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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengelolaan surat merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah kantor 

desa melalui surat setiap bagian dari kantor desa baik yang berada di dalam 

maupun di luar melakukan komunikasi melalui surat. Berbagai informasi tentang 

kantor desa di sampaikan melalui surat, dalam kantor desa sendri surat di bagi 

menjadi surat masuk dan surat keluar. Surat adalah sebuah alat komunikasi tertulis 

yang di gunakan oleh pengirim untuk mengirimkan berita atau informasi kepada 

penerima. Surat pula dapat di jadikan sebagai bukti  atau dasar untuk melakukan 

tindakan tertentu. Oleh karena itu penanganan pengelolaan surat perlu 

mendapatkan perhatian yang tinggi, terutama pada kegiatan pengarsipan untuk 

menjaga agar  surat dapat di gunakan  kapan saja. 

Pengarsipan memang bagian penting dalam suatu kantor desa, maka dari 

itu pemerintah melalui Arsip Nasional Indonesia sudah mengeluarkan peraturan 

ANRI yang di atur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1971 tentang “Ketentuan 

Pokok Kearsipan” pada Bab 1 pasa 1 berbunyi: “Naskah-Naskah yang di buat dan 

di terima oleh lembaga  negara dan badan-badan pemerinth dalam bentuk corak 

apapun, baik dalam keadaan tunggal mapun berkelompok dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan pemerintah dan naskah-naskah yang di buat dan di terima 

oleh badan-badan swasta dan/atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik 

dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan 

kebiasaan. 

Sistem pengarsipan atau sistem kearsipan adalah cara pengaturan atau 

penyimpanan arsip secara logis dan sistematis dan memakai abjad,  

numerik/nomor, huruf ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip 

yang terkait, maka dari itu tata kelola administrasi pada suatu perusahaan atau 

organisasi yang paling berpengaruh keberadaannya adalah arsip, bahkan sampai 

sekarang masih tetap terpakai seolah tak bisa tergantikan oleh berbagai peralatan 

komunikasi yang canggih. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Padang Kalua  

mengatakan selama ini  proses administrasi surat-menyurat di Kantor Desa 
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Padang Kalua Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu masih secara manual yaitu  

dengan mengumpulkan surat yang masuk kedalam satu map begitu pun dengan 

surat keluar dengan jumlah surat masuk setiap bulan 50 dan surat keluar sebanyak 

30, dengan banyaknya  jumlah surat yang di buat dan di terima oleh kantor desa 

Padang Kalua Kecamatan Lamasi Kabupaten luwu, maka pencarian data akan 

menjadi tidak efisien dalam hal  waktu dan tenaga. Kekurangan dari sistem yang 

manual  ini adalah data tersebut tidak dapat tersimpan dengan baik, apalagi jika 

kita ingin mencari surat, akan menjadi sulit dikarenakan surat-surat menumpuk  

sehingga  memakan  waktu dan dikhawatirkan data yang ada sebelumnya hilang 

ataupun tercecer. Seperti dikantor desa padang kalua kecamatan lamasi kabupaten 

luwu surat masuk dalam setahun sekitar kurang lebih 1.243 surat, dan surat keluar 

sebanyak 841 surat,  namun karena banyaknya surat yang menumpuk setiap 

tahunnya maka sulit untuk mencari atau menemukan surat yang telah diarsip 

sebelumnya. 

Perancangan dan pembangunan aplikasi pengarsipan persuratan 

merupakan salah satu langkah untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. 

Aplikasi ini di harapkan  mampu mempermudah dalam pengarsipan surat yang 

masuk dan keluar, dan juga mempermudah dalam pengarsipan surat masuk dan 

surat keluar,  juga mempermudah dalam pencarian data dari surat masuk dan surat 

keluar, dengan memasukkan tanggal kita sudah bisa melihat data surat yang kita 

inginkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul 

“Rancang Bangun Aplikasi Arsip Surat Masuk dan Surat Keluar di Kantor Desa 

Padang Kalua Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu” dengan adanya aplikasi ini 

maka di harapkan dapat memudahkan dalam pengarsipan persuratan di Kantor 

Desa Padang Kalua Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas sebelumnya, maka adapun 

yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah “bagaimana 

merancang dan membangun aplikasi arsip surat masuk dan surat keluar di Kantor 

Desa Padang Kalua Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun 

aplikasi arsip surat masuk dan surat keluar di kantor Desa Padang Kalua 

Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat bagi peneliti 

Manfaat yang diperoleh peneliti adalah kemampuan berfikir mengenai 

penerapan teori yang telah didapat selama proses perkuliahan kedalam 

penelitian ini. 

2. Manfaat bagi kantor desa Padang Kalua Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu 

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi tambahan sebagai bahan 

penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang di 

kantor Desa Padang Kalua Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. 

3. Manfaat bagi peneliti lain 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh peneliti lain yang 

mengambil topik yang sama sebagai bahan perbandingan untuk 

pengembangan penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori dalam proses penelitian merupakan salah satu tahapan yang 

penting yang perlu di perhatikan oleh para peneliti. Para ahli memberikan banyak 

definisi dalam penelitian. Kajian teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam 

sebuah penelitian yang akan di lakukan. 

 

1. Rancang Bangun 

Menurut  Pressman (2002), rancang bangun merupakan prosedur untuk 

menerjemahkan hasil analisis dari sebuah sistem kedalam bahasa pemrograman 

untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana kompenen-komponen sistem di 

implementasikan. Menurut Jogiyanto (2001:196), menjelaskan bahwa 

perancangan sistem dapat didefinisikan sebagai gambaran, perencanaan, dan 

pembuatan sketsa, atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisahkan ke 

dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Menurut Sari (2017), rancang   

bangun   adalah   proses pembangunan  sistem  untuk  menciptakan sistem    baru    

maupun    mengganti    atau memperbaiki  sistem  yang  telah  ada  baik secara 

keseluruhan maupun hanya sebagian. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan rancang bangun sistem 

merupakan kegiatan menterjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket 

perangkat lunak kemudian menciptakan sistem tersebut atau memperbaiki sistem 

yang ada. 

2. Definisi Aplikasi 

 Menurut Nirsal, dan Fa’rifah (2020) aplikasi merupakan perangkat lunak 

proses data  yang berpacu pada sebuah komputasi. Aplikasi berasal dari bahasa 

inggris application yang berarti penerapan, lamaran, atau pun penggunaan. 

Sedangkan secara istilah, pengertian aplikasi adalah suatu program yang siap 

untuk di gunakan yang di buat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna 

jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat di gunakan oleh suatu 

sasaran yang akan di tuju. Menurut Widarma dan Rahayu (2017), aplikasi adalah 

program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah 
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dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih 

akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut, aplikasi mempunyai arti 

yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data 

aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau 

diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah suatu 

perangkat lunak yang siap pakai dengan menjalankan instruksi-instruksi dari 

pengguna, aplikasi banyak diciptakan untuk membantu berbagai keperluan, 

seperti contoh: membuat laporan, percetakan dan lain-lain. 

 

3. Pengarsipan 

Menurut Sugiarto (2005:5), adalah kumpulan dokumen yang di simpan 

secara teratur berencana karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali 

diperlukan dapat cepat di temukan kembali. Menurut Maulana (dalam Widarma 

dan Rahayu, 2017), adalah suatu metode atau cara yang di rencanakan dan di 

pergunakan untuk menyimpan pemeliharaan arsip bagi individu maupun umum 

dengan memakai indeks yang sudah di tentukan atau kegiatan pengurusan atau 

pengaturan arsip dengan mempergunakan suatu sistem tertentu sehingga arsip-

arsip dapat di temukan kembali dengan mudah dan cepat apabila sewaktu-waktu 

di temukan. Menurut Suherman (2017), dalam suatu organisasi surat atau 

dokumen merupakan bahan kerja yang mendukung bagi proses pelaksanaan kerja 

organisasi tersebut. Dalam pencapaian tujuannya, dokumen atau surat menyimpan 

berbagai informasi penting. Oleh karena itu, surat perlu disimpan dengan baik 

agar sewaktuwaktu diperlukan kembali. Pengarsipan atau arsip adalah setiap 

catatan atau record atau warkat yang tertulis, tercetak atau ketikan dalam bentuk 

huruf, angka atau gambar, yang mempunyai arti dan tujuan tertentu sebagai bahan 

komunikasi dan informasi yang terekam pada kertas, media komputer piringan 

dan kertas  fotocopy. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengarsipan adalah surat 

pekerjaan kantor atau pekerjaan tata usaha yang banyak di lakukan oleh setiap 

badan usaha baik dalam pemerintahan maupun usaha swasta untuk pengaturan 

arsip dengan mempergunakan suatu sistem tertentu sehingga arsip-arsip dapat di 

temukan kembali dengan mudah dan cepat apabila sewaktu-waktu di temukan. 
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4. Definisi Surat 

Menurut Noor dan Mulyani (2017), surat adalah alat komunikasi tertulis 

atau sarana untuk menyampaikan pernyataan maupun informasi secara tertulis 

dari pihak satu kepada pihak yang lain. Informasi tersebut bisa berupa 

pemberitahuan, pernyataan, permintaan, laporan, pemikiran, sanggahan dan lain 

sebagainya. Surat adalah sehelai kertas atau lebih yang digunakan untuk 

mengadakan komunikasi secara tertulis. Menurut Sari (2018), surat adalah jenis 

karangan paparan karena di dalamnya si pengirim mengemukakan maksud dan 

tujuan atau menjelaskan apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Ditinjau dari 

wujud penuturannya, surat merupakan percapakan atau dialog yang tertulis dari 

suatu pihak kepada pihak penerima atau informasi antara si pengirim dan si 

penerima yang berwujud tulisan dalam kertas atau yang lainnya. Menurut Agus 

(2018), surat adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh pihak tertentu 

kepada pihak lain dengan tulisan. Surat merupakan alat komunikasi tertulis untuk 

menyampaikan pesan. Alat yang digunakannnya yaitu menggunakan kertas, 

menggunakan bahasa yang khas sesuai pengirim, menggunakan model maupun 

bentuk, dan juga menggunkaan kode notasi. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa surat adalah sebuah alat 

atau sarana yang di fungsikan untuk mengambil informasi juga pernyataan dengan 

secara tertulis dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya untuk dapat 

menyampaikan  maksud dengan secara tertulis atau sebagai salah satu jenis 

komunikasi tulisan. 

 

5.Pengertian Surat Masuk 

Menurut Prawirjo (2021), surat masuk adalah semua surat yang diterima 

oleh suatu perusahaan atau organisasi yang berasal dari pihak lain, baik itu 

perorangan maupun perusahaan/ organisasi. Menurut  Wursanto (2018), Surat 

masuk adalah sarana komunikasi tertulis yang diterima dari instansi lain atau dari 

perusahaan. Dapat pula diberikan pengertian bahwa surat masuk adalah semua 

jenis surat yang diterima melalui pos (kantor pos) dengan menggunakan buku 

pengiriman (buku ekspedisi). Menurut Nuraida (dalam Suryatama, 2017), surat 

masuk adalah “surat yang masuk ke dalam suatu instansi/perusahaan atau bagian 
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lain pada instansi/perusahaan, baik yang berasal dari instansi/perusahaan lain atau 

dari bagian lain pada instansi/perusahaan yang sama. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa surat masuk adalah 

semua jenis surat yang diterima dari instansi lain maupun perorangan, baik yang 

diterima melalui pos maupun yang diterima melalui kurir dengan mempergunakan 

buku pengiriman/ ekspedisi. 

 

6. Pengertian Surat Keluar 

Menurut Prawirjo (2021), surat keluar adalah semua surat yang dibuat/ 

dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk diberikan kepada pihak 

lain, baik kepada perorangan maupun perusahaan/ organisasi. Surat keluar adalah 

surat yang lengkap (bertanggal, bernomor, berstempel dan ditandatangani oleh 

pejabat yang berwenang) yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga lain. 

Menurut Mujiaty dan Irwin (2018:196), surat keluar ialah semua surat yang di 

buat atau di keluarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk di berikan 

kepada pihak lain. Menurut Ramadani (2019), surat keluar adalah surat yang di 

buat/dikirim oleh suatu instansi/kantor kepada pihak lain, baik perseorangan, 

kelompok maupun suatu lembaga. 

 

7. Microsoft Visual Basic Net 

Menurut Jaya (2016:185), Visual Basic.Net merupakan bahasa 

pemrograman yang dapat mengimplementasikan konsep pemrograman dengan 

pendekatan prosedural dan beriorientasi objek. Menurut Leonard dan Karolina 

(2018:123), Visual Basic.Net merupakan salah satu bahasa pemrograman yang 

bisa di gunakan untuk membangaun aplikasi-aplikasi di paltform microsoft net. 

Menurut Rusmawan (2014:3), Visual Basic. Net  adalah sebuah alat untuk 

mengembangkan dan membangun aplikasi yang bergerak di atas system Net 

Fremework, dengan  menggunakan bahasa basic. 

 

8. MySQL 

Menurut Ayu dan Permatasari (2018), MySQL adalah sistem manajemen 

Database SQL yang bersifat Open Source dan paling popular saat ini. Sistem 

Database MySQL mendukung beberapa fitur seperti multithreaded, multiuser dan 

SQL Database managemen system (DBMS). Menurut Maryani dan Mulyadi 
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(2018), MySQL merupakan software RDBMS (Relational Database Management 

System) atau server database yang dapat mengelola database dengan sangat cepat, 

dapat menampung data dalam jumlah sangat besar, dapat diakses oleh banyak user 

(multi-user) dan dapat melakukan suatu proses secara sinkron atau berbarengan 

(multi-threaded). Menurut Nirmala (2019:105), MySQL adalah sistem 

manajemen database SQL yang bersifat open source dan paling popular saat ini. 

Sistem database MySQL mendukung beberapa fitur seperti multithreaded, 

multiuser dan SQLdatabase managemen system (DBMS). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa MySQL adalah sebuah 

perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL (Database Management 

System) atau DBMS dari sekian banyak DBMS, seperti Oracle, MySQL, Postagre 

SQL, dan lain-lain. 

 

9. Database 

Menurut Ayu dan Permatasari (2018), database adalah suatu kumpulan 

data terhubung (interrelated data) yang disimpan secara bersama-sama pada suatu 

media, tanpa mengatap satu sama lain atau tidak perlu suatu kerangkapan data 

(controlled redundancy). Menurut Sutarman (dalam Kaderi,2017), database 

merupakan sekumpulan file yang saling berhubungan dan terorganisasi atau 

kumpulan record-record yang menyimpan data dan hubungan di antaranya. 

Menurut Ladjamuddin (dalam Kaderi,2017), database adalah sekumpulan data 

store (bisa dalam jumlah yang sangat besar) yang tersimpan dalam magnetic disk, 

optical disk, magnetic drum, atau media penyimpanan sekunder lainnya. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa database adalah 

kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat 

diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (software) program atau 

aplikasi untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi 

spesifikasi berupa tipe data, struktur data dan juga batasan-batasan pada data yang 

kemudian disimpan. 

 

10.Unified Modeling Language (UML) 

Menurut Ependi (2018), UML merupakan salah satu pemodelan yang 

mengedepankan objek dan dapat digunakan sebagai penyederhanaan 

permasalahan dan mudah dipahami. UML memiliki konsep abstraksi yaitu 



9 

 

 

 

structure classification, dynamic behavior, dan model management. Dari tiga 

konsep abstraksi yang dimiliki UML maka pendefenisian dapat dilakukan dalam 

berbagai diagram yaitu usecase diagram untuk menggambarkan kelakukan sistem 

yang dibuat, activity diagram unuk menggambarkan alur kerja sistem, sequence 

diagram untuk menggambarkan kerja objek, class diagram untuk menggambarkan 

bagaimana operasi dilakukan, dan deployment diagram untuk menggambarkan 

komponen sistem disatukan. UML bukan dalam bentuk bahasa pemrograman 

namun bentuk dari model yang dibuat dengan kemapuan berhubungan dengan 

bahasa pemrogrman dan dimungkinkan membuat pemetaan. Menurut Putra 

(2018), Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa visual untuk 

pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan 

diagram dan teks-teks pendukung. UML hanya berfungsi untuk melakukan 

pemodelan.Jadi penggunaan UML tidak terbatas pada metodologi tertentu, 

meskipun pada kenyataannya UML paling banyak digunakan pada metodologi 

berorientasi objek. Menurut Destiningrum dan Adrian (2017), Unified Modeling 

Language (UML) adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di 

dunia industri untuk medefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, 

serta menggambarkan arstitektur dalam pemograman berorientasi objek. 

 Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Unifed Modeling 

Languange merupakan metode pemodelan secara visual untuk sarana perancangan 

sistem beriorientasi objek, yang sudah menjadi standar pada visualisasi, 

perancangan dan juga pendokumentasian sistem software. 

a. Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan sebuah teknik yang di gunakan dalam 

pengembangan sebuah software atau sistem informasi untuk menangkap 

kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan, Use Case Diagram 

menjelaskan interaksi yang terjadi antar ‘aktor’-inisiator darin interaksi sistem itu 

sendiri dengan sistem yang ada. 

Tabel 1. Simbol Use Case Diagram 
No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Use Case 

Fungsionalitas yang disediakan sistem  

sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan 

antar unit atau actor, biasanya dinyatakan 
dengan menggunakan kata kerja di awal 

frase nama use case. 
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2 

 

Actor 

Orang, atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan informasi yang akan dibuat diluar 
dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari 

aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum 

tentu merupakan orang. 

3  Association Komunikasi antara actor dengan use case 
yang berpartisipasi pada use case atau use 

case memiliki interaksi dengan actor. 

4 <<extend>> Extend Relasi use case tambahan ke sebuah usecase 

dimana use case yang ditambahkan dapat 
berdiri sendiri walau tanpa use case 

tambahan itu. 

5 <<extend>> Include Relasi use case tambahan ke sebuah use 
case dimana use case yang ditambahkan 

memerlukan use case ini untuk menjalankan 

fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use 
case ini 

 

Use Case Diagram digunakan untuk memodelkan bisnis proses 

berdasarkan perspektif pengguna sistem. Use case diagram terdiri atas diagram 

untuk Use Case dan Actor. Simbol Use Case Diagram dapat dilihat pada tabel 1. 

b. Sequence Diagram 

Sequnce diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan di terima 

antar objek. Simbol Sequence diagram dapat di lihat pada tabel 2 berikut: 

 

 

Tabel 2. Simbol Sequnce Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actor 

Orang, proses, atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem informasi yang 
akan dibuat diluar sistem informasi yang akan 

dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari 

aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum 

tentu merupakan orang. Biasanya dinyatakan 
menggunakan kata benda di awal frase nama 

aktor. 

2 

 

Object Menyatakan objek yang berinteraksi pesan. 

    
3 

 

Waktu 
aktif 

Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan 
berinteraksi pesan. 

 

4 
 
1:masukan 

Pesan 
tipe send 

Menyatakan bahwa suatu objek mengirimkan 

data/masukan/informasi ke objek lainnya, arah 

panah mengarah pada objek yang dikirimi. 

Object
1 
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1:keluaran 

 

Pesan 

tipe 

return 

Menyatakan bahwa suatu objek yang telah 

menjalankan suatu operasi atau metode 
menghasilkan suatu kembalian objek tertentu, 

panah mengarah pada objek yang menerima 

 

 

c. Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktifitas 

dari sebuah sistem atau proses bisnis. Berikut adalah simbol dari Activity Diagram  

pada tabel 3 berikut: 

Tabel 3.Simbol Activity Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

State awal 

Status awal aktivitas sistem, 

sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status awal. 

2 
 

Aktivitas 

Aktivitas yang dilakukan sistem, 

aktivitas biasanya diawali dengan 

kata kerja. 

3 

 

Percabangan/desicior 
Asosiasi percabangan dimana jika 
ada pilihan aktivitas lebih dari 

satu. 

4 

 

Penggabungan/join 
Asosiasi penggabungan dimana 
lebih dari satu aktivitas 

digabungkan menjadi satu 

5 

 

State akhir 

Status akhir yang dilakukan 

sistem, sebuah diagam aktivitas 
memiliki sebuah status akhir. 

6 
Nama swimlane 

 
 

Swimlane Memisahkan organisasi bisnis 

yang bertanggung jawab terhadap 
aktivitas yang terjadi. 

 

11. Pengujian Black Box 

Menurut Harianti dan Pratiwi (2019), pengujian Black Box berfokus pada 

persyaratan fungsional perangkat lunak. Dengan demikian pengujian  Black Box 

memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi 

input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu 

program.Black boxtesting cenderung untuk menemukan hal-hal berikut: 

a. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada 

b. Kesalahan antar muka (interface  error). 

c. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data 

d. Kesalahan performasi (performance error) 

e. Kesalahan inisialisasi dan terminasi 
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Menurut Ramdani (2018), Teknik pengujian black box hanya akan 

berfokus pada fungsionalitas sebuah sistem di mana  scenario pengujian, penguji 

akan mencoba semua fungsional sebuah sistem dengan kondisi yang telah di 

definisikan di awal. 

Menurut Sutanto (2018:54), Black Box testing merupakan pengujian 

sistem yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak 

tersebut.Pengujian kotak hitam (black-box testing) dirancang untuk memvalidasi 

persyaratan fungsional tanpa perlu mengetahui kerja internal dari sebuah program. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teknik pengujian black 

box testing berfokus pada informasi dari perangkat lunak, menghasilkan test 

dengan cara mempartisi masukan dan keluaran dari sebuah program dengan cara 

mencakup pengujian yang menyeluruh. 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian dibawah ini relevan dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan baik dari segi rancangan maupun penerapannya, tempat dan sistem yang 

berbeda. 

1. Supriadi dan Maulydda (2018), “Rancang Bangun Aplikasi Surat masuk dan 

Surat Keluar berbasis Web pada kantor desa Tamansari  Kantorlayanan 

administrasi Banyuwangi”. Penelitian terhadap rancang bangun aplikasi surat 

masuk dan surat keluar berbasis Web ini merupakan salah satu cara dalam 

menangani pengolahan data surat menyurat. Metode perancangan 

menggunakan metode prototype, analisis dan desain sistem dengan Unified 

Modelling Language. Dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan Hypertext 

Proprocessor, Model View Controller dan Macromedia Dreamweaver CC 

sebagai user dalam pencatatan dan pengarsipan data surat masuk dan surat 

keluar. 

2. Aziz dan Cahyana (2018), “Perancangan Aplikasi Pengarsipan Surat                   

Program Studi Sistem Informasi Pada Sekolah Tinggi Teknologi Industri 

Padang Menggunakan Vb Net 2010”. Dalam penelitian ini meneliti tentang 

pengarsipan surat masuk dan surat keluar pada sekolah industri padang. Hasil 

dari penelitian ini yaitu memberikan kemudahan seta efisiensi kerja dalam 

pengarsipan dan pembuatan surat, memberikan rekapitulasi surat yang 
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terstruktur sehingga mudah melakukan pencarian surat Program Studi Sistem 

Informasi STTIND Padang. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka Pikir menjelaskan permasalahan yang di sajikan, maka akan di 

buat dalam gambar yang akan di tunjukkan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Rancang Bangun Aplikasi Arsip Surat Masuk dan Surat Keluar Di Kantor 

Desa Padang Kalua 

 Permasalahan yang di hadapi yaitu sistem pengolahan data surat masuk dan 

surat keluar pada Kantor Desa Padang Kalua ini masih menggunakan cara 

manual yaitu hanya di arsipkan dengan menggunakan map yang dapat 

mempersulit pencarian surat masuk. 

 
Untuk mengatasi masalah tersebut penulis mencoba untuk Rancang Bangun 

Aplikasi Arsip Surat Masuk Dan Surat Keluar Di Kantor Desa Padang Kalua 

agar mempermudah pihak kantor dalam mengelola surat. 

 
Diharapkan dengan adanya perancangan ini dapat membantu dan 

menyelesaikan pembuatan aplikasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar 

dan membantu sekretaris untuk mengarsipkan persuratan dengan mudah.  

 


