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ABSTRAK 

Nama :  Rahmat Wirawan 

NIM :  60200110081 

Jurusan :  Teknik Informatika 

Judul :  Rancang Bangun Aplikasi E-Office pada Fakultas Teknik  

    Universitas Bosowa 45 Makassar  

Pembimbing I :  Dr. H. Kamaruddin Tone, MM  

Pembimbing II :  Faisal Akib, S.Kom., M.Kom 

 

Manajemen perkantoran merupakan suatu manajemen yang beroperasi dalam 

kegiatan administrasi yang mencakup pengelolaan informasi yang dibutuhkan bagi 

keputusan yang efektif dan tepat waktu. Pada kenyataannya pada wilayah Fakultas 

Teknik Bosowa kegiatan manajemen akademik masih menggunakan sistem 

administrasi perkantoran manual sehingga pelayanan yang diberikan belum 

maksimal. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana penulis 

dapat membuat suatu aplikasi untuk mempermudah seluruh civitas akademik dalam 

melakukan aktifitas administrasi perkantoran. Pada proses pembuatan aplikasi web 

service ini menggunakan beberapa software seperti notepad++ sebagai wadah untuk 

menampung source code Code Igniter, JavaScript, HTML, CSS, Angular js serta 

software MySql untuk menampung basis data dari aplikasi tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Design and Creation 

serta pengujian yang dilakukan adalah pengujian blackbox. Hasil dari tugas akhir ini 

adalah sebuah sistem aplikasi berbasis web service yang akan mempermudah dalam 

kegiatan administrasi akademik. Kelebihan dari sistem ini adalah keterbukaan 

kegiatan adminstrasi perkantoran dan penyajian informasi yang cepat.  

 

Kata Kunci: E-Office, Code Igniter, Mobile HTML, CSS, Ionic, Javascript, 

Notepad ++, Xampp, Apache Cordova, Jeasy UI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Manajemen perkantoran adalah salah satu fungsi operasional perusahaan atau 

instansi dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan 

operasional organisasi. Manajemen perkantoran bukan merupakan suatu posisi atau 

suatu kantor departemen akan tetapi merupakan suatu manajemen atas orang-orang 

yang beroperasi dalam kegiatan administrasi yang mencakup pengelolaan informasi 

dan keahlian yang dibutuhkan bagi keputusan yang efektif dan tepat waktu. 

Secara tradisional fungsi manajemen instansi terbatas seputar masalah tulis-

menulis dan kepegawaian instansi karena perkembangan teknologi, maka cakupan 

manajemen administrasi menjadi semakin luas. Dewasa ini, perkembangan teknologi 

yang begitu cepat, terutama teknologi komputer menyebabkan adanya perubahan-

perubahan yang sangat drastis pada manajemen kantor. Perkembangan tersebut 

mengakibatkan munculnya jenis-jenis pekerjaan baru. Di lain hal banyak pula jenis 

pekerjaan yang ditinggalkan. Begitu penting fungsi kantor dalam setiap instansi 

sehingga semakin kompleks pekerjaan pengelolaan informasi. Dengan demikian 

setiap organisasi membutuhkan penanganan yang lebih serius terhadap kegiatan 

perkantoran. 

Universitas Bosowa 45 Makassar merupakan salah satu instansi swasta yang 

bergerak dalam dunia pendidikan formal. Suatu instansi baik formal maupun non 
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formal pasti melakukan kegiatan administrasi sebagaimana instansi pada umumnya 

yang berkaitan dengan bidang atau tugas dari instansi yang bersangkutan.  

Pada  Fakultas Teknik Universitas Bosowa, kegiatan manajemen akademik 

pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berupa input, proses output yang 

merupakan suatu kesatuan utuh dan saling terkait, terikat, mempengaruhi, 

membutuhkan dan menentukan. Di dalam konteks keterkaitan input, proses dan 

output pendidikan, aspek efektivitas merupakan salah satu gugus kinerja sistem yang 

harus mendapatkan pengutamaan. Oleh karena itu mahasiswa akan merasa puas 

apabila pembelajaran dan pelayanan yang merupakan inti dari organisasi pendidikan 

berjalan secara efektif. 

Fakultas Teknik Universitas Bosowa masih menggunakan sistem administasi 

perkantoran manual. Sistem ini membutuhkan persediaan alat tulis kantor yang cukup 

banyak, terutama penggunaan kertas. Sistem ini juga membutuhkan waktu dan tenaga 

dalam proses pendistribusian dokumen. Masalah lainnya dalam sistem manual adalah 

penyimpanan dan pencarian dokumen. Penyimpanan dokumen membutuhkan banyak 

ruangan di kantor yang menjadikan ruangan kantor menjadi semakin sempit dan 

berantakan. Dalam hal pencarian dokumen pun, akan semakin sulit apabila dokumen 

tersebut tidak disimpan dengan teratur. 

Saat ini, sistem yang ada belum memenuhi berbagai keperluan mahasiswa 

maupun dosen dalam tugas akademik maupun non akademik dalam penyajian 

informasi yang cepat. Sebagaimana imam Al-Ghazali dalam bukunya Khuluqul 

Muslim menerangkan waktu adalah kehidupan. Karena itu, Islam menjadikan 
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kepiawaian dalam memanfaatkan kesempatan dalam setiap waktu karena dengan 

waktu bisa saja membuat manusia terlena. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. 

tentang pentingnya memanfaatkan waktu yaitu : 

تََك قَْبَل َسقَِمَك َو ِغنَاَك قَْبَل فَْقِرَك اِْغتَنِْم َخْمًسا قَْبَل َخْمٍس : َشبَابََك قَْبَل  َهَرِمَك َو ِصحَّ

 َو فََراَغَك قَْبَل َشْغِلَك َو َحيَاتََك قَْبَل َمْوتِكَ 

Artinya: 

“memanfaatkan lima keadaan sebelum datangnya lima; masa hidup sebelum datang 

matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, 

masa muda sebelum masa tuamu dan masa kayamu sebelum masa fakirmu”.(H.R. 

Baihaki dari Ibnu Abbas) . 

 

Hadits di atas disebutkan pergunakan masa luangmu sebelum datang masa 

sibukmu. Disini kita dianjurkan untuk menghargai waktu, agar bisa diisi dengan hal-

hal yang bermanfaaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain.  

Fakultas Teknik Universitas Bosowa 45 dalam hal ini harus memiliki strategi 

yang tepat agar dapat meningkatkan mutu atau kualitas sistem akademik, salah 

satunya yaitu membuat sistem administasi perkantoran yang menyangkut tentang 

kegiatan  pelayanan kepada mahasiswa sampai dosen. 

Sistem informasi ini akan dapat meningkatkan kualitas dari sistem akademik, 

sehingga informasi yang dihasilkan cepat, akurat, efektif dan efisien dan dapat 

membantu pihak-pihak dalam melakukan pekerjaan yang menyangkut kegiatan 

akademik dan juga dalam pengelolaannya. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam 

surah Q.S Al Furqan/25: 62 : 
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٢٦َِخۡلفَٗةَلَِّمۡهَأََرادََأَنَيَذَّكََّزَأَۡوَأََرادََُشُكىٗراََٱلنََّهارََوَََٱلَّۡيلَََجعََلََٱلَِّذيََوهُىََ

Terjemahnya: 

“Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang 

ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur”. (QS.Alfurqan :62) 

(Sumber: (Al-Qur’an dan Terjemah Tafsir Ibnu Katsir dan  Asbabun Nuzul, 2013)) 

 

 Ayat di atas disebutkan ketika orang-orang kafir disuruh sujud kepada Allah 

yang menciptakan langit dan bumi, mereka enggan bersujud; bahkan 

mempertanyakan wujud Allah itu. Padahal telah tampak kepada mereka bukti-bukti 

kekuasaan Allah di jagad raya ini, di langit dan di bumi. Bukti kekuasaan Allah di 

langit berupa gugusan bintang, bulan dan matahari; dan bukti kekuasaan-Nya di alam 

berupa pergantian waktu siang dan malam. Semua fenomena ini menunjukkan bahwa 

hanya Allah lah yang mengatur semua itu. Al-Qur’an telah mengungkapkan berbagai 

bukti otentik tentang keberadaan Allah kepada orang-orang kafir. Disebutkan alam 

semesta sebagai bukti keberadaan Allah agar mereka mudah memahaminya. Pada 

alam, mereka dapat menyaksikan secara visual benda-benda langit dan bumi. Namun, 

karena hati mereka sudah tertutupi kabut kekufuran, tetap saja mereka ingkar kepada 

Allah; dan tidak pernah mau beriman. Hanya orang-orang yang pandai mensyukuri 

nikmat Allahlah yang dapat mengambil pelajaran. 

Penelitian dan perancangan sistem informasi akademik dapat diadakan guna 

mendukung kinerja perguruan tinggi tersebut, meningkatkan pelayanan kepada 

mahasiswa, dan aplikasi sistem informasi akademik akan mengefektifkan dan 

mengefisienkan sistem akademik yang ada pada Fakultas Teknik Universitas 45 

sehinga dapat meningkatkan kualitas pada Jurusan. 



5 
 

 
 

Berdasarkan uraian tersebut maka pada tugas akhir ini, akan dirancang sebuah 

aplikasi e-office pada Fakultas  Teknik Bosowa 45 Makassar. Aplikasi e-office ini 

nantinya akan berjalan pada aplikasi mobile dan website dengan mengatur setiap 

proses administrasi perkantoran. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

pokok permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana merancang dan membuat 

aplikasi E-Office berbasis web service pada manajemen akademik di Fakultas Teknik 

Bosowa 45? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka fokus 

penelitian penulisan ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut: 

1) Aplikasi ini berjalan pada OS.Windows XP, smartphone berbasis Android minimal 

versi 2.3 Gingerbread. 

2) Target pengguna aplikasi ini adalah seluruh pegawai dan karyawan instansi. 

3) Aplikasi ini mencakup proses manajemen administrasi perkantoran, yaitu: 

a.  Administrasi surat masuk 

b. Administrasi surat keluar 

c. Disposisi surat 

d. Pelaporan 
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e. Surat Perintah Perjalanan Dinas 

f. Agenda dan Rapat 

g. Pengarsipan 

h. Notifikasi via mobile 

4) Aplikasi ini berjalan di atas layanan koneksi internet. 

2. Deskripsi Fokus 

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta 

menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan 

yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus 

dalam penelitian adalah : 

1) Aplikasi e-office merupakan aplikasi manajemen akademik yang menangani 

masalah utama di dalam menjaga keutuhan informasi yang pada suatu saat akan 

dibutuhkan oleh instansi atau organisasi. Penanganan dilakukan secara praktis dan 

efisien sehingga permintaan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti. 

2) Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux yang 

menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi 

mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak (Fadjar Efendy 

Rasjid, 2010). 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan aplikasi ini mampu 

memberikan layanan di bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan secara efektif dan memberi dampak kelancaran pada bidang lainnya.  

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan bagi Fakultas Teknik Bosowa 45 

Dalam menjalakan rutinitas pekerjaan, para pegawai dan staf akan terbantu 

dengan adanya aplikasi yang dapat mengontrol segala aktifitas di akademik, sehingga 

akan dapat meningkatkan efektifitas kerja dan pencarian informasi yang cepat. 

b. Kegunaan bagi penulis 

Dapat mengembangkan wawasan keilmuan dan meningkatkan pemahaman 

tentang struktur dan sistem kerja dalam pengembangan aplikasi pada website dan 

sistem operasi Android.  

E. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu 

Berkaca dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, penggunaan telepon 

genggam akan lebih efektif untuk digunakan sebagai alat seseorang untuk 

memperoleh informasi terhadap sesuatu..  

Ada banyak aplikasi manajemen  perkantoran yang telah digunakan. Akan 

tetapi metode dan media yang digunakan tentunya tidak sama, perkembangan 

teknologi yang pesat membuat banyak sarana yang memungkinkan untuk digunakan 
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sebagai media dalam mengelolah informasi. Berikut beberapa aplikasi pengelolaan 

administrasi perkantoran yang telah dibuat sebelumnya. 

Suhana (2013), “Sistem Informasi Tata Persuratan di Pusat Reaktor Serba 

Guna”. Pada penelitian ini, peneliti merancang sistem administrasi pengelolaan 

persuratan dan kearsipan yang bertujuan untuk mempercepat pengiriman dan 

penerimaan informasi secara cepat dan tepat. Aplikasi tersebut juga dirancang untuk 

melakukan penulusuran dan pemantauan surat atau arsip yang telah melalui proses 

tindak lanjut sebagai bahan pertanggung jawaban atau laporan untuk melakukan 

proses kegiatan organisasi secara berkelanjutan. 

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Suhana adalah 

proses tindak lanjut dari surat yang telah dikirimkan. Pada penelitian Suhana, proses 

tindak lanjut masih dilakukan secara manual, sedangkan penulis menyediakan fitur 

untuk memberikan tindak lanjut kepada surat masuk sehingga proses pengiriman 

surat dan tindak lanjut menjadi lebih efisien dan cepat. Selain itu pada penelitian 

Suhana hanya menyajikan fitur informasi tata surat, sedangkan penulis memberikan 

banyak fiitur yang dapat membuat proses manajemen akedemik menjadi lebih efektif 

dan efisein. 

Ronadhona  (2011), pada penelitian ini, peneliti merancang  “Rancang 

Bangun Sistem Informasi Manajemen Persuratan dengan Dukungan Teknologi SMS 

Gateway di Fakultas Teknologi Informasi (FTIf) ITS Surabaya”. Aplikasi ini 

merupakan aplikasi manajemen persuratan dengan mengkombinasikan teknologi web 

dan sms gateway. Pembangunan aplikasi menggunakan framework CI (Code Igniter) 
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dan hasil dari surat yang telah dikirimkan akan dikirimkan ke penerima menggunakan 

teknologi sms gateway . 

Pada perancangan aplikasi yang dilakukan oleh Ronadhona,  ini berbeda 

dengan perancangan aplikasi oleh penulis dimana informasi yang dikirimkan ke 

penerima menggunakan teknologi aplikasi mobile, dimana penerima dapat langsung 

memberikan tindak lanjut terhadap informasi yang masuk. 

Dessi (2013), judul penelitian ini adalah  “Sistem Informasi Manajemen Tata 

Persuratan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya pengulangan dalam 

pengkodean surat di lembar disposisi, kesulitan serta waktu yang dihabiskan untuk 

proses pencarian data-data surat, dan memperbaiki manajemen dari pengarsipan surat 

yang sudah ada. Sistem Informasi manajemen tata persuratan ini dibuat dengan 

menggunakan PHP Hypertext Preprocessor (PHP) dan MySql untuk pengolahan 

databasenya. 

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penilitian Dessi 

Tri Santi adalah teknologi dan fitur-fitur dalam aplikasi. Teknologi yang digunakan 

pada penelitian Dessi menggunakan PHP dan MySql sebagai media databasenya, 

sedangkan penulis menggunakan teknologi framework Code Igniter dan aplikasi 

mobile, dimana tingkat keamanan yang lebih tinggi dibanding PHP biasa dan 

pengembangan aplikasi kedepannya yang lebih memudahkan.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Standard Operating Procedure (SOP) 

Menurut Tjipto Atmoko, Standar Operasional Prosedur merupakan suatu 

pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan  sesuai dengan fungsi dan 

alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, 

administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada 

unit kerja yang bersangkutan. 

Pada Fakultas Teknik Bosowa 45, penyusunan uraian tugas dan SOP ini 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya prosedur operasional standar 

yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan kerja Fakultas 

Teknik Universitas Bosowa 45. Berikut beberapa SOP yang diterapkan pada Fakultas 

Teknik Bosowa 45: 

a) Pelayanan Tata Persuratan 

1) Definisi 

SOP Tata Persuratan dan Kearsipan adalah kegiatan dokumentasi surat keluar 

masuk dan mengendalikan seluruh surat dan arsip surat yang masih berlaku dan yang 

sudah tidak digunakan (kadaluarsa) sebagai panduan kerja untuk memenuhi kinerja 

yang diharapkan sejalan dengan kebijakan Universitas.   
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2) Tujuan 

Tujuan SOP ini untuk memberi panduan yang jelas untuk Sub Bagian Tata Usaha 

dalam mengelola dokumen surat-menyurat dan pengendalian tata persuratan dan 

kearsipan mulai dari penerimaan surat, penyusunan surat, pendistribusian hingga 

penyimpanan. 

3) Ruang Lingkup 

Ruang lingkup SOP Persuratan meliputi : 

3.1. Jenis Surat 

3.2. Distribusi Surat 

3.3. Otorisasi Penerimaan dan Pengiriman Surat 

3.4. Unit yang terlibat 

3.5. Dokumen yang digunakan 

b) Surat Perintah Perjalanan Dinas 

1) Definisi 

Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, 

pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain. 

2) Tujuan 

Tujuan SOP ini adalah memberi panduan yang jelas bagi pegawai dalam 

mengurus perizinan surat tugas perjalanan dinas hingga pada tahap pencairan 

perjalanan dinas. 
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2. E-Office 

Electronic Office (E-Office) adalah suatu sistem yang berhubungan dengan 

administrasi secara maya memusatkan komponen-komponen sebuah organisasi 

dimana data, informasi, dan komunikasi dibuat melalui media telekomunikasi 

(Robbes, 2004). Electronic dalam E-Office dapat berarti bahwa semua pekerjaan yang 

berhubungan dengan administrasi perkantoran dikerjakan secara elektronis dan 

menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi. 

E-Office merupakan aplikasi perkantoran yang mengganti proses administrasi 

manual ke proses berbasis elektronis dengan memanfaatkan fasilitas jaringan lokal 

(LAN), maupun jaringan internet (online). Dengan perkembangan telekomunikasi saat 

ini, jaringan broadband berkecepatan tinggi, dan internet, maka perkantoran telah 

menjadi elektronis secara elektronik. Pekerjaan kantor yang selama beberapa dekade 

dilakukan secara manual telah berubah menjadi elektronik bahkan beberapa sudah 

menerapkan kantor maya. Kantor elektronis menggunakan teknologi komunikasi 

untuk menyediakan layanan administrasi perkantoran secara elektronis kepada siapa 

saja, dimana saja, dan tiap saat. Manfaat E-Office : 

a) Informasi akurat dan realtime 

b) Proses bisnis online sehingga pengambilan keputusan cepat dan akurat 

c) Pekerjaan tidak dibatasi ruang dan waktu sehingga produktivitas meningkat 

d) Pelayanan lebih mudah dan lebih cepat untuk meningkatkan kepuasan pihat yang 

terlibat 
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e) Meningkatkan daya saing untuk pertumbuhan instansi 

Adapun ruang lingkup dari E-Office, yaitu: 

a) Kegiatan Kantor 

b)  Media Telekomunikasi 

c)  Real Time 

d)  Jaringan lokal (LAN) maupun internet (online)  

3. Aplikasi 

Aplikasi merupakan pernagkat lunak proses data yang berpacu pada sebuah 

komputasi. Aplikasi berasal dari bahasa inggris application yang berarti penerapan, 

lamaran ataupun penggunaan. Sedangkan secara istilah, pengertian aplikasi adalah 

suatu program yang siap untuk digunakan yang dibuat untuk melaksanakan suatu 

fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat 

digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju. 

Adapun definisi Aplikasi menurut para ahli: 

a) Menurut Jogiyanto (2005), aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, 

instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa 

sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. 

b) Menurut Dhanta (2009), aplikasi (application) adalah software yang dibuat oleh 

suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya 

Microsoft Word, dan Microsoft Excel.  
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c) Sedangkan menurut Anisyah (2000), aplikasi adalah penerapan, penggunaan atau 

penambahan data. 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi merupakan software 

yang ditransformasikan ke komputer yang berisikan perintah-perintah yang berfungsi 

untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan atau tugas-tugas tertentu seperti 

penerapan, penggunaan dan penambahan data 

4. MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak system manajemen basis data SQL 

(DBMS) yang multithread, dan multi-user. MySQL adalah implementasi dari system 

manajemen basisdata relasional (RDBMS). MySQL dibuat oleh TcX dan telah 

dipercaya mengelola system dengan 40 buah database berisi 10.000 tabel dan 500 di 

antaranya memiliki 7 juta baris. 

MySQL AB merupakan perusahaan komersial Swedia yang mensponsori dan 

yang memiliki MySQL. Pendiri MySQL AB adalah dua orang Swedia yang bernama 

David Axmark, Allan Larsson dan satu orang Finlandia bernama Michael “Monty”. 

Setiap pengguna MySQL dapat menggunakannya secara bebas yang didistribusikan 

gratis dibawah lisensi GPL(General Public License) namun tidak boleh menjadikan 

produk turunan yang bersifat komersial. (Wikipedia, 2012). 

SQL dapat digunakan secara berdiri sendiri maupun di lekatkan pada bahasa 

pemograman seperti C, dan Delphi. Pernyataan SQL dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa bagian yaitu :  

a) DDL 
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DDL berfungsi untuk mendefinisikan atribut basis data, tabel, atribut (kolom), 

batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel. Perintah yang 

digunakan biasanya : create,alter, dan drop. 

b) DML 

DML berfungsi untuk memanipulasi data yang ada di dalam database, 

contohnya untuk pengambilan data, penyisipan data, pengubahan data dan 

penghapusan data. 

Adapun keunggulan dari mysql adalah sebagai berikut : 

a. Program yang multi-threaded, sehingga dapat dipasang pada server yang 

memiliki mulit-CPU 

b. Didukung bahasa pemrograman umum seperti C, C++, Java, Perl, PHP, Python, 

TCL, APls dls. 

c. Bekerja pada berbagai platform 

d. Memiliki jenis kolom yang cukup banyak sehingga memudahkan konfigurasi 

sistem database. 

e. Memiliki sistem keamanan yang cukup baik dengan verifikasi host. 

f. Mendukung ODBC untuk OS Microsoft Windows. 

g. Mendukung record yang memiliki kolom dengan panjang tetap. 

h. Saling terintegrasi dengan PHP. 

5. JSON 

JSON merupakan bagian dari bahasa pemrograman Javascript. JSON 

merupakan format teks yang sepenuhnya independen tetapi menggunakan konvensi 
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yang familiar dengan bahasa pemrograman dari keluarga-C, termasuk C, C++, C#, 

Java, JavaScript, Perl, Python, dan sebagainya. Kelebihan inilah yang membuat 

JSON menjadi sebuah bahasa data-interchange yang ideal. 

JSON dibangun dalam dua struktur: 

a) Beberapa pasangan dari nama/nilai. Dalam beberapa bahasa perograman biasa 

disebut dengan istilah object, record, struct, table hash, key list atau associative 

array. 

b) Nilai-nilai yang terusun secara ordered list. Biasa disebut dengan array, vector, 

list atau daftar dalam bahasa pemrograman. 

6. PHP 

PHP adalah singkatan dari "PHP Hypertext Prepocessor", yaitu bahasa 

pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan 

pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. PHP 

diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pertama kali tahun 1994. Pada awalnya PHP adalah 

singkatan dari "Personal Home Page Tools". Selanjutnya diganti menjadi FI ("Forms 

Interpreter"). Sejak versi 3.0, nama bahasa ini diubah menjadi "PHP: Hypertext 

Prepocessor" dengan singkatannya "PHP".  

PHP disebut bahasa pemrograman server side karena PHP diproses pada 

komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan bahasa pemrograman client-

side seperti JavaScript yang diproses pada web browser (client). 
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7. Andorid  

a. Pengertian Android 

Android merupakan sistem operasi berbasis linux yang awalnya 

dikembangkan oleh Android, Inc., dan dirancang untuk perangkat seluler layar 

sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet dengan mneyedikan platform 

terbuka bagi para pengmebang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 

digunakan oleh bermacam pirnati bergerak. 

b. Komponen Kebutuhan Aplikasi 

1) Apache Cordova 

Apache Cordova adalah satu set perangkat API yang memungkinkan 

pengembang aplikasi mobile untuk mengakses fungsi perangkat asli seperti kamera, 

accelerometer dll dari JavaScript. Perangkat API tersebut di kombinasikan dengan 

kerangka UI seperti jquery mobile atau Dojo Mobile atau Sencha Touch ataupun Ionic 

sehingga hal ini memungkinkan aplikasi smartphone untuk dikembangkan hanya 

dengan menggunakan HTML, CSS, dan Javascript jadi proses develope dapat 

dilakukan tanpa  native code. 

2) Genymotion 

Genymotion merupakan suatu emulator android user friendly yang 

menggunakan architecture virtualization sehingga jauh lebih efisien dalam bentuk 

penggunaannya dan mampu mengemulasi berbagai tipe gadget android. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Linux
http://id.wikipedia.org/wiki/Layar_sentuh
http://id.wikipedia.org/wiki/Layar_sentuh
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_pintar
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_tablet
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3) JDK (Java Development Kit) 

JDK (Java Development Kit) merupakan lingkungan pemrograman untuk 

menulis program-program aplikasi dan applet java, JDK terdiri dari lingkungan 

eksekusi program yang berada diatas Operating System. Source code dari java akan 

dikompilasi menjadi byte code yang dapat dimengerti oleh mesin. Selain itu JDK 

dapat membentuk sebuh objek code dari source code 

4) SDK (Software Development Kit) 

Android SDK adalah tools API (Aplication Programming Interface) yang 

diperlukan untuk memulai mengembangkan aplikasi pada platform android 

menggunakan menggunakan bahas. 

G. Notasi – Notasi 

1. Notasi Flowmap 

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 tertentu.  

Tabel II. 1 Simbol-simbol Flowmap (Jogiyanto, 2001) 

Simbol Nama Keterangan 

 Terminator awal / akhir 

program 

Untuk memulai dan 

mengakhiri suatu program 
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Simbol Nama Keterangan 

 

Dokumen 

Menunjukkan dokumen 

berupa dokumen input dan 

output pada proses manual 

dan proses berbasis 

komputer 

 

Proses Manual 
Menunjukkan proses yang 

dilakukan secara manual. 

 

Proses Komputer 

Menunjukkan 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 

 

2. Notasi DFD (Data Flow Diagram) 

Data Flow Diagram (DFD) atau diagram alir data adalah sebuah teknik grafis 

yang menggambarkan aliran informasi dan tranformasi yang diaplikasikan pada saat 

data bergerak dari input menjadi output(Pressman, 2002). DFD dapat digunakan 

untuk menyajikan sebuah sistem atau perangkat lunak pada setiap tingkat 

abstraksi.Menurut Gene dan Sersonsimbol yang digunakan untuk membuat suatu 

DFD diilustrasikan pada Tabel II.2 berikut: 
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Tabel II. 2 Simbol-simbol DFD (Kristanto, 2003) 

Simbol Nama Keterangan 

 
Terminator/ Entitas 

Eksternal 

Entitas Eksternal, dapat 

berupa orang/ unit terkait 

yang berinteraksi dengan 

sistem tetapi diluar sistem 

 

Proses 

Orang, unit yang 

mempergunakan atau 

melakukan transformasi data. 

Komponen fisik tidak 

diidetifikasikan. 

 

Data store 

Penyimpanan data atau 

tempat data yang direfer oleh 

proses 

Simbol Nama Keterangan 

 Alur data 
Aliran data dengan arah 

khusus dari sumber ke tujuan 

 

3. Notasi ERD (Entity Relationship Diagram) 

Entity Relationship Diagram (E-R Diagram) adalah suatu model relasi yang 

menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. Diagram E-R 

merupakan model E-R yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan 

himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi atribut-atribut yang 

mempersentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang telah ditinjau, dan dapat 

digambarkan dengan lebih sistematis. 

 

 

 



21 
 

 
 

Tabel II. 3 Simbol-simbol ERD (Fathansyah, 1999) 

Simbol Nama Keterangan 

 Entitas 

Menunjukkan entitas yang 

terhubungan dengan sistem 

 

Atribut 

Menunjukkan atribut yang 

dimiliki oleh entitas 

 

 

 

Relasi 

Menunjukkan relasi antar 

entitas 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

Link Menunjukkan link 

 

4. Notasi Flowchart 

Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan 

hubungan antar proses beserta instruksinya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. 

Dengan demikian setiap simbol menggambarkan proses tertentu. Sedangkan 

hubungan antar proses digambarkan dengan garis penghubung. 
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Tabel II. 4 Simbol-simbol flowchart (Fathansyah, 1999) 

Simbol Nama Keterangan 

 Terminator Perumlaan / akhir program 

 Garis alir  

(Flow Line) 

Arah alir program 

 

 

 
Preparation Proses Inisialisasi  

Simbol Nama Keterangan 

 

 

 

Proses 

Proses perhitungan / proses 

pengolahan data 

 

Input/Output 

Proses input / output data, 

parameter, informasi 

 Prefendered 

Proccess 

(Sub Program) 

Permulaan sub program / 

Proses menjalankan sub 

program 
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Decision 

Perbandingan pernyataan, 

penyeleksian data yang 

memberikan pilihan untuk 

langkah sebelumnya 

 

On Page 

Conncetor 

Penghubung bagian flowchart 

yang berada pada satu 

halaman 

 

Off  Page 

Conncetor 

Penghubung bagian flowchart 

yang berada pada halaman 

berbeda 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah suatu usaha untuk mengemukakan, 

mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan dimana suatu usaha itu dilakukan 

untuk mendapatkan hasil yang cukup bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Dalam rangka menyelesaikan rencana pembangunan aplikasi e-office ini maka 

penulis telah melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan secara 

bertahap dan terencana. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan sebagai 

berikut : 

1. Jenis dan Lokasi Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian kualitatif yang digunakan 

adalah Design and Creation. Dipilihnya jenis penelitian ini oleh penulis dikarenakan 

konsep dari Design and Creation sangat tepat untuk mengelola penelitian ini. 

Disamping melakukan penelitian tentang judul ini, penulis juga mengembangkan 

produk berdasarkan penelitian yang dilakukan. 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Fakultas Teknik Universitas 

Bosowa 45 Makassar. 

2.   Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
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3. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber-sumber data online atau 

internet. Selain itu data juga diperoleh dari buku pustaka terkait tentang pembuatan 

aplikasi menggunakan framework code igniter dan pada sistem operasi Android, 

jurnal penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan pada penelitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode dalam 

pengumpulan data, yaitu: 

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

dan yang sebenarnya. 

b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-

dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau data-data yang bersangkutan. 

5. Instrumen Penelitian 

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitan yaitu : 

1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan 

data pada aplikasi ini adalah smartphone xioami dan laptop. 

2. Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini diantaranya 

adalah notepad++, google chrome, eclipse juno, apache cordova, genymotion, virtual 

box, node.js, SDK, windows 8, android dan xampp. 
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6.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data terbagi menjadi dua yaitu, metode analisis kuantitatif dan 

metode analisis kualitatif. Analisis kuantitatif ini menggunakan data statistik dan 

dapat dilakukan dengan cepat, sementara analisis kualitatif ini digunakan untuk data 

kualitatif. Data yang digunakannya adalah berupa catatan-catatan yang biasanya 

cenderung banyak dan menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk dapat menganalisisnya secara saksama. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif Analisis 

kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. 

7.  Metode Perancangan Aplikasi 

 Pada penelitian ini teknik pengolahan data yang digunakan adalah Waterfall. 

Dengan metode ini potensi kerugian akibat kesalahan pada proses sebelumnya  

bisa di minimalkan karena psoses pengemangan yang terstruktur.  Dalam proses 

pengembangan, metode Waterfall memiliki beberapa tahapan yaitu requirement 

(analisis kebutuhan), desian sistem (system design), Coding & Testing, 

Penerapan Program, dan pemeliharaan. 

 Metode Waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak 

berurutan, proses pada waterfall terus mengalir ke bawah (seperti air terjun) 

melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi (konstruksi), dan 

pengujian. (Pressman, Roger S. 2001) 
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Gambar III.1 Tahapan Metode Waterfall 

 Analisis data terbagi menjadi dua yaitu, metode analisis kuantitatif dan 

metode analisis kualitatif. Analisis kuantitatif ini menggunakan data statistik dan 

dapat dilakukan dengan cepat, sementara analisis kualitatif ini digunakan untuk data 

kualitatif. Data yang digunakannya adalah berupa catatan-catatan yang biasanya 

cenderung banyak dan menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk dapat menganalisisnya secara saksama. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. 

Analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. 
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8. Teknik Pengujian Sistem 

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak 

untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok dengan spesifikasi 

sistem dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering 

diasosiasikan dengan pencarian bug, ketidak sempurnaan program, kesalahan pada 

baris program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak. 

Adapun pengujian sistem yang digunakan pada tugas akhir ini adalah 

BlackBox. BlackBox testing 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. (Rosa, dan M. Shalahuddin, 2011). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

1. Analisis Sistem 

Pada dasarnya proses administrasi di akademik Fakultas Teknik Bosowa 45 

telah terkomputerisasi, walaupun masih terdapat diantaranya proses yang bersifat 

manual, seperti penomoran nomor surat. Adapun beberapa proses yang sedang 

berjalan di Fakultas Teknik Universitas Bosowa 45 yaitu : 

Flowmap Surat Masuk

Bag. AdministrasiPengirim Penerima Surat Penerima Disposisi

P
h

as
e

Surat 
Masuk

Surat 
Masuk Surat MasukSurat Masuk

Memberikan Nmr 
Agenda dan Nomor 

Surat Masuk

Memberikan Nmr 
Agenda dan Nomor 

Surat Masuk

Lembar 
Disposisi

Lembar 
Disposisi

Surat MasukSurat Masuk

Membaca 
Surat Masuk

Membaca 
Surat Masuk

Membaca 
Surat Masuk

Membaca 
Surat Masuk

Surat Masuk 
Sudah Dibaca

Surat Masuk 
Sudah Dibaca

Membuat 
Disposisi

Membuat 
Disposisi

Setuju?Setuju?

Ya

DisposisiDisposisi

DisposisiDisposisi

DisposisiDisposisi

Membaca 
Disposisi Masuk

Membaca 
Disposisi Masuk

 

Gambar IV.  1 Sistem proses surat masuk yang sedang berjalan 
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Setiap surat yang masuk maupun surat keluar akan diproses di bagian tata 

usaha terlebih dahulu untuk diberi nomor surat dan nomor agenda yang dilakukan 

secara manual dengan menuliskannya pada pembukuan. 

Flowmap Surat Perintah Perjalanan Dinas

DekanTenaga Pendidik Pembantu Dekan II Subbag. Keuangan

Mengajukan 
Surat 

Perjalanan 
Dinas

Mengajukan 
Surat 

Perjalanan 
Dinas

Dokumen SPPDDokumen SPPD

Dokumen SPPDDokumen SPPD

Persetujuan 
Perjalanan 

Dinas

Persetujuan 
Perjalanan 

Dinas

Dokumen SPPDDokumen SPPD

Dokumen SPPDDokumen SPPD

Persetujuan 
Proses Adm. 

Keuangan

Persetujuan 
Proses Adm. 

Keuangan

Dokumen SPPDDokumen SPPD

Dokumen SPPDDokumen SPPD

Dokumen SPPDDokumen SPPD

Mencairkan 
dana dan 

blangko SPPD

Mencairkan 
dana dan 

blangko SPPD

Dokumen SPPDDokumen SPPD

Mempertangguja
wabkan Dana 

sppd

Mempertangguja
wabkan Dana 

sppd

Dokumen SPPDDokumen SPPD

Gambar IV.  2 Sistem proses SPPD yang sedang berjalan 
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Flowmap Surat Keluar
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Gambar IV.  3 Sistem proses surat keluar yang sedang berjalan 
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Flowmap Surat Keterangan Ujian Skripsi

PanitiaMahasiswa Tim Penguji

MendaftarMendaftar

DokumenDokumen
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Form Ujian 
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Menyiapkan 
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Prasarana

Lembar 
Penilaian

Lembar 
Penilaian

Gambar IV.  4 Sistem proses ujian skripsi yang sedang berjalan 

 

 

 

2. Perancangan Sistem 
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Adapun rekomendasi yang diusulkan penulis buat yaitu sebuah sistem 

administrasi menajemen akademik yang berfungsi untuk mengontrol dan manajemen 

aktifitas di akademik. 

a. Perancangan Konteks Diagram 

E-OfficeE-Office

MahasiswaMahasiswa

DekanDekan

Bag. Tata UsahaBag. Tata UsahaBag.Sub KeuanganBag.Sub Keuangan

Pegawai/StaffPegawai/Staff

Disposisi,
Surat Keluar,

Pengumuman, Surat 
Tugas,memo, SK

Manajemen Surat 
Keluar, Manajemen 

Surat Masuk, 
Pengumuman, Data 

permintaan SK,Laporan

Data Surat Keluar, Data 
Surat Masuk, Data 

Pengumuman

Data Surat Masuk,
Data Surat 

Keluar,laporan surat 
tugas

Data Surat Masuk,
Data Surat Keluar, Data 

Penerbitan SK Ujian 
Mahasiswa, Data 

Pengajuan Surat Tugas

Data Pengajuan Surat 
Tugas, Nota, Surat 

Masuk,Data 
Permintaan SK,laporan

PD IIPD II
Data Pengajuan Surat 

Tugas

Data Pengesehan 
proses Adm. Keuangan 

Surat Tugas

Data Pengajuan Surat 
Tugas

Data detail SPD, 
perincian biaya

Data SK Ujian

 

Gambar IV. 5 Konteks Diagram Sistem  

 

 

 

 

 

 

b. Perancangan Diagram DFD Level 1 
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PD II
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Gambar IV. 6 DFD Level 1 E-Office 
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c. Perancangan ERD (Entity Relationship Diagram) 

Administrator

Membuat

Data Pegawai

username password

Id_pegawai Nama_pegawai Nip_pegawai

emaillevel
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Surat Masuk
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Tgl_surat

status
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Gambar IV. 7 Entity Relationship Diagram 
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d. Perancangan Basis Data 

1. Tabel User 

Tabel User merupakan entitas database yang digunakan untuk menampung 

data user yang terintegrasi dengan tabel pegawai. Tabel user terdiri dari username 

yang merupakan index nip pegawai dari tabel pegawai yang digunakan untuk login 

beserta password sebagai kunci untuk masuk ke dalam sistem. 

Tabel IV. 1 Tabel User 

Nama Field Type Size Keterangan 

user_id int 4 Pimary Key 

user_nama varchar 100 - 

user_username varchar 50 - 

user_password varchar 50 - 

user_level int 3 - 

user_blokir enum 0 - 

id_pegawai int 3 - 

 

2. Tabel Pegawai 

Tabel pegawai merupakan entitas database yang berisikan data-data pegawai 

yang nantinya akan terintegrasi dengan tabel user yang digunakan untuk login. Tabel 

pegawai terdiri atas id_pegawai sebagai primary key, nip_pegawai berisikan nip dari 

pegawai yang juga merupakan field username di tabel user. 
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Tabel IV. 2 Tabel Pegawai 

Nama Field Type Size Keterangan 

id_pegawai int 3 Primary Key 

nip_pegawai varchar 30 - 

nama_pegawai varchar 80 - 

jenkel varchar 20 - 

departemen varchar 10 - 

jabatan varchar 10 - 

hp varchar 30 - 

email varchar 100 - 

 

3. Tabel Level 

Tabel level merupakan entitas database yang berisikan hak akses aplikasi. 

Tabel level ini akan mengatur tingkat hak akses dari pegawai dalam mengakses menu 

e-office. 

Tabel IV. 3 Tabel Level 

Nama Field Type Size Keterangan 

level_id int 3 Primary Key 

level_nama varchar 50 - 

level_namalengkap varchar 100 - 

 

4. Tabel Agenda dan Rapat 
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Tabel Agenda dan Rapat pada umumnya berfungsi untuk menyimpan 

informasi mengenai jadwal kegiatan kedepannya yang akan dilakukan.  

 

 

 

 

Tabel IV. 4 Tabel Agenda dan Rapat 

 

Nama Field Tipe Data Size Keterangan 

id_agenda int 3 Primary Key 

judul_agenda varchar 100 - 

isi_agenda text 0 - 

tgl_mulai date 0 - 
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5. Tabel Surat Masuk 

Tabel Surat Masuk merupakan entitas database yang digunakan untuk 

menampung surat yang telah dikirimkan kepada pengguna yang menjadi tujuan 

penerima surat.  

Tabel IV. 5 Tabel Surat Masuk 

Nama Field Type Size Keterangan 

id_surat_masuk int 5 Primay Key 

nmr_agenda int 5 - 

nmr_surat varchar 50 - 

status enum 0 - 

tgl_disetujui datetime 0 - 

tujuan varchar 100 - 

pengirim varchar 100 - 

perihal varchar 200 - 

status_disposisi enum 0 - 

tgl_surat date 0 - 

riwayat_srt text 0 - 

jenis_surat int 2 - 

tgl_selesai date 0 - 

id_pegawai int 3 - 

tempat varchar 100 - 

status enum 0 - 
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klasifikasi_surat int 2 - 

derajat_surat int 2 - 

asal_surat int 2 - 

rak_surat int 2 - 

penerima varchar 100 - 

Nama Field Type Size Keterangan 

tanggal date 0 - 

lampiran int 2 - 

ringkasan_surat text 0 - 

atas_nama int 3 - 

koresponden_sk int 3 - 

hari varchar 20 - 

status_penerima enum 0 - 

tgl_terima_penerima date 0 - 

tolak enum 0 - 

 

6. Tabel Surat Keluar 

Tabel surat keluar merupakan entitas database yang berisikan informasi 

tentang persuratan yang telah dikirimkan kepada pengguna yang menjadi penerima 

dalam surat.  

Tabel IV. 6 Tabel Surat Keluar 

Nama Field Type Size Keterangan 
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id_surat_keluar int 3 Primary Key 

tgl_srt date 0 - 

nmr_srt varchar 100 - 

berkas text 0 - 

penerima varchar 100 - 

tembusan varchar 100 - 

perihal text 0 - 

riwayat_srt_keluar varchar 200 - 

pemeriksa_srt int 3 - 

jenis_surat int 2 - 

klasifikasi_surat int 2 - 

derajat_surat int 2 - 

asal_surat int 2 - 

rak_surat int 2 - 

status_pemeriksa enum 0 - 

status_penerima enum 0 - 

surat_batal enum 0 - 

hari varchar 20 - 

Nama Field Type Size Keterangan 

tgl_dibaca datetime 0 - 

nmr_agenda varchar 10 - 

ringkasan_surat text 0 - 
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atas_nama int 3 - 

pengirim int 3 - 

status_surat enum 0 - 

status_admin enum 0 - 

koresponden_sm int 3 - 

 

7. Tabel Disposisi 

Tabel disposisi merupakan entitas database yang menjadi lanjutan dari 

serangkaian proses yang telah dilakukan di surat masuk. Tabel disposisi ini 

merupakan tabel yang mengirimkan surat masuk yang telah dikirimkan oleh 

pengguna yang menjadi tujuan penerima dalam surat. 

Tabel IV. 7 Tabel Disposisi 

Nama Field Type Size Keterangan 

id_disposisi int 5 Primary Key 

id_surat_masuk int 5 - 

penerima_disposisi varchar 5 - 

pemberi_disposisi int 3 - 

status enum 0 - 

tgl_baca datetime 0 - 

id_riwayat int 11 - 

tgl_terima datetime 0 - 

memo text 0 - 
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8. Tabel Riwayat Surat 

Tabel riwayat surat merupakan tabel yang berfungsi untuk merekam aksi 

serangkain proses yang telah dilakukan oleh pengguna yang telah dicantumkan di 

dalam surat masuk maupun surat keluar. 

Tabel IV. 8 Tabel Riwayat Surat 

Nama Field Type Size Keterangan 

id_riwayat_srt int 5 Primary Key 

hari varchar 20 - 

tgl_riwayat datetime 0 - 

pembuat_riwayat int 3 - 

pesan_riwayat text 0 - 

riwayat_disposisi varchar 200 - 

status_riwayat varchar 20 - 

id_diriwayatkan int 3 - 

jenis_riwayat varchar 20 - 

sub_disposisi enum 0 - 

id_sub_disposisi varchar 100 - 

 

9. Tabel SPD Kegiatan 

Tabel SPD merupakan tabel yang menampung segala kegiatan yang 

berhubungan dengan perjalanan dinas.  
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Tabel IV. 9 Tabel SPD Kegiatan 

Nama Field Type Size Keterangan 

id_kegiatan int 10 Primary Key 

no_kegiatan varchar 45 - 

akun_anggaran varchar 45 - 

tahun_anggaran varchar 45 - 

nama_kegiatan text 0 - 

satuan_kerja varchar 100 - 

tgl_mulai date 0 - 

tgl_akhir date 0 - 

tempat_kegiatan varchar 100 - 

 

 

 

 

10. Tabel SPD Pelaksana 

Tabel SPD pelaksana merupakan tabel yang berfungsi untuk memproses surat 

perjalanan dinas yang akan ditujukan untuk pengguna yang menjadi pelaksana dalam 

surat. 

Tabel IV. 10 Tabel SPD Pelaksana 

id_pelaksana int 10 Primary Key 

no_surat varchar 45 - 
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id_user int 10 - 

tgl_berangkat date 0 - 

tgl_kembali date 0 - 

durasi smallint 5 - 

alat_angkut varchar 45  

ket text 0 - 

jml_harian smallint 5 - 

harga_harian decimal 10 - 

tiket_pergi decimal 10 - 

tiket_pulang decimal 10 - 

tax_tujuan decimal 10 - 

tax_asal decimal 10 - 

transport_asal decimal 10 - 

transport_tujuan decimal  10 - 

jml_inap smallint 5 - 

harga_inap decimal 10 - 

total_harian decimal 10 - 

total_transport decimal 10 - 

total_inap decimal 10 - 

total_biaya decimal 10 - 

tgl_update datetime 0 - 

user_id varchar 45 - 
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jenis_spd varchar 45 - 

tgl_surat date 0 - 

tempat_asal varchar 45 - 

tempat_tujuan varchar 45 - 

agenda text 0 - 

id_kegiatan int 10 - 

status varchar 1 - 

total_kasbon decimal 10 - 

sisa_bayar decimal 10 - 
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e. Perancangan Flowchart 

Pembuatan Konsep 
Surat

Konsep Surat

Persetujuan

Ya

Penerimaan Surat 
Keluar oleh tata 

usaha

Penerimaan Surat 
Oleh tata usaha

Tidak

Surat Masuk

Penomoran dan 
Pencatatan Nomor 

Surat

Penerimaan Surat 
Masuk Pimpinan

Disposisi

 

 

Gambar IV. 8 Flowchart Proses Surat Keluar - Masuk 

 

 

 

f. Perancangan User Interface 

5) User Interface pada Web Base 

1. Halaman Login 



48 
 

 

Halaman login merupakan halaman yang digunakan oleh pengguna untuk 

medapatkan hak akses dalam menggunakan aplikasi. 

 

Gambar IV.9 Halaman Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tampilan Beranda 
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Gambar IV.10 Tampilan Beranda 

 

3. Tampilan Form  

 
Gambar IV.11 Tampilan Form 

 

 

4. Konfigurasi Hak Akses 



50 
 

 

 
Gambar IV.12 Konfigurasi Hak Akses 

 

 

 

 

 

6) User Interface pada Android 

1. Daftar Menu 
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Gambar IV.13 Daftar Menu 

 

 

2. Tampilan Tabel Data 
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Gambar IV.14 Tampilan Tabel Data 
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN HASIL PENGUJIAN SISTEM 

A. Interface 

a. Halaman Utama Aplikasi 

Tampilan utama dari aplikasi e-office pada versi website berisi menu Beranda, 

Data Umum, Data Pendukung, Persuratan, SPPD, Konfigurasi. 

 

Gambar V. 1 Menu aplikasi 

Halaman utama aplikasi tidak bisa diakses oleh siapapun sebelum melakukan 

login. Berikut tampilan untuk halaman login :  
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Gambar V. 2 Halaman login 

Setiap user harus yang akan melakukan login sebelumnya harus terdaftar 

sebagai pegawai. Jika belum mempunyai id user, dapat meminta kepada user lain 

yang memiliki hak akses untuk penginputan pegawai dan user, untuk dibuatkan id.  

b. Menu Web Base E-Office 

1) Beranda 

b) Agenda dan Rapat 

Menu agenda dan rapat merupakan menu dalam aplikasi yang berfungsi sebagai 

pengingat dan catatan. Dalam menu agenda dan rapat terdapat fitur untuk 

menyisipkan memo pada data agenda yang telah dibuat sebelumnya sebelumnya, 

dengan cara double klik data agenda yang akan disisipkan memo, Selanjutnya akan 

muncul informasi persetujuan, apakah akan membuat memo atau tidak. Lanjutkan 

dengan mengklik yes jika ingin membuat memo. 
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Gambar V. 3 Halaman Agenda dan Rapat 

c) Pengumuman 

Menu pengumuman berisikan informasi pemberitahuan kepada pengguna 

aplikasi E-Office, yang akan tampil pada menu home aplikasi. Pengumuman hanya 

akan tampil jika kondisi status pada tabel pengumuman menjadi aktif. 

 

Gambar V. 4 Halaman Pengumuman 

2) Data Umum 

 Pegawai 

Menu pegawai merupakan menu dalam sistem yang digunakan untuk memproses 

data diri pegawai hingga pembuatan username dan password login yang akan 
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digunakan pada saat akan login kedalam aplikasi. Dalam menu pegawai terdapat fitur 

tambah pegawai yang berfungsi untuk menambah pegawai, pembuatan username, 

password dan pemberian hak akses dan menu edit pegawai yang berfungsi untuk 

mengubah data pegawai, username, password maupun hak akses. Sedangkan jika 

ingin menonaktifkan pegawai dapat dilakukan dengan mengubah kondisi status 

pegawai menjadi tidak aktif. 

 

Gambar V. 5 Halaman Pegawai 

Di menu pegawai inilah proses pembuatan akun login dibuat. Jika ingin membuat 

user baru dapat dilakukan dengan mengklik tombol tambah. Berikut tampilan tambah 

pegawai pada tabel pegawai. 
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Gambar V. 6 Menu Tambah Pegawai 

3) Data Pendukung 

a) Jenis Surat 

Jenis surat merupakan menu yang berisi informasi tentang jenis persuratan, 

seperti surat undangan, surat dinas dan berbagai jenis persuratan. 

 

Gambar V. 7 Halaman Jenis Surat 
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Pada menu jenis surat dapat dilihat terdapat beberapa tombol yang disediakan 

sesuai dengan hak akses pengguna. Berikut tampilan ketika menghapus jenis surat: 

 

Gambar V. 8 Dialog Hapus Jenis Surat 

b) Klasifikasi Surat 

Klasifikasi surat berisikan informasi tentang prioritas surat, apakah termasuk 

surat biasa, surat penting dan lain sebagainya 

 

Gambar V. 9 Halaman Klasifikasi Surat 
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4) Persuratan 

a) Manajemen Surat Masuk 

Manajemen surat masuk merupakan fitur dalam aplikasi yang berfungsi untuk 

memanajemen segala bentuk persuratan yang masuk untuk diberikan agenda dan 

nomor surat sebelum surat di kirim ke penerima. Fitur yang terdapat di dalam 

manajemen surat masuk yaitu detail surat dan proses surat.  

 

Gambar V. 10 Halaman Manajemen Surat Masuk 

b) Manajemen Surat Keluar 

Dalam menu manajemen surat keluar, surat keluar yang telah dikirim oleh 

pengirim tidak akan langsung terkirim ke penerima. Surat keluar yang telah dikirim 

terlebih dahulu masuk ke menu manajemen konsep surat keluar untuk diberikan 

nomor agenda dan nomor surat keluar. 
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Gambar V. 11 Halaman Manajemen Konsep Surat 

c) Disposisi 

Menu disposisi merupakan menu yang berisikan surat disposisi yang berasal dari 

surat masuk melalui fitur buat disposisi. Pada menu disposisi terdapat fitur riwayat 

surat untuk melihat korespondensi surat hingga proses pembuatan disposisi. 

 

Gambar V. 12 Halaman Form Disposisi 
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5) SPPD 

a) Daftar SPPD 

Daftar SPPD merupakan menu yang berisikan informasi tentang perjalanan 

dinas, hingga rekapitulasi biaya yang akan dikeluarkan. Menu SPD terdiri atas tabel 

kegiatan dan tabel pelaksana, dimana tabel kegiatan berisikan informasi mengenai 

kegiatan yang akan dilakukan, sedangkan tabel pelaksana spd berisikan informasi 

detail dari pengguna yang akan mengikuti spd berdasarkan kegiatan yang telah 

didaftar sebelumnya. 

 

Gambar V. 13 Halaman Daftar SPD 

Dari daftar kegiatan pada tabel di atas, jika ingin melihat daftar user yang 

mengikuti kegiatan, dapat dilakukan dengan cara double klik data pada tabel. Berikut 

tampilan detail pelaksana per kegiatan 
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Gambar V. 14 Halaman Daftar Pelaksana SPD 

B. Hasil Pengujian Sistem 

Adapun hasil dari pengujian pada sistem ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian Login 

Berikut ini hasil  pengujian sistem menggunakan metode blackbox berdasarkan 

pada blok pengujian sistem: 

Tabel V. 1 Pengujian Form Login 

Data masukan Yang diharapkan Pengamatan kesimpulan 

Email dan 

password telah 

terisi dengan benar   

Akan menampilkan 

halaman utama e-

office 

Menampilkan 

halaman utama e-

office 

[√] diterima 

[] ditolak 

 

Email dan 

password kosong  

Akan menampilkan 

pesan validasi 

Akan menampilkan 

pesan validasi 

[√] diterima 

[  ] ditolak 

Email atau 

password salah 

Akan menampilkan 

pesan “Proccess 

Login Error!” 

Menampilkan pesan 

“Proccess Login 

Error!” 

[√] diterima 

[  ] ditolak 
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Format email salah Akan menampilkan 

pesan “Enter a valid 

email” 

Menampilkan pesan 

“Enter a valid email” 

[√] diterima 

[  ] ditolak 

 

2. Pengujian Manajemen Surat Masuk 

Tabel V. 2 Pengujian Surat Masuk 

Data masukan Yang diharapkan Pengamatan kesimpulan 

Form yang tidak 

boleh kosong 

telah terisi 

dengan benar 

Akan meneruskan 

konsep surat masuk 

kepada  tata usaha 

untuk disetujui 

Meneruskan konsep 

surat masuk kepada  

tata usaha untuk 

disetujui 

[√] diterima 

[  ] ditolak 

 

Form yang 

wajib terisi, 

kosong 

Akan menampilkan 

notifikasi  “form tidak 

boleh kosong” 

Menampilkan 

notifikasi “form tidak 

boleh kosong” 

[√] diterima 

[  ] ditolak 

 

 

 

 

 

3. Pengujian Manajemen Surat Keluar 

Tabel V. 3 Pengujian Sistem Manajemen Surat Keluar 

Data masukan Yang diharapkan Pengamatan kesimpulan 

Nomor agenda dan 

nomor surat keluar 

terisi dengan benar 

Akan meneruskan 

surat keluar ke 

bagian tata usaha 

untuk diberikan 

nomor agenda surat 

keluar 

Meneruskan surat 

keluar ke bagian tata 

usaha untuk 

diberikan nomor 

agenda surat keluar 

[√] diterima 

[  ] ditolak 

 

Nomor surat keluar 

kosong  

Akan menampilkan 

pesan “This field is 

required” 

Menampilkan pesan 

“This field is 

required” 

[√] diterima 

[  ] ditolak 
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4. Pengujian Disposisi 

Tabel V. 4 Pengujian Disposisi 

Data masukan Yang diharapkan Pengamatan kesimpulan 

Form yang tidak 

boleh kosong telah 

terisi dengan benar 

Akan meneruskan 

disposisi kepada 

penerima disposisi  

Meneruskan 

disposisi kepada 

penerima disposisi 

[√] diterima 

[  ] ditolak 

 

Nomor agenda  Akan menampilkan 

pesan “This field is 

required” 

Menampilkan pesan 

“This field is 

required” 

[√] diterima 

[  ] ditolak 

 

5. Pengujian Kegiatan SPPD 

Tabel V. 5 Pengujian SPPD 

Data masukan Yang diharapkan Pengamatan kesimpulan 

Form yang tidak 

boleh kosong telah 

terisi dengan benar 

Akan meneruskan 

daftar kegiatan sppd 

untuk disimpan ke 

sistem 

Meneruskan daftar 

kegiatan sppd untuk 

disimpan ke sistem 

[√] diterima 

[  ] ditolak 

 

 

6. Pengujian Pelaksana SPPD 

Tabel V. 6 Pengujian Pelaksana SPPD 

Data masukan Yang diharapkan Pengamatan kesimpulan 

Form yang tidak 

boleh kosong telah 

terisi dengan benar 

Akan meneruskan 

daftar pelaksana 

sppd kepada pihak 

terkait untuk 

disetujui  

Meneruskan daftar 

pelaksana sppd 

kepada pihak terkait 

untuk disetujui 

[√] diterima 

[  ] ditolak 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Dengan Aplikasi E-Office ini, pengelolaan dan manajemen data di akademik 

menjadi lebih terarah, sehingga dapat meningkatkan efektifitas kerja. 

2. Efisiensi aplikasi akan lebih cepat, tergantung perilaku user mengoptimalkannya. 

3. Dengan adanya aplikasi ini maka: 

a. Pimpinan dapat melakukan proses disposisi tanpa perlu berada di kantor 

b. Penataan persuratan jadi lebih komplek dan jelas 

B. Saran 

Sistem ini masih memiliki kekurangan dari segi kecepatan pengaksesan menu 

dan masih kurangnya fitur yang dibutuhkan di akademik. Adapun saran yang penulis 

ingin sampaikan, apabila nantinya ada pengembangan dari sistem ini adalah dengan 

menambah fitur-fitur yang berkaitan dengan manajemen di akademik sehingga 

proses manajemen akademik akan menjadi lebih kompleks dengan satu aplikasi 

yang mencakup segala kebutuhan di akademik.  
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