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ABSTRAK
Jurusan Teknik Elektro merupakan salah satu jurusan di Fakultas Teknik Universitas Negeri
Semarang. Selama pengamatan yang dilakukan, pengolahan administrasi surat masih menggunakan cara
konvensional, sementara kalau dilihat ruang tata usaha sudah tersedia alat komputer yang dapat menunjang
kegiatan tata usaha. Belum adanya aplikasi yang membantu pencatatan dan pengelolaan surat yang diajukan
mahasiswa sehingga proses pembuatan surat membutuhkan waktu serta rawan akan hilang atau terselip. Tujuan
dari penelitian adalah merancang sistem informasi manajemen yang dapat membantu administrasi serta
pengelolaan surat yang ada pada Jurusan Teknik Elektro dengan pengembangan menggunakan framework
Laravel. Metode pengembangan yang digunakan adalah metode waterfall. Adapun langkah penelitian adalah
analisis, desain, kode dan tes. Hasil penelitian menghasilkan sistem manajemen administrasi surat. Hasil dari
pengujian blackbox semua fungsi telah berjalan dengan baik. Aspek pengujian performance testing
mendapatkan skor 83. Aspek uji efficiency menunjukkan bahwa kinerja rata-rata page load halaman web 1,85
detik, untuk page size 169 Kb, Page Speed grade A(95,75%) dan Yslow grade B (83,75). Hasil uji portability
dengan tiga browser berbeda semua aspek dalam sistem mampu diakses tanpa kendala. Hasil uji usability dari
lima user yang memberikan penilaian layak. Sehingga sistem informasi manajemen administrasi surat layak
digunakan untuk membantu proses pengelolaan surat pada Jurusan Teknik Elektro.
Kata Kunci: Pengelolaan Surat, Laravel, Sistem Informasi Manajemen
1. PENDAHULUAN
Jurusan Teknik Elektro merupakan salah satu jurusan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.
Selama pengamatan yang dilakukan di Jurusan Teknik Elektro, pengolahan informasi yang dilakukan pihak tata
usaha dalam melakukan administrasi surat masih menggunakan cara konvensional. Sementara, jika dilihat dari
segi ruang tata usaha Jurusan Teknik Elektro sudah tersedia peralatan komputer yang cukup lengkap. Namun,
belum ada aplikasi yang membantu mencatat pengarsipan surat pada komputer menjadikan pengelola tata usaha
masih menggunakan buku tulis.
Pengarsipan surat masuk dan keluar di Jurusan Teknik Elektro dengan cara konvensional juga mengalami
kendala karena ada beberapa data arsip surat yang hilang dan rusak diakibatkan oleh adanya peminjaman arsip
surat yang tidak dikembalikan atau dikembalikan tetapi tidak ditempatkan sesuai dengan urutan dan tata letak
yang sesuai. Hal ini akan menyusahkan petugas administrasi bila kemudian hari membutuhkan data arsip surat
karena data arsip surat tercampur, hilang atau rusak.
Dengan memanfaatkan teknologi, proses pembuatan memo hingga menghasilkan surat dapat dipangkas
dengan aplikasi yang dapat menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan surat.
Dengan adanya sistem pengelolaan surat laporan dapat dilakukan secara cepat dan tepat [1]. Dengan adanya
sistem informasi manajemen surat membantu mengurangi resiko adanya masalah pembuatan surat [2].
Penyimpanan dokumen juga lebih tersimpan dengan aman karena tidak hanya dalam bentuk hardcopy namun
dalam softcopy [3]. Untuk membuat suatu aplikasi yang baik diperlukan rancangan yang sesuai dengan
kebutuhan. Perancangan adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang
terbaik [4].
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sasongko dan Diartono (2009) yang berjudul Rancang Bangun
Sistem Informasi Manajemen Surat
masalah pengelolaan surat dengan menggunakan menggunakan bahasa pemrograman delphi 6 yang hanya dapat
Rancang
Bangun Sistem Informasi Disposisi Surat Masuk Dinas Pendidikan Kota Semarang
informasi dapat membantu permasalahan disposisi surat yang belum terkoneksi secara baik dengan
menggunakan web sehingga aplikasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja dengan perangkat komputer yang
terhubung dengan internet [6].
Sistem berbasis web merupakan sistem yang dibutuhkan untk membuat sistem di Jurusan Teknik Elektro
karena memudahkan koneksi antar bagian. Ada banyak jenis framework berbasis web yang memudahkan
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pembuatan sistem informasi surat antara lain Yii, Codeigniter, CakePHP, Symponi, dan Laravel. Dari beberapa
framework, Laravel merupakan framework terbaik saat ini [7].
Administrasi Surat Menggunakan Framework
dapat membantu administrasi surat yang ada pada Jurusan Teknik Elektro.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sistem Informasi Management
Robert W. Holmes dalam Eti Rochaety (2010: 12) mendefinisikan SIM adalah sistem yang dirancang
untuk menyajikan informasi pilihan yang berorientasi kepada keputusan yang diperlukan oleh manajemen guna
merencanakan, mengawasi, dan menilai aktivitas organisasi yang dirancang dalam kerangka kerja yang
menitikberatkan pada perencanaan keuntungan, perencanaan penampilan, pengawasan pada semua tahap [8].
2.2 Surat
untuk menyampaikan informasi pernyataan, pesan
Sedangkan menurut
Sedarmayanti dalam bukunya Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran (2001) mengatakan
bahwa surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk
menyampaikan berita [10].
2.3 Framework Laveral
Laravel merupakan framework PHP yang menekankan pada kesederhanaan dan fleksibilitas pada
desainnya. Sama seperti framework PHP lainnya, Laravel dibangun dengan basis MVC (Model-ViewController). Laravel dilengkapi command line tool yang bernama
rtisa yang bisa digunakan untuk
packaging bundle dan instalasi bundle [11].
3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode linear sequential model yang biasa
disebut dengan metode waterfall. Metode sekuensial linier merupakan sebuah pendekatan pengembangan
perangkat lunak yang dimulai dengan analisis kebutuhan perangkat lunak, pemodelan atau desain, pengkodean
atau penulisan, dan pengujian [12].
Analisis kebutuhan pada sistem informasi administrasi surat pada Jurusan Teknik Elektro dilakukan
dalam beberapa tahap. Tahapan yang dilakukan, yaitu obervasi dan wawancara dilakukan untuk mengumpulkan
data dan informasi yang terkait dengan penelitian ini. Kegiatan pengumpulan data ini dilakukan di Jurusan
Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Melakukan studi pustaka, yaitu dengan membaca
buku-buku dan artikel yang akan dijadikan sebagai referensi penelitian dan mendasari dilakukannya penelitian
ini. Selain itu dibutuhkan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang dipergunakan untuk
membuat produk. Desain yang dilakukan pada penelitian ini diantaranya, yaitu membuat use case diagram,
activity diagram, sequence diagram, desain database serta desain interface.
Setelah tahapan desain tahapan selanjutnya, yaitu pengkodean, pengkodean menggunakan bahasa
pemrograman PHP dengan framework Laravel 5.2. Text Edit yang digunakan yaitu Sublime Text 3. Untuk
desain tampilan atau front end sistem informasi menggunakan Bootstrap agar lebih menarik dan responsif. Selain
itu, menggunakan MySQL untuk pengolahan basis data. Pada proses pengkodean sistem informasi ini akan
menggunakan framework Laravel yang sudah menerapkan konsep OOP dan memiliki pola perancangan berbasis
MVC (Model View Controller). Kemudian tahapan yang terakhir, yaitu pengujian. Pada penelitian ini
menggunakan pengujian berupa pengujian blackbox, dan pengujian kualitas perangkat lunak menggunakan
analisis standar ISO 9126 pada aspek Performance, Efficiency, Portability, dan Usability.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Desain Sistem
Hasil desain sistem terbagi menjadi dua, yaitu desain database dan desain interface. Pada desain database
terdapat 6 tabel diantaranya, yaitu tabel User, surat masuk, surat keluar, kategori, timeline dan role. Tabel user
menjadi 3 pengguna yaitu Admin Tata Usaha, Mahasiswa, dan Kajur. Gambar tabel surat keluar ditunjukkan
pada gambar 1.
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Gambar 1. Desain Tabel Surat Keluar
Desain interface pada SIM surat pada Jurusan Teknik Elektro terdiri dari 8 tampilan halaman. Ketika
pertama kali membuka sistem akan menampilkan halaman login yang ditunjukkan pada gambar 2. Setelah
berhasil login akan menuju ke halaman "home" yang berfungsi untuk pembuatan surat yang ditunjukkan pada
gambar 3.

Gambar 2. Tampilan Login

Gambar 3. Tampilan home

Pada menu home terdapat beberapa menu pilihan yaitu, surat masuk yang berfungsi untuk mengelola dari
instansi lain yang ditunjukkan pada gambar 3. Surat keluar yang berfungsi untuk mengelola surat dari mahasiswa
ke pihak pengelola jurusan ditunjukkan pada gambar 4. Terdapat pula menu user yaitu daftar pengguna sistem
yang terbagi menjadi 2 dosen dan mahasiswa. Kategori surat berfungsi untuk melihat kategori surat yang
ditunjukkan pada gambar 5. Profil berfungsi untuk untuk mngelola data user yang ditunjukkan pada gambar 6.

Gambar 3. Tampilan Data Surat Masuk

Gambar 4. Tampilan Surat Keluar

Gambar 5. Tampilan User

Gambar 6. Tampilan Profil

4.2. Hasil Pengkodean
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Pengkodean pada sistem informasi manajemen administrasi manajemen surat Jurusan Teknik Elektro
menggunakan konsep MVC (Model, View, Controller). Konsep dari MVC merupakan pola arsitektur yang
memisahkan aplikasi dalam tiga komponen utama logis. Model berhubungan dengan data dan interaksi ke
database yang berisi query query pada sistem administrasi surat. Di dalam model berisi class dan fungsi untuk
mengambil, melakukan update dan menghapus data pada database sistem administrasi surat. View menampilkan
halaman web pada sistem administrasi surat yang berisi html, jquery, javascript dan css. Sedangkan controller
pada sistem administrasi surat bertindak sebagai penghubung data pada dan view. Gambar Source code model,
view dan controler ditunjukkan berturut turut pada gambar 7, gambar 8 dan gambar 9.

Gambar 7. Tampilan Source code view

Gambar 8. Tampilan Source code controller

Gambar 9. Tampilan Source code model

4.3. Hasil Pengujian
Hasil uji blackbox dilakukan untuk mengetahui berjalan tidaknya sistem sesuai skenario yang sudah
ditentukan, dari hasil pengujian blackbox semua fungsi dapat dijalankan dengan sesuai skenario serta harapan.
Pada pengujian performance testing ditujukan untuk mengetahui nilai performa dari sebuah sistem. Untuk nilai
performa sistem informasi manajemen administrasi surat terdapat enam kriteria utama, yaitu content, CSS,
images, cookies, server, dan javascript diperoleh hasil B. Hasil Performa ditunjukkan pada gambar 10.

Gambar 10. Hasil Performance testing
Pada pengujian efficiency menunjukkan bahwa rata-rata waktu page load halaman web 1,85 detik, yang
berarti sudah berada diatas rata-rata grade GTMetrix yang memiliki rata-rata waktu load 6,3 detik. Kemudian
Page Size 169 Kb, Page Speed grade A (95,75%) dan Yslow grade B (83,75%) yang berarti sudah berada di atas
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rata- rata grade Page Speed yang memiliki rata- rata 71%, sedangkan grade Yslow memiliki rata- rata 68%.
Hasil pengujian aspek efficiency ditunjukan pada tabel 1.

No.

Halaman web

1.
2.
3.
4.

Halaman Login
Halaman Beranda
Halaman Surat Masuk
Halaman
Surat
Penelitian
Rata-rata

Tabel 1. Hasil Pengujian Aspek Efficiency
Page Load Time
Page Size
(Detik)
(Kb)
1,3
176
2,0
200
2,8
150
1,3
150
1,85

169

Page Speed
Grade
A( 98% )
A( 90% )
A( 90% )
A( 93%)

Yslow
Grade
B( 85% )
B( 80% )
B( 80% )
A( 90%)

A(92.75%)

B(83.75%)

Dalam pengujian aspek portability diperoleh hasil bahwa sistem dapat berjalan dengan baik, dengan
melalui pengujian melalui google chrome. Mozilla firefox, internet explorer semua aspek yang ada dalam sistem
mampu diakses tanpa mengalami kendala. pengujian usability menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen
administrasi surat Jurusan Teknik Elektro melalui hasil pengujian dari 5 user yang sudah melakukan uji coba
mulai dari mahasiswa, admin tata usaha serta kajur dengan masing-masing 10 pertanyaan memberikan
penilalaian layak. Dari hasil-hasil pengujian yang sudah dilaksanakan pada Sistem Manajemen Administrasi
Surat Jurusan Teknik Elektro.
5. KESIMPULAN
Sistem Informasi Manajemen Administrasi Jurusan Teknik Elektro yang membantu pengadministrasian
surat masuk, surat keluar, serta pembuatan surat yang dilakukan mahasiswa. Penggunaan sistem informasi
manajemen administrasi surat Jurusan Teknik Elektro adalah admin tata usaha, mahasiswa dan kajur. Sistem
informasi ini dibangun dengan menggunakan framework Laravel, serta dibuat dengan metode pengembangan
perangkat lunak linear sequential model yang terdiri dari analisis, desain, pengkodean, dan pengujian.
Hasil pengujian dengan blackbox testing didapatkan hasil sesuai harapan. Pengujian performance testing,
efficiency, memiliki performa yang baik. Serta pengujian portability, usability didapatkan hasil yang layak.
Sehingga sistem informasi manajemen administrasi surat Jurusan Teknik Elektro layak untuk diterapkan.
Kelebihan penelitian ini yaitu, pembuatan SIM Surat Jurusan Teknik Elektro menggunakan cara
pengembangan yang tergolong baru, dengan menggunakan framework Laravel. Penggunaan framework Laravel
memudahkan dalam proses pengkodean serta mempunyai library yang banyak serta dikembangan oleh banyak
developer. Sedangkan kekurangan dari penelitian ini dibagian sistem yaitu menggunakan template boostrap
sehingga membutuhkan data dan memory yang banyak.
6. SARAN
Sistem Informasi Manajemen Surat perlu ditambah dengan fungsi template surat admin agar nantinya
admin dapat mendesain surat yang belum pernah dibuat.
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