
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Selain pelayanan dan kinerja yang baik dalam suatu organisasi atau instansi 

juga diperlukan proses komunikasi yang baik di dalamnya. Proses komunikasi 

dalam suatu organisasi atau instansi sangatlah penting demi berkembangnya 

organisasi atau instansi itu sendiri. Proses komunikasi yang baik akan membantu 

hubungan antara organisasi atau instansi dengan berbagai pihak di luar mau pun di 

dalam organisasi atau instansi tersebut. Hubungan yang baik dengan beragai pihak 

tentu saja akan menjadi modal yang baik demi berkembangnya suatu organisasi 

atau instansi. 

Demi menunjang proses komunikasi yang baik, maka suatu organisasi atau 

instansi dapat melakukan berbagi cara salah satunya melalui proses surat-menyurat. 

Surat merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis yang disampaikan pengirim 

kepada penerima. Surat berfungsi sebagai media penyampaian berita atau informasi 

mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan suatu organisasi atau instansi. Surat 

juga merupakan bukti keabsahan atas suatu perintah dengan adanya tanda tangan 

pembuat surat tersebut. 

Perkembangan teknologi komputer dalam berbagai bidang pun ikut 

memengaruhi proses pengolaan data. Pengelolaan data menjadi semakin lebih cepat 

dan praktis. Kegiatan surat-menyurat menjadi sangat terbantu dengan adanya 

teknologi komputer. Namun, di beberapa instansi pemerintahan, kegiatan surat-

menyurat ini masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang 

relatif lebih lama. Pada akhirnya, masyarakat pun merasa kewalahan dalam 

pengurusan surat karena prosesnya rumit bagi yang tidak terbiasa. Selain itu, 

apabila ada warga yang ingin mengurus lebih dari satu surat, maka sekretaris harus 

mengetik data satu per satu dari awal kembali. 

Salah satu instansi pemerintahan yang sering menggunakan surat sebagai 

alat komunikasi adalah kantor desa. Di mana dalam penelitian ini, ditujukan pada 

kantor desa Lempopacci. Desa Lempopacci sendiri terletak di kecamatan Suli, 

kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Desa Lempopacci terdiri atas empat dusun, 
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yaitu dusun Siapa, dusun Lempipacci, dusun Reformasi, dan dusun Karoang. 

Jumlah warga yang banyak sering kali membuat staf kewalahan dalam proses 

administrasi, sehingga menambah risiko data tercecer. 

Beberapa proses telah terkomputerisasi dengan menggunakan Microsoft 

Word, seperti dalam proses pembuatan dan pencetakan surat. Namun, hal ini dapat 

berisiko pada hilangnya data, terserang virus, dan tercecernya data sehingga harus 

menulis ulang isi surat yang bermasalah tersebut. Selain itu proses pengarsipan 

surat pun masih dilakukan secara manual dengan menggunakan pencatatan buku 

pengarsipan. 

Permasalahan tersebut dapat memengaruhi kinerja administrasi desa baik 

dalam pembuatan maupun pengarsipan surat. Hal ini berdampak pada pelayanan 

surat-menyurat, di antaranya; waktu pelayanan surat-menyurat kepada masyarakat 

maupun instansi lain yang relatif lebih lama, ketergantungan terhadap kemampuan 

komputer tenaga administratif tertentu saja, sehingga apabila tenaga administratif 

tersebut berhalangan hadir maka proses akan tertunda, dan tercecernya data 

berdampak pada proses pelaporan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengusulkan sebuah sistem yang 

dapat membantu proses administrasi surat-menyurat di kantor desa Lempopacci. Di 

samping itu, sistem ini akan ditambah dengan fitur SMS Gateway, untuk 

memudahkan penyampaian informasi kepada pemohon surat sekaitan dengan 

waktu pengambilan surat tersebut. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat 

membantu proses pembuatan surat menjadi lebih cepat dan efisien, meminimalisir 

file yang terserang virus, mencegah tercecernya data pengarsipan, serta 

mengefesienkan waktu pengambilan surat. Dengan demikian, penulis ingin 

melakukan penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Administrasi 

Surat-Menyurat Desa Lempopacci”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan 

membangun aplikasi administrasi surat-menyurat desa Lempopacci? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi 

administrasi surat-menyurat desa Lempopacci. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Peneliti 

Dijadikan sebagai penerapan teknologi komputer, acuan untuk merancang 

suatu sistem baru sebagai evaluasi hasil belajar dan penerapan ilmu pengetahuan di 

kampus yang diterapkan pada dunia nyata, serta menambah wawasan. 

2. Kantor Desa Lempopacci 

Adanya aplikasi adiministrasi surat-menyurat ini diharapkan dapat 

membantu proses pembuatan surat menjadi lebih cepat dan efisien, meminimalisir 

file yang terserang virus, serta mencegah cecernya data pengarsipan. 

3. Akademik 

Sarana dalam pengembangan dunia akademik khususnya penelitian-

penelitian yang akan datang.



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori dalam proses penelitian merupakan tahap awal yang penting 

untuk diperhatikan oleh para peneliti. Para ahli memberikan banyak definisi teori 

dalam penelitian. 

1. Rancang Bangun 

a. Pengertian Rancang 

Menurut Kadir (dalam Lestari, 2019), perancangan pada sebuah sistem 

adalah proses, cara, ataupun desain gambar sebuah sistem dapat berjalan 

sebagaimana yang diinginkan mengatur atau menata sesuatu dengan keinginan dari 

suatu proses pembuatan. Perancangan merupakan proses penerapan berbagai teknik 

dan prinsip dengan tujuan untuk mentransformasikan hasil analisa ke dalam bentuk 

yang memudahkan mengimplementasikan.  

Perancangan merupakan salah satu tahap proses pembuatan suatu program 

dengan metode prototyping. Langkah yang harus dilakukan adalah membuat 

perancangan sistem terhadap permasalahan yang dibahas dengan harapan agar 

pembuatan program tidak meluas dari pokok permasalahan (Pratama dan Tarmuji, 

2015).  

b. Pengertian Bangun 

Menurut Pressman (dalam Sari, 2017), bangun adalah kegiatan menciptakan 

sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara 

keseluruhan maupun sebagian.  

c. Pengertian Rancang Bangun 

Menurut Imam (dalam Fajriyah, Josi dan Fisika, 2017) rancang bangun 

adalah suatu istilah umum untuk membuat atau mendesain suatu objek dari awal 

pembuatan sampai akhir pembuatan.  

Menurut Bambang (dalam 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.  
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Menurut Christian, dkk. (dalam Nasser dan Saputra, 2019) rancang bangun 

adalah program yang menentukan aktivitas pemrosesan informasi yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus dari pemakai atau pengguna komputer 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, rancang bangun 

adalah proses merancang dan membangun suatu sistem, baik itu sistem baru, 

maupun pengembangan sistem yang sudah ada. 

2. Aplikasi 

Asropin (dalam Rahyuni, 2016), mendefinisikan aplikasi merupakan 

software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-

tugas tertentu, misalnya Ms-Word, Ms-Excel.  Aplikasi dalam bahasa awam sering 

disebut sebagai sebuah kumpulan program atau script (Rusmala, 2015). 

Menurut Jogiyanto (dalam Guntari dan Setiawan, 2016), aplikasi adalah 

penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (instruction) atau pernyataan 

(statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses 

input menjadi output. Hengky (dalam Guntari dan Setiawan, 2016) menjelaskan 

bahwa 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.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah 

suatu software komputer yang terdiri atas instruksi atau pernyataan sebagai input 

yang dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan output yang dapat 

memudahkan mengerjakan tugas-tugas manusia. 

3. Administrasi Desa 

Daryanto memaparkan, administrasi adalah aktivitas-aktivitas untuk 

mencapai suatu tujuan, atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah ditetapkan. sedangkan Ngalim Purwanto mendefinisikan 

administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, 

mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. 

(Rahyuni, 2016).  

Menurut Widjaja (dalam Firdaus, Santoso dan Amalia, 2019), administrasi 

desa merupakan segenap proses kegiatan yang dilakukan oleh badan pemerintahan 

desa dengan tujuan menggerakkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam 
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mewujudkan Demokrasi Pancasila secara nyata guna meningkatkan taraf hidup 

masyarakatnya.  

Administrasi umum merupakan pencatatan yang berisi data mengenai 

kegiatan pemerintahan desa, administrasi penduduk berisikan catatan 

kependudukan, administrasi keuangan berisikan catatan informasi pengelolaan 

keuangan desa, sedangkan administrasi pembangunan merupakan pencatatan data 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada buku 

pembangunan (Firdaus dkk, 2019).  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, 

administrasi desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh badan 

pemerintahan desa terkait pelaporan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan desa 

tersebut. 

4. Surat 

Menurut Barthos (dalam Zain, 2018), surat adalah alat komunikasi tertulis 

yang berasal dari suatu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan 

warta.   

Wursanto (dalam Guntari dan Setiawan, 2016) menjelaskan bahwa, 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.  

Menurut Nurjamal dan Sumirat (dalam Septian, 2017), surat menyurat akan 

terjadi bila minimal ada dua pihak yang saling berkepentingan. Praktik surat 

menyurat senantiasa akan ada informasi atau pesan yang disampaikan, ada pihak 

pengirim dan penerima informasi atau pesan, ada media yaitu tulisan kertas bertulis. 

Beberapa Fungsi surat dalam kehidupan bermasyarakat antara lain dapat 

dirumuskan yaitu: 

a. Surat sebagai Alat Komunikasi Tertulis 

b. Surat Sebagai Alat Bukti Otentik  

c. Surat sebagai Alat Bukti Historis  

d. Surat sebagai Duta/Wakil  

e. Surat sebagai Pedoman  
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Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis 

oleh suatu pihak kepada pihak lain.  Surat masuk adalah semua tulisan dinas atau 

surat pribadi yang diterima instansi/pihak lain untuk disampaikan kepada pejabat 

yang tercantum pada alamat, baik yang tercantum pada sampul maupun pada tulisan 

dinas itu sendiri. Sedangkan untuk surat keluar adalah semua tulisan yang 

dikirimkan kepada pejabat di luar instansi sendiri sesuai dengan alamat yang 

dicantum pada tulisan dinas atau pada sampulnya (Pratama dan Tarmuji, 2015).  

Surat berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai alat 

komunikasi tertulis dari suatu pihak kepada pihak lain guna menyampaikan suatu 

berita atau informasi, serta dapat digunakan sebagai bukti otentik. 

5. Pengarsipan 

Menurut The Liang Gie, arsip adalah suatu kumpulan dokumen yang 

disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali 

diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Untuk lebih memudahkan 

manajemen surat, sistem pengarsipan pada umumnya mempunyai standar 

pengaturan tertentu secara logis dan sistematis dengan memakai abjad, numerik 

(nomor), huruf ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang 

terkait (Pratama dan Tarmuji, 2015). 

Arsip merupakan kumpulan kertas-kertas yang disimpan dengan rapi pada 

tempat yang telah ditentukan dengan tujuan agar mudah menemukannya kembali 

(Melinda, 2016). Menurut Barthos (dalam Sari, 2018), mengatakan tujuan 

kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional 

tentang perncanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta 

untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagia kegiatan 

Pemerintah. 

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa, pengarsipan 

adalah proses pengumpulan dokumen secara sistematis, agar memudahkan dalam 

proses pencarian apabila dibutuhkan kembali. 

6. Basis Data (Database) 

Basis data adalah kumpulan dari fakta-fakta atau gambaran dalam bentuk 

yang masih mentah, seperti kode buku, nama buku, pengarang dan penerbit 

(Rusmala, 2014). Menurut fathansyah (dalam Rusmala, 2014), database (basis 
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data) terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis kurang lebih dapat diartikan 

sebagai markas, gudang, tempat bersarang/berkumpul, sedangkan data adalah 

representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia 

(pegaawai, mahasiswa, pembeli, pelanggan), barang, hewan,peristiwa, konsep 

keadaan dan sebagainya yang diartikan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, 

gambar, bunyi atau kombinasinya. 

Basis data merupakan komponen mendasar suatu system informasi, di mana 

pengembangan atau penggunaannya harus dilihat dari perspektif yang lebih luas 

berdasarkan kebutuhan organisasi. Dengan sistem informasi, memungkinkan 

terjadinya proses pengumpulan data, pengaturan, pengawasan, dan penyebaran 

informasi ke seluruh organisasi (Indrajani, 2018). 

Pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara 

langsung tetapi ditangani oleh suatu perangkat lunak (software) yang khusus 

disebut DBMS (Database Management System) yang akan menentukan bagaimana 

data diorganisasikan, disimpan, diubah, dan diambil kembali. DBMS juga 

menerapkan mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersama, 

pemakai keakuratan/konsistensi data dan sebagainya (Rusmala, 2014). 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, basis 

data (database) adalah kumpulan data yang terorganisasi dan disimpan di tempat 

penyimpanan komputer, bertujuan untuk memudahkan dalam proses pencarian, 

pengaksesan, dan dimanipulasi (ditambah, diubah, serta dihapus) oleh pengguna. 

Data dapat berupa teks, angka-angka, ataupun grafik. 

7. Visual Studio 2012 

Microsoft Visual Studio 2012 merupakan lingkungan terpadu dalam 

pembuatan program (IDE/Integrated Development Environment) buatan Microsoft. 

Terdapat dalam paket program Visual Studio 2012 dan terintegrasi dengan 

pemrograman Visual Basic 2012, Visual C++ 2012, Visual F#, dan Visual C# 2012. 

Pada Visual Basic 2012 menggunakan .Net Framework 4.5 sebagai database default 

(bawaan dari sistem) adalah SQL Server 2012. Visual Basic 2012 merupakan 

Visual Basic pengembangan dari Visual Basic 2010 (Supardi, 2015:1).  

Visual Studio menyediakan beberapa template. Template merupakan jenis 

proyek yang dapat diciptakan pengguna dalam bahasa pemrograman visual, yaitu 
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Windows Forms Application, Console Applications, WPF Application, dan lainnya 

(Siahaan dan Sianipar, 2020:3).  

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, 

visual studio 2012 adalah aplikasi pembuatan program (IDE) yang dibuat oleh 

Microsoft sebagai pengembangan dari aplikasi sebelumnya yaitu Visual Basic 

2010. 

8. SMS Gateway 

Katankar & Thakare (dalam Firdaus dkk, 2019) menjelaskan bahwa, Short 

message service (SMS) merupakan mekanisme yang digunakan dalam 

penyampaian pesan singkat dalam jaringan mobile, sedangkan SMS Gateway 

adalah layanan yang menawarkan mekanisme transmisi pesan, mengubah pesan 

pada jaringan seluler ke dalam bentuk media lain atau sebaliknya. Hal tersebut 

memungkinkan adanya mekanisme pengiriman atau penerimaan pesan SMS dengan 

atau tanpa menggunakan ponsel.  

SMS adalah salah satu tipe Instant Messaging (IM) yang memungkinkan 

user untuk bertukar pesan singkat kapan pun, walaupun user sedang melakukan call 

data/suara. SMS dihantarkan pada channel signal GSM (Global System for Mobile 

Communication) spesifikasi teknis ETSI. SMS diaktifkan oleh ETSI dan dijalankan 

di scope 3GPP. SMS juga digunakan pada teknnologi GPRS dan CDMA (Rusmala, 

2015). 

Saputra (dalam Prasetyo, Hanafi dan Agung, 2019) memaparkan bahwa, 

istilah gateway dapat diartikan sebagai pintu gerbang. Namun pada dunia komputer, 

gateway dapat diartikan sebagai jembatan penghubung antara satu sistem dengan 

sistem yang lain, sehingga dapat terjadi pertukaran data antar sistem tersebut. 

Dengan demikian, SMS Gateway dapat diartikan sebagai penghubung untuk lalu 

lintas data-data SMS. Pada awalnya, SMS Gateway dibutuhkan untuk menjembatani 

antar-Short Message Service Centre (SMSC). Hal ini dikarenakan SMSC yang 

dibangun oleh perusahaan yang berbeda memiliki protokol komunikasi sendiri, dan 

protokol tersebut bersifat pribadi. SMS Gateway ini kemudian ditempatkan di antara 

kedua SMSC yang berbeda protokol tersebut, yang akan menerjemahkan data dari 

protokol SMSC satu ke protocol SMSC lainnya yang dituju.  
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Teguh dan Kusrini (2012) menjelaskan, beberapa kemampuan SMS 

Gateway, yaitu untuk: 

a. Memperbesar skala aplikasi teknologi informasi dengan menggunakan 

komunikasi SMS interaktif. 

b. Menyediakan aplikasi kolaborasi komunikasi SMS berbasis web untuk 

pengguna di institusi atau perusahaan. 

c. Menjangkau konsumen maupun pengguna jasa layanan institusi atau 

perusahaan secara mudah menggunakan komunikasi sms interaktif.  

Beberapa komponen pendukung SMS Gateway, yaitu: (Santoso dan Yulianto, 2017) 

a. PC atau laptop (SMS server) yang digunakan untuk meletakkan aplikasi SMS 

Gateway dan admnistrasi yang akan dibangun. 

b. Handphone (Receiver) yang digunakan untuk menerima sms dalam hal ini sms 

yang telah dikirim oleh handphone pemakai (Orginator). 

c. Handphone (Orginator) yang digunakan untuk mengirimkan sms ke handphone 

(Receiver). 

d. Kabel data yang digunakan untuk pentransferan SMS dari handphone (Receiver) 

ke PC atau laptop dan sebaliknya. Bila menghubungkan ponsel melalui port 

serial tidak akan dapat terdeteksi secara otomatis oleh komputer. Jika 

menggunakan kabel data kestabilan koneksinya tidak akan terputus selama 

kabelnya tidak dicabut. 

Gambar 1. Alur SMS Gateway (Santoso dan Yulianto, 2017) 

Pada prinsipnya, SMS Gateway adalah sebuah perangkat lunak yang 

menggunakan bantuan komputer dan memanfaatkan teknologi seluler yang 

diintegrasikan untuk mendistribusikan pesan-pesan yang diturunkan lewat sistem 



11 
 

 
 

informasi melalui media SMS yang dikerjakan oleh jaringan seluler. (Sihotang dan 

Jumeilah, 2017) 

SMS Gateway berdasarkan pemaparan di atas adalah jembatan komunikasi 

pesan singkat yang mengubah pesan jaringan seluler menjadi media lain, dan 

layanan yang menawarkan mekanisme transmisi pesan, mengubah pesan pada 

jaringan seluler ke dalam bentuk media lain atau sebaliknya. 

9. Microsoft Office Access 

Microsoft Office Access merupakan sistem manajemen database dari 

Microsoft untuk merancang dan mengelola database. Database yaitu sekumpulan 

data yang saling berhubungan. Berikut ini menu-menu yang terdapat pada 

Microsoft Access: (Hasyim, 2009:211) 

a) Tables, yaitu database yang berisi sekumpulan tabel.  

b) Queries, digunakan untuk menampilkan data yang memenuhi kriteria yang 

ditentukan. 

c) Forms, sebuah formulir untuk menampilkan dan menyunting data.  

d) Report, digunakan untuk menampilkan laporan dalam tampilan data atau grafik. 

Microsoft Access berkembang dari versi ke versi mengikuti versi dari 

Microsoft Office. Versi terbaru adalah versi 2016. Microsoft Access adalah program 

database bagian dari paket Microsoft Office Professional yang diluncurkan oleh 

Microsoft Corporation. Untuk versi 2003 dan sebelumnya, dan 2007 akan dapat 

dijalankan dengan sistern operasi Windows Vista. Namun demikian, program ini 

juga bisa dijalankan di bawah sistem operasi Windows 2000 Service pack 4 atau 

Windows XP Service Pack 2. Kedua Windows tersebut telah di-update untuk 

menerima program-program yang didesain untuk Windows Vista. Sedangkan bila 

versi 2010, 2013 dan 2016 akan berjalan dengan baik dengan minimal Windows 7 

Professional Edition (Tofik, 2016).  

Microsoft Access atau lebih dikenal sekarang dengan sebutan Access 2016 

memiliki semua fungsi dan fitur yang biasa digunakan dengan beberapa fitur dan 

penyempurnaan tambahan. Di bawah ini adalah beberapa fitur baru yang terdapat 

dalam Access 2016 (Sarwandi dan Cyber, 2017: 7–8): 

a) Dukungan angka besar (Bigint) 

b) Umpan balik 
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c) Kotak beri tahu saya yang disempurnakan 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, 

Microsoft Access atau Microsoft Office Access adalah aplikasi buatan Microsoft 

yang dapat digunakan untuk merancang dan mengelola database. 

10. UML (Unified Modeling Language) 

UML singkatan dari Unified Modeling Language yang berarti Bahasa 

pemodelan standar. Chonoles mengatakan sebagai bahasa, berarti UML memiliki 

sintaks dan semantik. Ketika membuat model menggunakan konsep UML ada 

aturan-aturan yang harus diikuti. Bagaimana elemen pada model-model yang dibuat 

berhubungan satu dengan lainnya harus mengikuti standar yang ada. UML bukan 

hanya sekadar diagram, tetapi juga menceritakan konteksnya. Ketika pelanggan 

memesan sesuatu dari sistem, bagaimana transaksinya? Bagaimana system 

mengatasi eror yang terjadi? Bagaimana keamanan terhadap sistem yang dibuat? 

Dan sebagainya dapat dijawab dengan UML (Muslihudin dan Oktafianto, 2016: 58–

59).  

Menurut Windu Gata dan Grace (dalam Hendini, 2016) Unified Modeling 

Language (UML) adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk 

mendokumentasikan, menspesifikasikan dan membangun perangkat lunak. UML 

merupakan metodologi dalam mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga 

merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem. 
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a. Use Case diagram 

Diagram Use Case menggambarkan fungsionalitas sistem yang ditekankan 

dalam sistem bukan. Sebuah use-case mempresentasikan sebuah interaksi antara 

actor (pelaku) dengan pelaku (use-case) (Zahir, Jusrianto dan Alam, 2017). Berikut 

simbol-simbol yang digunakan dalam Use Case: 

Tabel 1. Simbol Use Case diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Actor Menspesifikasikan himpunan 

peran yang pengguna mainkan 

ketika berinteraksi dengan 

Use Case. 

2 

 

Generalization Hubungan di mana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku 

dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek 

induk (ancestor). 

3 
 

Include Menspesifikasikan bahwa Use 

Case sumber secara eksplisit. 

4 

 

Extend Menspesifikasikan bahwa Use 

Case target memperluas 

perilaku dari Use Case sumber 

pada suatu titik yang 

diberikan. 

5 
 

Association Apa yang menghubungkan 

antara objek satu dengan objek 

lainnya. 

6 

 

Use Case Deskripsi dari urutan aksi-aksi 

yang ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu actor. 

7 

 

Note Elemen fisik yang eksis saat 

aplikasi dijalankan dan 

mencerminkan suatu sumber 

daya komputasi. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2018) 

b. Sequence diagram 

Diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang diperuntukan oleh 

objek-objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Objek-objek tersebut 

diurungkan dari kiri kekanan, aktor yang menginisiasi interaksi biasanya diletakkan 

dipaling kiri diagram. Pada diagram ini, dimensi vertikal merepresentasikan waktu. 

Bagian paling atas diagram menjadi titik awal dan waktu berjalan ke bawah sampai 

dengan bagian dasar diagram. Garis vertikal disebut lifeline, diletakkan pada setiap 
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objek atau aktor, kemudian lifeline tersebut digambarkan menjadi kotak ketika 

melakukan suatu operasi kotak disebut activation bar (Nasser, Saputra dan Syarif, 

2017). 

Tabel 2. Simbol Sequence diagram 
No Nama Simbol Keterangan 

1 

 

Lifline Objek entity, antarmuka yang 

saling berinteraksi. 

2 

 

Message Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek yang memuat informasi-

informasi tentang aktivitas yang 

terjadi. 

3 

 

Message Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek yang memuat informasi-

informasi tentang aktivitas yang 

terjadi. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2018) 

c. Class diagram 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2018) class diagram menggambarkan 

struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk 

membangun sistem. Diagram kelas dibuat agar program atau programmer membuat 

kelas-kelas sesuai rancangan didalam diagram kelas agar antara dokumentasi 

perancangan dan perangkat lunak sinkron. Banyak berbagai kasus, perancangan 

kelas yang dibuat tidak sesuai dengan kelas-kelas yang dibuat pada perangkat 

lunak, sehingga tidak ada gunanya lagi sebuah perancangan karena apa yang 

dirancang dan hasilnya tidak sesuai. 
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Tabel 3. Simbol Class diagram 
No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Generalization Hubungan di mana objek anak 

berbagi perilaku data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk. 

2 

 

Class  Himpunan dari objek yang 

berbagi atribut serta operasi yang 

sama. 

3 

 

Antarmuka  Sama dengan konsep interface 

dalam pemrograman berorentasi 

objek. 

 

4 
 

Assosiasi Berarah  Relasi antarkelas dengan makna 

kelas yang satu digunakan oleh 

kelas yang lian, asosiasi biasanya 

juga disertai dengan multiplicity. 

5 

 

Kebergantungan   Relasi antarkelas dengan makna 

kebergantungan antarkelas. 

6  Association  Apa yang menghubungkan 

antara objek yang satu dengan 

objek yag lainnya. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2018) 

d. Activity diagram 

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2018) activity diagram menggambarkan 

workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses yang ada pada 

perangkat lunak. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa diagram aktivitas 

menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas 

yang dapat dilakukan oleh sistem. 

Diagram aktivitas menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, 

digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi 

sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya seperti Use Case atau 

interaksi (Zahir, Jusrianto dan Alam, 2017). 
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Tabel 4. Activity diagram 
No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Initial State Bagaimana objek dibentuk 

atau diawali 

2 

 

Activity Memperlihatkan 

bagaimana masing-masing 

kelas antar muka saling 

berinteraksi satu sama lain. 

3 
 

Activity Final Node Satu aliran yang pada tahap 

tertentu berubah menjadi 

beberapa aliran 

4 

 

Action State dari sistem yang 

mencerminkan eksekusi 

dari suatu aksi. 

5 

 

Activity Final State Bagaimana objek dibentuk 

dan dihancurkan 

6 

 

Decision Asosiasi percabangan di 

mana jika ada pilihan 

aktivitas lebih dari satu. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2018) 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Berikut ini adalah hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan: 

1. Guntari dan Setiawan, (2016) melalui penelitiannya yang berjudul “Rancang 

Bangun Aplikasi Pengelolaan Surat di Desa Tanjung Kamuning” menyatakan 

bahwa, berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat 

diambil dari aplikasi pengelolaan surat adalah sebagai berikut: Adanya aplikasi 

pengelolaan surat ini diharapkan dapat membantu sekretaris mengelolaan surat 

masuk dalam penyimpanan surat dan dalam pembuatan proses surat keluar lebih 

cepat. Proses pengelolaan surat dengan aplikasi ini dapat mencetak laporan serta 

dapat menyimpan laporan lebih tertata dengan baik pada direktori 

penyimpanan. 

2. Pratama dan Tarmuji (2015) dengan penelitiannya yang berjudul “Rancang 

Bangun Sistem Informasi Persuratan Dan Pengarsipan Berbasis Web Pada PG 

Gondang Baru Klaten”. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada 

sistem ini dapat disimpulkan bahwa: Sistem informasi persuratan dan 

pengarsipan ini mampu mengelola data surat baik dari sisi aplikasi PG Gondang 
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Baru Klaten dan Kantor Direksi Solo. Sistem informasi persuratan dan 

pengarsipan ini mampu dalam pengolahan dan pelaporan data surat secara baik. 

3. Prasetyo, Hanafi dan Agung (2019) dengan penelitian berjudul “Perancangan 

SMS Gateway Sebagai Reminder Pembayaran Tagihan Layanan Internet di 

Muna Net Media”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam perancangan 

sistem reminder dengan SMS Gateway dapat disimpulkan bahwa SMS Gateway 

dapat digunakan pada berbagai bidang, salah satunya sebagai sistem reminder 

pada bidang farmasi atau apotek. Dalam kasus ini SMS Gateway sebagai 

reminder untuk pengawasan dan pemesanan stok obat dengan dua kategori 

pengawasan yaitu pengawasan jumlah stok obat dan pengawasan kedaluwarsa 

obat. Sistem ini bermanfaat untuk mempermudah kinerja karyawan dalam 

mengelola dan mengawasi stok obat. SMS Gateway dirasa lebih efisien dalam 

pengingat karyawan dalam memesan obat karena tidak membutuhkan jangka 

waktu lama setelah pengecekan stok dan kedaluwarsa obat dibanding dengan 

sistem konvensional. 

4. Septian (2017) melalui skripsinya yang berjudul “Analisa Dan Perancangan 

Aplikasi Surat Desa Dengan Penerapan One Click Finish” menyatakan bahwa, 

pada penelitian ini telah dihasilkan sebuah website bernama Surat Desa yang 

berfungsi sebagai aplikasi pengurusan surat desa antara masyarakat dan 

pengurus desa. Website ini telah dilakukan pengujian usability sebanyak 2 kali 

dengan cara melakukan observasi kepada 12 orang yang terdiri dari 4 pengurus 

desa dan 8 masyarakat. Pada pengujian ke-2 didapatkan peningkatan nilai 

usability sebesar 25,9% dan 38% untuk pengujian aplikasi terhadap pengurus 

desa dan masyarakat. Secara keseluruhan aplikasi ini telah memenuhi 

kebutuhan pengguna sebagai aplikasi yang membantu proses pengurusan surat 

desa. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Bagaimana membuat sebuah rancangan program yang nantinya dapat 

membantu dalam proses administrasi surat-menyurat sekaligus proses pengarsipan 

surat masuk dan keluar di kantor desa Lempopacci dengan tambahan fitur SMS 

Gateway. 
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Kerangka pikir untuk rancangan aplikasi ini dapat dilihat pada diagram 

berikut: 

Kantor Desa Lempopacci beralamat di Jl. Pendidikan, Desa Lempopacci, Kec. 

Suli, Kab. Luwu. Dalam proses administrasi surat-menyurat masih dilakukan 

dengan bantuan aplikasi pengolah kata (Microsoft Office Word), pencatatan 

surat masuk dan surat keluar masih dilakukan secara manual pada buku agenda. 

Oleh karena itu, sistem pengelolaan surat yang berjalan saat ini dapat dikatakan 

kurang efisien. Ditambah lagi sulitnya informasi kepada pemohon surat 

mengenai kapan surat bisa diambil. 

       

Untuk mengatasi masalah yang terjadi dan untuk mempermudah staf yang ingin 

melakukan proses administrasi dan pengarsipan, maka dibutuhkan sebuah 

aplikasi administrasi surat-menyurat yang dapat mempermudah proses 

administrasi dengan tambahan fitur penyampaian informasi kepada pemohon 

surat. 

       

Berdasarkan pemecahan masalah yang ada, maka dibutuhkan solusi yaitu, 

perancangan dan pembangunan aplikasi administrasi desa dengan tambahan 

fitur SMS Gateway. 

       

Dengan adanya rancangan ini diharap mampu membantu proses penyelesaian 

dalam pembuatan aplikasi administrasi surat-menyurat ini dan membatu staf 

desa dalam proses administrasi surat-menyurat di kantor desa. 

Gambar 2. Kerangka pikir 
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