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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Administrasi merupakan sebuah kegiatan pencatatan data informasi baik 

secara internal maupun eksternal dangan tujuan untuk mempermudah dalam 

pengolahan data informasi. Seiring dengan berkembang pesatnya ilmu 

pengetahuan dan suatu teknologi saat ini, dimana hal ini akan sangat 

berdampak pada perkembangan sumber daya manusia. Dalam hal ini 

pegolahan data memiliki suatu peranan yaitu sebagai pusat dari semua 

sumber data informasi dalam kegiatan perencanaan, kebijakan, pengambilan 

keputusan, pembuatan laporan serta pertanggung jawaban dengan secepat- 

cepatnya. Kondisi sistem administrasi yang berjalan dengan baik akan sangat 

mempengaruhi perkembangan atau pencapaian tujuan dari suatu instansi, tanpa 

adanya sistem yang baik atau pelaksanaan administrasi yang baik maka hampir 

seluruh aktivitas dalam suatu instansi akan tertahan atau terhambat (Anoraga, 

Nandari dan Sukadi, 2017). 

Administrasi secara umum dalam administrasi perkantoran, khususnya 

diterapkan sesuai dangan makna dan tujuan administrasi itu sendiri. 

Administrasi yang baik membutuhkan manajemen perkantoran yang baik 

pula, office management yang baik membutuhkan seorang pekerja kantor 

yang baik. Manajer kantor yang baik harus pula memiliki seorang 

administrator yang baik, yang mampu memberdayakan semua potensi yang 

ada dalam organisasi yang dipimpinnya secara harmonis dan 

berkesinambungan. (Nasution F.H, 2016) 

Surat merupakan salah satu media komunikasi yang sangat penting dalam 

suatu instansi pemerintahan, baik untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak di 

luar instansi eksternal maupun untuk berkomunikasi secara internal. Setiap hal 

yang menyangkut kegiatan instansi yang bersifat resmi selalu diwujudkan 

dalam bentuk surat (Effiyaldi dan Ericson, 2018). 

Pengolahan data administrasi dalam sebuah instansi juga merupakan 

sebuah kegiatan yang sangat penting yang dilaksanakan setiap saat baik itu 
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surat masuk maupun surat keluar, dalam mencatat surat yang masuk atau keluar 

kantor kelurahan salobulo masih menggunakan teknik penyimpanan berkas 

yang manual dan juga penatatan rekap data surat masuk atau keluar masih dalam 

buku agenda yang merupakan cara lama dalam pengarsipan surat dan masih 

kurang effektif, sehingga sewaktu-waktu apabila surat yang diperlukan yang 

menyangkut data penting dibutuhkan kembali akan sangat sulit untuk 

ditemukan oleh pegawainya. 

Berdasarkan observasi memang perlu adanya sebuah alternatif untuk 

mempermudah dalam pengolahan administrasi persuratan. Permasalahan di 

atas dapat diselesaikan dengan adanya sebuah aplikasi persuratan yang dapat 

memudahkan dalam pengolahan data persuratan menjadi lebih mudah, cepat, 

dan tepat. Selain itu dengan dibangunnya sistem khusus yang terkomputerisasi 

maka akan membantu proses persuratan tersebut. Oleh karena penulis 

mengusulkan solusi untuk mengembangkan sebuah aplikasi sistem 

administrasi berbasis desktop dengan harapan, adanya aplikasi ini dapat 

mempermudah pegawai Kelurahan Salobulo dalam pengolahan data 

administrasi persuratan dan mengubah metode administrasi persuratan yang 

lebih terkomputerisasi. 

Untuk itu ide dan gagasan penulis dituangkan dalam sebuah judul yang 

membahas tentang “Rancang Bangun Aplikasi Sistem Administrasi 

Persuratan di Kantor Kelurahan Salobulo”. Aplikasi ini nantinya akan diuji 

menggunakan pengujian White Box serta menggunakan Microsoft acces 

sebagai databasenya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

pokok  permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimana 

merancang dan membangun aplikasi sistem administrasi persuratan di kantor 

kelurahan salobulo.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah  diuraikan diatas, maka  tujuan 

dari penelitian ini adalah  untuk  merancang dan membagun  aplikasi sistem 

administrasi persuratan  di kantor kelurahan salobulo. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan  penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi beberapa pihak 

yang akan menggunakannya : 

1. Bagi Penulis 

Manfaat bagi penulis adalah  sarana dalam pengaplikasian dan  

menerapkan ilmu yang diperoleh selama duduk dibangku perkuliahan serta 

menambah wawasan dibidang komputer dalam  merancang dan membangun 

sebuah sistem. 

2. Bagi Akademik 

Manfaat bagi akademik adalah dapat memberikan suatu referensi yang 

berguna dalam perkembangan dunia akademik khususnya dalam penelitian- 

penelitian yang akan datang. serta dapat membantu dalam perancangan dan 

membangun  sebuah aplikasi sistem administrasi. 

3. Bagi Kantor Kelurahan Salobulo 

Diharapkan dengan adannya aplikasi lebih mempermudah sistem 

administrasi persuratan dikantor Kelurahan Salobulo dalam proses pencatatan 

atau pengarsipan surat, sehingga sistem persuratan sudah terkomputerisasi.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori dalam proses penelitian merupakan salah satu dasar penulis 

dalam mengkaji pengetahuan berdasarkan teori-teosi yang ada, seperti buku, 

jurnal dan jurnal online. Sehingga peneliti dapat mengetahui arah penelitiannya.   

1. Perancangan 

Menurut kadir (2009:25), perancangan adalah melakukan pengumpulan 

kebutuhan akan informasi yang diperlukan dalam suatu organisasi/perusahaan dan 

kemudian menganalisisnya, penggalian kebutuhan informasi ini dilakukan dengan 

sara antara lain melakukan wawancara, mengamati sistem yang sedang berjalan 

dan mempelajari dokumen-dekumen yang tersedia. Dengan cara itu data yang 

digunakan untuk menyusun informasi bida teridentifikasi. 

Perancangan adalah proses pengamatan suatu keadaan dengan tujuan dapat 

mengetahui situasi operasionalnya dan apakah badan tersebut memerlukan suatu 

perbaikan atau tidak yang meliputi identikasi suatu masalah, analisa suatu masalah 

dan penyelesaian suatu masalah (Musyafa, 2017). 

Menurut Rustamin dan Dewi (2016), perancangan sistem adalah memberikan 

gambaran rancangan sistem yang akan dibangun atau yang akan diusulkan, serta 

adanya kemudahan untuk memahami alur informasi dan proses dalam sistem 

diusulkan. 

Berdasarkan definisi penulis menarik kesimpulan bahwa perancangan adalah 

suatu metode yang dapat digunakan untuk membantu mengetahui sebuah proses 

dalam merancang sebuah sistem yang dapat tersusun secara sistematis dan mudah 

dalam menyelesaikan suatu masalah. 

2. Aplikasi  

Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (instruction) atau 

pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat 

memproses input menjadi output. Aplikasi adalah suatu unit perangkat lunak yang 

dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem 

perniagaan, game pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang 

hampir dilakukan manusia ( Guntari dan Setiawan, 2016). 
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Menurut Neyfa & Dony (2016), aplikasi adalah suatu penerapan dari rancangan 

sistem dalam mengolah data menggunakan aturan atau ketentuan 

bahasapemrograman komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan 

melaksanakan tugas khusus dari pengguna. 

Menurut Siregar & Permana (2016), aplikasi adalah suatu program komputer 

yang siap pakai atau yang dibuat lebih lengkap untuk melaksanakan suatu fungsi 

untuk pengguna atau aplikasi yang lain yang dipasang pada perangkat komputer 

dalam melakukan input dan output. 

Berdasarkan definisi di atas penulis menarik kesimpulan bahwa aplikasi 

merupakan suatu program komputer yang siap digunakan dalam mengolah data 

dan untuk membantu pekerjaan agar lebih mudah dalam menghasilkan suatu 

output. 

3. Sistem  

Menurut Maulana dan Fitriani (2016), sistem adalah sekelompok elemen yang 

terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan . Suatu sistem 

pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu sama 

lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Nugraha dan Ridwan (2016:320), sistem merupakan kumpulan dari 

perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang saling terkait yang 

mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk 

mendukung pengambilan keputusan. 

Menurut Musyafa (2017), sistem adalah kumpulan dari elemen - elemen yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah objek nyata, seperti tempat, 

benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. 

Menurut Rini (2016), sistem adalah kumpulan komponen atau subsistem yang 

terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak saling terkait dalam sebuah proses 

yang berurutan dan bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai suatu 

tujuan yang menghasilkan suatu produk. 

Berdasarkan definisi penulis menarik kesimpulan bahwa sistem merupakan 

suatu elemen yang saling terintegrasi satu sama lain baik dari software ataupun 
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hardware untuk menghasilkan informasi yang akurat dan tepat agar mencapai 

suatu tujuan. 

4. Administrasi  

Menurut Widiardihardja (1991:19), administrasi adalah salah satu alat umum 

untuk menggerak-hidupkan kegiatan sekelompok manusia (termasuk alat-alat dan 

fasilitas), yang bekerja sama dalam suatu organisasi dan mengadakan pembagian 

tugas kepada masing-masing orang untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut Pandingan (2014:43), administrasi adalah kegiatan penatausahaan 

dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi 

melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Dimana kegiatan 

administrasi hanya dilakukan khusus oleh pegawai saja. 

Administrasi merupakan bagian yang sehari-harinya melakukan kegiatan rutin 

menulis, menghitung serta mengelola data pada suatu instansi pendidikan yang 

tanpa dukungan dari kinerja dari setiap bidang tentunya akan bertambah sulit 

untuk menciptakan suatu suasana akademik yang stabil (Musyafa, 2017:166). 

Administrasi merupakan kegiatan penting yang dilaksanakan secara periodik 

ataupun setiap saat, data-data keuangan tersebut selalu beubah setiap bulan atau 

setiap tahun, pengeluaran ataupun pemasukan serta pembuatan laporan keuangan 

dan pencapaian untuk kepentingan bersama (Nugraha dan Ridwan, 2016:320). 

Administrasi merupakan pengabdian, pemberian jasa, pemberian bantuan 

ataupun pemberian pelayanan yang baik dan sempurna. Yang melingkupi seluruh 

kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki 

diferensasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan yang sama (Malikin dan laila, 

2018:53). 

Menurut Mahidin (2017:134), administrasi adalah segenap teknik dan prosedur 

yang digunakan dalam penyelenggaraaan hubungan pendidikan sesuai dengan 

kebijakan yang telah ditetapkan guna untuk mencapai tujuan pendidikan dalam 

rangka oprasionalisasi konsep pendidikan tersebut. 

Berdasarkan definisi di atas penulis menarik kesimpulan bahwa Administrasi 

adalah suatu kegiatan pelayanan yang lakukan secara rutin oleh seseorang 

terhadap suatu pekerjaan dalam suatu bidang tertentu agar dapat mencapai sebuah 

tujuan dan kepentingan bersama. 
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5. Surat  

Menurut Rustamin dan Dewi (2016), surat merupakan salah satu sarana 

komunikasi secara tertulis yang berbentuk lembaran kertas yang memuat suatu 

informasi yang hendak disampaikan oleh seseorang kepada oran lain. Informasi 

tersebut berupa pemberitahuan, pertanyaan, permintaaan, laporan, peringatan, dan 

sebagainya. 

Surat merupakan helai kertas dalam bentuk maupun dalam wujud apapun yang 

berisi keterangan-keterangan tertulis untuk disampaikan kepada pihak lain yang 

membutuhkan. Boleh juga dikatakan surat ialah pernyataan secara tertulis, untuk 

menyampaikan suatu informasi atau keterangan dari satu pihak ke pihak lain 

(Guntari & Setiawan, 2016). 

Menurut Ericson dan Effiyadi (2018) surat yaitu sarana atau wahana 

komunikasi tertulis yang ditujukan kepada orang lain atau suatu instansi dengan 

tujuan untuk menyampaikan suatu hal baik berupa informasi, perintah, atau 

sebuah pemberitahuan. 

Menurut Rizal (2017), surat merupakan suatu informasi (dapat berupa 

karangan) tertulis untuk mengemukakan maksud dan tujuan. Menjelaskan apa 

yang dipikirkan dan dirasakan oleh suatu pihak (lembaga atau perseorangan) 

kepada pihak lain. 

Berdasarkan definisi di atas penulis menarik kesimpulan bahwa surat ialah 

suatu penyampain informasi yang tertuang dalam bentuk suatu karya tulis dalam 

lembaran kertas yang akan ditujukan kepada suatu instansi tertentu atau kepada 

seseorang. 

6. Borlan Delphi 

Menurut Widyo (2009:2), delphi adalah aplikasi tool yang digunakan untuk 

membuat aplikasi berbasis windows dan web secara cepat dan mudah untuk 

digunakan oleh progremer pemula maupun profesional. Serta didukung dengan 

tampilan hasil aplikasi yang semakin user-frienly. 

Menurut Firmansyah (2010:1), Delphi adalah alat perancang aplikasi secara 

cepat dan praktis “Rapid Application Development”(RAD), dan dikembangkan 
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secara visualisasi untuk memudahkan perancangan dalam menghasilkan aplikasi- 

aplikasi yang “Reable” handal. 

Menurut Hernita (2010:2), delphi merupakan lingkungan pemrograman yang 

berjalan di sistem operasi microsoft windows dengan tampilan yang lebih menarik 

dan mudah digunakan. Dengan dukungan penuh terhadap fitur-fitur agar lebih 

mudah memahami apa yang disajikan. 

Menurut Jihad (2015:46), delphi adalah program aplikasi database berbasis 

windows yang dikembangkan oleh borland delphi yang mempunyai kemampuan 

untuk mengemukakan bahasa SQL yang merupakan bahasa query yang handal 

dan menggunakan bahasa objek sebagai bahan dasar dengan mudah memahami 

program delphi. 

7. Microsoft Access 

Microsoft access merupakan salah satu software program pengolah database 

raksasa yang sudah banyak digunakan, karna dengan fasilitas yang dimilikinya 

mampu mengelolah berbagai jenis data serta menampilkan hasil akhir berupa 

laporan yang menarik (Leo, 2016:2). 

Menurut Widyo (2007), microsoft access merupakan jendela database yang 

terdiri dari satu atau lebih tabel yang saling berhubugan antara satu dengan yang 

lainnya, dimana dapat menyunting data dengan menambah, mengganti, 

menghapus, dan mengedit data dalam tabel-tabel tersebut. 

Menurut Kadir (2010:2), microsoft access adalah DBMS (Database 

Management System) merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengelolah data dengan cara yang sangat fleksibel dan cepat. Dengan sejumlah 

aktivitas yang terkait dengan data yang dudukung oleh perangkat lunak. 

Menurut Isnaini dan Winarno (2019:24), microsoft access adlah software 

yang dapat membuat dan mengolah data dari menyortir, mengatur, serta 

membuat tabel data yang menampilkan hasil akhir berupa laporan seperti 

database yang berbasis relational, access memberi kemudahan dalam melakukan 

koneksi antar informasi yang tersimpan. 

8. Pengujian  

Dalam pengujian perangkat lunak, metode dasar yang umum di gunakan yaitu 

White-box testing. 
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a. White-box testing 

Menurut Irawan (2017), white-box testing merupakan awal dari rangkaian 

pengujian sistem, dimana pengujian lainnya dapat dilakukan setelah melewati 

metode ini. Hasil dari penelitian ini berupa dokumentasi pengujian yang akan 

menyajikan tingkat kelayakan sistem sesuai dengan kaidah logika algoritma dan 

cara kerja sistem. 

Menurut Utomo, Kurniawan dan Astuti (2018), pengujian white-box 

merupakan pengujian yang difokuskan terhadap internal sistem yaitu source code 

program, melibatkan para developer untuk mengetahui dan menentukan 

kompleksitas dari source code program. 

Menurut Cholifah, Yulianingsih dan Sagita (2018), pengujian perangkat lunak 

dari segi desain dan kode program apakah mampu menghasilkan fungsi masukan 

dan keluaran yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Yang dilakukan dengan 

menyederhanakan source code program. 

9. Unified Modeling Lenguage (UML) 

Menurut Suhendar & Gunadi (2002), merupakan bahasa standar pemodelan 

visual (visual modeling) dalam rekayasa software, dengan memberikan cara 

standar untuk menggambarkan cetak biru bagi software yang akan dibangun.yang 

berdampak pada peningkatan produktivitas dan kwalitas. 

UML merupakan suatu alat untuk mendesain sistem atau untuk membuat 

pemodelan rancangan yang akan nantinya akan diserahkan kepada programmer 

dan diterjemahkan kedalam bahasa pemrograman apapun yang bisa menghasilkan 

program baru lalu bisa membuat suatu sistem pada perusahaan atau instansi yang 

sesuai dengan keinginan pemesan sistem (Anharudin & Nurdin,2018). 

Menurut Munawar (2005:17), unified modeling language adalah salah satu 

alat bantu yang sangant handal di dunia pengembangan sistem yang berorintasi 

obyek, serta menyediakan bahasa pemodelan visual, mudah dimengerti serta 

dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk sharing dan 

mengkomunikasikan rancangan. 

UML merupakan kesatuan dari bahasa pemodelan yang di kembangkan oleh 

booch, dengan metode yang sangat terkenal yaitu . Dan mendefinisaikan beberapa 

diagram sebagai berikut: 
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a. Use Case Diagram 

Diagram Use Case merupakan suatu pemodelan sistem yang terdiri dari 

aktor. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor 

dengan sistem informasi yang akan dibuat: 

Table 1. Use Case Diagram 

 

No Gambar Nama Keterangan 

1          Actor 
Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna 

mainkan ketika berinteraksi dengan use case. 
 

2 

 

   Dependency 

Hubungan dimana perubahna yang terjadi pada suatu 

elemen mandiri (independent) akan mempengaruhi 
elemen bergantung padanya. 

 

3 

 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) berbagi 

perilakudan struktur data dari objek yang ada 
diatasnya objek induk (ancertor) 

4   Include 
Menspesifikasikan bahwa use case sumber secara 

eksplisit. 

 

5 

 

Extend 

Menspesifikasikan bahwa use case target memperluas 

perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang 
diberikan 

6 Association 
Menghubungkan antar obyek satu dengan obyek 
lainnya. 

7 Sistem 
Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem 
secara terbatas. 

 
8 

Use case 
Deskripsi dari urutan aksi-akasi yang ditampilkan 

sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur 

bagi suatu aktor. 

 
9 

 
Collaboration 

Interaksi aturan-aturan dab elemen lain yang bekerja 

sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar 

dari jumlah dan elemen-elemennya (sinergi). 

10 Note 
 Elemen fisik yang eksis saat aplikais dijalankan dan 

mencerminkan suatu sumber daya kumputasi. 

Sumber Ade Hendini (2016) 

 

b. Activity Diagram 

Diagram Aktivitas merupakan pemodelan berupa arus sistem yang sedang 

dirancang yang dimulai dari tanda Start sampai End. diagram aktivitas 

menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas 

yang dapat dilakukan oleh sistem. 
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Table 2.  Activity Diagram 

 

No Gambar Nama Keterangan 

 

1 

 

 

 

Activity 
Memperlihatkan bagaimana masing-masing 

dari kelas antarmuka saling berinteraksi satu 

sama lain. 

2 
 

Action 
State    dari  sistem   yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi. 

3  Intial Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

4 

 

 

Actifity Final 

Node 

Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan. 

5 
 

 Fork Node 
Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah 

menjadi beberapa aliran. 

Sumber Ade Hendini (2016) 

c. Sequence Diagram 

Merupakan pemodelan yang dihubungkan dengan Use Case dan fungsinya 

masing-masing, intinya aliran yang mengambarkan fungsi setiap Use Case agar 

dapat dilihat fungsi satu Use Case dengan Use Case lainya. 

Table 3. Sequence Diagram 
 

No  Gambar Nama Keterangan 

1 
  

Life Line 
Objek entity, antar mukayang saling 

berinteraksi. 
 

2 
   

Message 
Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat tentang aktivitas yang 
terjadi. 

 
3 

   
Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat tentang aktivitas yang 

terjadi. 

Sumber Ade Hendini (2016) 

 

d. Class Diagram 

Menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang 

akan dibuat untuk membangun sistem dan memiliki apa yang disebut atribut dan 

method atau operasi. 
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Table 4. Class Diagram 
 

No Gambar Nama Keterangan 

 
1 

 
Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

 
2 

Narcy 

Association 

Upaya untuk mrenghindari asosiasi dengan 

lebih dari 2 ( dua) objek. 

3 Class 
 Himpunan dari objek-objek yang berbagi 

atribut sertaoperasi yang sama. 

 

4 

 

Collaboration 
Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang di 

tampilkan sistem yang menghasilkan suatu 
hasil yang terukur bagi semua aktor. 

5 Realization Operasi yang benar-benar dilakukan oleh 
suatu objek. 

 

6 

 

  Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen mandiri (independent) 

akan mempengaruhi elemen yang 

tergantung padanya elemen yang tidak 

mandiri. 

7 Association Menghubungkan antar objek satu dengan 

objek lainnya. 

Sumber Ade Hendini (2016) 

 

2.2 Penelitian Yang Relevan 

1. Zulvianita dan Anita (2016), dengan judul penelitian sistem pengarsipan 

surat masuk dan surat keluar pada kantor sekretariat DPRD provinsi sulawesi 

tenggara menggunakan borland delphi. Administrasi persuratan merupakan 

kegiatan operasional rutin yang dilakukan oleh setiap personal dalam suatu 

organisasi atau perkantoran. Sistem pengarsipan surat masuk dan surat keluar 

pada kantor sekretariat DPDR, menggunakan metode pengembangan perangkat 

lunak yaitu metode Prototyping, metode basis data dengan menggunakan metode 

ER dan metode perancangan sistem menggunakan DFD. Hasil dari Penelitian ini 

yaitu membantu pegawai dalam melakukan pengolahan dan pengarsipan data 

surat sehingga pencarian surat yang dibutuhkan lebih cepat. 

2. Effiyaldi dan Ericson (2018), dengan judul penelitian analisis dan 

perancangan sistem informasi administrasi disposisi surat berbasis web pada 

dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat provinsi jambi. Administrasi 

merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam suatu instansi 
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pemerintahan atau organisasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, yang 

didukung oleh sisitem administrasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan observari langsung , dokumen kerja dan wawancara. Penelitian ini 

menghasilkan rancangan dan menganalisa sistem yang menggambarkan 

disposisi surat dengan model pengembangan sistem yang digunakan adalah 

Unified Modeling Language yakni Use Case Diagram. 

3. Rizal (2017), dengan judul penelitian sistem pelayanan administrasi 

persuratn akademik berbasis web pada fakultas sains dan teknologi UIN 

walisongo semarang, dengan membangun sistem administrasi yang sudah ada 

menjadi sistem administrasi yang lebih baik, efektif dan efisien. Metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan tiga tahapan yaitu Observasi, studi 

pustaka dan wawancara. Dengan menggunakan metode pengembangan sistem 

SDLC (System Development Life Cycle) dengan model pemgembangan 

Waterfall dengan beberapa tahapan pengembangan yaitu analisis kebutuhan, 

desain sistem, implementasion, integration and testing dan penerapan dan 

pemeliharaan. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem layanan administrasi yang 

diharapkan dapat diimplementasikan dan membantu proses kegiatan persuratan 

di FST. 

4. Mutafaroh (2019), dengan judul penelitian manajemen persuratan dan 

kearsipan di kantor FITK UIN walisongo semarang. Metode pengumpulan data 

yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun 

hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa perencanaan persuratan dan 

kearsipan dikantor FITK meliputi dua kegiatan yakni merencanakan program 

kerja dibidang umum berdasarkan rencana operasional sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas, dan menetapkan sarana kegiatan sesuai dengan program kerja 

fakultas. 

5. Fitriani (2016), dengan judul penelitian sistem administrasi persuratan 

digital mobile pada fakultas sains dan teknologi UIN alauddin makassar. adapun 

metode pengumpulan data dengan cara wawancara, studi pustaka dan observasi. 

Dengan menggunakan metode perancangan menggunakan metode Waterfall 

dengan tahapan yaitu analisis, desain, pengkodean, pengujian dan pemeliharaan. 

 



14 

33 

 

 

2.3 Kerangka Fikir 

Kantor Kelurahan salobulo merupakan salah satu instansi pemerintahan yang 

berada dijalan sungai rongkong baru Kecamatan Wara Utara Kota Palopo. 

Sistem administrasi persuratan yang ada dikantor Kelurahan Salobulo belum 

terkomputerisasi dengan maksimal dalam pengolahan datanya. Dikarenakan 

proses pengolahan data persuratan yang dilakukan sampai saat ini masih 

menggunakan catatan buku agenda dan pengolahan data tersebut masih tidak 

efektif dan belum terkomputerisasi, data-data surat yang sudah masuk dalam buku 

agenda dalam proses pencarian data jika dibutuhkan lagi akan memakan banyak 

waktu dan data-data tersebut juga mudah tercecer. Oleh karena itu untuk 

mengatasi masalah tersebut penulis mencoba untuk merancang sebuah aplikasi 

sistem administrasi dikantor kelurahan Salobulo. 

Tujuan dari sistem ini dibuat untuk memudahkan staf atau pegawai yang ada 

dikantos Kelurahan Salobulo dalam pengolahan data persuratan yang lebih efektif 

dan terkompterisasi dalam satu aplikasi. Aplikasi ini dibuat menggunakan aplikasi 

Borlan Delphi dan basis data Microsoft Acces. Untuk lebih memperjelas 

permasalah yang disajikan maka kerangka fikir akan diuraikan pada gambar 1 

berikut: 
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Kantor Kelurahan salobulo merupakan salah satu instansi pemerintahan 
yang berada dijalan sungai rongkong baru Kecamatan Wara Utara Kota 

Palopo. Yang selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan kepada 

masyarakat 

Sistem administrasi persuratan yang ada dikantor Kelurahan Salobulo 
belum terkomputerisasi dengan maksimal dalam pengolahan datanya. 

Dikarenakan proses pengolahan data persuratan yang dilakukan sampai 

saat ini masih menggunakan catatan buku agenda dan pengolahan data 

tersebut masih tidak efektif dan belum terkomputerisasi, data-data surat 

yang sudah masuk dalam buku agenda dalam proses pencarian data jika 

dibutuhkan lagi akan memakan banyak waktu dan data-data tersebut juga 

mudah tercecer 

untuk mengatasi masalah tersebut penulis mencoba untuk merancang 

sebuah aplikasi administrasi berbasis dekstop dengan menggunakan 

borlan delphi dan microsoft acces untuk media penyimpanan data. 

Demikian dengan dibuatnya aplikasi sistem administrasi persuatan 

berbasis dekstop tersebut diharapkan dapat membantu dan 

mempermudah proses pengolahan data dan proses pencarian data dan 

dengan memanfaaatkan aplikasi serta dapat meminimalisir kekurangan 

sistem yang ada saat ini, sehingga pengolahan data persuratan dapat 

dilakukan secara maksimal dan sesui dengan yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir 
 

 

 

 

 

 

Rancang Bangun Aplikasi Sistem Administrasi Persuratan Di 
Kantor Kelurahan Salobulo 

 


