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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan mahasiswa mengetahui informasi 

surat yang diajukan melalui birokrasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin 

Makassar telah selesai atau tidak. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian 

membuat suatu aplikasi yang disebut Sistem Administrassi Persuratan Digital Mobile 

pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, yang bertujuan untuk 

membantu mahasiswa menyelesaikan surat dan memberikan informasi penyelesaian 

surat.Perancangan dalam membangun sistem ini terbagi atas use case diagram, class 

diagram, sequence diagram, activity diagram, Entity Relationship diagram, 

flowchart, struktur navigasi dan perancangan antarmuka. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan Design and Creation. Metode 

pengumpulan data wawancara dan observasi. Metode perancangan yang digunakan 

adalah waterfall dan teknik pengujian yang digunakan adalah whitebox dengan 

memasukkan listing coding menggunakan rumus dengan bernilai benar, blackbox  

dengan pengujian setiap menu-menu dengan memasukkan data bernilai benar dan 

kousioner dari sejumlah pertanyaan kepada responden. Penelitian ini menghasilkan 

sistem administrasi persuratan dalam bentuk digital mobile yang mampu memberi 

informasi penyelesaian surat. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi ini sudah dapat berfungsi sesuai tujuannya untuk mempercepat 

penyelesaian surat dan mempermudah mahasiswa mendapatkan informasi 

penyelesaian surat di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan 

login menggunakan akun sendiri dan aplikasi ini hanya dapat digunakan jika ada 

koneksi internet.  

 

  

 

 

Kata Kunci: Surat, Mahasiswa,Android. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Surat merupakan alat komunikasi tertulis yang disusun secara singkat dan 

sistematis. Kegiatan saling berkirim surat dari seseorang kepada orang lain atau dari 

organisasi kepada organisasi disebut surat-menyurat atau korespondensi. Para 

pelakunya disebut koresponden. Fungsinya mencakup lima hal: sarana 

pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan, alat bukti tertulis, alat 

pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. (Su’uddin,2012)  

Ada beberapa jenis surat yang  dibuat surat oleh mahasiswa di akademik Fakultas 

Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Jenis surat tersebut adalah: surat aktif 

kuliah, surat kelakuan baik, surat loyalitas, surat keterangan pernah kuliah, surat cuti 

akademik, surat pindah, surat izin penelitian, surat praktek pengalaman lapangan, 

surat peminjaman alat, surat peminjaman pemakaian gedung/ruangan, surat 

keterangan beasiswa, surat keterangan penyelesaian studi, surat keterangan pemilihan 

mahasiswa, surat keterangan konfren, surat keterangan proposal, surat keterangan 

pembimbing, surat keterangan munaqasyah, surat keterangan hasil, surat keterangan 

kartu rencana studi dan surat keterangan hasil studi. 

Proses pembuatan surat yang diminta mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi 

adalah sebagai berikut: mahasiswa mengisi form yang telah disediakan dan 

menyerahkan ke pejabat fungsional umum untuk mendata dan memberi lembar
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disposisi untuk diserahkan kedekan. Dekan memberi disposisi berdasarkan jenis 

surat. Wakil dekan satu atau wakil dekan tiga melanjutkan disposisi ke kepala bagian 

tatausaha untuk meneliti surat tersebut perlu ditindaklanjuti atau tidak. Jika tidak 

perlu ditindak lanjuti akan diserahkan kepala pejabat pengadministrasian dan 

dokumen untuk diarsipkan pada file surat masuk. 

 Jika perlu ditindaklanjuti diserahkan ke kepala sub bagian untuk menverifikasi 

surat selanjutnya diserahkan ke pejabat fungsional umum untuk dibuat surat balasan. 

Pengelola administrasi dan dokumen membuat surat dalam bentuk print out dan 

diserahkan ke kepala sub bagian umum untuk melakukan verifikasi jika konsep 

belum memenuhi kriteria maka akan diserahkan kembali untuk diperbaiki. Jika telah 

memenuhi kriteria akan diserahkan ke bagian tatausaha dan wakil dekan satu atau 

wakil dekan tiga kemudian diserahkan ke Dekan untuk pemberian tandatangan. 

Pejabat fungsional umum menerima surat yang sudah di tandatangani untuk 

pemberian nomor dan stempel kemudian diserahkan kemahasiswa. 

Karena panjangnya proses dan terkendalanya surat di Dekan atau pejabat 

fungsional umum karena pejabat fungsional umum dan Dekan tidak ada ditempat 

pada saat pemberian tandatangan, paraf dan disposisi maka penyelesaian surat 

membutuhkan waktu yang sangat lama dan banyaknya waktu yang terbuang dengan 

sia-sia. Hal tersebut senada dengan firman Allah swt di dalam Al-Qur’an salah 

satunya pada QS. Al-Ashr/103:1-3: 
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ْنَساَنِلَف يُِخْسٍرِِ(١)َواْلعَْصرِ  ِاْْل  َِوتََواَصْواِِ(٢)إ نَّ ال َحات  لُواِالصَّ يَنِآََمنُواَِوَعم  ِالَّذ  إ َّلَّ

ْبر َِوتََواَصْواِب الصَّ (٣)ب اْلَحق ِّ  

Terjemahnya: 

Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, 

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-

menasihati supaya menaati kebenaran.(Departemen Agama, 2008) 

Dalam tafsir Al Misbah dijelaskan bahwa : Dari ayat Al-qur’an diatas dijelaskan 

bahwaAl-‘Ashr berarti masa yang di dalamnya berbagai aktifitas  anak cucu Adam 

berlangsung, baik dalam wujud kebaikan maupun keburukan. Imam Malik 

meriwayatkan dari Zaid bin Aslam: “Kata al-‘Ashr berarti shalat ‘Ashar.” Dengan 

demikian, Allah Ta’ala telah bersumpah dengan masa tersebut bahwa manusia itu 

dalam kerugian, yakni benar-benar merugi dan binasa. Illal ladziina aamanuu 

wa’amilush shaalihaat (“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

shalih”). Dengan demikian Allah memberikan pengecualian dari kerugian itu bagi 

orang-orang yang beriman dengan hati mereka dan mengerjakan amal shalih  melalui 

anggota tubuhnya. Wa tawaa shaubil haqqi (“Dan nasehat-menasehati supaya 

mentaati kebenaran”) yaitu mewujudkan semua bentuk ketaatan dan meninggalkan 

semua yang diharamkan. Wa tawaa shaubish shabr (“Dan nasehat-menasehati supaya 

menetapi kesabaran.”) yakni bersabar atas segala macam cobaan, takdir, serta 

gangguan yang dilancarkan kepada orang-orang yang menegakkan amar ma’ruf nahi 

munkar. ( Shihab, 2009) 
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Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah swt tidak suka dengan orang-orang 

yang suka mengulur-ngulur waktu dan menunda-nunda pekerjaan. Karena bukan saja 

merugikan diri tetapi juga dapat merugikan orang lain. Jika ayat tersebut dikaitkan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka mahasiswa perlu melakukan 

perubahan cara dalam pembuatan surat di Fakultas Sains dan Teknologi. 

Selain itu dalam pembuatan surat di akademik Fakultas Sains dan Teknologi selain 

dekan dan Pejabat Fungsional umum yang menjadikan surat terkendala, mahasiswa 

juga mengeluh karena tidak mendapatkan info dan dipersulit dalam penyelesaian 

surat sehingga banyaknya mahasiswa yang mengeluh akan hal tersebut, karena 

banyaknya waktu yang terbuang hanya karena pengurusan surat yang tidak ada 

kepastian penyelesaian yang jelas. Karena banyaknya keluhan dan kesulitan yang di 

rasakan mahasiswa hal tersebut senada dengan firman Allah swt di dalam Al-Qur’an 

salah satunya pada QS.Ash Sharh /94 : 1-8: 

ِ َِصۡدَرَك ِلََك ِنَۡشَرۡح ١ِأَلَۡم ِِ ۡزَرَك ِو  َِعنَك ٢َِِوَوَضۡعنَا ِأَنقََضَِظۡهَرَك ٓي ٣ِِٱلَّذ 

َِِوَرفَۡعنَا ۡكَرَك ِذ  ٤ِلََك ِِ ِيُۡسًرا ِٱۡلعُۡسر  َِمَع ٥ِِفَإ نَّ ِيُۡسٗرا ِٱۡلعُۡسر  َِمَع ٦ِإ نَّ فَإ ذَاِِ

٨َِِوإ لَٰىَِربِّ َكِفَٱۡرَغب٧ِِِفََرۡغَتِفَٱنَصۡبِ

Terjemahnya : 

 

Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?,dan Kami telah 

menghilangkan daripadamu bebanmu,yang memberatkan punggungmu?dan 

Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu,karena Sesungguhnya sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan.Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan.Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,dan hanya kepada 

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.(Departemen Agama, 2008) 
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Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman menyebutkan nikmat-Nya kepada Rasul-

Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Yakni dengan kenabian dan lainnya. Menurut 

Syaikh As Sa’diy maksudnya adalah, “Bukankah Kami telah meluaskan dadamu 

untuk menerima syariat agama dan berdakwah kepada Allah, memiliki sifat berakhlak 

mulia, menghadap (hati) kepada akhirat dan memudahkan kebaikan, sehingga tidak 

menjadi sempit dan berat yang (keadaannya) tidak tunduk kepada kebaikan dan 

hampir tidak ditemukan kelapangan.” Wizr di ayat ini bisa diartikan dengan ‘dosa’, 

yakni “Bukankah Kami telah menggugurkan dosamu.” Hal ini sebagaimana firman 

Allah Ta’ala, “Agar Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah 

lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan 

memimpin kamu kepada jalan yang lurus”(Terj.Al Fat-h: 2). Ada pula yang 

berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan beban di sini ialah kesusahan-kesusahan 

yang diderita Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dalam menyampaikan 

risalah.  

Di samping itu, beliau sangat dicintai, dimuliakan dan dibesarkan di hati umatnya 

setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala. Ini merupakan kabar gembira untuk Nabi 

Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu bahwa setiap kali beliau mendapatkan 

kesulitan, maka beliau akan mendapatkan kemudahan setelahnya, dan bahwa betapa 

pun besar kesusahan yang beliau alami, maka setelahnya beliau akan merasakan 

kemudahan. Oleh karena itu, sebelumnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 

merasakan kesulitan dan penderitaan dari orang-orang kafir, selanjutnya Beliau 

mendapatkan kemudahan dengan diberi-Nya kemenangan atas mereka.  
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 Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan Rasul-Nya, demikian pula kaum 

mukmin untuk bersyukur kepada-Nya dan mengerjakan kewajiban dari nikmat itu. 

Sebagian mufassir menafsirkan, bahwa apabila kamu (Muhammad) telah selesai 

berdakwah, maka beribadahlah kepada Allah; apabila kamu telah selesai mengerjakan 

urusan dunia, maka kerjakanlah urusan akhirat, atau apabila kamu telah selesai dari 

kesibukan dunia, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah dan berdoa. Ada 

pula yang berpendapat, bahwa maksudnya adalah, apabila kamu telah selesai 

mengerjakan shalat, maka berdoalah. Orang yang berpendapat demikian, berdalih 

dengan pendapat tafsir ini, bahwa disyariatkan berdoa dan berdzikr setelah shalat 

fardhu. Yakni perbesarlah harapanmu agar doamu dikabulkan dan ibadahmu diterima, 

dan janganlah engkau termasuk orang yang apabila telah selesai melakukan sesuatu, 

ia malah bermain-main dan berpaling dari Tuhan mereka dan dari mengingat-Nya 

sehingga engkau termasuk orang-orang yang rugi.( Shihab, 2009)  

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah swt tidak suka membebankan 

sesamanya. Karena mempersulit dan tidak memberikan info mahasiswa itu dapat 

merugikan dan banyak waktu yang terbuang dengan percuma. Jika ayat tersebut 

dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan maka mahasiswa perlu melakukan cara 

dalam pemberian informasi penyelesaian surat. Karena Allah swt menjanjikan 

sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan. Maka dari itu bersabarlah dan kepada Allah 

swt berharap. 
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Akan tetapi, walaupun kemajuan surat menyurat telah banyak dicapai dewasa ini 

maka ciri khas surat sebagai alat komunikasi dibanding dengan alat komunikasi 

lainnya tetap ada. Yakni, surat tetap merupakan alat komunikasi yang 

mempergunakan bahasa tulisan dan kertas sebagai medianya. 

Perkembangan teknologi pada masa kini yang terus berkembang, sehingga 

membuat internet serta banyak sosial media juga semakin berkembang. Walaupun 

belum ke seluruh bagian Indonesia, namun hal-hal berbau kemajuan teknologi 

tersebut telah tersebar ke hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kebanyakan 

orang yang mengakses internet atupun sosial medi di Indonesia ini adalah mereka 

yang menggunakan handphone. 

Kini terasa seperti tidak ada batasan dengan orang lain meski berjarak ratusan ribu 

kilometer dari lokasi seseorang. Hal itu terjadi karena kemajuan di teknologi masa 

kini. Kini khususnya di Indonesia, banyak sekali manusia yang bergantung pada 

teknologi dan sangat sulit untuk lepas dari hal-hal seputar teknologi. Bahkan bisa 

dibilang di era ini bila seseorang tidak menggunakan teknologi-teknologi tersebut, 

orang tersebut tidak dapat diterima dengan baik di lingkungannya. Kemajuan 

teknologi dalam berkomunikasi masa kini telah membawa banyak dampak serta 

perubahan dalam masyarakat.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirancang sebuah Sistem Administrasi 

Persuratan Digital Mobile pada Fakultas Sain dan Teknologi UIN Alauddin untuk 

mempermudah dengan bantuan teknologi informasi, segala proses pengolahan data 
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dalam sistem bisa dilakukan di berbagai tempat yang berbeda sehingga bisa lebih 

efektif dan efisien. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka fokus 

permasalahan adalah bagaimana cara merancang dan membangun Sistem 

Administrasi persuratan digital mobile pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN 

Alauddin Makassar? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pembahasan yang terfokus 

sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sistem administrasi persuratan digital mobile ini digunakan pada Fakultas 

Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. 

2. Sistem persuratan ini mempercepat pemberian disposisi dan tanda tangan. 

3. Sistem ini memberikan panduan dan informasi penyelesaian surat.  

4. Aplikasi ini berjalan pada mobile berbasis Android minimal versi 4.4 Kitkat. 

5. Target pengguna ini adalah mahasiswa untuk mengetahui penyelesaian surat 

dan informasi surat yang dibuat sedangkan PFU (Pejabat Fungsional 

Umum/Pengadministrasian) untuk mendata surat yang dibuat mahasiswa. 

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta 

menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan 
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yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus 

dalam penelitian adalah: 

1. Sistem administrasi persuratan digital mobil digunakan di Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN Alauddin Makassar karena untuk mempermudah pembuatan 

surat dan mendapatkan informasi penyelesaian surat.  

2. Sistem persuratan ini dibuat untuk menampilakan tahap-tahap pemberian 

disposisi dan tanda tangan yang dilakukan oleh Staf dan Dekan. 

3. Aplikasi ini memberikan panduan dan informasi bagaimana cara menjalankan 

aplikasi tersebut. 

4. Aplikasi administrasi persuratan ini berbasis android minimal versi 4.4 Kitkat 

karena cuman versi 4.4 Kitkat yang mendukung aplikasi ini selain versi 4.4 

Kitkat tidak bisa dan hanya dapat diakses menggunakan internet. 

5. Target pengguna sistem administrasi persuratan adalah mahasiswa sebagai 

user untuk mendapatkan penyelesaian surat dan informasi surat yang dibuat, 

sedangkan PFU (Pejabat Fungsional Umum/Pengadministrasian) sebagai 

admin untuk mendata surat yang di ajuhkan oleh mahasiswa. 

D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu 

Berkaca dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, penggunaan telepon 

genggam akan lebih efektif digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi dan 

memudahkan kegiatan yang akan dilakukan. Aplikasi ini akan membantu user 
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mendapatkan informasi khususnya sebagai penunjang keputusan dalam mendapatkan 

informasi penyelesaian surat. 

Ada banyak aplikasi penunjang keputusan yang telah digunakan di dunia. Akan 

tetapi metode dan media yang digunakan tentunya tidak sama, pengaruh budaya, 

kebutuhan, perilaku masyarakat yang berbeda-beda dan juga perkembangan teknologi 

yang pesat membuat banyak sarana yang memungkinkan untuk digunakan sebagai 

media penunjang keputusan. Beberapa aplikasi penunjang keputusan sebelumnya 

antara lain : 

Beberapa referensi yang diambil dari penelitian sebelumnya yang berhubungan 

dengan penelitian ini, diantaranya adalah “Sistem Administrasi Tata Persuratan di 

pusat Reaktor Serbaguna” penelitian ini merupakan suatu aplikasi komputer berbasis 

teknologi informasi yang dirancang sebagai alat bantu dalam proses administrasi 

persuratan dan kearsipan yang bertujuan untuk mempercepat pengiriman informasi 

tanpa menggunakan media kertas, disamping mengurangi biaya operasional dalam 

penyediaan kertas, serta mampu memberikan informasi secara cepat dan tepat yaitu 

untuk merubah sistem pencatatan surat masuk dan surat keluar yang dahulu dilakukan 

secara manual, yang mempunyai banyak kelemahan diantaranya keterlambatan 

informasi yang didapat, hilangnya data karena tercecer, dan sulitnya penemuan 

kembali surat/arsip dalam rangka penyediaan informasi sebagai data dalam 

melakukan suatu kegiatan.(Suhana,2013) 
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Persamaannya adalah sistem ini sama-sama memberikan informasi dan 

mempercepat sistem persuratan. Perbedaannya dengan aplikasi yang dirancang 

penulis yaitu pada subjek penelitian. Penelitian sebelumnya sasaran aplikasinya 

adalah Reaktor Serbaguna dan menggunakan sistem administrasi tata persuratan 

berbasis teknologi informasi sedangkan penulis fokus pada Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN Alauddin Makassar dan menggunakan Sistem persuratan digital 

Mobile. 

Penelitian Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Romadhona Putri 

(2010) dengan tema Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Persuratan 

dengan Dukungan Teknologi SMS Gateway di Fakultas Teknologi Informasi (FTIf) 

ITS Surabaya. Pada penelitian ini Memudahkan proses pengelolaan surat masuk dan 

keluar di FTIf, Menjadi solusi dari masalah ketidakpastian waktu yang dibutuhkan 

dalam proses varifikasi draft surat, Monitoring posisi/status surat dapat diketahui oleh 

pemohon surat melalui SMS Verifikator akan mendapat notifikasi berupa SMS, 

Pengarsipan surat dilakukan secara penyimpanan dokumen elektronik atau softcopy.  

Persamaan dari sistem yang dibuat adalah sama-sama menggunakan koneksi 

internet dan sistem pembuatan surat tidak menggunakan lagi kertas untuk memberi 

informasi. Perbedaannya dengan aplikasi yang dirancang penulis yaitu pada subjek 

penelitian. Penelitian sebelumnya sasaran aplikasinya adalah di Fakultas Teknologi 

Informasi (FTIf) ITS Surabaya dan menggunakan Rancang Bangun Sistem Informasi 

Manajemen Persuratan dengan Dukungan Teknologi SMSGateway sedangkan penulis 

fokus pada Fakultas Sains dan Teknologi dan menggunakan tanda tangan atau paraf 
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dengan digital mobile yang bersistem operasi Android dan membutuhkan koneksi 

internet.  

E. Tujuan dan Kegunaan peneliti 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan 

dari penelitian adalah merancang dan membangun Sistem Administrasi persuratan 

digital mobile pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar sehingga 

mempercepat penyelesaian surat dan mempermudah mahasiswa mendapatkan 

informasi penyelesaian surat. 

2.  Manfaat penelitian 

Diharapkan dengan kegunaan pada penelitian ini dapat diambil beberapa 

manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan, wawasan serta mengembangkan daya nalar dalam 

pengembangan sistem dan dapat memberikan suatu referensi yang berguna untuk 

kemajuan teknologi serta untuk pengembangan oleh para peneliti yang akan datang. 

b. Manfaat Praktis 

Sebagai media yang dapat memudahkan mahasiswa Fakultas Sain dan Teknologi 

untuk mengetahui tahap-tahap dalam proses pembuatan surat serta memberikan 

informasi dalam penyelesaian surat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Sistem 

Sistem berasal dari bahasa Latin systēma atau bahasa Yunani sustēma yang 

berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan 

bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sistem juga 

merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam 

suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Contoh sistem adalah sistem 

pemerintahan Singapura, sistem tata surya, sistem ekskresi pada manusia, sistem 

komputer, dan lain-lain. Banyak ahli yang mengemukakan tentang definisi sistem 

yang dapat dijadikan referensi. Berikut adalah beberapa pengertian sistem menurut 

para ahli (Alfiasca,2012). 

1. Menurut L. James Havery 

Sistem merupakan prosedur logis dan rasional guna melakukan atau 

merancang suatau rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. 

2. Menurut Gordon B. Davis 

Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang 

beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran dan maksud.

http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/01/sistem-pemerintahan-singapura-artikel.html
http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/01/sistem-pemerintahan-singapura-artikel.html
http://hedisasrawan.blogspot.com/2012/07/sistem-ekskresi-pada-manusia-rangkuman.html
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3. Menurut Prajudi  

Pengertian sistem merupakan suatu jaringan dari pada prosedur-prosedur yang 

berhubugan dengan satu sama lain menurut skema atau pola yang utama dari 

suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan. 

B. Administrasi 

Kata administrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu administrare yang artinya 

pengabdian atau pelayanan. Terdapat dua pengertian administrasi yaitu dalam 

pengertian yang sempit, administrasi ialah suatu kegiatan penyusunan dan pencatatan 

sebuah data dan informasi dengan sistematis yang bertujuan untuk menyediakan 

berbagai keterangan dan juga memudahkan untuk memperolehnya kembali baik 

sebagian atau keseluruhan. Sedangkan dalam arti yang luas, administrasi adalah 

suatu kegiatan berkaitan dengan kerja sama yang dilakukan oleh suatu kelompok 

berdasarkan pembagian tugas atau kerja dengan mendayagunakan seluruh sumber 

daya yang dimiliki untuk menggapai tujuan tertentu. Berikut pengertian administrasi 

menurut beberapa ahli (Yuanita,2010). 

1. Soewarno Handayaningrat  

Mengungkapkan bahwa administrasi adalah kegiatan ketatausahaan yang 

terdiri dari berbagai kegiatan seperti pembukuan baik penghitungan, 

pencatatan atau yang lainnya dengan tujuan untuk menyediakan informasi 

yang dibutuhkan. Sedangkan dala arti yang sempit, menurutnya administrasi 
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merupakan kegiatan catat mencatat atau pembukuan, surat menyurat atau 

lainnya yang berkaitan dengan ketatausahaan. 

2. W.H.Evans 

Administrasi merupakan fungsi yang berkaitan dengan manajemen dan 

pengarahan segala tahap operasi perusahaan yang berkenaan dengan 

pengolahan keterangan, komunikasi dan juga ingatan organisasi. 

3. Ulbert  

Menurutnya administrasi ini merupakan istilah lain dari tata usaha dimana 

sebagian penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis 

baik internal atau eksternal dengan tujuan menyediakan keterangan dan 

memudahkan dalam memperoleh data baik sebagian maupun secara 

menyeluruh. 

4. GeorgeTerry 

Mengemukakan bahwa administrasi merupakan sebuah proses perencanaan, 

pengendalian, pengorganisasian, dan penggerakkan kepada orang-orang 

yangmelaksanakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

5. William 

Administrasi merupakan salah satu cabangilmu manajemen yangmengenai 

pelaksanaan pekerjaan kantoran secara efesien, dimana dan kapan 

pekerjaannya harus dilaksanakan. (Yuanita,2010). 
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C. Surat 

Surat merupakan alat komunikasi tertulis yang disusun secara singkat dan 

sistematis. Kegiatan saling berkirim surat dari seseorang kepada orang lain atau dari 

organisasi kepada organisasi disebut surat-menyurat atau korespondensi. Para 

pelakunya disebut koresponden.Fungsinya mencakup lima hal: sarana pemberitahuan, 

permintaan, buah pikiran, dan gagasan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti 

historis, dan pedoman kerja. 

 Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi/perusahaan 

yang berasal dari seseorang atau organisasi. Sedangkan SuratKeluar adalah surat-

surat yang dikeluarkan/dibuat suatu organisasi/perusahaan untuk dikirimkan kepada 

pihak lain, baik perseorangan maupun kelompok. Pengertian surat menurut para ahli 

(Su’uddin,2012) : 

1. S Hijadat 

Surat adalah seheli kertas atau lebih dimana dituliskan suata pernyataan atau 

berita atau sesuatu yang hendak orang nyatakan, berikan, atau tanyakan pada 

orang lain. 

2. Prajudi Atmosudirdjo 

Surat adalah helai kertas yang ditulis atas nama pribadi penulis atau atas nama 

kedudukannya dalam organisasi yang di tujukan pada alamat tertentu dan 

memuat bahan komunikasi. 
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3. Diana Nababab  

Surat merupakan alat komunikasi yang disajikan secara tertulis. Surat harus 

disajikan dengan baik karena surta secara tidak langsung memberikan 

gambaran tentang pribadi pengirimnya. 

4. Djoko Purwanto  

Surat adalah sarana kounikasi yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi tertulis oleh suatau pihak kepada pihak lain baik yang berkaitan 

dengan kegiatan bisnis maupun non bisnis. (Su’uddin,2012) 

D. Digital 

Digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan 

yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua 

keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau, tetapi transmisi 

dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif 

dekat. Biasanya sinyal ini juga dikenal dengan sinyal diskret. Sinyal yang mempunyai 

dua keadaan ini biasa disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas pada sinyal 

digital. Sebuah bit dapat berupa nol (0) atau satu (1). Kemungkinan nilai untuk 

sebuah bit adalah 2 buah (21). Kemungkinan nilai untuk 2 bit adalah sebanyak 4 (22), 

berupa 00, 01, 10, dan 11. Secara umum, jumlah kemungkinan nilai yang terbentuk 

oleh kombinasi n bit adalah sebesar 2n buah. Teknologi digital memiliki beberapa 

keistimewaan unik yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog, yaitu : 
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1. Mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang 

mengakibatkan informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi.  

2. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi 

kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri.  

3.  Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam 

berbagai bentuk. 

4. Dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan 

mengirimkannya secara interaktif. (Budijiyanto, 2012). 

Pada saat ini semakin banyak penggunaan teknik analog dan digital dalam suatu 

sistem untuk memanfaatkan keunggulan masing- masing. Tahapan terpenting adalah 

menentukan bagian mana yang menggunakan teknik analog dan bagian mana yang 

menggunakan teknik digital. Dan dapat diramalkan di masa depan bahwa teknik 

digital akan menjadi lebih murah dan berkualitas. (Budijiyanto, 2012). 

E. Mobile 

Aplikasi mobile adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan melakukan 

mobilitas dengan menggunakan perlengkapan seperti PDA, telepon seluler atau 

handphone. Dengan menggunakan aplikasi mobile dapat dengan mudah melakukan 

berbagai macam aktifitas mulai dari hiburan, berjualan, belajar, mengerjakan 

pekerjaan kantor, browsing dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Bentley, 

aplikasi mobile adalah sebuah bahasa pemrograman yang mempresentasikan apa yang 

https://plus.google.com/104409189166942212430
https://plus.google.com/104409189166942212430
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seharusnya dilakukan oleh perangkat lunak atau bagaimana suatu proses perangkat 

lunak seharusnya menyelesaikan tugasnya. 

Adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan keadaan genetic dari suatu 

individu atau sekumpulan individu populasi. Genotip dapat merujuk pada 

keadaangenetik suatu lokus maupun keseluruhan bahan genetik yang dibawa oleh 

kromosom.  

F. Android 

Android merupakan sistem operasi berbasis linux yang bersifat terbuka (open 

source) dan dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti smartphone dan 

computer tablet. Android dikembangkan oleh Android, Inc,. dengan dukungan 

finansial dari google yang kemudian dibeli pada tahun 2005. Android dirilis secara 

resmi pada tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance. 

Tampilan Android didasarkan pada manipulasi langsung, menggunakan masukan 

sentuh yang serupa dengan tindakan di dunia nyata, seperti menggesek, mengetuk, 

mencubit dan membalikkan cubitan untuk memanipulasi obyek di layar. Sifat 

Android yang terbuka telah membuat bermunculannya sejumlah besar komunitas 

pengembang aplikasi untuk menggunakan Android sebagai dasar proyek pembuatan 

aplikasi, dengan menambahkan fitur-fitur baru bagi android pada perangkat yang 

secara resmi dirilis dengan menggunakan sistem operasi lain. (Huda,2014) 

1. Komponen Android 

Berikut ini adalah komponen pada aplikasi Android yaitu : 
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a. Activities, Suatu activity akan menyajikan User Interface (UI) kepada pengguna 

sehingga pengguna dapat melakukan interaksi untuk menjalankan fungsi 

tertentu.Sebuah aplikasi Android bisa jadi hanya memiliki satu activity, tetapi 

umumnya aplikasi memiliki banyak Activity tergantung pada tujuan aplikasi dan 

desain dari aplikasi tersebut. 

b. Service, Service tidak memiliki Graphic User Interface (GUI), tetapi service 

berjalan secara backgrounduntuk melakukan operasi-operasi yang 

longrunning (proses yang memakan waktu cukup lama) atau melakukan operasi 

untuk proses remote. 

c. Broadcast Reciever, Broadcast Reciever berfungsi menerima dan bereaksi untuk 

menyiapkan notifikasi. Broadcast Reciever tidak memiliki User Interface (UI) 

tapi memiliki sebuah Activity untuk merespon informasi yang diterima atau 

kepada pengguna.Broadcast receiver hanyalah pintu gerbang menuju komponen 

lain dan memang dirancang untuk hanya melakukan kerja seminimal mungkin. 

d. Content Provider, Content Provider membuat kumpulan aplikasi data secara 

spesifik sehingga bisa digunakan oleh aplikasi lain. Content providers juga 

berguna untuk membaca dan menulis data yang berstatus private dan tidak 

dibagikan ke suatu aplikasi. 

G. Teknik Informatika 

Fakultas Sains dan Teknologi merupakan salah satu Fakultas yang ada di uin 

alauddin Makassar. Di Fakultas tersebut terdiri beberapa jurusan dimana 4  jurusan 
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teknik dan 5  jurusan Sains. Yang mana Sains terdiri dari matematika, fisika, kimia, 

biologi dan peternakan sedangkan, teknik terdiri dari sistem informasi, teknik 

arsitektur, perencanaan wilayah dan kota, dan teknik informatika. Selain itu setiap 

kegiatan birokrasi persuratan yang terjadi di Fakultas Sains dan Teknologi hanya 

terpusat pada sistem akademik yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi.  

Sehingga dalam pembuatan surat di Fakultas Sains dan Teknologi harus melalui 

beberapa tahap seperti berikut:  

a. Surat Masuk 

PFU
Pegadministrassian

Dekan

WD

KTU/Jurusan/Prodi

ARSIP

PFU

Distribusi

SOP SURAT MASUK

1

2

3

4B4A

5

 

Gambar II. 1 Surat Masuk 
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Keterangan gambar: 

1. Surat yang masuk terlebih dahulu diproses oleh PFU (Pejabat Fungsional 

Umum/Pengadministrasian) dengan mendata dan memberi lembar disposisi 

selanjutnya diserahkan ke Dekan 

2. Dekan memberi disposisi berdasarkan jenis surat diberikan kepada Wakil 

Dekan. 

3. Wakil Dekan melanjutkan disposisi ke Kabag TU atau ke Prodi 

4. Kabag TU atau Ka.Prodi meneliti apakah surat tersebut perlu 

ditindaklanjuti atau tidak. Jika perlu ditindaklanjuti diserahkan ke 

Kasubbag dan jika tidak diserahkan kepala pejabat pengadministrasi dan 

dokumen. 

A. :Pejabat pengadministrasian dan dokumen menerima surat yang telah   

didisposisi untuk selanjutnya diarsipkan pada file surat masuk. 

B. :Kasubbag memverifikasi surat dari Kabag TU untuk selanjutnya diserahkan 

kepala PFU untuk ditindaklanjuti.  

5. Kasubbag menyerahkan ke PFU (Pranata computer) untuk dibuat surat 

balasan/ditindaklanjuti. 
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b. Surat Keluar 

PFU Kasubbag

Kabag/
TU

WD

Dekan

ARSIP PFU Distribusi

SOP SURAT KELUAR

1

2

3

4

5

6A 6B

 

Gambar II.2 Surat Keluar 

Keterangan gambar: 

1. Pejabat Fungsional Umum/Pegadministrasian (PFU) membuat konsep surat 

dalam bentuk print out dan menyerahkan ke Kasubbag. 
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2. Kasubbang melakukan verifikasi jika konsep surat tersebut belum 

memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Konsep tersebut diserahkan kembali 

ke PFU untuk diperbaiki dan jika telah dinyatakan memenuhi kriteria yang 

dibutuhkan, konsep surat tersebut diserahkan ke Kabag Tatausaha. 

3. Kabag Tatausaha melakukan verifikasi dan memaraf konsep surat 

kemudian diserahkan ke Wakil Dekan. 

4. Wakil Dekan melakukan verifikasi dan memaraf konsep surat kemudian 

diserahkan ke Dekan. 

5. Dekan melakukan penandatangan konsep surat jika surat tersebut telah 

memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Selanjutnya surat yang telah 

ditandatangan ke PFU. 

6. PFU menerima surat yang telah ditandatangani Dekan untuk diberi 

penomoran kemudian digandakan (jika diperlukan). Selanjutnya diberikan 

kepala PFU lainnya untuk didistribusikan dan diarsipkan. 

A : PFU menerima salinan surat keluar untuk diarsipkan 

B : PFU menerima beberapa salinan surat untuk didistribusikan sesuai tujuannya. 

2. Daftar Simbol 

a. Daftar Simbol Flowmap Diagram 

Flowmap atau bagan alir adalah bagan yang menunjukan aliran di dalam program 

atau prosedur sistem secara logika. Flowmap ini berfungsi untuk memodelkan 

masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol 
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tertentu. Pembuatan flowmap ini harus dapat memudahkan bagi pemakai dalam 

memahami alur dari sistem atau transaksi. 

Tabel II.1 Daftar Simbol Flowmap Diagram (Jogiyanto, 2005) 

Simbol Nama Keterangan 
 

Terminator awal / 

akhir program 

Simbol untuk memulai dan mengakhiri 

suatu program 

 

Dokumen 

Menunjukkan dokumen berupa 

dokumen input dan output pada proses 

manual dan proses berbasis computer 

 

 
Proses Manual 

Menunjukkan kegiatan proses yang 

dilakukan secara manual. 

 

Proses Komputer 
Menunjukkan kegiatan proses yang 

dilakukan secara komputerisasi 

 

Arah aliran data 
Menunjukkan arah aliran dokumen antar 

bagian yang terkait pada suatu sistem. 

 

 

 

Penyimpanan 

Manual 

Menunjukkan media penyimpanan data / 

infomasi secara manual 

 

 
Data 

Simbol input/output digunakan untuk 

mewakili data input/output 
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b. Daftar Simbol Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan gambaran scenario dari interaksi antara pengguna 

dengan sistem. Use case diagram menggambarkan hubungan antara aktor dan 

kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi. 

Tabel II.2 Daftar Simbol Use Case Diagram (Booch, 2003) 

 Simbol Nama Keterangan 
 

Actor 

Menspesifikan himpunan peran 

yang pengguna mainkan ketika 

berinteraksi dengan use case. 

 

 

 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil terukur 

bagi suatu actor. 

 

System 

Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem secara 

terbatas. 

 
Unidirectional 

Association 

Menggambarkan relasi antara actor 

dengan use case dan proses 

berbasis computer. 

 

Dependencies or 

Instantitiates 

Menggambarkan kebergantungan 

(dependencies) antar item dalam 

diagram 

 

Generalization 

Menggambarkan relasi lanjut antar 

use case atau menggmabarkan 

struktur pewarisan antar actor 
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c. Daftar Simbol Class Diagram 

Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem dari 

segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. 

Tabel II.3 Daftar Simbol Class Diagram(Booch, 2003) 

Simbol Nama Keterangan 
 

Class 

Blok - blok pembangun pada 

pemrograman berorientasi obyek. 

Terdiri atas 3 bagian. Bagian atas 

adalah bagian nama dari class. Bagian 

tengah mendefinisikan property/atribut  

class. Bagian akhir mendefinisikan 

method- method dari sebuah class.   

 

 
Association Menggambarkan relasi asosiasi 

 

 
Composition Menggambarkan relasi komposisi 

 

 
Dependencies Menggambarkan relasi dependensi 

 

 
Aggregation Menggambarkan relasi agregat 
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c. Daftar Simbol Sequence Diagram 

 Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar 

sistem berupa message terhadap waktu. Pembuatan sequence diagram bertujuan agar 

perancangan aplikasi lebih mudah dan terarah.  

Tabel II.4 Daftar Simbol Sequence Diagram (Booch, 2003) 

Simbol Nama Keterangan 

 

Actor 
Menggambarkan actor pada sequence 

diagram 

 

 
Control 

Menggambarkan unsur kendali pada 

diagram 

 

 

 

Boundary 
Menggambarkan kelas batasan 

(boundary) pada diagram 

 

 
Entity 

Menggambarkan kelas entitas pada 

diagram 

 

 

Dependencies or 

Instantitiates 
Menggambarkan pesan antar dua objek 
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d. Daftar Simbol Activity Diagram 

Activity diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur 

kerjayagmengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas 

tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja 

operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem. 

Tabel II.5 Daftar Simbol Activity Diagram (Booch, 2003) 

Simbol Keterangan 

 Titik awal  

 Titik akhir  

 Activity   

 Pilihan untuk mengambil keputusan  

 

Fork; Digunakan untuk menunjukkan kegiatan 

yang dilakukan secara parallel atau untuk 

menggabungkan dua kegiatan paralel menjadi 

satu.  

 Rake; Menunjukkan adanya dekomposisi  

 Tanda waktu  

 Tanda pengiriman  

 Tanda penerimaan  

 Aliran akhir (FlowFinal)  
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e. Daftar Simbol Flowchart 

Flowchart atau Bagan alir adalah bagan (chart) yang menunjukkan alir  (flow) di 

dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (flowchart) digunakan 

terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. 

Tabel II.6 Daftar Simbol Flowchart (Kristanto, 2003) 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

Terminator 
Permulaan atau akhir 

program 

 Flow Line Arah aliran program 

 

 

Preparation 
Proses inisialisasi atau 

pemberian harga awal 

 

 

Process 
Proses perhitungan atau 

proses pengolahan data 

 Input/Output Data 
Proses input atau output data, 

parameter, informasi 

 
Predefined 

Process 

Permulaan sub program atau 

proses menjalankan sub 

program 

 
Decision 

Perbandingan pernyataan, 

penyeleksian data yang 

memberikan pilihan untuk 

langkah selanjutnya 
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On Page 

Connector 

Penghubung bagian-bagian 

flowchart yang ada pada satu 

halaman 

 Off Page 

Connector 

Penghubung bagian-bagian 

flowchart yang ada pada 

halaman berbeda 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian kualitatif yang digunakan 

adalah Design and Creation. Dalam buku Researching Information Systems and 

Computing yang ditulis oleh (Oates, 2005) menjelaskan bahwa Design and Creation 

merupakan penggabungan antara metodologi penelitian dan metodologi 

pengembangan aplikasi. Penelitian dengan cara Design and Creation sangat cocok 

diterapkan untuk mengelola penelitian ini sebab jenis penelitian ini memungkinkan 

suatu penelitian dapat sejalan dengan pengembangan yang hendak dilakukan terhadap 

suatu penelitian. Adapun lokasi penelitian ini di akademik Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan 

berdasarkan wawancara, ilmu pengetahuan dan teknologi. 

C. Sumber Data 

 Sumber data pada penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber yakni 

kepala bagian administrasi umum Fakultas Sains dan Teknologi. Selain itu juga 

diperolehdengan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis 
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maupun literature lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. 

Selain itu sumber data juga diperoleh dari data online atau internet 

D. Metode pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian untuk aplikasi ini yaitu: 

a. Observasi adalah metode atau cara-cara untuk mengamati keadaan yang wajar dan 

yang sebenarnya. 

b. Studi pustaka adalah motode pengumpulan data yang bersumber dari buku 

referensi, jurnal, paper, website dan bacaan – bacaan yang ada kaitannya dengan 

judul penelitian yang dapat menunjang pemecahan permasalahan yang 

didapatkan dalam penelitian. 

c. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap 

muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber / 

sumber data. 

E. Instrumen Penelitian 

  Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba 

adalah sebagai berikut :  

a. Laptop Toshiba dengan spesifikasi : 

1) Prosesor Intel® Pentium® CPU B980 @2.40Hz 2.40 GHz 

2) RAM 2GB(1,90 GB usable) Memory 
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b. Ponsel Galaxy Grand Dous dengan spesifikasi : 

1) Android versi 4.4 Kitkat 

2) MTK 6589E + VIA CBP 8.2D Quad Core 1,2 Ghz 

3) GPU PowerVR SGX544 

4) Resolusi 1280 x 720 piksel, 5 inchi 

5) Internal 8GB, 1 GB RAM 

2. Perangkat Lunak 

 Dalam menerapkan rancangan yang telah dibuat, dibutuhkan beberapa 

software untuk membuat sistem administrasi persuratan digital mobile yaitu : 

a. Bahasa Pemrograman Java, dalam hal ini digunakan Java Development Kit 

(JDK) 1.6 dan Java Runtime Environment (JRE). 

b. Sistem Operasi Windows 7 (32 atau 64 bit). 

c. Android Software Development Kid (Android SDK), android SDK menyediakan 

development environment dengan semua komponen yang diperlukan. Antara lain 

tools pengembangan, libraries, dokumentasi dan contoh aplikasi serta disertakan 

pula emulator untuk mensimulasikan aplikasi berjalan pada perangkat. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan proses data yang diolah menjadi sesuatu yang 

lebih berguna, berupa informasi. Pada penelitian ini, metode pengolahan data 

yang akan digunakan adalah berikut : (Narbuko dan Achmadi 1999).   
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a. Editing 

Yaitu proses memeriksa data yang telah terkumpul dengan tujuan mengurangi 

kesalahan dan kekurangan yang ada pada data. 

b. Koding 

Yaitu dengan mengklasifikasikan yang dilakukan dengan cara memberi 

tanda/kode pada data. 

2. Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan proses mengatur atau mengorganisasikan data 

dari hasil pengumpuluan data yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan hipotesa 

kerja yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data 

kualitatif, yaitu analisis yang prosesnya berjalan terus-menerus sepanjang kegiatan 

lapangan dilakukan. Peneliti merumuskan hipotesis, dan mencatat tema sepanjang 

studi tersebut. Sewaktu penelitian berjalan, beberapa hipotesis dihilangkan atau 

dibuang, atau dijernihkan, dan hipotesis baru dirumuskan untuk diuji dengan data 

yang ada.(Tiro, 2011:122) 

G. Metode Perancangan Aplikasi 

Pada penelitian ini metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah 

waterfall. Metode waterfall menyarankan pengembangan perangkat lunak secara 
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sistematik dan berurutan yang dimulai dari tingkatan sistem tertinggi dan berlanjut 

ketahap analisis, desain, pengkodean, pengujian dan pemeliharaan. Kelebihan dari 

metode ini adalah terstruktur, dinamis, dan sequentian. 

Tahapan metode waterfall adalah sebagai berikut: 

Gambar III.1 Metode Waterfall (Pressman,2001) 

a. Requirement System  

Tahap dimana menentukan kebutuhan-kebutuhan bagi seluruh elemen-elemen 

sistem, kemudian mengalokasikan beberapa subset dari kebutuhan-kebutuhan 

tersebut bagi perangkat. Gambaran sistem merupakan hal yang penting pada saat 

perangkat lunak harus berinteraksi dengan elemen sistem lain seperti perangkat keras, 

manusia dan database Requirement System mencakup kumpulan kebutuhan pada 

setiap tingkat teratas perancangan dan analisis. 
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b. Analysis 

Tahap dimana kita menterjemahkan kebutuhan pengguna kedalam spesifikasi 

kebutuhan sistem atau SRS (System Requirement Spesification). Spesifikasi 

kebutuhan sistem ini bersifat menangkap semua yang dibutuhkan sistem dan dapat 

terus diperbaharui secara iterative selama berjalannya proses pengembangan sistem. 

c. Design  

Tahap dimana dimulai dengan pernyataan masalah dan diakhiri dengan rincian 

perancangan yang dapat ditransformasikan ke sistem operasional. Transformasi ini 

mencakup seluruh aktivitas pengembangan perancangan. 

d. Coding 

Melakukan penghalusan rincian perancangan ke penyebaran sistem yang sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. Transformasi ini juga mencakup perancangan peralatan 

yang digunakan, prosedur-prosedur pengoperasian, deskripsi orang-orang yang akan 

menggunakan sistem dan sebagainya. 

e. Implementasi 

Implementasi yang akan digunakan meliputi proses pengaplikasian aplikasi yang 

sesuai dengan perancangan awal, dan membuat prototype untuk mengetahui 

kekurangan atau masalah yang dihadapi.  

f. Evaluasi 

Evaluasi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi tersebut yaitu evaluasi 

sistem. Evaluasi sistem dengan melakukan percobaan–percobaan kepada aplikasi 
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tersebut dan mencari kekurangan–kekurangan yang ada serta memperbaikinya. 

(Pressman,2001). 

H. Teknik Pengujian Sistem 

Pengujian dilakukan untuk setiap modul dan dilanjutkan dengan pengujian untuk 

semua modul yang telah dirangkai. Terdapat dua macam rancangan yaitu White Box 

Testing dan Black Box Testing (Pressman, 1982). Akan tetapi teknik pengujian sistem 

yang akan digunakan pada penelitian ini adala White Box Testing. 

White Box Testing adalah rancangan pengujian menggunakan struktur kontrol 

perancangan procedural. Salah satu cara yang sering digunakan adalah Cyclomatic 

Complexity, yaitu suatu matrik perangkat lunak yang menetapkan ukuran 

kompleksitas logika program yang dapat menjamin seluruh independent path didalam 

modul dikerjakan minimal satu kali. 

I. Rancangan Tabel Uji 

Adapun rancangan pengujian pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel III.1 Tabel Uji (White box ) untuk Android 

Node Keterangan 

1 START 

2 If ‘input data nim,nama’ 

3 Tampil Halaman Login 

4 If “Ambil Data” 
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5 If True Tampil Output Data Surat 

6 If Pilih Menu Tab Arsip 

7 If True Tampil Output Data Arsip 

8 If Pilih Menu Panduan Surat 

9 If True Tampil Output Panduan Surat 

10 If Pilih Menu Panduan Aplikasi 

11 If True Tampil Output Panduan Aplikasi 

12 If Pilih Menu Tentang 

13 If True Tampil Output Menu Tentang 

14 If Logout 

15 If True Keluar Aplikasi 

16 STOP 

 

Tabel III.2 Tabel Uji (White box ) untuk Login 

Node Keterangan 

1 START 

2 If Inisialisasi Var Username, Password 

3 If Input Username,Password 

4 If Login 

5 If Username Ditemukan 

6 Id False Username Tidan ditemukan 
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7 If True Mengambil Data User 

8 If True Masuk Ke Aplikasi 

9 STOP 

 

Tabel III.3 Tabel Uji (White box ) untuk Menu Informasi Surat 

Node Keterangan 

1 START 

2 If Cek Surat 

3 IF Jika Status= Selesai 

4 If True Surat Bisa Diambil 

5 If False Status=Proses 

6 If True Surat Masih Diproses 

7 STOP 
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Tabel III.4 Tabel Uji (White box ) untuk Panduan Surat 

Node Keterangan 

1 START 

2 If Inisialisasi Var  

3 If Menampilkan Menu Panduan Surat 

4 If Menu= Peng Surat 

5 If True Tampil Isi Peng Surat 

6 If False Menu= J.Surat 

7 If True Tampil Isi J.Surat 

8 If False Menu=SOP 

9 If True Tampil Isi SOP 

10 STOP 

 

Tabel III.5 Tabel Uji (White box) untuk Arsip Surat 

Node Keterangan 

1 START 

2 If Inisialisasi Var 
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Node Keterangan 

3 If Arsip Ditemukan 

4 If False Data Kosong 

5 If True Mengambil Data Arsip Diserver 

6 If Menampilkan Arsip Surat 

7 STOP 

 

Tabel III.6 Tabel Uji (White box) untuk Panduan Aplikasi 

Node Aplikasi 

1 If Menu Panduan Aplikasi Ditekan 

2 If True Tampil Isi Panduan Aplikasi 

3 If False  

4 STOP 

 

Tabel III.7 Tabel Uji (White box) untuk Tentang Aplikasi 

Node Aplikasi 

1 If Menu Tentang Aplikasi Ditekan 
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Node Aplikasi 

2 If True Tampil Isi Tentang Aplikasi 

3 If False  

4 STOP 

 

Tabel III.8 Tabel Uji (White box) untuk Web 

Node Keterangan 

1 START 

2 If Input Password,Nip 

3 If Login 

4 If Input Surat 

5 If True Input Data Surat 

6 If Tambah Admin 

7 If True Input Data Admin 

8 If Tambah MHS 

9 If True Input Data Mahasiswa 
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Node Keterangan 

10 Keluar 

11 STOP 

 

Tabel III.3 Tabel Uji (Black Box) 

Pengujian Data Masukan Yang diharapkan 

Menu Login Edit Text memasukkan 

nama password dan 

masukkan login 

dimasukkan 

Antarmuka Login 

mengambil data dari 

server ketika tombol  

masukkan login dan 

menampilkan antarmuka 

tampilan menu 

Menu Aplikasi Menu profil, panduan 

aplikasi, tentang aplikasi, 

informasi aplikasi , keluar. 

Antarmuka Menu 

menampilkan antarmuka 

berdasarkan tombol menu 

yang ditekan. 

Menu Profil Tombol menu ditekan icon 

menu Profil 

Antarmuka Profil 

menampilkan foto , nama, 

dan nim 

Menu Panduan Apikasi Tombol menu ditekan icon 

panduan aplikasi 

Antarmuka  akan 

menampilkan pengertian 

surat, jenis surat dan 

proses surat yang terjadi. 

Menu Informasi Surat Tombol menu ditekan icon 

tentang informasi 

Antarmuka  akan 

menampilkan proses 

penyelesaian surat yang 

selesai atau masih dalam 

proses penyelesaian 
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Pengujian Data Masuk Yang Diharapkan 

Menu Tentang Apikasi Tombol menu ditekan icon 

tentang aplikasi 

Antarmuka  akan 

menampilkan proses 

bagaiman cara 

menggunakan aplikasi 

administrasi persuratan 

Menu Keluar Tombol menu ditekan icon 

untuk keluar 

Antarmuka keluar 

menampilkan alert dialog 

untuk memberikan pilihan 

ke pengguna, ketika 

menekan tombol keluar 

maka aplikasi akan 

kembali ke antarmuka 

login dan ketika menekan 

tombol tidak maka alert 

dialog akan keluar 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 

Proses pembuatan  surat dilakukan dalam beberapa tahap seperti yang dapat dilihat 

pada flowmap diagram berikut :  

MENGISI FORM 

SESUAI JENIS 

SURAT YANG 

DIBUTUHKAN

 MEMASUKKAN DATA 

MAHASISWA KE DALAM 

SISTEM

 MENERIMA SURAT 

 

MENANDATANGAN

I SURAT

MENERIMA SURAT

MAHASISWA PFU PIMPINAN FAKULTAS

MENCATAT DATA 

YANG ADA DI 

FORM

MENCETAK SURAT

SURAT YANG SUDAH DI 

TANDATANGANI

MENCATAT 

PENOMORAN & 

PEMBERIAN 

STEMPEL SURAT

FORM DATA MAHASISWA

 

Gambar IV.1 Flowmap Sistem Yang Sedang Berjalan
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Pada gambar IV.1 diatas menjelaskan tahap-tahap proses pembuatan surat yang 

dilakukan oleh mahasiswa dengan mengisi form sesuai dengan jenis surat yang 

dibutuhkan dengan memasukkan data form ke PFU (Pejabat Fungsional 

Umum/Pegadministrasian) selanjutnya, mencatat data dan dimasukkan di sistem. 

PFU mencetak surat kemudian ditandatangani oleh pemimpin. Setelah selesai 

pemimpin mengembalikan ke balik ke PFU untuk pemberian nomor dan pemberian 

stempel surat. PFU kemudian memberi surat mahasiswa yang telah selesai dibuat. 

B. Analisis Sistem yang Diusulkan 

Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-

bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan. Bagian analisis ini terdiri atas analisis masalah, analisis kebutuhan 

sistem, dan analisis kelemahan sistem. 

1. Analisis Masalah 

Aplikasi sistem admistrasi persuratan merupakan aplikasi yang membantu 

mahasiswa dalam menyelesaikan surat dan tahap-tahap bagaimana proses surat itu 

dibuat. Pertama-tama mahasiswa mengisi form sesuai jenis surat yang dibutuhkan 

dengan memasukkan data form ke PFU (Pejabat Fungsional 

Umum/Pegadministrasia) mencatat data dan dimasukkan kesistem komputer. PFU 

mencetak surat kemudian ditandatangani oleh pimpinan. Kemudian dikembalikan ke 

PFU untuk pemberian nomor dan stempel. 
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Aplikasi sistem admistrasi persuratan ini juga memberikan informasi tentang 

penyelesaian surat yang dibuat ataupun yang pernah dibuat sebelum-sebelumnya 

yang tersimpan didalam pengarsipan, serta memberikan panduan cara menggunakan 

aplikasi tersebut. 

2. Analisis Kebutuhan Sistem 

a. Kebutuhan Antarmuka (Interface) 

1) Aplikasi yang dibangun akan mempunyai antarmuka yang familiar dan mudah 

digunakan oleh pengguna. 

2) Aplikasi menampilkan informasi penyelesaian surat dibuat ataupun yang 

pernah dibuat sebelum-sebelumnya. 

3) Aplikasi menampilkan panduan cara penggunaan aplikasi. 

b. Kebutuhan Data 

Data yang diolah oleh aplikasi ini yaitu sebagai berikut: 

1)  Data Mahasiswa terdiri data nim, nama, jurusan 

2)  Jenis-jenis surat yang di urus mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi 

c. Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang berupa 

penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. 

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

1) Menampilkan panduan tentang cara penggunaan aplikasi. 
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2) Menampilkan informasi penyelesaian surat yang dibuat ataupun yang pernah 

dibuat sebelum-sebelumnya. 

3. Analisis Kelemahan 

Aplikasi Persurat Akademik Prsonal merupakan aplikasi yang berjalan pada 

platform Android yang dapat menampilkan informasi penyelesaian surat. Persuratan 

Akademik Personal menampilkan surat yang dibuat ataupun yang pernah dibuat 

sebelumnya, tetapi aplikasi ini tidak menampilkan secara rinci proses pembuatan 

surat yang dibuat langsung. 

4. Flowmap Sistem Baru Yang Diusulkan 

MENGISI FORM 

SESUAI JENIS 

SURAT YANG 

DIBUTUHKAN

 MEMASUKKAN DATA 

MAHASISWA KE DALAM 

SISTEM

 MENERIMA SURAT 

 

MENANDATANGAN

I SURAT

MENERIMA SURAT

MAHASISWA PFU PIMPINAN FAKULTAS

MENCATAT DATA 

YANG ADA DI 

FORM

MENCETAK SURAT

SURAT YANG SUDAH DI 

TANDATANGANI

FORM DATA MAHASISWA

MEMASUKKAN DATA 

KESISTEM 

MEMBERI NONTIFIKASI 

KEMAHASISWA

LOGIN UNTUK MENGECEK 

SURAT YANG SELESAI

 

Gambar IV.2 Flowmap Sistem Baru Yang Diusulkan 
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Pada gambar IV.2 diatas menjelaskan tahap-tahap proses pembuatan surat yang 

dilakukan oleh mahasiswa dengan mengisi form sesuai dengan jenis surat yang 

dibutuhkan dengan memasukkan data form ke PFU (Pejabat Fungsional 

Umum/Pegadministrasian) selanjutnya, mencatat data dan dimasukkan di sistem. 

PFU mencetak surat kemudian ditandatangani oleh pemimpin. Setelah selesai 

pemimpin mengembalikan ke balik ke PFU untuk memasukkan data ke sistem 

selanjutnya mengirimkan nontifikasi ke mahasiswa. Mahasiswa login untuk 

mengecek surat yang selesai dibuat. PFU memberikan stempel surat kemudian 

memberi surat mahasiswa yang telah selesai dibuat.  

Perbedaan dari proses sistem yang sedang berjalan adalah mahasiswa tidak perlu 

lagi datang ke kampus mengecek suratnya tapi cukup dengan login untuk mengetahui 

surat yang sedang dibuat. Selain itu surat yang pernah dibuat dan hilang bisa di lihat 

dipengarsipan surat. 

C. Perancangan Sistem 

1. Perancangan Android 

a. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna 

dengan sistem. Use case diagram menggambarkan hubungan antara aktor dan 

kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi. 
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MELAKUKAN LOGIN

MELIHAT ARSIP SURAT

MELIHAT PANDUAN 

SURAT

MELIHAT PANDUAN 

APLIKASI

USER

MELIHAT INFORMASI 

SURAT

MELIHAT TENTANG 

APLIKASI

BUAT SURAT

TAMBAH MAHASISWA

TAMBAH USER

ADMIN

 

Gambar IV.2 Use case diagram 

b. Class Diagram  

Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem dari 

segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. 
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Registrasi

+getnip()

+getnama()
+getpass()

Login

+getnip()

+getpass()

Splash Screen

+splash screen()

+main stegano voice()

Login Mahasiswa

+getname()

+getnim()
+getnamadatafromserver()
+mainactivity()

Profil

+getprofil()
Arsip Activity

+getarsip()

Main Activity

+mainactivity()

+profil()
+panduan()
+tentang()
+arsip()
+keluar()

Database Helper

+DB_name()
+Db_Verslon_number()
+Db_table_name()
+Db_column_name()

+openDB()
+closeDB()
+getdatamhs()
+getdatasurat()

Panduan Activity

+getpanduan()
+setpanduan()

Tentang Activity

+settentangactivity()

-memberName

 

Gambar IV.3 Class Diagram 

c. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem berupa message terhadap waktu. Pembuatan sequence diagram 
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bertujuan agar perancangan aplikasi lebih mudah dan terarah. Interaksi-interaksi 

yang terjadi dalam aplikasi steganografi adalah: 

1) Sequence Diagram untuk melihat menu Login 

Pengguna

Login Activity Load From Server Inser to Sqlife

Masukkan Nim()

Masukkan Pass()

Sed pass()

Sed Nim()

Get data mhs()

Get data surat()

Gambar IV.5 Sequence Diagram menu Login 
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2) Sequence Diagram untuk melihat Informasi Surat 

Pengguna

Login Activity Informasi surat PAMobile

Onclink listener()

Set class()

Get informasi surat()

Berhasil get informasi 
surat()

 

Gambar IV.6 Sequence Diagram Informasi Surat 
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3) Sequence Diagram untuk melihat Arsip surat 

Pengguna

Login Activity Arsip PAMobile

Onclink listener()

Set class()

Get Arsip()

Berhasil get arsip()

Gambar IV.7 Sequence Diagram Arsip surat 
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4) Sequence Diagram untuk melihat Panduan Surat 

Pengguna

Login Activity Panduan Surat PAMobile

Onclink listener()

Set class()

Get Panduan Surat()

Berhasil get Panduan 
Surat()

Gambar IV.8 Sequence Diagram Panduan Surat 
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5) Sequence Diagram untuk melihat Panduan Aplikasi 

Pengguna

Login Activity Panduan Aplikasi PAMobile

Onclink listener()

Set class()

Get Panduan Aplikasi()

Berhasil get Panduan 
Aplikasi()

Gambar IV.9 Sequence Diagram Panduan Aplikasi 

 

 

 

 



58 
 

 

6) Sequence Diagram untuk melihat Tentang Aplikasi 

Pengguna

Login Activity Tentang Aplikasi PAMobile

Onclink listener()

Set class()

Get Tentang Aplikasi()

Berhasil get Tentang 
Aplikasi()

Gambar IV.10 Sequence Diagram Tentang Aplikasi 

d. Activity Diagram 

Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja yang 

mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas tersebut. 

Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja 
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operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem. Adapun 

activity diagram dari sistem ini adalah sebagai berikut : 
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PENGGUNA APLIKASI

Membuka Aplikasi

Memilih Menu ?

Keluar dari Aplikasi

Menampilkan Splash 

Screen

Menampilkan form 

Login

Menampilkan data 
surat mahasiswa yang 

telah dibuat

Menampilkan isi 
pengertian surat

Menampilkan jenis-
jenis surat

Menampilkan 
Tentang 

Pengembangan 
Aplikasi

Menampilkan cara 
menggunakan 

Aplikasi

Menampilkan form 

Informasi Surat

Menampilkan Proses 
Surat yang terjadi

Memilih menu 
Arsip?

Memilih menu 
Panduan surat?

Memilih menu 
Panduan Aplikasi?

Memilih menu 
Tentang 
Aplikasi?

Memilih menu 
Keluar?

Memilih 
Pengertian 

Surat?

Memilih Jenis 
Surat?

Memilih Proses 
Surat?

T

T

T

T

T

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
T

T

 

Gambar IV.11Activity Diagram 
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e. Struktur Navigasi 

Aplikasi Sistem Administrasi Persuratan ini menggunakan struktur navigasi 

Hierarchiacal Model, di mana menu utama adalah pusat navigasi yang merupakan 

penghubung ke semua fitur pada aplikasi. 

MENU

ARSIP
INFORMASI 

SURAT
PANDUAN 

SURAT
TENTANG 
APLIKASI

PANDUAN 
APLIKASI

 

Gambar IV.12 struktur navigasi 

Dari struktur navigasi ini, perpindahan antar fitur yang tersedia dapat 

dilakukan melalui menu. 

f. Flowchart 

Flowchart adalah adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang 

menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses 

(instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. 
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Start

Input nim, 
nama

Ambil Data

Pilih menu tab 
arsip ?

Piiih menu 
panduan surat ?

Pilih menu 
panduan aplikasi 

?

Pilih menu 
tentang ?

End

Y

Y

Y

Y

Y

T

T

T

T

T

T

T

Login

Output Data 
Surat

Output Data 
Arsip

Output 
Panduan 

Surat

Output 
Panduan 
Aplikasi

Output 
Tentang

Keluar 
aplikasiLOGOUT

Piiih panduan 
surat ?

Piiih panduan 
aplikasi ?

Piiih menu 
tentang?

Output 
Panduan 

Surat

Output 
Panduan 

Surat

 

Gambar IV.13 Flowchart 
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Start

Login

Input surat

Tambah admin

Arsip

Stop

Keluar

Input data surat

Input data admin

Input data adminAmbil data dari database

1

2

3

5

7

9

13

12

6

8

1110

T

Ya

Ya

T

Ya

T

Ya

T

Input 
password, 

nip

4

 

Gambar IV.13 Flowchart 
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g. Perancangan Antarmuka (interface) 

Perancangan antarmuka merupakan aspek penting dalam perancangan aplikasi, 

karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi yang memudahkan user dalam 

menggunakannya. Adapun rancangan antarmuka pada aplikasi ini sebagai berikut: 

a. Perancangan Antarmuka Splash Screen 

1

 

Gambar IV.14 Desain antarmuka splash screen 

Keterangan gambar:  

1. Gambar 

Akan dibuat gambar untuk splas screen aplikasi. 

b. Perancangan Antarmuka Menu Utama 

 

 

 

 

 

Gambar IV.15 Desain antarmuka menu utama 

2

6

3

4

5

Logo Surat
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Keterangan Gambar : 

1) Text 

Akan dibuat berisikan logo surat  

2) Tabview  

Akan dibuat berisikan menu informasi surat 

3) Tabview  

Akan dibuat berisikan menu Arsip Surat 

4) Tabview  

Akan dibuat berisikan menu Panduan Surat 

5) Tabview  

Akan dibuat berisikan menu Panduan Aplikasi 

6) Tabview  

Akan dibuat berisikan menu Tentang Aplikasi 

c. Perancangan Antarmuka MenuInformasi surat 

1

2

3

Persuran Akademik

4

5

6

 

Gambar IV.16 Desain antarmuka menu Informasi Surat 
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Keterangan gambar : 

1. Text 

Akan dibuat dengan berisikan informasi surat 

2. Image 

Akan dibuat dengan berisikan nama 

3. Text 

Akan dibuat dengan berisikan nomor surat 

4. Text 

Akan dbuat dengan berisikan nama surat 

5. Text  

Akan menampilkan berisikan status surat proses atau selesai 

6. Text   

Akan menampilkan berisikan keterangan surat 

d. Perancangan Antarmuka Menu Arsip 

1 2 3

Arsip

4 5 6

 

Gambar IV.17 Desain antarmuka Menu Arsip 
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Keterangan gambar : 

1. Text 

Akan dibuat dengan berisikan nama 

2. Text  

Akan dibuat dengan berisikan nim 

3. Text 

Akan dibuat dengan berisikan jenis surat 

4. Text 

Akan dbuat dengan berisikan tanggal surat 

5. Text  

Akan menampilkan berisikan nomor surat 

6. Text   

Akan menampilkan berisikan keterangan surat 

e. Perancangan Antarmuka Menu Panduan Surat 

2

Panduan Surat

3

4

 

Gambar IV.18 Desain antarmuka Menu Panduan Surat 
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Keterangan gambar : 

1. Webview 

Akan dibuat dengan berisikan teks panduan surat. 

2. Text  

Akan berisikan teks pengertian surat 

3. Text  

Akan berisikan teks jenis-jenis surat 

4. Text  

Akan berisikan proses surat 

f. Perancangan Antarmuka Menu Panduan Aplikasi 

2

1 Panduan Aplikasi

 

Gambar IV.19 Desain antarmuka Menu Panduan Aplikasi 

Keterangan gambar : 

1. Text  

Akan dibuat dengan berisikan Panduan Aplikasi. 
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2. Text  

Akan menampilkan berisikan tentang cara menggunakan aplikasi. 

g. Perancangan Antarmuka Menu Tentang Aplikasi  

2

1 Tentang Aplikasi

3

 

Gambar IV.20 Desain antarmuka Menu Tentang Aplikasi 

Keterangan gambar : 

1. Webview 

Akan dibuat dengan berisikan tentang aplikasi. 

2. Text  

Akan menampilkan tentang versi Android yang digunakan dan tentang 

pembuat aplikasi. 

2. Perancangan Web 

a. Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu model untuk menjelaskan 

hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang 

mempunyai hubungan antar relasi. Adapun Entity Relationship Diagram (ERD)  dari 

sistem ini adalah sebagai berikut: 
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MEMBUATSURAT MAHASISWA

Nama

Nim

Jurusan

Jenis 
Kelamin

keterangan

No.Surat

Tgl Surat

1

No.Urut

Jenis 
Surat

Password

N

No.Urut Nim

 

ADMIN

Nama

Nip

Jabatan

Password

 

Gambar IV.21Entity Relationship Diagram (ERD) 

b. Perancangan Tabel  

Perancangan tabel dalam aplikasi ini yaitu untuk menampung data tentang 

mahasiswa, admin dan arsip. Berikut rincian tabel yang digunakan dalam apliksi ini: 
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a. Tabel Mahasiswa 

Tabel IV.1 Tabel Mahasiswa 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Nim Char  Primary Key 

Nama Text  

Jurusan Text  

Jenis Kelamin Text  

Password Text  

 

b. Tabel Surat 

Tabel IV.2 Surat 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Nomor Urut  Text Primary Key 

Nomor Surat Text  

Tanggal surat Date  

Jenis Surat Char  

Nim  Cahr  Foreign Key 

Keterangan/Status Text  
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c. Tabel Admin 

Tabel IV.3 Admin 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

Nip Text Primary Key 

Nama Text  

Password Interger  

Jabatan/Level Text  

 

c. Perancangan Antarmuka Menu Login 

LOGIN

FORM LOGIN

NIP

PASSWORD

 

Gambar IV.22 Desain Antarmuka Menu Login 

Tampilan diatas adalah tampilan awal yang akan muncul ketika aplikasi diakses. 

Berisi field nip dan password untuk mengindentifikasi pengguna yang akan 

menggunakan aplikasi. 
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d. Perancangan Antarmuka  Halaman Administrator 

HEADER

INPUT SURAT

KONTEN

LOGO 
SURAT

JUDUL

ARSIP SURAT
TAMBAH 
ADMIN

KELUAR

FOOTER

 

Gambar IV.23 Desain Antarmuka Tampilan Administrator 

Tampilan di atas merupakan tampilan yang akan muncul ketika pengguna yang 

sedang menggunakan aplikasi memilik hak akses sebagai administrator. Disini 

administrator dapat menggunakan semua menu yang tersedia, seperti melakukan 

pengimputan surat, menambahkan admistrator dan mengarsipkan surat. 
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN ANALISIS HASIL 

A. Implementasi 

1. Interface Android 

a. Antarmuka SplashScreen 

Antarmuka splashScreen akan menampilkan gambar splashScreen aplikasi selama 

3 detik. Setelah 3 detik akan muncul antarmuka Login. 

 

Gambar V.1 Antarmuka Splashscreen 

b. Antarmuka Login 

Antarmuka login akan tampil ketika antarmuka splashscreen selesai tampil. 

Antarmuka login terdiri atas edittext untuk memasukkan nim, password dan tombol 

login untuk mengambil data di server. Setelah data berhasil diambil akan muncul 

antarmuka Menu Informasi Surat.   
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Gambar V.2 Antarmuka Login 

c. Antarmuka Informasi Surat 

Antarmuka menu informasi suratakan muncul ketika selesai login. Antarmuka 

informasi Surat berisi text view Informasi surat, nama, nomor surat, jenis surat dan 

status untuk radio button selesai atau proses 

Gambar V.3 Antarmuka Informasi Surat 
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d. Antarmuka Navigation 

Antarmuka navigation akan muncul ketika menekan tombol button persuratan 

akademik maka akan muncul berisikan image view logo uin, text view akan 

menampilkan nim, nama, arsip, panduan surat, panduan aplikasi, tentang dan logout.  

 

Gambar V.4 Antarmuka Navigation 

e. Antarmuka Arsip 

Antarmuka Arsipakan tampil ketika button Arsip ditekan. Antarmuka 

Arsipberisi text view untuk menampilkan menampilkan nim, Nomor surat dan jenis 

surat. 
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     Gambar V.5 Antarmuka Arsip 

f. Antarmuka Panduan Surat 

Antarmuka panduan surat akan tampil ketika button panduan surat ditekan. 

Antarmuka panduan surat berisi button pengertian surat, jenis Surat dan proses surat. 

 

Gambar V.6 Antarmuka Panduan Surat 
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g. Antarmuka pengertian surat 

Antarmmuka pengartian surat akan tampil ketika button pengertian surat ditekan. 

Antarmuka pengertian surat berisi text view penjelasan surat.  

 

 

Gambar V.7 Antarmuka Pengertian surat 

h. Antarmuka Jenis surat 

Antarmmuka jenis surat akan tampil ketika button jenis surat ditekan. 

Antarmuka jenis surat berisi text view surat keluar dan surat masuk. 
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Gambar V.8 Antarmuka Jenis Surat 

i. Antarmuka proses surat 

Antarmmuka proses surat akan tampil ketika button proses surat ditekan. 

Antarmuka proses surat berisi image view sop surat masuk dan surat keluar dan text 

view penjelasan gambar. 
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Gambar V.9 Antarmuka Proses Surat 

j. Antarmuka Panduan Aplikasi 

Antarmuka panduan aplikasi akan tampil ketika button panduan aplikasi ditekan. 

Antarmuka panduan aplikasi berisi alert dialog untuk menampilkan cara 

menggunakan aplikasi persuratan Akademik. 

 

Gambar V.10 Antarmuka Panduan Aplikasi 
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k. Antarmuka Tentang Aplikasi 

Antarmuka tentang aplikasi akan tampil ketika tombol tentang aplikasi ditekan. 

Antarmuka tentang aplikasi alert dialog untuk menampilkan informasi mengenai 

aplikasi Persuratan Akademik. 

 

Gambar V.11 Antarmuka Tentang Aplikasi 
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2. Interface Web 

Gambar V.12 Login 

Pertama-tama ketik persuratanakdemik.esy.es untuk masuk persuratan 

akademik selanjutnya silahkan masuk dengan masukkan nama admin dan 

passwordnya selanjutnya tekan tombol Login untuk masuk di persuratn akademik. 

Maka akan tampil gambar seperti dibawah ini. 

  



83 
 

 
 

 

Gambar V.13 Buat Surat 

Pada gambar diatas menunjukkan untuk membuat surat terdiri nomor, 

tanggal, jenis surat, nim, nama dan status surat. Serta biasa menambah dan mengubah 

surat yang dibuat. 

 

Gambar V. 14 Input data surat 
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Gambar diatas menunjukkan untuk menginput data surat yang akan dibuat. 

Dengan memasukkan tanggal surat, jenis surat, dan pilih nim untuk mengetahui  

nama, jenis kelamin dan jurusan kemudia simpan. 

 

Gambar V.15 Edit Data Surat 

Pada gambar diatas dengan mengubah ID, tanggal surat, jenis surat, nomor surat, 

nama, nim, jurusan dan status surat selesai atau proses kemudian update. 
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Gambar V.16 Tambah Mahasiswa 

Pada gambar diatas menunjukkan untuk menambah data mahasiswa dengan 

nim, nama, jenis kelamin dan jurusan mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.17 Input Data Mahasiswa 
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Pada gambar input data mahsiswa dengan memasukkan nim, password, nama, 

jenis kelamin dan jurusan mahasiswa kemudian disimpan. 

 

Gambar V. 18 Edit data User 

Pada gambar edit data mahsiswa dengan memasukkan nim, password, nama, 

jenis kelamin dan jurusan mahasiswa yang akan diubah kemudian disimpan. 

 

Gambar V.19 Tambah User 
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Pada gambar diatas menunjukkan untuk menambah data user dengan ID, user 

name, dan level dengan tingkat keaksesannya. 

 

Gambar V.20 Input Data User 

Pada gambar input data user dengan memasukkan nip, password, nama, dan 

hak akses pengguna dengan tingkat level 1 semua bisa mengakses sedangkan level 2 

hanya bisa membuat surat. 
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Gambar V. 21 Edit Data User 

Pada gambar edit data user dengan memasukkan nip untuk memilih, nama, 

password dan hak akses untuk mengubah dat tersebut. Kemudian update yang sudah 

diubah. 

B. Pengujian Sistem 

1. Pengujian Black Box 

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak untuk 

menentukan apakah sistem tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan berjalan di 

lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering diasosiasikan dengan pencarian 

bug, ketidak sempurnaan program, kesalahan pada program yang menyebabkan 

kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak. 
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Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan 

yang terjadi untuk setiap proses. Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah 

Black box. Pengujian Black box yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi 

fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai 

dengan spesifikasi yang dibutuhkan. 

1. Prosedur Pengujian 

Persiapan yang dilakukan dalam melakuk an pengujian adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan sebuah smartphone dengan sistem operasi Android. 

b. Menginstall aplikasi Persuratan Akademik Personal pada smartphone tersebut. 

c. Melakukan proses pengujian. 

d. Mencatat hasil pengujian. 

2. Hasil Pengujian  

a. Pengujian Menu Login 

Tabel pengujian menu login digunakan untuk mengetahui apakah menu login 

yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang 

diharapkan. Berikut tabel pengujian menu login : 
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Tabel V.1 Pengujian Menu Login 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Edit Text atau 

tombol Login 

ditekan 

Antarmuka Login 

mengambil data dari 

server ketika tombol 

Login ditekan dan 

menampilkan 

antarmuka informasi 

surat ketika berhasil 

mengambil data dari 

server   

Antarmuka Login 

dapat mengambil data 

dari server ketika 

tombol login ditekan 

dan menampilkan 

antarmuka informasi 

surat ketika berhasil 

mengambil data dari 

server   

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

b. Pengujian Menu Navigation  

Tabel pengujian navigation digunakan untuk mengetahui apakah navigation yang 

terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang 

diharapkan. Berikut tabel pengujian menu menu : 

Tabel V.2 Pengujian Menu Navigation 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tombol menu 

arsip, panduan 

surat,engertian 

surat, jenis surat, 

proses surat, 

panduan aplikasi, 

tentang aplikasi, 

logout ditekan 

Antarmuka 

navigation 

menampilkan 

antarmuka 

berdasarkan 

tombol menu yang 

ditekan 

Antarmuka Menu 

dapat menampilkan 

antarmuka 

berdasarkan tombol 

menu yang ditekan 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 
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c. Pengujian Menu Arsip 

Tabel pengujian menu Arsip digunakan untuk mengetahui apakah menu Arsip 

yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang 

diharapkan. Berikut tabel pengujian menu Arsip :  

Tabel V.3 Pengujian Menu Arsip 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tombol menu 

Arsip 

Antarmuka Arsip 

menampilkan nim, 

nomor surat dan jenis 

surat. 

Antarmuka Arsip 

dapat menampilkan 

nim, nomor surat dan 

jenis surat. 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

d. Pengujian Menu Panduan Surat 

Tabel pengujian menu Panduan Surat digunakan untuk mengetahui apakah menu 

Panduan Surat yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai 

dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu Panduan Surat: 

Tabel V.4 Pengujian Menu Panduan Surat 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tombol menu 

Panduan Surat 

Antarmuka Panduan 

Surat menampilkan 

pengertian surat, jenis 

surat dan proses surat 

Antarmuka Panduan 

Surat dapat 

menampilkan 

pengertian surat, jenis 

surat dan proses surat 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 
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e. Pengujian Menu Panduan Aplikasi 

Tabel pengujian menu Panduan Aplikasi digunakan untuk mengetahui apakah 

menu Panduan Aplikasi yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik 

sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu Panduan Aplikasi: 

Tabel V.5 Pengujian Menu Panduan Aplikasi 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tombol menu 

Panduan 

Aplikasi 

Antarmuka Panduan 

Aplikasi menampilkan 

alert dialog mengenai 

cara mengunakan 

aplikasi 

Antarmuka Panduan 

Aplikasi dapat 

menampilkan alert 

dialog mengenai cara 

mengunakan aplikasi 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

f. Pengujian Menu Tentang Aplikasi 

Tabel pengujian menu Tentang Aplikasi digunakan untuk mengetahui apakah 

menu Tentang Aplikasi yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik 

sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu Tentang Aplikasi : 

Tabel V.6 Pengujian Menu Tentang Aplikasi 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tombol menu 

Tentang 

Aplikasi 

Antarmuka Tentang 

Aplikasi menampilkan 

alert dialog mengenai 

informasi aplikasi 

persuratan akademik 

Antarmuka kartu 

hasil studi dapat 

menampilkan alert 

dialog mengenai 

informasi aplikasi 

persuratan akademik 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 
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personal personal 

g. Pengujian Menu Keluar 

Tabel pengujian menu keluar digunakan untuk mengetahui apakah menu keluar 

yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang 

diharapkan. Berikut tabel pengujian menu rekomendasi keluar : 

Tabel V.7 Pengujian Menu Keluar 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tombol menu 

Logout 

Antarmuka logout 

menampilkan 

langsung keluar dari 

aplikasi ketika tombol 

logout ditekan. 

Antarmuka keluar 

dapat menampilkan 

langsung keluar dari 

aplikasi ketika 

tombol logout 

ditekan. 

[ √ ] Diterima 

[    ] Ditolak 

 

3. Kesimpulan Hasil Pengujian 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa  proses 

aplikasi yang dilakukan sudah benar sehingga secara fungsional sistem sudah dapat 

menghasilkan output yang diharapkan. 

2. Pengujian White Box 

Pengujian sistem merupakan tahap sebelum terakhir dalam pembangunan sistem. 

Pada tahap ini, sistem akan diuji coba baik itu dari segi logika dan fungsi-fungsi agar 
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layak untuk diimplementasikan. Adapun teknik pengujian sistem yang digunakan 

yaitu white box dengan menggunakan metode Cyclomatic Complelexity (CC). 

Dalam menguji suatu sistem, bagan alir program (flowchart) yang didesain 

sebelumnya dipetakan ke dalam bentuk bagan alir control (flowgraph). Hal ini 

memudahkan untuk penentuan jumlah region, Cyclomatic Complexity (CC) dan 

independent path. Jika jumlah region, Cyclomatic Complexity (CC) dan independent 

path sama besar maka sistem dinyatakan benar, tetapi jika sebaliknya maka sistem masih 

memiliki kesalahan, mungkin dari segi logika maupun dari sisi lainnya.  

Cyclomatic Complelexity (CC) dapat dihitung dengan menggunakan   rumus: 

V(G) = E – N + 2 

Dimana: 

E = jumlah edge pada flowgraph 

N = Jumlah node pada flowgraph 

Rumusan pemetaan flowchart ke dalam flowgraph dan proses perhitungan V(G) 

terhadap perangkat lunak dapat dilihat pada penjelasan berikut: 

4. Prosedur Pengujian 

Persiapan yang dilakukan dalam melakuk an pengujian adalah sebagai berikut : 

a. Menyiapkan sebuah smartphone dengan sistem operasi Android. 

b. Menginstall aplikasi Persuratan Akademik Personal pada smartphone tersebut. 

c. Melakukan proses pengujian. 

d. Mencatat hasil pengujian. 



95 
 

 
 

1. Pengujian Android 
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Gambar V.22 Pengujian Android 
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Diketahui : 

 E = 20  N = 16  R = 6 

Penyelesaian : 

CC = (20-16) + 2 = 6 

Independent Path : 

Path 1 = 1-2-3-4-5-16 

Path 2 = 1-2-3-4-6-7-8-10-12-14-15-16 

Path 3 = 1-2-3-4-6-7-9-10-12-14-16 

Path 4 = 1-2-3-4-6-7-8-9-10-12-14-16 

Path 5 = 1-2-3-4-6-7-9-10-12-14-16 

Path 6 = 1-2-3-4-6-8-10-12-14-15-16 

Tabel V.8 Pengujian Android 

NODE SOURCE CODE 

1 public class LoadData extends Service { 

2 session = new SessionManager(getApplicationContext()); 

session.isLoggedIn(); 

//input username dan password 

user =(MyEditText)findViewById(R.id.user); 

pass =(MyEditText)findViewById(R.id.password); 

3 login.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

    @Override 

    public void onClick(View v) { 

        if(networkInfo!=null && networkInfo.isConnected()){ 

            new userLogin().execute(); 

        }else{ 
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            Toast.makeText(getApplicationContext(), "Tidak ada koneksi", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        } 

    } 

}); 

4 if (res.equals("1")){ 

    JSONArray hasil = json.getJSONArray("login"); 

    for(int i =0; i<hasil.length();i++){ 

        JSONObject c = hasil.getJSONObject(i); 

        String nim = c.getString("NIM").trim(); 

        String nama = c.getString("Nama").trim(); 

        session.createLoginSession(nim, nama); 

        Log.e("ok", "ambil data"); 

    } 

}else{ 

    Log.e("error", "data tidak ada"); 

} 

5 String tampil = c.getString("Tampil").trim(); 

outputdataNourut[i] = id; 

outputdataNama[i] = nama; 

outputdataNosu[i] = nosu; 

outputdataJesu[i] = jesu; 

outputdataStatus[i] = status; 

outputdataTampil[i] = tampil; 

6 if (id == R.id.arsip) { 

7 Intent arsip = new Intent(Account.this, Arsip.class); 

startActivity(arsip); 

8 Else if (id == R.id.panduansurat) { 

9 Intent ps = new Intent(Account.this, PanduanSurat.class); 

startActivity(ps); 

10 else if (id == R.id.panduanaplikasi) { 

11 Intent pa = new Intent(Account.this, PanduanAplikasi.class); 

startActivity(pa); 

12 else if (id == R.id.about) { 
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13 Intent tentang = new Intent(Account.this, tentang.class); 

startActivity(tentang); 

14 else if (id == R.id.logout) { 

15 session.logoutUser(); 

finish(); 

16 }}}}}} 

 

2. Pengujian Login 
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Gambar V.23 Pengujian Login 
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Diketahui : 

E= 9 

N= 9 

R= 2 

Penyelesaian : 

CC= (9-9)+2= 2 

Independent Path : 

Path 1 =1-2-3-4-5-6-9 

Path 2 =1-2-3-4-5-7-8-9 

Tabel V.9 Pengujian Login 

NODE SOURCE CODE 

1 public class LoadData extends Service { 

2 String username, password; 

3 user =(MyEditText)findViewById(R.id.user); 

pass =(MyEditText)findViewById(R.id.password); 

4 login.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

    @Override 

    public void onClick(View v) { 

        if(networkInfo!=null && networkInfo.isConnected()){ 

            new userLogin().execute(); 

        }else{ 

            Toast.makeText(getApplicationContext(), "Tidak ada koneksi", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        } 

    } 

}); 

5 String tampil = c.getString("Tampil").trim(); 

outputdataNourut[i] = id; 

outputdataNama[i] = nama; 
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outputdataNosu[i] = nosu; 

outputdataJesu[i] = jesu; 

outputdataStatus[i] = status; 

outputdataTampil[i] = tampil; 

6 Log.e("error", "data tidak ada"); 

7 JSONObject c = hasil.getJSONObject(i); 

String nim = c.getString("NIM").trim(); 

String nama = c.getString("Nama").trim(); 

session.createLoginSession(nim, nama); 

8 Log.e("ok", "ambil data"); 

9 }} 

 

3. Menu Informasi Surat 
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Gambar V.24 Pengujian Informasi Surat 
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Diketahui : 

E= 9            N= 7         R= 4 

Penyelesaian : 

CC= (9-7)+2= 4 

Independent Path : 

Path 1 =1-2-3-4-6-7 

Path 2 =1-2-3-5-6-7 

Path 3 =1-2-3-4-5-6-7 

Path 4 =1-2-3-5-7 

 

Tabel V.9 Pengujian Informasi surat 

NODE SOURCE CODE 

1 private void Tampil(int no) { 

2 Nama.setText(outputdataNama[no]); 

Nosu.setText(outputdataNosu[no]); 

Jesu.setText(outputdataJesu[no]); 

3 if(outputdataStatus[no].equals("selesai")){ 

4 status.setText("Selesai"); 

keterangan.setText("Surat anda telah keluar, silahkan ambil di staf 

akademik.");} 

5 else if (outputdataStatus[no].equals("proses")){ 

6 status.setText("Proses"); 

keterangan.setText("Surat anda sementara diproses.");} 

7 } 
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4. Menu Panduan Surat 
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Gambar V.25 Pengujian Panduan Surat 

Diketahui : 

E= 13            N= 10        R= 5 

Penyelesaian : 

CC= (13-10)+2= 5 

Independent Path : 

Path 1 =1-2-3-4-5-7-9-10 
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Path 2 =1-2-3-4-6-7-9-10 

Path 3 =1-2-3-4-6-8-9-10 

Path 4 =1-2-3-4-5-7-9-10 

Path 5 =1-2-3-4-6-8-10 

Tabel V.10 Pengujian Panduan Surat 

NODE   SOURCE CODE 

1 public class PanduanSurat extends AppCompatActivity { 

2 private MyTextView PS, JS, SOP; 

3 public void onClick (View v){ 

    Intent i = new Intent(PanduanSurat.this, Surat.class); 

    kode.putString("surat","PS"); 

    i.putExtras(kode); 

    startActivity(i); 

} 

4 if(getKode.equals("PS")){ 

5 Toast.makeText(getApplicationContext(),"Pengertian surat", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

wv.loadUrl("file:///android_asset/"+"pengertiansurat.html"); 

6 else if(getKode.equals("JS")){ 

7 Toast.makeText(getApplicationContext(),"Jenis surat", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

wv.loadUrl("file:///android_asset/"+"jenissurat.html"); 

8 else if(getKode.equals("SOP")){ 

9 ProsesSurat = (WebView)findViewById(R.id.WV); 

ProsesSurat.setBackgroundColor(Color.TRANSPARENT); 

ProsesSurat.loadUrl("file:///android_asset/"+"sop.html"); 

10 }} 
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5. Menu Arsip Surat 

START

INISIALISSI VAR 
TGL, 

NO.SURAT, JS 
SURAT

JIKA ARSIP 
DITEMUKAN

DATA 
KOSONG

MENGAMBIL DATA 
ARSIP DI SERVER

MENAMPILK
AN ARSIP 

SURAT

END

YA

TIDAK

1

2

3

7

4

5

6

 

Gambar V.26 Pengujian Arsip Surat 
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Diketahui : 

E= 7            N= 7         R= 2 

Penyelesaian : 

CC= (7-7)+2= 2 

Independent Path : 

Path 1 =1-2-3-4-7 

Path 2 =1-2-3-5-6-7 

Tabel V.11 Pengujian Arsip Surat 

NODE SOURCE CODE 

1 public class Arsip extends AppCompatActivity { 

2 MyTextView NIM, nosu, jesu; 

JSONObject json; 

String outputdataTGL ="", outputdataNosu="", outputdataJesu=""; 

String temp; 

SessionManager session; 

HashMap<String, String> nim; 

3 if(res.equals("1")){ 

4 Log.e("GAGAL", "ambil data"); 

5 JSONObject c = hasil.getJSONObject(i); 

String tgl = c.getString("Tgl_Surat").trim(); 

String Nosu = c.getString("No.Surat").trim(); 

String Jesu = c.getString("Jenis Surat").trim(); 

Log.e("OK", "ambil data"); 

6 NIM.setText(outputdataTGL); 

nosu.setText(outputdataNosu); 

jesu.setText(outputdataJesu); 

7 }} 
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6. Menu Panduan Aplikasi 
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Gambar V.27 Pengujian Panduan Aplikasi 

Diketahui : 

E= 4            N= 4         R= 2 

Penyelesaian : 

CC= (4-4)+2= 2 

Independent Path : 

Path 1 =1-2-3 

Path 2 =1-2-4 

Tabel V.12 Pengujian Panduan Aplikasi 

NODE SOURCE CODE 

1 public class PanduanAplikasi extends AppCompatActivity { 

2 if (id == R.id.panduanaplikasi) { 

3 Intent pa = new Intent(Account.this, PanduanAplikasi.class); 

startActivity(pa); 

4 }} 
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7. Menu Tentang Aplikasi 
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Gambar V.28 Pengujian Tentang Aplikasi 

Diketahui : 

E= 4            N= 4         R= 2 

Penyelesaian : 

CC= (4-4)+2= 2 

Independent Path : 

Path 1 =1-2-3 

Path 2 =1-2-4 

Tabel V.13 PengujianTentang Aplikasi 

NODE SOURCE CODE 

1 public class tentang extends AppCompatActivity { 

2 if (id == R.id.about) { 

3 Intent tentang = new Intent(Account.this, tentang.class); 

startActivity(tentang); 

4 }} 
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8. Pengujian Web 
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Gambar V.29 Pengujian Web 

Diketahui : 

E = 14  N = 11  R = 5 
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Penyelesaian : 

CC = (14-11) + 2 = 5 

Independent Path : 

Path 1 = 1-2-3-11 

Path 2 = 1-2-3-4-5-10-11 

Path 3 = 1-2-3-4-6-7-10-11 

Path 4 = 1-2-3-4-6-8-9-10-11 

Path 5 = 1-2-3-4-6-8-10-11 

Tabel V.14 Pengujian Web 

NODE SOURCE CODE 

1 class tb_user extends CI_Model { 

2 form id="frmLogin" class="m-t" role="form" 

action="<?=base_url()?>auth/login"> 

            <div id="alert"></div> 

            <div class="form-group"> 

                <input type="text" name="nip" class="form-control" 

placeholder="NIP" required=""> 

            </div> 

            <div class="form-group"> 

                <input type="password" name="password" class="form-

control" placeholder="Password" required=""> 

            </div> 

            <button type="submit" class="btn btn-primary block full-width 

m-b">Login</button> 

        </form> 

3 <form id="frmLogin" class="m-t" role="form" 

action="<?=base_url()?>auth/login"> 

            <div id="alert"></div> 

            <div class="form-group"> 

                <input type="text" name="nip" class="form-control" 

placeholder="NIP" required=""> 
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            </div> 

            <div class="form-group"> 

                <input type="password" name="password" class="form-

control" placeholder="Password" required=""> 

            </div> 

            <button type="submit" class="btn btn-primary block full-width 

m-b">Login</button> 

        </form> 

4         if ($this->tb_surat->edit_surat()){ 

            redirect(base_url('buatsurat'),'location'); 

        } 

5 function edit_surat(){ 

        $data = $_POST; 

        unset($data['has_id']); 

        $this->db->where('no_urut',$data['id_surat']); 

        if ($this->db->update('tb_surat',array('status'=>$data['status']))){ 

            return true; 

        } else { 

            return false; 

        } 

    } 

6 if ($this->tb_user->edit_user()){ 

            redirect (base_url('tambahuser')); 

        } 

7 public function simpan_data(){ 

        $this->load->model("tb_user"); 

            $nip = $this->input->post('nip'); 

            $nama = $this->input->post('nama'); 

            $password = $this->input->post('password'); 

            $hakakses = $this->input->post('hakakses'); 

            $data=array( 

                'nip'=>$nip, 

                'nama'=>$nama, 

                'password'=>md5($password), 

                'hakakses'=>$hakakses 

            ); 

            echo $this->tb_user->tambah_user($data); 

    } 

8 if ($this->tb_mahasiswa->edit_mahasiswa()){ 
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            redirect(base_url('tambahmahasiswa')); 

        } 

9 $data = $_POST; 

        $mahasiswa = $this->db->where('nim',$data['nim'])-

>get('tb_mahasiswa')->row(); 

        $data['nama'] = $mahasiswa->nama; 

        $data['jenis_kelamin'] = $mahasiswa->jenis_kelamin; 

        $data['jurusan'] = $mahasiswa->jurusan; 

        $data['status'] = 'proses'; 

        unset($data['has_nim']); 

10  session.logoutUser(); 

finish();    

11 } 
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Gambar V.30 Pengujian Buat Surat 
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Diketahui : 

E= 6            N= 6         R= 2 

Penyelesaian : 

CC= (6-6)+2= 2 

Independent Path : 

Path 1 =1-2-3-4-6 

Path 2 =1-2-3-4-5-6 

Tabel V.15 Pengujian Buat Surat 

NODE SOURCE CODE 

1 class buatsurat extends CI_Controller { 

2 $data = $_POST; 

        $mahasiswa = $this->db->where('nim',$data['nim'])-

>get('tb_mahasiswa')->row(); 

        $data['nama'] = $mahasiswa->nama; 

        $data['jenis_kelamin'] = $mahasiswa->jenis_kelamin; 

        $data['jurusan'] = $mahasiswa->jurusan; 

        $data['status'] = 'proses'; 

        unset($data['has_nim']); 

3 public function tambah_surat(){ 

        $this->load->model("tb_surat"); 

        if ($this->tb_surat->tambah_surat()){ 

            redirect('/buatsurat','location'); 

        } 

    } 

4         if ($this->tb_surat->edit_surat()){ 

            redirect(base_url('buatsurat'),'location'); 

        } 

5 function edit_surat(){ 

        $data = $_POST; 

        unset($data['has_id']); 

        $this->db->where('no_urut',$data['id_surat']); 

        if ($this->db->update('tb_surat',array('status'=>$data['status']))){ 
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            return true; 

        } else { 

            return false; 

        } 

    } 

6 }} 

 

 

10. Tambah Mahasiswa 
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Gambar V.31 Pengujian Tambah Mahasiswa 

Diketahui : 

E= 6            N= 6         R= 2 

Penyelesaian : 

CC= (6-6)+2= 2 

Independent Path : 

Path 1 =1-2-3-4-6 

Path 2 =1-2-3-4-5-6 

Tabel V.16 Pengujian Tambah Mahasiswa 

NODE SOURCE CODE 

1 class tambahmahasiswa extends CI_Controller { 

2 $data=array( 

            'nim'=>$data['nim'], 

            'password'=>$data['password'], 

            'nama'=>$data['nama'], 

            'jenis_kelamin'=>$data['jenis_kelamin'], 

            'jurusan'=>$data['jurusan'] 

        ); 

3 $nim = $this->input->post('nim'); 

        $password = $this->input->post('password'); 

        $nama = $this->input->post('nama'); 

        $jenis_kelamin = $this->input->post('jenis_kelamin'); 

        $jurusan = $this->input->post('jurusan'); 

        $data = array( 

            'nim'=>$nim, 

            'password'=>$password, 

            'nama'=>$nama, 

            'jenis_kelamin'=>$jenis_kelamin, 

            'jurusan'=>$jurusan 

        ); 

4 if ($this->tb_mahasiswa->edit_mahasiswa()){ 

            redirect(base_url('tambahmahasiswa')); 
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        } 

5 public function edit_mahasiswa(){ 

        $data = $_POST; 

        unset($data['has_nim']); 

        $this->db->where('nim',$data['nim']); 

        if ($this->db->update('tb_mahasiswa',$data)){ 

            return true; 

        } else { 

            return false; 

        } 

    } 

6 }} 

 

11. Tambah User  

START

LEVEL= 1

END
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TIDAK
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Gambar V.32 Tambah User 
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Diketahui : 

E= 10            N= 8         R= 4 

Penyelesaian : 

CC= (10-8)+2= 4 

Independent Path : 

Path 1 =1-2-3-4-6-7-8 

Path 2 =1-2-3-5-6-7-8 

Path 3 =1-2-3-5-7-8 

Path 4 =1-2-3-5-8 

Tabel V.17 Pengujian Tambah User 

NODE SOURCE CODE 

1 class tambahuser extends CI_Controller { 

2 public function simpan_data(){ 

        $this->load->model("tb_user"); 

            $nip = $this->input->post('nip'); 

            $nama = $this->input->post('nama'); 

            $password = $this->input->post('password'); 

            $hakakses = $this->input->post('hakakses'); 

            $data=array( 

                'nip'=>$nip, 

                'nama'=>$nama, 

                'password'=>md5($password), 

                'hakakses'=>$hakakses 

            ); 

            echo $this->tb_user->tambah_user($data); 

    } 

3 <?php if ($_SESSION['hakakses'] == '1') {?> 

4 <li> 

<a href="<?=base_url()?>buatsurat"><i class="fa fa-envelope-o"></i> 

<span class="nav-label">Buat Surat</span></a> 

<a href="<?=base_url()?>tambahmahasiswa"><i class="fa fa-user-
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md"></i> <span class="nav-label">Tambah Mahasiswa</span></a> 

                </li> 

                <li> 

                    <a href="<?=base_url()?>tambahuser"><i class="fa fa-

user"></i> <span class="nav-label">Tambah User</span></a> 

                </li> 

5 <?php if ($_SESSION['hakakses'] == '2') {?> 

6 <a href="<?=base_url()?>buatsurat"><i class="fa fa-envelope-o"></i> 

<span class="nav-label">Buat Surat</span></a> 

7 public function simpan_data(){ 

        $this->load->model("tb_user"); 

            $nip = $this->input->post('nip'); 

            $nama = $this->input->post('nama'); 

            $password = $this->input->post('password'); 

            $hakakses = $this->input->post('hakakses'); 

            $data=array( 

                'nip'=>$nip, 

                'nama'=>$nama, 

                'password'=>md5($password), 

                'hakakses'=>$hakakses 

            ); 

            echo $this->tb_user->tambah_user($data);     

    } 

8 } 
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5. Hasil Pengujian  

Tabel V.18 Tabel Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat Lunak 

Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat Lunak 

No Nama Modul / Menu CC Region Path Keterangan 

1. Android 6 6 6 Benar 

2. Login  2 2 2 Benar 

3. Informasi surat  4 4 4 Benar 

4. Panduan surat 5 5 5 Benar 

5.  Arsip surat 2 2 2 Benar 

6. Panduan aplikasi 2 2 2 Benar 

7. Tentang aplikasi 2 2 2 Benar 

8. Web 5 5 5 Benar 

9. Buat surat 2 2 2 Benar 

10. Tambah Mahasiswa 2 2 2 Benar 

11. Tambah user 4 4 4 Benar 

 

Berdasarkan hasil perhitungan region, Cyclomatic Complexity (CC) dan 

indenpendent path diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian sistem 

dengan menggunakan white box dengan menggunakan metode Cyclomatic 

Complexity (CC) telah benar dan tidak memiliki kesalahan baik dari segi logika 

maupun fungsi dan layak untuk diimplementasikan. 
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C. Pengujian Kelayakan Sistem 

Pengujian kelayakan sistem digunakan untuk mengetahuai respon pengguna 

terhadap aplikasi yang dibangun. Pengujian ini dilakukan dengan metode kuisioner 

(angket). Teknik kuisioner digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan 

dari sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden yang 

mendapat bimbingan maupun petunjuk dari peneliti.  

Adapun indikator yang menjadi penilaian dalam pengujian ini yakni sebagai 

berikut: 

1. Ketertarikan pengguna terhadap aplikasi 

2. Kemanfaatan aplikasi 

3. Fungsionalitas aplikasi 

4. Rekomendasi pengguna 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dengan berpedoman pada 

indikator yang telah ditetapkan. Menggunakan skala ordinal pada item-item 

pertanyaan, dimana setiap alternatif jawaban mengandung perbedaan nilai. Berikut 

ini adalah hasil kuisioner yang dibagikan kepada 26 responden dengan 10 

pertanyaan. Berikut hasil diagram sebagai berikut; 
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Gambar V.33 Diagram Pengujian Kelayakan Aplikasi 

Berdasarkan diagram diatas dapat ditarik pernyataan bahwa 31% responden 

menyatakan sangat tertarik dengan sistem aplikasi persuratan digital mobile, 69% 

menyatakan tertarik, 27% menyatakan cukup tertarik, dan 4% menyatakan kurang 

tertarik. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian sudah 

tercapai, yaitu merancang dan membangun sistem administrasi persuratan digital 

mobile pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar sehingga dapat 

mempercepat penyelesaian surat dan mempermudah mahasiswa mendapatkan 

informasi penyelesaian surat. Hal ini dibuktikan oleh hasil pengujian whitebox, 

pengujian blackbox dan hasil kuisioner ke user. 

 Hasil pengujian whitebox yaitu menunjukkan fungsi dalam aplikasi berjalan 

dengan baik pada fungsi tombol dan telah disesuaikan pada perancangan flowchar 

aplikasi. Hasil pengujian blackbox yaitu menunjukkan form-form yang terdapat pada 

aplikasi semua berjalan dengan semestinya dan setiap valiadasi yang terdapat pada 

aplikasi semua menunjukkan sesuia perancangan aplikasi sedangkan, hasil kuisioner 

responden mengatakan aplikasi adminstrasi persuratan digital mobile ini memperoleh 

31% sangat tertarik, 69% tertarik dan 27% kurang tertarik. Adapun kelemahan 

aplikasi ini adalah hanya dapat digunakan jika ada jaringan internet. 

B. Saran 

Aplikasi administrasi persuratan personal ini masih jauh dari kesempurnaan, 

untuk menciptakan sebuah aplikasi yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan 

baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kerja sistem, berikut beberapa saran bagi yang 
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ingin mengembangkan aplikasi yang mungkin dapat menambah nilai dari aplikasi 

nantinya : 

1. Agar Aplikasi ini dapat digunakan di Fakultas Sains dan Teknologi 

diharapkan penulis melakukan sosialisasi kepada mahasiswa jurusan lain 

terkait penggunaan aplikasi ini. 

2. Penjelasan secara mendalam tentang keterkaitan penelitian dengan agama 

islam baik itu melalui firman-firman Allah swt (Al Qur’an) maupun hadits-

hadits nabi. 

Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut bisa 

dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi pengembang pada umumnya. 
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