginstruksikan browser untuk 

menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah file yang 

merupakan file HTML dapat dibuka dengan menggunakan browser web seperti 

Mozilla Firefox atau Microsoft Internet Explorer. HTML juga dapat dikenali oleh 

aplikasi pembuka email ataupun dari PDA dan program lain yang memilkiki 

kemampuan browser (Rachdian:2006).  

 

2.7.3 PHP 

PHP adalah sebuah bahasa scripting open source yang dikhususkan untuk 

pengembangan web dan dapat melekat pada HTML (Achour:2005). Terdapat tiga 

cara untuk menggunakan PHP, yaitu : server-side scripting, commandline 

scripting, dan client-side GUI application (Achour:2005). 

 PHP dapat berjalan pada berbagai macam sistem operasi, seperti Linux, 

MacOS X, dan Microsoft Windows. Selain itu PHP juga free dan open source. 

PHP mendukung untuk berkomunikasi dengan berbagai macam DBMS, yaitu 

Adabas D, dBase, Empress, FilePro (readonly), Hyperwave, IBM DB2, Informix, 

Ingres, Interbase, FrontBase, mSQL, Direct MS-SQL, MySQL, ODBC, Oracle 
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(OCI7 dan OCI8), Ovrimos, PostgreSQL, SQLite, Solid, Sybase, Velocis, dan 

Unix dbm (Achour:2005). 

 

2.7.4 Apache 

Web Server bertugas menerjemahkan URL (Uniform Resource Locator) 

menuju file, kemudian mengirimkan file tersebut melalui internet, atau ke 

program yang kemudian dijalankan oleh program tersebut dan mengirimkan 

hasilnya (Laurie:2002). Kelebihan-kelebihan Apache adalah (Kabir:2002) : 

a. Apache is highly configurable Web Server with a modular design (didesain 

dengan sistem modular dan dapat dikonfigurasi). 

b. Apache is free, open source technology (gratis, dan source code diberikan 

secara bebas) 

c. Apache works great with Perl, PHP, and other scripting language (dapat 

bekerja dengan Perl, PHP, dan bahasa scripting lain) 

d. Apache runs on Linux and other Unix systems (dapat berjalan pada Linux 

dan sistem Unix lainnya) 

e. Apache also runs on Windows (dapat berjalan pada Microsoft Windows) 
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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 
 

3.1 Identifikasi Masalah 

Aplikasi Surat Online adalah aplikasi berbasis web yang memfasilitasi 

seluruh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) di Pemerintah Kabupaten 

Purworejo dalam melakukan proses surat menyurat elektronis sebagai pengganti 

proses surat menyurat dengan media kertas baik yang bersifat internal yaitu antar 

SKPD se-Kabupaten Purworejo maupun yang bersifat eksternal yaitu surat yang 

berasal dari instansi diluar Pemerintah Kabupaten Purworejo. Pengguna Aplikasi 

Surat Online yaitu SKPD yang meliputi Dinas, Badan, Bagian, Kantor, 

Puskesmas, dan Kecamatan. Pada versi ini, Aplikasi Surat Online hanya dibatasi 

pada proses pengiriman surat menyurat antar internal satuan kerja di Pemerintah 

Kabupaten Purworejo beserta pengagendaanya. Untuk kasus surat yang masuk 

yang sifatnya eksternal (berasal dari instansi di luar Pemerintah Kabupaten 

Purworejo), surat tetap akan diagendakan dengan menyertakan scan (lampiran) 

dokumen surat yang asli. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai pembagian SKPD 

meliputi 3 Sekretariat dan Staff Ahli, 11 Dinas, 10 Lembaga Teknis Daerah, 1 

Lembaga  Lain, 1 Satuan Kepolisian Pamong Praja, dan 16 Kecamatan. Selama 

ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah berhasil menerapkan sistem 

administrasi surat menyurat yang terkomputerisasi, namun penerapan sistem 

tersebut hanya terbatas pada internal satuan kerja masing-masing dan hanya 

menangani proses pengagendaan (pengarsipan) saja. Meskipun sudah 

menggunakan perangkat komputer tetapi hal tersebut belum dapat 

mengefisiensikan kerja. 

Kegiatan surat menyurat di Pemerintah Kabupaten Purworejo selama ini  

masih menggunakan media kertas dan pendistribusiannya masih menggunakan 

kurir. Surat-surat baik yang sifatnya masuk (diterima) maupun keluar (dikirim) 

nantinya akan diarsip (diagendakan) oleh masing-masing satuan kerja 

menggunakan sistem  
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yang sudah terkomputerisasi. Namun dalam hal ini, penerapan sistem tersebut 

hanya terbatas pada internal satuan kerja masing-masing. Hal ini tentunya kurang 

efektif dan efisien dikarenakan sistem tersebut tidak terintegrasi antar satuan kerja 

dimana diketahui bahwa urusan surat menyurat pastinya melibatkan lebih dari 

satu satuan kerja. Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan suatu aplikasi tepat 

guna yang mampu mengatasi permasalahan diatas, sehingga kegiatan surat 

menyurat di Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat lebih efisien, terkontrol, dan 

terorganisir.   

 

3.2 Perencanaan (Planning) 

Guna mempermudah dan mengefisiensikan proses kegiatan surat menyurat 

antar instansi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, 

maka dibangun suatu aplikasi komputerisasi berbasis web yang diberi nama 

Aplikasi Surat Online. Dengan adanya Aplikasi Surat Online, diharapkan akan 

mampu meningkatkan produktifitas, efektifitas, dan efisiensi kerja khusunya 

dalam kegiatan surat menyurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. 

Aplikasi Surat Online ini dibangun dengan dilatar belakangi oleh beberapa hal, 

namun alasan yang paling mendasar dibangunnya aplikasi ini yaitu adanya 

kebijakan dari Pemerintah Pusat mengenai pengurangan pemakaian kertas dalam 

kegiatan surat menyurat antar instansi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) 

serta guna sebagai upaya mensukseskan E-Government di Pemerintah Kabupaten 

Purworejo. 

Aplikasi Surat Online dirancang dengan berbagai menu program antara 

lain  menu pendataan user, menu kirim surat, menu inbox (kotak masuk), menu 

outbox (kotak keluar atau sent item), menu pendataan surat yang sifatnya 

eksternal (berasal dari instansi di luar Pemerintah Kabupaten Purworejo), menu 

cetak laporan, dan menu kirim berita.  
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3.3 Analisis (Analysis) 

3.3.1 Analisis Kebutuhan Fungsional Sistem 

Pembuatan Aplikasi Surat Online di Pemerintah Kabupaten Purworejo 

diharapkan mampu mewakili proses surat menyurat dengan media online 

(elektronis) antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagaimana proses 

surat menyurat dengan media kertas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi kerja di Pemerintah Kabupaten Purworejo. Oleh karena itu, Aplikasi 

Surat Online dituntut untuk mampu memenuhi kriteria sistem informasi antara 

lain dengan memenuhi kebutuhan user. Aplikasi Surat Online dapat melakukan 

proses pendataan, pengolahan, pengiriman dan penerimaan surat sekaligus 

pengagendaannya, pengiriman berita, pencarian, dan pelaporan data surat baik 

yang diterima maupun yang dikeluarkan (dikirim). 

Proses pendataan Aplikasi Surat Online dilakukan pada data grup, SKPD, 

jenis surat, data user, data modul, data banner, data kategori berita, dan data 

berita. Data-data tersebut kemudian disimpan dan diolah dalam sistem. 

Pengolahan data meliputi proses insert, update dan delete. 

Aplikasi Surat Online melakukan pemenuhan kebutuhan informasi sesuai 

keinginan user, diantaranya dengan fasilitas pencarian data berdasarkan parameter 

tertentu yang dapat dipilih. Guna memenuhi kebutuhan  report (laporan) yang 

dapat digunakan sebagai  bahan acuan pengambilan keputusan atau laporan 

kepada bupati, Aplikasi Surat Online menyediakan fasilitas cetak laporan dari data 

surat dan data user yang telah tersimpan.  

Pemenuhan  authentikasi sangat diperlukan untuk menjaga data dari 

kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, Aplikasi Surat 

Online membatasi hak akses terhadap penggunaan sistem. Terdapat dua macam 

hak akses yaitu  administrator dan user. User disini yaitu seluruh SKPD di 

Pemerintah Kabupaten Purworejo yang telah terdaftar dalam sistem yang 

mempunyai batas akses pengiriman dan penerimaan surat beserta 

pengagendaannya, pengiriman berita, pengeditan data user miliknya sendiri, 

pencarian data surat, data user, dan data berita, serta pencetakan surat maupun 

pencetakan agenda data surat yang telah tersimpan. Sementara administrator 
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merupakan seseorang yang bertugas memberikan hak akses user terhadap sistem 

namun dirinya sendiri sebenarnya tidak mempunyai hak apapun selain pendataan 

dan pengubahan master dan validasi data berita yang berasal dari kiriman user 

dimana jika berita tersebut layak maka akan dipublish. Pendataan dan pengubahan 

master disini meliputi pendataan dan pengubahan data grup, data SKPD, data 

user, data jenis surat, data kategori berita, data banner dan data modul. 

Administrator tidak diperkenankan untuk mengakses dan melakukan operasi 

apapun terhadap surat-surat yang telah tersimpan, juga tidak berhak membuat 

report (laporan) dari data apapun. 

 

3.3.2 Aliran Data 

3.3.2.1 Context Diagram (CD) 

CD Aplikasi Surat Online merupakan diagram alir dari dan ke dalam 

sistem, yang menggambarkan hubungan antara user yang terlibat langsung dengan 

sistem. 

 

Gambar 3.1 Context Diagram 

3.3.2.2 Data Flow Diagram (DFD) 

DFD merupakan model yang menggambarkan sistem sebagai jaringan 

kerja antar fungsi yang saling berhubungan dengan aliran dan penyimpanan data 

atau  database.  

a.   DFD Level 0 

DFD Level 0 menggambarkan akses sistem yang dilakukan baik oleh 

administrator maupun oleh user pengguna sistem dan proses aliran data yang 

terjadi. 

DFD Level 0 Aplikasi Surat Online ditampilkan pada Gambar 3.2 dibawah ini. 
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Gambar 3.2 DFD Level 0 
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b.   DFD Level 1 Proses 1 Pendataan Master (Halaman Admin) 

DFD level 1 proses 1 pendataan master menggambarkan akses sistem 

yang dilakukan oleh  administrator, serta proses aliran data yang terjadi.  DFD 

Level 1 Proses 1 pendataan master ditampilkan pada Gambar 3.3 dibawah ini. 

 

Gambar 3.3 DFD Level 1 Proses 1 Pendataan Master 

 

c.   DFD Level 1 Proses 2 Pendataan User (Halaman Admin) 

DFD level 1 proses 2 pendataan user menggambarkan akses sistem 

yang dilakukan oleh  administrator, serta proses aliran data yang terjadi.  DFD 

Level 1 Proses 2 pendataan user ditampilkan pada Gambar 3.4 dibawah ini. 
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Gambar 3.4 DFD Level 1 Proses 2 Pendataan User 

 

d.   DFD Level 1 Proses 4 Kirim Terima Surat (Halaman User) 

DFD level 1 proses 4 kirim terima surat menggambarkan akses sistem 

yang dilakukan oleh user, serta proses aliran data yang terjadi.  DFD Level 1 

Proses 4 kirim terima surat  ditampilkan pada Gambar 3.5 dibawah ini. 

USER SKPD

0.4.1

Kirim Surat
D8                            Surat     

0.3

0.3

0.4.2

Terima 
Surat

Surat

Surat

Status Surat

Status Surat

 Surat

Status Surat

User Valid

User Valid

D9                     KirimTerima     

 Surat

Status Surat

Status Surat

Status Surat

 

Gambar 3.5 DFD Level 1 Proses 3 Kirim Terima Surat 

 

e.   DFD Level 1 Proses 5 Kirim Berita (Halaman User) 

DFD level 1 proses 5 kirim berita menggambarkan akses sistem yang 

dilakukan oleh  user, serta proses aliran data yang terjadi.  DFD Level 1 Proses 5 

kirim berita ditampilkan pada Gambar 3.6 dibawah ini. 
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Gambar 3.6 DFD Level 1 Proses 5 Kirim Berita 

 

f.   DFD Level 1 Proses 6 Manipulasi User (Halaman User) 

DFD level 1 proses 6 manipulasi user menggambarkan akses sistem 

yang dilakukan oleh  user, serta proses aliran data yang terjadi.  DFD Level 1 

Proses 6 manipulasi user ditampilkan pada Gambar 3.7 dibawah ini. 

 

Gambar 3.7  DFD Level 1 Proses 6 Manipulasi User 

 

g.   DFD Level 1 Proses 7 Pencarian dan Pencetakan (Halaman User) 

DFD level 1 proses 7 pencarian dan pencetakan menggambarkan akses 

sistem yang dilakukan oleh  user, serta proses aliran data yang terjadi.  DFD Level 

1 Proses 7  pencarian dan pencetakan ditampilkan pada Gambar 3.8 dibawah ini. 
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USER SKPD

0.7.1

Pencarian & 
Pencetakan
Data Surat

D7                            Berita     

0.3

Surat

Status Surat, Status Pencetakan

Surat

User Valid

Status Surat
D8                            Surat     

0.3

0.3

D6                            User     

User Valid

User Valid

0.7.2

Pencarian & 
Pencetakan
Data Berita

0.7.3

Pencarian & 
Pencetakan
Data User

Status Berita, Status Pencetakan

Status User, Status Pencetakan

Status Berita

Berita

User

Status User

 

Gambar 3.8  DFD Level 1 Proses 7 Pencarian dan Pencetakan 

 

h.   DFD Level 1 Proses 8 Validasi Data Berita (Halaman Admin) 

DFD level 1 proses 8 validasi data berita menggambarkan akses sistem 

yang dilakukan oleh  user, serta proses aliran data yang terjadi.  DFD Level 1 

Proses 8  validasi data berita ditampilkan pada Gambar 3.9 dibawah ini. 

 

 

Gambar 3.9 DFD Level 1 Proses 8 Validasi Data Berita 
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3.3.2.3 Process Specification (PSPEC) 

a. PSPEC 0.1 Pendataan Master 

Tabel 3.1 PSPEC Pendataan Master 

PSPEC 0.1 Pendataan Master  

Masukan Data modul, jenis surat, grup, SKPD, banner 

Keluaran Tabel-tabel atau data store master surat online 

Algoritma Simpan data modul di D1 (tabel modul) 

Simpan data jenis surat D2 (tabel jenis surat) 

Simpan data grup di D3 (tabel grup) 

Simpan data SKPD di D4 (tabel skpd) 

Simpan data banner di D5 (tabel banner) 

 

b. PSPEC 0.2 Pendataan User 

Tabel 3.2 PSPEC Pendataan User 

PSPEC 0.2  Pendataan User 

Masukan Data user 

Keluaran Tabel atau data store user 

Algoritma Simpan data user di D6 (tabel user) 

 

c. PSPEC 0.3 Validasi User 

Tabel 3.3 PSPEC Validasi User 

PSPEC 0.3  Validasi User 

Masukan Username dan password user yang kemudian disamakan 

dengan data username dan password pada tabel user. 

Keluaran Jika username dan password valid maka user dapat mengakses 

aplikasi, sebaliknya jika username dan password tidak valid 

maka user tidak akan dapat mengakses sistem. 

Algoritma Input username dan password user, cek kesesuaian inputan 

dengan isi D6 (tabel user), valid maka diberi hak akses. 
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d. PSPEC 0.4 Kirim dan Terima Surat 

Tabel 3.4 PSPEC Kirim Surat 

PSPEC 0.4.1  Kirim Surat 

Masukan Data Surat  

Keluaran Tabel atau data store surat dan data store kirim terima 

Algoritma Input user, Input Informasi Surat, Simpan data surat pada D8 

(tabel surat) dan D9 (tabel kirimterima). 

 

Tabel 3.5 PSPEC Terima Surat 

PSPEC 0.4.2  Terima Surat 

Masukan Data Surat 

Keluaran Daftar surat yang diterima yang berasal dari tabel surat 

Algoritma Tampilkan semua surat pada D8 (tabel surat) dan D9 (tabel 

kirimterima) sesuai dengan session username yang login. 

 

e. PSPEC 0.5 Kirim Berita 

Tabel 3.6 PSPEC Kirim Berita 

PSPEC 0.5  Kirim Berita 

Masukan Data Berita 

(ID_Berita, ID_Kategori, ID_User, judul, isi berita, gambar, 

hari, tanggal, jam) 

Keluaran Tabel atau data store berita  

Algoritma Input data berita, Simpan data berita di D7 (tabel berita) 
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f. PSPEC 0.6 Manipulasi Data User 

Tabel 3.7 PSPEC Manipulasi Data User 

PSPEC 0.6 Manipulasi Data User 

Masukan ID data user yang ingin diubah 

Keluaran Perubahan data atau informasi dari data yang berhasil di 

update 

Algoritma Jika (ID Pencarian ditemukan) maka 

Buka tabel D6 dan ubah data 

Kalau tidak ”Data tidak ditemukan” 

Contoh : Ubah data user maka ubah D6 (tabel user) 

 

g. PSPEC  0.7 Pencarian dan Pencetakan  

Tabel 3.8 PSPEC Pencarian 

PSPEC  0.7.1  Pencarian 

Masukan ID data yang ingin dicari 

(Id_user, No_Surat, Id_berita) 

Keluaran Informasi dari data yang dicari 

Algoritma Jika (ID Pencarian ditemukan) maka 

Buka tabel D6, D7, D8 dan lihat hasil pencarian 

Kalau tidak 

Pesan  ” Pencarian tidak ditemukan” 
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Tabel 3.9 PSPEC Pencetakan 

PSPEC  0.7.2  Pencetakan 

Masukan ID data yang ingin dicetak 

(Id_user, No_Surat, No_Agenda) 

Keluaran Laporan dari data yang akan dicetak 

Algoritma Jika (ID Pencarian ditemukan) maka 

Tampilkan Laporan 

Jika tidak   

Pesan ”Pencarian tidak ditemukan” 

 

h. PSPEC 0.8 Validasi Pendataan Berita 

Tabel 3.10 PSPEC Validasi Pendataan Berita 

PSPEC 0.8 Validasi Pendataan Berita 

Masukan Id_berita yang ingin divalidasi 

Keluaran Data berita yang sudah divalidasi dan otomatis dipublish 

Algoritma Lihat data berita D7 (tabel berita), Update D7 (tabel berita) 

field status ignore(0) ke status approve (1) untuk berita yang 

layak publish. 
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3.3.2.4 Pemodelan Data 

a. Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

 
 Gambar 3.10 Entity Relationship Diagram (ERD) 
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b. Skema Diagram (Schema Diagram) 

Skema diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan relasi atau 

hubungan antar tabel yang ada pada Aplikasi Surat Online. Skema Diagram terdiri 

dari 8 tabel. Tabel kirimterima berasal dari hubungan kerelasian N ke N, antara 

entitas user dan surat. Tabel Grup, SKPD, jenis surat, dan kategori, dibuat sebagai 

kontrol sistem ketika terjadi perubahan pada ID_Grup, ID_SKPD, 

ID_Jenis_Surat, dan ID_Kategori. Skema diagram pada Gambar 3.11 mewakili 

garis besar dari relasi antar tabel. 

 

 

 

Gambar 3.11 Skema Diagram 
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3.4 Perancangan (Design) 

Perancangan sistem sangat dibutuhkan sebelum membangun suatu sistem 

aplikasi. Rancangan tersebut meliputi perancangan input dan output. Untuk 

memahami dan merealisasikan sistem, diperlukan suatu gambaran mengenai 

sistem dan alur data yang terjadi. Selain itu pada tahap ini akan ditentukan juga 

perancangan antarmuka atau user interface, form, report (laporan) yang akan 

digunakan serta process spesification dan deskripsi data dari database yang telah 

dibuat pada fase analisis. 

3.4.1 Perancangan Arsitektur 

ddd

`

SMS 
Gateway

`

GSM

 INTERNET - INTRANET

` ` ` `

MySQL Server

Web Server

ISP

NA I : Pusat Informasi

IP Public

NA II NA III NA IV NA V

 

Gambar 3.12 Perancangan Arsitektur 

Gambar 3.12 merupakan gambar rancangan arsitektur jaringan komputer 

yang nantinya akan diimplementasikan pada Aplikasi Surat Online. Arsitektur 

jaringan seperti gambar diatas dapat diperjelas per bagian-bagiannya sebagai 

berikut : 

a. Pada NA (Network Area) I merupakan pusat informasi dimana terdapat 

Database Server MySQL dan WebServer yaitu Apache. 
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b. Untuk konektor atau peghubung antara Web server ke PC untuk PHP yaitu 

menggunakan mod.php.apache yang terdapat pada file php.ini, sedangkan 

untuk penghubung antara aplikasi dengan database MySQL menggunakan 

mysql.ini. 

c. Komunikasi data pada arsitektur Aplikasi Surat Online menggunakan 

komunikasi TCP-IP. 

 

3.4.2 Lingkungan Implementasi 

3.4.2.1 Kebutuhan Hardware 

Hardware yang diperlukan dalam pembangunan Aplikasi Surat Online 

adalah seperangkat laptop dengan spesifikasi  sebagai berikut: 

a) Processore Intel Dual Core T2080 - 1.7 Ghz 

b) Memory Kingston DDR2 512 MB 

c) Harddisk Seagate 80GB SATA 

d) DVDRW LG 52x 

e) 14.1" WIDESCREEN XGA TFT Display 

f) Wifi  Broadcom 802.11a/b/g WLAN 

g) Mouse dan pointing device 

 

3.4.2.2 Kebutuhan Software 

Software yang diperlukan dalam pembangunan Aplikasi Surat Online 

adalah sebagai berikut : 

a) AppServ Open Project 2.5.9 

i. Apache Version 2.2.4 sebagai Web Server. 

ii. PHP Version 5.2.3 sebagai Script Language. 

iii. MySQL Version 5.0.45 sebagai DBMS (Database Managemnt System). 

iv. phpMyAdmin Version 2.10.2 sebagai Database Manager. 

b) Browser (Internet Explorer) 

c) Macromedia Dreamweaver MX 

d) Notepad ++ 

e) Adobe Photoshop CS2 untuk desain (design) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



f) Adobe Acrobat Reader atau Foxit Reader untuk laporan (report) 

 

3.4.3 Process Specification (PSPEC) Fase Perancangan 

3.4.3.1 Perancangan Pendataan Master 

a. Perancangan Antarmuka 

  

 

 

b. Perancangan Proses 

Tabel 3.11 Perancangan Proses Pendataan Master 

Proses 0.1  Pendataan Master 

File media.php?module=home; media.php?module=grup; 

media.php?module=skpd; media.php?module=jnssurat; 

media.php?module=kategori; media.php?module=val_berita; 

media.php?module=modul; media.php?module=banner. 

Input Data grup, data skpd, data jenis surat, data kategori, data berita, 

data modul, dan data banner. 

Output Data store grup, Data store SKPD, Data store jenis surat, Data 

store kategori, Data store berita, Data store modul, Data store 

banner. 

Inisial State 1. Harus Login sebagai administrator 

2. Dipastikan data yang diinputkan belum ada di tabel 

(database)  

Algoritma include "config/koneksi.php"; 

Gambar 3.13 Halaman Depan 
                      Pendataan Master 

Gambar 3.14  Halaman Tambah 
                      Master Grup 
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$nama   = $_POST['nama'];  
$keterangan  = $_POST['keterangan']; 
 
$query = “INSERT INTO grup(nama_grup, keterangan) 
VALUES(‘$nama’, ’$keterangan’)”; 
$hasil = mysql_query($query);  

Final State Data tersimpan. 

 

3.4.3.2 Perancangan Pendataan User 

a. Perancangan Antarmuka 

- HEADER -

Tambah User
---------------------------------------------------------------------

Username

BatalSimpan

>>   Muka

>>   Manajemen User
>>   Jenis Surat

>>   Manajemen Grup
>>   Manajemen SKPD

>>   Manajemen Modul
>>   Manajemen Banner

>>   Kategori Berita

( menu.php )

Password

Konfirmasi Password

Nama Lengkap

Grup

Jenis User

Alamat

Nomor Telepon

SKPD

Email

Foto

Signature

Banner / Kop Surat

- Pilih Grup -

- Pilih SKPD -

- Pilih Jenis User -

Browse...

Browse...

Browse...

- FOOTER -

>>   Manajemen Berita

 

Gambar 3.15 Perancangan Antarmuka Halaman Pendataan User 

b. Perancangan Proses 

Tabel 3.12 Perancangan Proses Pendataan User 

Proses 0.2  Pendataan User 

File media.php?module=user&act=tambahuser  ; 

media.php?module=user&act=inputuser. 

Input id_user, id_grup, id_skpd, username, password, level, 

singkatan_SKPD, nama, foto, status, alamat, no_telepon, email, 

signature, banner. 
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Output Tabel D6 (Tabel User). 

Inisial State 1. Harus login sebagai administrator 

2. Dipastikan data user yang diinputkan belum ada di tabel D6 

(tabel user)  

Algoritma media.php?module=user&act=inputuser : 
case "inputuser" : 
$lokasi_file              = $_FILES['fupload']['tmp_name']; 
$nama_file  = $_FILES['fupload']['name']; 
$direktori  = "images/foto/$nama_file"; 
$direktori1  = "images/signature/$nama_file"; 
$direktori2  = "images/banner/$nama_file"; 
  
$username    = $_POST['username'];  
$password1   = md5($_POST['password1']);  
$password2   = md5($_POST['password2']);  
$nama   = $_POST['nama'];  
$id_grup  = $_POST['grup'];  
$id_skpd  = $_POST['skpd'];  
$level   = $_POST['jenis_user']; 
$singkatan_skpd = $_POST['singkatan_skpd'] 
$alamat   = $_POST['alamat']; 
$no_telepon  = $_POST['telepon'];  
$email   = $_POST['email'];  
$foto   = $direktori; 
$signature  = $direktori1; 
$banner   = $direktori2; 
  
  
if ($password1 == $password2)  
{  
    // cek apakah username sudah ada  
    
    $query  = "SELECT * FROM user WHERE username = 
'$username'";  
    $hasil    = mysql_query($query);  
    $data     = mysql_num_rows($hasil);  
    
    // bila user name belum ada, maka user akan diregister    
    if ($data == 0)  
    {  
 move_uploaded_file($lokasi_file,"$direktori"); 
 $query = " INSERT INTO user(username,password,nama, 
                               id_grup,id_skpd, level,singkatan_skpd,alamat, 
                               no_telepon,email,foto,signature,banner)  
      
 VALUES('$username', '$password1', '$nama','$id_grup', 
                              '$id_skpd','$level','$singkatan_skpd','$alamat', 
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'$no_telepon','$email','$foto','$signature','$banner')"; 
  
 $hasil = mysql_query($query);  
 header('location:media.php?module='.$module); 
  
      }    
       else  
       echo "Nama username tersebut sudah ada";     
} 
else echo "Password tidak sama";     
   
break; 

Final State Data user tersimpan di D6 (tabel user). 

 

3.4.3.3 Perancangan Validasi User 

a. Perancangan Antarmuka 

PERANGKO 
Rp.1827, -

Pengguna
Password

Masuk

LOGO 
PURWOREJO

Aplikasi Surat Online
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

Jl. Raya Setyabudi no 1 Telp (0275) 3366990 Fax (0275) 3366991
Email : info@purworejokab.go.id , Website : www.purworejokab.go.id

Copyright © 2009 - Nita Cornella Handekowati

 

Gambar 3.16 Perancangan Antarmuka Halaman Validasi User 

b. Perancangan Proses 

Tabel 3.13 Perancangan Proses Validasi User 

Proses 0.3  Validasi User 

File index.php, cek_login.php 

Input username dan password user 

Output Halaman user jika login sebagai user dan halaman admin jika 

login sebagai admin. 

Inisial State User membuka alamat Aplikasi Surat Online menggunakan 
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browser dan user harus mempunyai account (username dan 

password) untuk dapat mengakses aplikasi. 

Algoritma cek_login.php: 
include "config/koneksi.php"; 
$pass = md5($_POST['password']); 
$nama = $_POST['username']; 
 
$cek=mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM 
`user` WHERE `username`='$nama' AND `password`='$pass';")); 
 
if($cek[0]==1) 
{ 
$login     = mysql_query("SELECT * FROM user WHERE  
                     username='$nama' AND password='$pass'"); 
$ketemu = mysql_num_rows($login); 
$r  = mysql_fetch_array($login); 
 
// Apabila username dan password ditemukan 
 
  session_start(); 
  $_SESSION[namauser] = $r[username]; 
  $_SESSION[passuser] = $r[password]; 
  $_SESSION[leveluser]= $r[level]; 
  $_SESSION[skpd]= $r['nama_skpd']; 
  header('location:media.php?module=home'); 
} 
else{ 
  header('location:dulu.php'); 
} 

Final State Jika username dan password user valid, maka user berhak 

mengakses Aplikasi Surat Online. 
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3.4.3.4 Perancangan  Kirim dan Terima Surat 

a. Perancangan Kirim Surat 

i. Perancangan Antarmuka 

 

 

 

ii. Perancangan Proses 

Tabel 3.14 Perancangan Proses Kirim Surat 

Proses 0.4.1  Kirim Surat 

File media.php?module=kirimsurat ; 

media.php?module=kirimsurat&act=kirimsurat2 ;  

media.php?module=kirimsurat&act=simpansurat. 

Input no_surat, id_user_terima, id_grup_terima, id_skpd_terima, 

id_user_kirim, perihal, id_jenis_surat, sifat_surat, tgl_surat, 

isi_surat, nama_file, status_baca, no_agenda, tgl_posting. 

Output Tabel D8 (Tabel Surat) dan tabel D9 (Tabel Kirimterima). 

Inisial State 1. User berhasil login dengan account yang dimiliki. 

2. Menyiapkan data-data surat yang akan dikirim beserta 

attachment file nya jika ada. 

Algoritma media.php?module=kirimsurat :     
// SKRIP untuk Menampilkan Daftar User Dari DATABASE  
$sql  = "SELECT * FROM user WHERE level!='0' and                

Gambar 3.17 Perancangan Antarmuka 
                      Kirim Surat -i- 

Gambar 3.18 Perancangan Antarmuka 
                      Kirim Surat -ii- 
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                  username!='$_SESSION[namauser]' ORDER BY id_user"; 
$qry  = mysql_query($sql); 
while ($row = mysql_fetch_array($qry))  
{ 
     echo "<input type='checkbox' name='pengguna[]' 
                value='$row[id_user]'> $row[nama]<br>"; 
      } 
// AKHIR SKRIP 
      
media.php?module=kirimsurat : 
// untuk membuat nomor surat berformat otomatis 
$counter  = $counter; 
$skpd  = $_SESSION['skpd']; 
$tahun  = date("Y"); 
$search  = "/".$skpd."/".$tahun; 
 
$no_surat  = $counter.$search     
 

Final State Data surat tersimpan pada tabel D8 (Tabel Surat) dan D9 (Tabel 

Kirimterima). 

b. Perancangan Terima Surat 

i. Perancangan Antarmuka 

 

 

 

ii. Perancangan Proses 

Tabel 3.15 Perancangan Proses Terima Surat 

Proses 0.4.2  Terima Surat 

Gambar 3.19 Perancangan Antarmuka 
                Terima Surat (Kotak Masuk) 

Gambar 3.20 Perancangan Antarmuka 
                Terima Surat (Kotak Keluar) 
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File media.php?module=kotakmasuk ; 

media.php?module=kotakkeluar 

Input username dan password user 

Output Halaman user jika login sebagai user dan halaman admin jika 

login sebagai admin. 

Inisial State User berhasil login dengan account yang dimiliki. 

Algoritma media.php?module=kotakmasuk : 
// SKRIP Menampilkan Data User yang Login 
<?  
$sql             = "SELECT * FROM user WHERE username 
                              ='$_SESSION[namauser]' and password 
                              ='$_SESSION[passuser]'"; 
$qry              = mysql_query($sql); 
$userlogin = mysql_fetch_array($qry); 
     
// SKRIP Menampilkan Inbox Sesuai Session User 
$inbox  = "SELECT * FROM surat where id_user_terima =  
                              '$userlogin[id_user]'"; 
$hasilinbox = mysql_query($inbox); 
$                       r=mysql_fetch_array($hasilinbox) 
?> 

Final State Data surat pada D8 (Tabel Surat) dan D9(Tabel Kirimterima) 

akan ditampilkan sesuai dengan session user yang login. 
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iii.  Perancangan Report Cetak Surat 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KABUPATEN PURWOREJO
BIDANG DATA ELEKTRONIK

Jl. Setyabudi 1 Telp. (0275) 321493
PURWOREJO 54111

 

Nomor Surat

Perihal

:

:

Tanggal Surat

Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi 
Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi
Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi 
Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi
Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi 
Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi
Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi 
Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi Isi isi isi isi
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Gambar 3.21 Perancangan Report Cetak Surat 
 

Keterangan : 

a. Kertas : A4 

b. Margin : Top = 2cm, Left = 2cm, Bottom = 2cm, Right = 2cm. 

c. Untuk kotak masuk (inbox), header dan signature report diambil dari tabel 

user yang mengirim surat, untuk kotak keluar (outbox), header dan signature 

diambil dari tabel user sesuai session user yang melakukan login ke dalam 

sistem. 
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3.4.3.5 Perancangan Kirim Berita 

a. Perancangan Antarmuka 

 

Gambar 3.22  Perancangan Antarmuka Halaman Pendataan Berita 

b. Perancangan Proses 

Tabel 3.16 Perancangan Proses Kirim Berita 

Proses 0.5  Kirim Berita 

File media.php?module=berita&act=tambahberita ; 

media.php?module=berita&act=simpanberita ; 

Input id_berita, id_kategori, id_user, judul, isi_berita, gambar, hari, 

tanggal, jam, counter, status. 

Output Tabel D7 (tabel berita). 

Inisial State User berhasil login dengan account yang dimiliki. 

Algoritma $lokasi_file          = $_FILES['fupload']['tmp_name']; 
$tipe_file             = $_FILES['fupload']['type']; 
$nama_file           = $_FILES['fupload']['name']; 
$acak                    = rand(000000,999999); 
$nama_file_unik  = $acak.$nama_file;  
 
  move_uploaded_file($lokasi_file,"foto_berita/$nama_file_unik"); 
  mysql_query("INSERT INTO berita(judul, id_kategori, isi_berita,                            
                          id_user,  jam, tanggal, hari, gambar)  
                          VALUES ('$_POST[judul]', '$_POST[kategori]', 
                           '$_POST[isi_berita]', '$_SESSION[namauser]', 
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                          '$jam_sekarang',  '$tgl_sekarang', '$hari_ini', 
                          '$nama_file_unik')"); 
header('location:media.php?module='.$module); 

 Final State Data berita tersimpan pada tabel D7 (Tabel Berita)  

 

3.4.3.6 Perancangan  Manipulasi Data User 

a. Perancangan Antarmuka 

- HEADER -

Ubah User
---------------------------------------------------------------------

Username

BatalSimpan

>>   Muka

>>   Manajemen User
>>   Jenis Surat

>>   Manajemen Grup
>>   Manajemen SKPD

>>   Manajemen Modul
>>   Manajemen Banner

>>   Kategori Berita

( menu.php )

Password

Konfirmasi Password

Nama Lengkap

Grup

Jenis User

Alamat

Nomor Telepon

SKPD

Email

Foto

Signature

Banner / Kop Surat

- Nama-

- Nama Grup -

- Nama SKPD -

- Jenis User -

Browse...

Browse...

Browse...

- FOOTER -

>>   Manajemen Berita

 

Gambar 3.23  Perancangan Antarmuka Halaman Manipulasi Data User 

b. Perancangan Proses 

Tabel 3.17 Perancangan Proses Manipulasi Data User 

Proses 0.6 Manipulasi Data User 

File media.php module=user&act=edituser ; 

media.php?module=user&act=update. 

Input username, password, foto, alamat, no_telepon, email, signature, 

banner. 

Output Data User pada D6 (Tabel User) akan berubah pada data yang 

diubah berdasarkan id_user yang dimiliki. 

Inisial State 1. User berhasil login dengan account yang dimiliki. 
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2. Pilih tombol edit user yang berada di halaman utama Aplikasi 

Surat Online 

Algoritma media.php?module=user&act=update : 
$lokasi_file = $_FILES['fupload']['tmp_name']; 
$nama_file = $_FILES['fupload']['name']; 
$direktori = "images/foto/$nama_file"; 
$direktori1 = "images/signature/$nama_file"; 
$direktori2 = "images/banner/$nama_file"; 
 
$username   = $_POST['username'];  
$password1  = md5($_POST['password1']);  
$password2  = md5($_POST['password2']);  
$nama  = $_POST['nama'];  
$id_grup = $_POST['grup'];  
$id_skpd = $_POST['skpd'];  
$level  = $_POST['jenis_user']; 
$alamat  = $_POST['alamat']; 
$no_telepon = $_POST['telepon'];  
$email  = $_POST['email'];  
$foto  = $direktori; 
$signature = $direktori1; 
$banner  = $direktori2; 
move_uploaded_file($lokasi_file,"$direktori"); 
$update = "UPDATE user SET username='$username',              
                password='$password1',alamat='$alamat',                          
                no_telepon='$no_telepon',email='$email',foto='$foto' ,    
                signature='$signature', banner='$banner'  
                where id_user='$_POST[id]'"; 
$hasil = mysql_query($update); 
header('location:media.php?module=home'); 

Final State Data user yang diubah berhasil tersimpan di D6 (Tabel User). 
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3.4.3.7 Perancangan Pencarian dan Pencetakan 

a. Perancangan Pencarian 

i. Perancangan Antarmuka 

 

Gambar 3.24  Perancangan Antarmuka Halaman Pencarian dan Pencetakan 

 

ii. Perancangan Proses 

Tabel 3.18 Perancangan Proses Pencarian 

Proses 0.7.1 Pencarian 

File media.php?module=kotakmasuk&act=search 

Input ID data yang ingin dicari 

( No_Surat , Pengirim, Perihal, Jenis_Surat, Sifat Surat, Tanggal 

Surat) 

Output Data hasil pencarian berdasarkan kata kunci pencarian. 

Inisial State 1. User berhasil login dengan account yang dimiliki. 

2. User memasukkan  kata kunci pencarian untuk melakukan 

pencarian. 

Algoritma SELECT * FROM tabel WHERE katakunci1 LIKE '%...%' AND 
katakunci2 LIKE '%...%' AND katakunci3 LIKE '%...%'; 
 

Final State Menampilkan data sesuai dengan kata kunci pencarian. 
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b. Perancangan Pencetakan 

i. Perancangan Antarmuka 

 

 

 

 

Gambar 3.25  Perancangan Antarmuka Report Hasil Pencetakan 
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ii. Perancangan Proses 

Tabel 3.19 Perancangan Proses Pencetakan 

Proses 0.7.2 Pencetakan 

File Cetak.php 

Input No_surat yang akan dicetak. 

Output Report (Laporan) dari keseluruhan data surat yang ingin dicetak 

sesuai kategori pencetakan. 

Inisial State 1. User berhasil login dengan account yang dimiliki. 

2. User memasukkan  kata kunci pencarian data surat, dimana 

hasil pencarian tersebut nantinya akan dicetak.  

Algoritma include "fpdf.php"; 
class PDF extends FPDF 
function CreateContent($data){} 
function Footer(){} 
$pdf=new PDF() 
$pdf->AddPage() 
$pdf->Output($filename,'I'); // Cetak Output 

Final State Data surat berhasil dicetak 

 

3.4.3.8 Perancangan Validasi Pendataan Berita 

a. Perancangan Antarmuka 

 

Gambar 3.26  Perancangan Antarmuka Validasi Pendataan Berita 
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b. Perancangan Proses 

Tabel 3.20 Perancangan Proses Validasi Pendataan Berita 

Proses 0.8  Validasi Pendataan Berita 

File media.php?module=berita&act=val_berita  ; 

Input Status 

Output Data berita pada D7 (Tabel Berita) pada field status akan berubah 

dari 0 (abaikan) menjadi 1 (setuju) jika data berita disetujui untuk 

dipublish. 

Inisial State 1. Harus Login sebagai administrator 

2. Pilih menu setuju pada field aksi jika ingin menyetujui data 

berita untuk dipublish. 

Algoritma $id = $_GET['id']; 
$query = "UPDATE berita SET status = 1 WHERE id_berita = ".$id; 
$hasil = mysql_query($query); 
echo "<script>alert('berita sudah di approve'); 
window.location='media_admin.php?module=val_berita';</script>"; 

Final State Data status berita yang telah diubah berhasil tersimpan di D7 

(Tabel Berita). 

 

3.4.4 Deskripsi Data 

3.4.4.1 Deskripsi Data Grup 

Tabel 3.21  Deskripsi Data Grup 

Field Tipe Size Keterangan Key 

ID_Grup Int  5 Kode Grup Primary Key 

Nama_Grup Varchar  30 Nama Grup - 

Keterangan Text  - Keterangan Grup - 

 

3.4.4.2 Deskripsi Data SKPD 

Tabel 3.22  Deskripsi Data SKPD 

Field Tipe Size Keterangan Key 

ID_SKPD Int  5 Kode SKPD Primary Key 

Nama_SKPD Varchar  100 Nama SKPD - 
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Singkatan Varchar  25 Singkatan SKPD - 

 

 

 

3.4.4.3 Deskripsi Data User 

Tabel 3.23  Deskripsi Data User 

Field Tipe Size Keterangan Key 

ID_User Int 5 Kode User Primary Key 

ID_Grup Int 5 Kode Grup Foreign Key 1 

ID_SKPD Int 5 Kode SKPD Foreign Key 2 

Username Varchar 20 Username untuk Login  

Password Varchar 32 Password untuk Login  

Level Tinyint 1 Level User  

Singkatan_SKPD Varchar 25 Singkatan SKPD  

Nama Varchar 100 Nama User  

Foto Varchar 80 Foto User  

Status Tinyint 1 Status Online User  

Alamat Varchar 100 Alamat User  

No_telepon Varchar 15 No Telepon User  

Email Varchar 30 Alamat Email User  

Signature Varchar 80 Signature User sebagai 

pengganti tanda tangan 

dan stempel surat. 

 

Banner Varchar 80 Banner (Kop Surat)  

 

3.4.4.4 Deskripsi Data Jenis Surat 

Tabel 3.24  Deskripsi Data Jenis Surat 

Field Tipe Size Keterangan Key 

ID_Jenis_Surat Int 5 ID Jenis Surat Primary Key 

Jenis_Surat Varchar 20 Jenis Surat  
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Status_Surat Tinyint 1 Status Surat  

 

3.4.4.5 Deskripsi Data Surat 

Tabel 3.25  Deskripsi Data Surat 

Field Tipe Size Keterangan Key 

No_Surat Varchar 50 No Surat yang dikirim dan 

diterima 

Primary Key 

ID_User_Terima Int 5 Kode User Penerima Surat  

ID_Grup_Terima Int 5 Kode Grup Penerima Surat  

ID_SKPD_Terima Int 5 Kode SKPD Penerima Surat  

ID_User_Kirim Int 5 Kode User Pengirim Surat  

Perihal Varchar 100 Perihal Surat  

Sifat_Surat Tinyint 1 Sifat Surat  

ID_Jenis_Surat Int 5 Kode Jenis Surat Foreign Key 

Isi_Surat Text - Isi Surat  

Tgl_Surat Varchar 10 Tanggal Surat  

Nama_File Varchar 80 Nama File (Attachment)  

Status_Baca Tinyint 1 Status Surat Dibaca  

 

3.4.4.6 Deskripsi Data Kirim Terima 

Tabel 3.26  Deskripsi Data Kirim Terima 

Field Tipe Size Keterangan Key 

No_Agenda Varchar 50 No Agenda Surat Primary Key 

No_Surat Varchar 50 No Surat yang dikirim dan 
diterima 

Foreign Key 2 

Tgl_Posting Varchar 10 Tanggal kirim dan terima surat  
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3.4.4.7 Deskripsi Data Kategori 

Tabel 3.27  Deskripsi Data Kategori 

Field Tipe Size Keterangan Key 

ID_Kategori Int 5 Kode Kategori Berita Primary Key 

Nama_Kategori Varchar 50 Nama Kategori  

Keterangan Varchar 100 Keterangan   

 

3.4.4.8 Deskripsi Data Berita 

Tabel 3.28  Deskripsi Data Berita 

Field Tipe Size Keterangan Key 

ID_Berita  Int  5 Kode Berita Primary Key 

ID_Kategori  Int 5 Kode Kategori Foreign Key 2 

ID_User  Int 5 Kode User Foreign Key 1 

Judul  Varchar 100 Judul Berita  

Isi_Berita  Text - Isi Berita  

Gambar  Varchar 100 Gambar Berita  

Hari  Varchar 20 Hari  

Tanggal  Date - Tanggal  

Jam  Time - Jam  

Counter  Int 5 Counter (Penjumlah)  

Status Tinyint 1 Status Berita  
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3.4.4.9 Deskripsi Data Modul 

Tabel 3.29  Deskripsi Data Modul 

Field Tipe Size Keterangan Key 

ID_Modul  int 5 Kode Modul Primary Key 

Nama_Modul  varchar 50 Nama Modul  

Link  varchar 100 Link Modul  

Publish  enum Y,N Publish Modul  

Status  enum User,Admin Status Modul  

Urutan  varchar 5 Urutan Peletakan Modul  

Gambar  varchar 10 Gambar Modul  

Static_Content text - Isi yang tetap  

 
3.4.4.10 Deskripsi Data Banner 

Tabel 3.30  Deskripsi Data Banner 

Field Tipe Size Keterangan Key 

Id_banner  * int 5 Kode Banner Primary Key 

judul  varchar 100 Judul Banner  

url  varchar 100 Url Banner  

gambar  varchar 100 Gambar Banner  

tgl_posting  date - Tanggal Posting  
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BAB IV 
 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM 

 

 
3.5 Langkah Pembangunan Sistem 

3.5.1 Gambaran Umum Pembangunan Sistem 

Aplikasi Surat Online dibangun dengan berbasiskan bahasa pemrograman 

PHP dan dipadukan dengan database MySQL. Jenis pemrograman PHP yang 

digunakan pada aplikasi ini adalah pemrograman prosedural dimana tidak seperti 

halnya jika kita mengunakan jenis pemrograman berorientasi objek yang 

mengharuskan kita memecah-mecah script program menjadi class-class.  

Pembangunan Aplikasi Surat Online ini dimulai dengan fase perencanaan 

dimana semua hal mengenai aplikasi ini akan direncanakan sebaik mungkin. 

Setelah fase perencanaan dilanjutkan fase analisis dimana dalam fase ini 

kebutuhan fungsional sistem, aliran data, process spesification, pemodelan data 

akan dibuat. Fase selanjutnya adalah fase perancangan dimana akan ditentukan 

rancangan arsitektur jaringan, lingkungan pembangunan sistem, serta rancangan 

PSPEC (process specification). 

Pembagian halaman pada Aplikasi Surat Online meliputi beberapa bagian 

antara lain header, menu, content serta beberapa menu variasi tambahan guna 

mempercatik aplikasi. Header berisikan keterangan tentang nama aplikasi, menu 

berisikan pilihan modul dan fasilitas yang dapat digunakan. Menu dan fasilitas 

ditampilkan menurut hak dari pengguna aplikasi (user), sedangkan content 

beisikan data dari menu yang  dipilih atau hasil proses yang dilakukan user atau 

sistem. 

 

3.5.2 Implementasi CSS Sebagai Interface 

Tahap awal dari pembangunan aplikasi ini adalah pembuatan tampilan 

website dengan menggunakan CSS yang tersimpan dalam file style.css agar 

tampilan halaman web dapat terkontrol dengan baik dan tampilan aplikasi lebih 
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mudah untuk di-maintenance karena style terpisah dari struktur halaman.. Secara 

garis besarnya implementasi CSS dapat ditulis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a:link, a:visited { 
color:#007495; 
font-weight:bold; 
text-decoration:none; 
} 

a:hover { 
color:#FF9900; 
font-weight:bold; 
} 

nput,select{ 
font-family: Tahoma; 
font-size: 8pt; 
} 

textarea{ 
font-family: Tahoma; 
font-size: 11px; 
} 

hr { 
border-bottom: 1px dotted 
#9d9d9d; 

    } 
#menu{ 

font-family:Tahoma; 
font-size:12px; 
color:#ffffff; 
} 

#menu a:link, #menu a:visited 
{ 

color: #ffff00; 
} 
#menu a:hover 
{ 

color:#ffffff; 
} 
 
.bullet{ 

font-family:Tahoma; 
font-size:14px; 
padding-left:4px; 
color:#ffffff; 
text-align:justify; 
line-height: 18px; 
} 

.tabel{ 
 font-family: Tahoma;  
 font-size: 8pt; 
 border-width: 1px; 
 border-style: solid; 
 border-color: #999999; 
 border-collapse: collapse; 
 margin: 10px 7px; 
}. 
 
kolom{ 
 font-family:Tahoma; 
 font-size:11px; 
 padding-left:2px; 
 line-height: 15px; 
 padding: 0.5em; 
 vertical-align: top; 
 border-width: 1px; 
 border-style: solid; 
 border-color: #969BA5; 
 border-collapse: collapse; 
} 
#kiri{ 
 font-family:Tahoma; 
 font-size:11px; 
   color:#ffffff; 

} 
#kiri a:link, #kiri a:visited 
{ 
 color: #ffff00; 
} 
#kiri a:hover { 
 color:#ffffff; 
} 
.isi { 
 font-family:Tahoma; 
 font-size:11px; 
 padding-left:10px; 
 line-height: 18px; 
} 
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3.6 Lingkungan Implementasi 

3.6.1 Kebutuhan Software 

3.6.1.1 Komputer Server 

Kebutuhan software disisi server yaitu antara lain : 

1. Apache Web Server Version 2.2.4 sebagai webserver . 

2. MySQL Database Version 5.0.45 sebagai DBMS . 

3. phpMyAdmin Version 2.10.2.sebagai Database Manager. 

3.6.1.2 Komputer Client 

Kebutuhan software disisi server yaitu antara lain : 

1. Aplikasi Web Browser yaitu Internet Explorer . 

2. Aplikasi Adobe Acrobat Reader atau Foxit Reader untuk menampilkan report 

atau laporan baik berdasarkan data per surat maupun keseluruhan data surat. 

3.6.2 Kebutuhan Hardware 

3.6.2.1 Komputer Server 

Kebutuhan hardware disisi server yaitu antara lain server PC dengan  

spesifikasi minimal sebagai berikut: 

1. Processor Pentium III atau lebih. 

2. Memory 128 MB atau lebih. 

3. Hardisk 10 GB atau lebih. 

4. Display VGA atau resolusi yang lebih tinggi 

5. Mouse 

3.6.2.2 Komputer Client 

Kebutuhan hardware disisi client yaitu antara lain server PC dengan  

spesifikasi minimal sebagai berikut: 

1. Processor Pentium III atau lebih. 

2. Memory 128 MB atau lebih. 

3. Hardisk 10 GB atau lebih. 

4. Display VGA atau resolusi yang lebih tinggi. 

5. Mouse 
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Kebutuhan hardware pendukung di sisi client antara lain sebagai berikut: 

1. Printer tinta sebagai alat pencetak output sistem yang berupa laporan (report) 

yang memiliki kemampuan untuk mencetak dengan ukuran kertas A4 dan F4. 

2. Scanner jika menginginkan ada file surat yang akan diattach (dilampirkan). 

 

3.7 Hasil Pengujian Sistem 

3.7.1 Halaman Login 

Halaman Login merupakan halaman yang akan ditampilkan pertama kali 

ketika user mengetikkan alamat Aplikasi Surat Online pada browser. Halaman 

Login adalah form yang digunakan untuk membedakan hak akses antara user 

biasa yaitu Satuan Kerja Pemerintah Daerah se Kabupaten Purworejo (SKPD) 

dengan administrator. Perbedaannya dapat dilihat pada menu-menu yang nantinya 

akan ditampilkan jika user mempunyai username dan password yang valid guna 

mengakses aplikasi. Tampilan dari halaman login seperti pada gambar 4.1 

dibawah ini. 

 

Gambar 4.1  Halaman Login Pengguna Aplikasi 

 

3.7.2 Halaman Menu User 

Halaman menu user akan ditampilkan jika user mempunyai username dan 

password yang valid untuk login ke aplikasi dan sistem berhasil menverifikasinya. 

Berikut menu-menu user SKPD akan dijelaskan pada sub bab dibawah ini. 
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a. Halaman Utama 

 

 

Gambar 4.2  Halaman Menu Utama User SKPD 

Gambar 4.2 diatas merupakan gambar tampilan halaman menu utama user 

SKPD. Di sebelah kiri terdapat 8 menu dan list daftar berita terpopuler (paling 

banyak dibaca) serta terdapat kalender dan banner yang merujuk ke situs yang 

lain. Disebelah kanan terlihat 3 buah tabel dimana tabel pertama yaitu tabel data 

statistik surat yang menginformasikan jumlah total surat pada inbox dan outbox 

serta surat yang belum dibaca. Tabel kedua menginformasikan jumlah user yang 

sedang online saat itu. Online disini berarti user tersebut juga sedang mengakses 

Aplikasi Surat Online.  

Query untuk menampilkan jumlah total surat dan jumlah surat yang belum 

dibaca baik utuk surat masuk maupun surat keluar adalah sebagai berikut : 
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b. Menu Daftar User 

 

 

Gambar 4.3  Halaman Menu Daftar User 

// untuk menampilkan id user yang melakukan login 
$uuu = mysql_query("SELECT * FROM user  

       where username='$_SESSION[namauser]' and   
       password='$_SESSION[passuser]'"); 

$u =mysql_fetch_row($uuu) 
 
// untuk menampilkan surat yang belum dibaca  
$jjj = "select count(*) from surat where id_user_terima='$u[0]' and  

    status_baca!='1'";}   
$jj = mysql_query($jjj);     
$j = mysql_fetch_array($jj); 
echo $j[0]; 
 
//untuk menghitung total surat 
$jjj = "select count(*) from surat where id_user_terima='$u[0]'"; }  
$jj =mysql_query($jjj); 
$j =mysql_fetch_row($jj); 
echo $j[0]; 
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Gambar 4.3 merupakan tampilan halaman menu daftar user. Pada halaman 

ini akan ditampilkan list user SKPD yang terdaftar dan berhak mengakses 

Aplikasi Surat Online. Jika pada halaman menu utama tadi hanya terdapat 

nominal banyaknya user yang online, maka pada menu ini akan terlihat siapa saja 

user yang sedang online. Hal ini dapat diketahui dengan berubahnya status user 

dari hitam putih menjadi berwarna dan untuk melihat detail informasi user, klik 

pada foto user yang ingin diketahui detail infonya seperti Gambar 4.4 berikut. 

 

 

Gambar 4.4  Halaman Detail User 

 

Query untuk menampilkan perubahan status user dari offline(tidak aktif) 

menjadi online ketika user berhasil mengakses sistem adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

// untuk mengubah status user dari offline menjadi online 
$hi =  "UPDATE user set status ='1' where  

      username='$_SESSION[namauser]' and  
      password='$_SESSION[passuser]'"; 

$ri =   mysql_query($hi); 
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c. Menu Kirim Surat 

 

 

Gambar 4.5  Halaman Kirim Surat i 

 

Pada menu kirim surat, terdiri dari 3 sub halaman yaitu halaman pertama 

untuk memilih user yang menjadi tujuan pengiriman surat, halaman kedua yaitu 

halaman pengisian informasi surat, dan yang halaman yang terakhir adalah 

halaman pemberitahuan bahwa surat  telah berhasil dikirim.  

Pada Gambar 4.5 Halaman Kirim Surat i, akan ditampilkan daftar user 

SKPD yang nantinya dapat dipilih untuk menjadi tujuan pengiriman surat. Jika 

ingin mengirim ke semua user hanya tinggal memilih option semua maka user 

akan langsung tercentang secara otomatis.  Setelah selesai menentukan user 

penerima surat untuk melanjutkan pilih tombol lanjutkan. 
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Gambar 4.6  Halaman Kirim Surat ii 

Pada Gambar 4.6 Halaman Kirim Surat ii diatas,  terlihat bahwa bagian 

field kepada telah terisi user tujuan pengiriman surat yang telah kita pilih pada 

form sebelumnya. Terlihat pula nomor surat yang mempunyai suatu format 

tertentu juga telah terisikan otomatis oleh sistem mengikuti banyaknya user yang 

menjadi tujuan pengiriman surat. Selain nomor surat yang telah terinput secara 

otomatis oleh sistem, nomor agenda suratpun juga telah terinput secara otomatis 

oleh sistem, hanya saja bersifat hidden (tidak ditampilkan) namun juga nantinya 

masuk ke dalam database. 

Informasi surat lainnya yang harus diisikan user pengirim antara lain 

perihal surat, jenis surat dimana jenis surat diambil dari tabel jenis surat, sifat 

surat, tanggal surat, isi surat, serta file attachment jika diperlukan. Selain beberapa 

inputan manual oleh user tadi, sistem juga menginputkan otomatis yaitu id user 

pengirim yang diambil dari session user yang login serta tanggal posting (tanggal 
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kirim) yang diambil dari tanggal di sistem komputer. Setelah selesai mengisikan 

informasi surat dengan benar, maka pilih tombol kirim untuk mengirim. 

 

 

Gambar 4.7  Halaman Kirim Surat iii 

Pada Gambar 4.7 Halaman Kirim Surat iii diatas, terlihat informasi bahwa 

surat telah berhasil dikirimkan kepada user-user yang telah kita pilih pada 

halaman kirim surat pertama. Pilih tombol kembali untuk kembali ke halaman 

kirim surat yang pertama jika ingin mengirim surat kembali. 

Query untuk membuat nomor surat dan nomor agenda yang mempunyai 

format tertentu secara otomatis adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

// untuk membuat nomor surat berformat otomatis 
$counter  = $counter; 
$skpd  = $_SESSION['skpd']; 
$tahun  = date("Y"); 
$search  = "/".$skpd."/".$tahun; 
 
$no_surat  = $counter.$search 
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d. Menu Surat Masuk 

 

 

Gambar 4.8  Halaman Surat Masuk 

Pada Gambar 4.8, terlihat sebuah halaman surat masuk, dimana halaman 

ini berguna untuk mengagendakan surat yang bersifat eksternal yang berhasil 

diterima dari masing-masing SKPD. Pada proses pengagendaannya, nomor 

agenda surat akan tercipta otomatis dengan format tertentu. 

 

// untuk membuat nomor agenda berformat otomatis 
$nosurat = $counter."/".$skpd."/".$tahun; 
// function untuk mengubah bulan dari angka menjadi romawi  
function bulan_romawi($bulan);  
$total  = count($target); 
$end_agenda = save_counter($total); 
 
//format nomor agenda otomatis 
$no_agenda = str_replace("/",".",$nosurat) . '/' . bulan_romawi(date('m')) . '/' 
.                   $end_agenda; 
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e. Menu Surat Keluar 

 

 

Gambar 4.9  Halaman Surat Keluar 

 
Pada Gambar 4.9, terlihat sebuah halaman surat keluar, dimana halaman 

ini berguna untuk mengagendakan surat yang bersifat eksternal yang akan dikirim 

ke suatu instansi diluar wilayah Kabupaten Purworejo. Untuk nomor suratnya 

mengikuti nomor terakhir dari surat yang telah berhasil dikirim, jadi tidak 

menimbulkan adanya duplikat nomer surat. Pada proses pengagendaannya, nomor 

agenda surat akan tercipta otomatis dengan format tertentu. 
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f. Menu Surat Masuk  

 

 

Gambar 4.10 Halaman Kotak Masuk 

Pada Gambar 4.10 Halaman Kotak Masuk akan ditampilkan data-data 

surat dengan user penerimanya adalah user yang melakukan login ke sistem 

(account user). Persis layaknya account email yahoo maupun gmail, pada kotak 

masuk (inbox) ini terdapat detail pengirim, perihal surat, jenis surat, sifat surat, 

attachment file, dan fasilitas cetak surat. 

Jika kolom pengirim dipilih, maka akan ditampilkan detail informasi user 

seperti Gambar  4.4 diatas. Apabila kolom perihal dipilih maka akan ditampilkan 

preview seperti Gambar 4.11 dibawah ini  pada jendela baru yang berisi informasi 

tentang data surat yang berhasil diterima. Selanjutnya apabila surat yang dikirim 

tersebut mempunyai attachment file, maka file attachment tersebut dapat langsung 

di download dengan memilih gambar attch-file pada kolom attachment file. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Terakhir, jika user ingin mencetak surat menjadi bentuk hard file, maka user 

hanya tinggal memilih gambar cetak pada surat yang akan dicetak. 

Query untuk menampilkan seluruh data surat yang diterima berdasarkan 

account yang dimiliki adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11  Halaman Preview Kotak Masuk 

 

Pada menu kotak masuk juga terdapat fasilitas pencarian, dimana user 

dapat melakukan pencarian data surat yang diterima dengan beberapa kategori 

sekaligus (kategori ganda) antar lain berdasarkan pengirim, perihal, jenis surat, 

sifat surat, dan tanggal surat seperti gambar 4.12 dibawah ini. 

 

// menampilkan seluruh data dari user yang sedang login 
$sql        = "SELECT * FROM user WHERE username  
        ='$_SESSION[namauser]' and password ='$_SESSION[passuser]'"; 
$qry        = mysql_query($sql); 
$userlogin    = mysql_fetch_array($qry); 
 
// menampilkan seluruh data surat yang diterima oleh user yang sedang login 
$inbox  = "SELECT * FROM surat where id_user_terima =  
                              '$userlogin[id_user]' LIMIT $posisi,$batas"; 
$hasilinbox = mysql_query($inbox); 
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Gambar 4.12 Halaman Pencarian Kotak Masuk 
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g. Menu Kotak Keluar 

 

 

Gambar 4.13  Halaman Kotak Keluar 

 

Seperti layaknya email account kebanyakan, pada Aplikasi Surat Online 

selain terdapat kotak masuk (inbox) pasti juga terdapat kotak keluar (outbox) yang 

mungkin jika di email account yahoo atau gmail lebih tepatnya disebut item 

terkirim (sent item) karena di kotak keluar user dapat melihat history kirim surat 

yang sudah dilakukan karena dimenu inilah surat-surat yang telah kita kirim akan 

otomatis tersimpan sebagai arsip .  
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h. Menu Berita 

 

 

Gambar 4.14 Halaman Berita 

Pada halaman berita seperti pada Gambar 4.14 diatas, terlihat arsip-arsip 

berita yang dikirim oleh user maupun admin. User mempunyai hak mengirim 

sebuah atau beberapa buah berita, namun keputusan untuk dipublish (ditampilkan) 

atau tidaknya (ignore) berita tersebut merupakan wewenang penuh admin. Jika 

user ingin mengirim sebuah berita, caranya hanya tinggal memilih tombol 

tambah surat yang terletak pada sebelah kanan atas di halaman berita hingga 

muncul tampilan untuk menginputkan data berita yang akan dikirim. 
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3.7.3 Halaman Menu Admin 

a. Halaman Utama 

 

 

Gambar 4.15 Halaman Utama Admin 

 

Pada halaman utama admin seperti terlihat pada Gambar 4.15 diatas, 

terdapat 8 menu untuk admin di sebelah kiri, yaitu halaman utama, menu 

manajamen modul, manajemen jenis surat, manajemen grup, manajemen SKPD, 

manajemen user, dan menu validitas berita, manajemen banner serta sebuah 

kalender. Sedangkan untuk sebelah kanan terdapat tiga tabel yang masing-masing 

menginformasikan jumlah surat, jumlah user yang online dan offline, serta tabel 

terakhir menginformasikan data diri administrator. Namun karena admin tidak 

masuk dalam kegiatan surat menyurat maka data statistik tentang surat pada 

halaman admin ini akan terus kosong. 
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b. Menu Manajemen Modul 

 

 

Gambar 4.16 Halaman Manajemen Modul 

Pada halaman manajemen modul seperti pada Gambar 4.16 diatas, terlihat 

data-data modul yang telah teridentifikasi. Modul disini nantinya akan menjadi 

menu-menu aplikasi. Dalam menu ini, nama modul, link (alamat) modul, pilihan 

publish, dan statusnya akan ditentukan. Nama modul nantinya akan menjadi nama 

menu yang akan ditampilkan baik itu pada menu user maupun menu admin. Link 

(alamat) menunjukkan alamat dimana sebuah modul nantinya akan dipanggil di 

url pada browser. Publish tersebut berisikan pilihan antara N dan Y, N untuk tidak 

dipublish dan otomatis itu teridentifikasi sebagai menu admin, sedangkan untuk Y 

berarti dipublish dan otomatis menjadi menu user. 

Fasilitas yang diberikan pada menu manajemen modul ini antara lain edit 

untuk mengubah data, hapus untuk menghapus data, dan tambah modul untuk 

menambah modul. 
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c. Menu Manajemen Jenis Surat 

 

 

Gambar 4.17 Halaman Manajemen Jenis Surat 

Pada halaman manajemen surat di menu admin, akan ditampilkan jenis-

jenis surat yang nantinya akan menjadi salah satu informasi surat yang harus 

diinputkan oleh user pada waktu mengirim surat. Ada 7 jenis surat dengan status 

yang berbeda-beda seperti terlihat pada Gambar 4.17 diatas. 

Fasilitas pada menu manajemen jenis surat ini antara lain adalah menu 

tambah jenis surat untuk menambah surat, menu edit untuk mengedit, dan menu 

hapus untuk menghapus jenis surat. 
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d. Menu Manajemen Grup 

 

 

Gambar 4.18 Halaman Manajemen Grup 

Pada halaman manajemen grup di menu admin, akan ditampilkan data 

grup SKPD se-Kabupaten Purworejo sebagai fungsi control atas tabel user. 

Seperti pada Gambar 4.18 diatas, terlihat terdapat kolom nama grup dan 

keterangan dari grup tersebut. 

Fasilitas pada menu manajemen grup ini antara lain adalah menu tambah 

grup untuk menambah grup, menu edit untuk mengedit, dan menu hapus untuk 

menghapus grup. 
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e. Menu Manajemen SKPD 

 

 

Gambar 4.19 Halaman Manajemen SKPD 

Sama halnya dengan menu manajemen grup diatas, menu manajemen 

SKPD berisikan data-data SKPD se-Kabupaten Purworejo. Data SKPD dan data 

grup diatas yang nantinya akan menjadi salah satu hal yang akan diinputkan user 

ketika mendaftarkan (memberikan account)  kepada seorang user. 

Fasilitas pada menu manajemen SKPD ini antara lain adalah menu tambah 

SKPD untuk menambah SKPD, menu edit untuk mengedit, dan menu hapus untuk 

menghapus SKPD 

 

. 
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f. Menu Manajemen User 

 

 

Gambar 4.20 Halaman Manajemen User 

 

Pada menu manajemen user seperti Gambar 4.20 inilah seorang admin 

akan menginputkan data user sehingga user tersebut mempunyai sebuah account 

pada Aplikasi Surat Online ini. Admin berwenang untuk memberikan account 

kepada seorang user dan menghapus user tersebut jika diketahui terdapat 

penyimpangan yang dilakukan oleh user tersebut. Namun admin tidak mempunyai 

wewenang untuk mengedit data user, karena setelah account user tercipta semua 

data user menjadi hak wewenang user itu sendiri. 

Fasilitas pada menu manajemen user ini antara lain adalah menu tambah 

user untuk menambah (memberikan account) user dan menu hapus untuk 

menghapus user. 
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g. Menu Validasi Berita 

 

 

Gambar 4.21 Halaman Validasi Berita 

Pada menu validasi berita seperti pada Gambar 4.21 diatas, akan 

ditampilkan semua data berita yang terdapat pada database baik itu berita yang 

berstatus publish (disetujui untuk di tampilkan) maupun hidden (status awal ketika 

berita baru diinputkan dan belum diputuskan apakah akan dihapus atau 

diapprove).  

Fasilitas pada menu validasi berita ini antara lain adalah menu tambah 

berita untuk menambah (menginputkan) berita, menu edit untuk mengedit berita 

jika terdapat suatu kesalahan, menu view untuk melihat detail berita guna sebagai 

sebuah pertimbangan untuk menentukan berita tersebut layak publish atau tidak  

dan menu approve untuk menyetujui bahwa berita tersebut layak untuk dipublish 

(ditampilkan). 
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Query untuk mengubah status berita dari status hidden (tidak ditampilkan) 

ke status publish (ditampilkan) adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

3.8 Implementasi Laporan ( Report ) 

Pada implementasi laporan (report) terdapat 2 konsep dasar, yaitu 

berdasarkan nomor surat tunggal (laporan per surat) dan berdasakan nomor 

agenda (laporan keseluruhan data surat). 

 

a. Laporan Per Data Surat (Per Nomor Surat) 

Laporan per data surat merupakan bentuk laporan yang menampilkan data 

surat secara terperinci berdasarkan nomor surat seperti layaknya surat dalam 

bentuk hard file. Dalam hal ini adalah laporan per data surat dari surat yang 

diterima maupun surat yang telah berhasil dikirim. Tampilan Form laporan 

(report) per data surat sepeti Gambar 4.22. 

// mengubah status berita dari hidden ke publish 
$id  = $_GET['id']; // mengambil id dari berita yang akan divalidasi 
$query  = "UPDATE berita SET status = 1 WHERE id_berita = ".$id; 
$hasil  = mysql_query($query); 
echo "<script>alert('berita sudah di  approve'); 
            window.location='media_admin.php?module=val_berita';</script>"; 
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Gambar 4.22  Tampilan Report Per Data Surat  

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



b. Laporan Seluruh Data Surat (Nomor Agenda) 

Laporan seluruh data surat merupakan bentuk laporan yang menampilkan 

keseluruhan data surat baik surat yang diterima maupun surat yang berhasil 

dikirim berdasarkan nomor agenda. Dalam hal ini laporan data user juga 

menggunakan konsep laporan ini sebagai konsep tampilan. Konsep tampilan 

laporan seluruh data surat berdasarkan nomor agenda seperti gambar 4.23. 

 

Gambar 4.23  Tampilan Report Seluruh Data Surat  

 

 

3.9 Evaluasi Sistem 

Aplikasi Surat Online adalah aplikasi berbasis web yang memfasilitasi 

seluruh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) di Pemerintah Kabupaten 

Purworejo dalam melakukan proses surat menyurat elektronis sebagai pengganti 

proses surat menyurat dengan media kertas baik yang bersifat internal yaitu antar 

SKPD se-Kabupaten Purworejo maupun yang bersifat eksternal yaitu surat yang 

berasal dari instansi diluar Pemerintah Kabupaten Purworejo. Pengolahan data 

tersebut meliputi proses input data, proses update data, proses delete data, proses 

pencarian data dan pembuatan report.  
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Adapun dalam sebuah pembangunan suatu sistem, terkadang tidak semua 

hal yang telah direncanakan, dianalisis dan dirancang dapat diimplementasikan 

dengan baik. Berikut akan dijelaskan beberapa hal baik yang berhasil di 

implementasikan pada sistem (kelebihan sistem) maupun yang kurang berhasil 

diimplementasikan pada sistem (kekurangan sistem).  

 

3.9.1 Kelebihan Sistem 

a. Sistem keamanan lebih terjamin karena sudah menggunakan authentifikasi 

username dan password sehingga hanya user yang mempunyai account saja 

yang dapat mengakses aplikasi. 

b. Nomor surat dan nomor agenda telah tercipta dengan format tertentu secara 

otomatis. Untuk format nomor surat adalah counter/SKPD/tahun 

(100/HUMAS/2009), sedangkan untuk nomor agenda surat berformat sebagai 

berikut no surat/bulan romawi/counter (100.HUMAS.2009/VI/2009). 

c. Jumlah counter pada nomor surat akan mengikuti banyaknya user yang 

menjadi tujuan pengiriman surat. Sistem juga dapat mengecek nomor surat 

terakhir yang telah dipakai oleh seorang user. Sebagai contoh, user HUMAS 

telah berhasil mengirimkan 10 surat, maka counter pada no surat ketika user 

HUMAS akan mengirim surat kembali akan berada pada angka 11. 

d. Nomor surat untuk tiap user mempunyai perbedaan. Sebagai contoh, misalnya 

user HUMAS mempunyai no surat terakhir 10/HUMAS/2009, maka ketika 

ada user BAPPEDA yang login dan ingin melakukan kegiatan kirim surat 

dimana user BAPPEDA tersebut belum pernah melakukan kirim surat, maka 

nomor surat otomatis mulai dari awal berdasarkan SKPD yang login yaitu 

1/BAPPEDA/2009. 

e. Penomoran surat otomatis akan melakukan reset (kembali ke keadaan awal 

atau 0) ketika tahun berganti. Hal ini tidak demikian dengan nomor agenda 

karena pada nomor agenda telah terdapat informasi tahun. 

f. User dapat melakukan pengiriman surat dengan tujuan pengiriman lebih dari 

satu. 
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g. Terdapat fasilitas untuk preview data surat yang berhasil diterima tanpa harus 

didonwload dan disimpan dahulu. 

h. Terdapat fasilitas untuk mencetak laporan (report) baik per data surat maupun 

keseluruhan data surat. 

i. Teradapat menu berita yang menjadikan Aplikasi Surat Online menjadi lebih 

cantik, dinamis, dan tidak terkesan kaku karena resmi . 

 

3.9.2 Kekurangan Sistem 

a. Aplikasi Surat Online hanya akan berjalan dengan baik jika dibuka 

menggunakan browser Internet Explorer versi 6.0.29. Apabila aplikasi 

dijalankan menggunakan browser Mozilla Firefox versi 2.0, nantinya akan ada 

perubahan baik pada tampilan maupun pada segi content. Sebagai contohnya 

yaitu info waktu (hari, tanggal, jam:menit:detik) tidak dapat ditampilkan pada 

browser Mozilla FireFox versi 2.0. 

b. Dalam menampilkan data surat baik surat yang diterima (inbox) maupun surat 

yang dikirim (outbox) kurang fleksibel. Mungkin akan lebih fleksibel jika 

menggunakan AJAX seperti pada email account yahoo dan gmail. 

c. Belum adanya fasilitas untuk membalas surat (reply). 

d. Tampilan hasil pencetakan data per surat masih standar. Belum adanya format 

pencetakan surat yang lebih fleksibe dimana user dapat menformat sendiri 

ketika akan mencetak surat menyebabkan user harus menyertakan file 

attachment guna memperjelas isi surat 

e. Belum adanya fasilitas pembatasan terhadap file yang akan diattchment. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan implementasi dan analisa sistem yang telah dibahas 

sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Pergantian proses surat menyurat di lingkungan instansi pemerintahan dari 

media kertas menjadi media elektronis menggunakan Aplikasi Surat Online 

selain berfungsi sebagai solusi atas kebijakan pemerintah mengenai 

paperless dalam hal surat menyurat juga sebagai upaya terwujudnya e-

government di Pemerintah Kabupaten Purworejo guna terciptanya 

pemerintahan yang lebih baik (good governance). 

b. Aplikasi Surat Online adalah aplikasi berbasis web yang memfasilitasi 

seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam melakukan proses 

surat menyurat elektronis sebagai pengganti proses surat menyurat dengan 

media kertas baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal . Hal 

inilah yang kadang menjadi kendala ketika terdapat suatu SKPD kecamatan 

yang tersebar di seluruh Kabupaten Purworejo belum terhubung dengan 

internet, jika demikian kecamatan yang semula merupakan salah satu SKPD 

( bersifat internal ) seolah-olah menjadi bersifat eksternal dan menjadikan 

pengimplementasian aplikasi ini kurang tepat sasaran. Hal lain yang 

menjadikan kendala implementasi adalah belum adanya fasilitas disposisi 

yang berfungsi untuk mengontrol proses aliran surat yang diterima. 

 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran agar pada tahap 

selanjutnya dilakukan pengembangan sistem antara lain meliputi : 

a. Perlu adanya pengembangan aplikasi pada sisi user (pengguna) aplikasi 

terutama pada tingkatan level pengguna agar dapat teridentifikasi dengan 
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lebih jelas guna membedakan antara yang bersifat internal dan eksternal 

Pemerintah Kabupaten Purworejo. 

b. Perlu adanya fasilitas disposisi surat agar proses aliran surat yang masuk 

(yang diterima) nantinya akan lebih terkontrol.  
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VERSI 1 
 

Feature Error  
1. Keamanan aplikasi sudah terjamin 

dengan adanya authentikasi 
username dan password. 

1
. 

Keamanan ternyata belum begitu 
terjamin. dibuktikan dengan user 
yang dapat mengakses halaman 
admin begitupun sebaliknya. 

2. Aplikasi dapat melakukan 
pengolahan data, seperti: input data, 
update data, delete data. 

2
. 

Daya dukung browser belum optimal 

3. Penomoran surat dan penomoran 
agenda surat telah tercipta dengan 
format tertentu secara otomatis. 

3
. 

Proses Edit pada manajemen modul 
sebaiknya dihilangkan saja. 

4. Jumlah counter pada nomor surat dan 
nomor agenda surat akan bertambah 
mengikuti banyaknya user SKPD 
yang menjadi tujuan pengiriman 
surat. 

4
.  

Inputan spasi masih diterima dan 
dapat disimpan ke database 

5. Nomor surat untuk tiap user SKPD 
mempunyai perbedaan. 

5
. 

Belum adanya validasi alamat email 

6. Penomoran surat otomatis akan 
melakukan reset ketika tahun 
berganti. 

6
. 

Belum adanya validasi tanggal. 
(30/31 Februari masih diterima dan 
dapat disimpan di database) 

7. User SKPD dapat mengirimkan surat 
dengan tujuan pengiriman  lebih dari 
1. 

7
. 

Surat yang bersifat internal lebih baik 
jika terdapat fasilitas preview biasa 
(bukan dengan PDF) 

8. Terdapat fasilitas pencarian 
(searching) 

8
. 

Tanggal surat yang bersifat internal 
sebaiknya berdasarkan tanggal sistem 
PC. 

9. Terdapat fasilitas cetak laporan baik 
per data surat maupun  keseluruhan 
data surat. 

9
. 

Pada menu Edit user, sebaiknya 
username nya disabled (tidak dapat 
diubah). 

10. Terdapat menu berita sehingga 10. Masih adanya auto increment untuk 
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menjadikan aplikasi surat online 
lebih interaktif dan tidak terkesan 
kaku karena resmi. 

ID dan primary key yang sebenarnya 
kurang sesuai. 

  11. Belum adanya menu surat keluar 
yang bersifat eksternal 

  12. Max length untuk nomor telepon. 

  13. Buat username dan password pribadi 
untuk database di Localhost. 

 
Keterangan 

Untuk point daya dukung browser belum optimal, berikut penjelasan masing-

masing browser : 

a. Untuk tampilan maksimal pada browser Internet Explorer 6.0.2900.2180 

b. Untuk tampilan yang belum maksimal pada browser dibawah ini : 

i. Mozilla Firefox  2.0.0.1. 

ii. Mozilla Firefox  3.0.4 

iii. Mozilla Firefox  3.5 Beta 4 

iv. Opera version  9.64.10487.0 
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VERSI 2 
 

Feature Error  
1. Sama dengan versi 1 dari point 1- 10. 1. Daya dukung browser belum optimal 
2. Keamanan sistem sudah diperbaiki. 

User tidak dapat mengakses halaman 
admin begitupun sebaliknya. 

2. Masih adanya auto increment untuk 
ID dan primary key yang sebenarnya 
kurang sesuai. 

3. Proses Edit pada manajemen modul 
sudah dihilangkan. 

  

4. Adanya validasi inputan spasi sebelum 
data disimpan ke database. 

  

5. Adanya validasi inputan alamat email 
sebelum data disimpan ke database. 

  

6. Adanya validasi tanggal sebelum data 
disimpan ke database.. (30/31 Februari 
dianggap tanggal tidak valid) 

  

7. Adanya preview (lihat) untuk surat 
yang bersifat internal. 

  

8. Tanggal surat yang bersifat internal 
sudah mengikuti tanggal sistem PC. 

  

9. Pada menu Edit user, username tidak 
dapat diubah. 

  

10
. 

adanya menu surat keluar yang 
bersifat eksternal. 

  

11
. 

Nomor telepon sudah dibatasi menjadi 
12 digit. 

  

12
. 

Berhasil membuat username dan 
password pribadi untuk database di 
Localhost. 
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VERSI 3 

 
Feature Error 

1. Sama dengan versi 1 dari point 1- 
10. 

1. Validasi email kurang akurat, 
karena masih bisa memasukkan 
alamat email dengan double ”@”. 

2. Keamanan sistem sudah 
diperbaiki. User tidak dapat 
mengakses halaman admin 
begitupun sebaliknya. 

2. Belum adanya validasi inputan 
perihal (tidak boleh diisikan 1 kata 
saja) 

3. Proses Edit pada manajemen 
modul sudah dihilangkan. 

3. Belum adanya validasi inputan 
checkbox pada user yang akan 
menjadi tujuan pengiriman surat. 

4. Adanya validasi inputan spasi 
sebelum data disimpan ke 
database. 

4. Daya dukung browser belum 
optimal 

5. Adanya validasi inputan alamat 
email sebelum data disimpan ke 
database. 

5. Masih adanya auto increment 
untuk ID dan primary key yang 
sebenarnya kurang sesuai. 

6. Adanya validasi tanggal sebelum 
data disimpan ke database.. (30/31 
Februari dianggap tanggal tidak 
valid) 

  

7. Adanya preview (lihat) untuk surat 
yang bersifat internal. 

  

8. Tanggal surat yang bersifat 
internal sudah mengikuti tanggal 
sistem PC. 

  

9. Pada menu Edit user, username 
tidak dapat diubah. 

  

10. adanya menu surat keluar yang 
bersifat eksternal. 

  

11. Nomor telepon sudah dibatasi 
menjadi 12 digit. 

  

12. Berhasil membuat username dan 
password pribadi untuk database 
di Localhost. 
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VERSI 4 

 
Feature Error 

1. Sama dengan versi 1 dari point 1- 
10. 

1. Belum adanya validasi inputan 
perihal (tidak boleh diisikan 1 kata 
saja) 

2. Keamanan sistem sudah 
diperbaiki. User tidak dapat 
mengakses halaman admin 
begitupun sebaliknya. 

2. Daya dukung browser belum 
optimal 

3. Proses Edit pada manajemen 
modul sudah dihilangkan. 

3. Masih adanya auto increment 
untuk ID dan primary key yang 
sebenarnya kurang sesuai. 

4. Adanya validasi inputan spasi 
sebelum data disimpan ke 
database. 

  

5. Adanya validasi inputan alamat 
email sebelum data disimpan ke 
database. 

  

6. Adanya validasi tanggal sebelum 
data disimpan ke database.. (30/31 
Februari dianggap tanggal tidak 
valid) 

  

7. Adanya preview (lihat) untuk surat 
yang bersifat internal. 

  

8. Tanggal surat yang bersifat 
internal sudah mengikuti tanggal 
sistem PC. 

  

9. Pada menu Edit user, username 
tidak dapat diubah. 

  

10. adanya menu surat keluar yang 
bersifat eksternal. 

  

11. Adanya validasi checkbox pada  
pada user yang akan menjadi 
tujuan pengiriman surat 

  

12. Validasi email sudah akurat, jika 
memasukkan alamat email dengan 
double ”@” tidak diterima. 
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