
PENGEMBANGAN DAN ANALISIS SISTEM INFORMASI  
PENGARSIPAN SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR 

DI SMK BATIK PERBAIK PURWOREJO 
Nuning Cahyaningrum1 
Adi Dewanto,M.Kom2 

1nuning91@gmail.com 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi Pengarsipan Surat Masuk dan 
Surat Keluar di SMK Batik Perbaik Purworejo menggunakan visual basic 6.0 dan database MySQL dan 
melakukan analisis kualitas pada aplikasi yang dikembangkan, khususnya pada faktor kualitas 
correctness, functionality, usability dan maintainability. 

Pengembangan Sistem Informasi Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar di SMK Batik 
Perbaik Purworejo dilakukan dengan kaidah rekayasa perangkat lunak (software engineering) yaitu 
dimulai dari proses perencanaan (planning), perancangan (modeling), konstruksi (construction), dan 
penyebaran (deployment). Analisis faktor kualitas correctness dilakukan dengan perhitungan jumlah 
error / KLOC. Analisis faktor kualitas functionality dilakukan dengan pengujian setiap fungsi aplikasi. 
Analisis faktor kualitas usability dilakukan dengan metode kuesioner dengan responden guru serta 
karyawan SMK Batik Perbaik Purworejo. Analisis faktor kualitas maintainability dilakukan dengan 
melakukan pengujian pada tiga aspek maintainability yaitu Instrumentation, Consistency dan 
Simplicity. 

Hasil pengembangan aplikasi yaitu Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar yang sesuai 
dengan prosedur pengarsipan surat di SMK Batik Perbaik Purworejo. Hasil analisis kualitas 
menunjukan bahwa aplikasi yang dikembangkan memenuhi semua standar faktor kualitas yang 
diujikan yaitu correctness, functionality, usability dan maintainability. 
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1. Pendahuluan 

Surat merupakan alat komunikasi yang penting dalam sebuah instansi. Setiap surat masuk yang 
diterima dan surat keluar yang dikirim oleh suatu instansi, tidak hanya sekedar sebagai alat 
komunikasi tetapi juga sebagai bukti otentik. Hal ini sekaligus dapat menunjukkan dinamika atau 
kegiatan hidup suatu kantor atau organisasi. Oleh karena itu pengelolaan atau penanganan surat 
masuk dan surat keluar harus dilakukan setepat-tepatnya sehingga selalu dapat diikuti proses 
perkembangannya.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pra kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Universitas Negeri Yogyakarta pada bulan Februari 2012 di SMK Batik Perbaik Purworejo, masih 
banyak kinerja tata usaha bagian pengarsipan kurang efisien karena masih menerapkan sistem 
pengarsipan yang konvensional yakni dengan cara ditulis dalam buku agenda. Hal ini menyebabkan 
sulitnya mencari kembali surat yang telah diarsipkan, atau surat yang telah diarsipkan sulit didapat 
kembali karena tidak ada catatan mengenai di mana surat itu disimpan dan diarsipkan. Bahkan 
adakalanya surat yang masuk diagendakan dua kali, di mana surat sebelumnya pernah diagendakan.  

Bertitik tolak dari pemaparan di atas, maka pengembangan sistem informasi ini bertujuan 
untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan dan keamanan dokumen yang diarsipkan. Diharapkan 
dengan adanya sistem informasi pengarsipan ini, dapat merubah sistem kinerja tata usaha dalam 
proses pengarsipan surat masuk dan surat keluar menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu 
pengembangan sistem informasi dititikberatkan pada pemenuhan kebutuhan bagian pengarsipan 
sehingga dihasilkan sistem informasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar yang memenuhi 
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standar faktor kualitas. Faktor kualitas perangkat lunak diperlukan agar sistem informasi yang 
dihasilkan benar-benar memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh tata usaha bagian pengarsipan. 

2. Pembahasan 

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan produk perangkat lunak 
yaitu sistem informasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar. Aplikasi disesuaikan dengan 
rancangan diagram context berikut ini : 

 
Gambar-1. Diagram context Sistem Informasi Pengarsipan 

Hasil dari pengembangan perangkat lunak adalah Sistem Informasi Pengarsipan Surat Masuk 
dan Surat Keluar yang dikembangkan menggunakan visual basic 6.0 dan database MySQL. Sistem 
dibangun berdasarkan prosedur pengarsipan di SMK Batik Perbaik Purworejo. 

Setelah proses pengembangan perangkat lunak selesai, proses selanjutnya adalah proses 
analisis kualitas perangkat lunak. Dalam penelitian ini terbatas pada beberapa faktor kualitas 
perangkat lunak yaitu : correctness, functionality, usability, dan maintainability.  

Fakor kualitas correctness dapat diukur dengan analisisis defect per KLOC (cacat/ error pada 
setiap KLOC/Kilo Line of Code). Untuk menghitung jumlah lines of code (LOC), digunakan tool Code 
Line Counter. Hasil perhitungan menunjukan bahwa jumlah lines of code (LOC) source code Sistem 
Informasi Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar adalah 10572 LOC = 10,572 KLOC (Kilo lines of 
code). Sedangkan jumlah error dihitung menggunakan tool Code Advisor for Visual Basic 6. 
Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan bahwa nilai Error/KLOC adalah 0 Error/KLOC.  Hal tersebut 
menujukan bahwa Sistem Informasi Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar memenuhi standar 
faktor kualitas correctness baik dari Standar Industry Average maupun Microsoft Application. 

Faktor kualitas functionality diuji dengan melakukan tes pada setiap fungsi yang terdapat pada 
sistem. Hasil pengujian kemudian dibandingkan dengan standar functioality yang ditetapkan oleh 
Microsoft dalam program Microsoft Certification Logo. Berikut ini perbandingan hasil pengujian 
faktor kualitas functionality: 

Tabel-1. Perbandingan Hasil Pengujian Faktor Kualitas Functionality 

Kriteria Lolos Kriteria Gagal Hasil Pengujian Ket 

1. Setiap fungsi primer yang 
diuji berjalan sebagaimana 
mestinya. 

2. Jika ada fungsi yang tidak 
berjalan sebagaimana mes-
tinya, tetapi itu bukan ke-
salahan yang serius dan 
tidak berpengaruh pada 
penggunaan normal.  

1. Paling tidak ada satu fungsi 
primer yang diuji tidak ber-
jalan sebagaimana mestinya. 

2. Jika ada fungsi yang tidak 
berjalan sebagaimana mes-
tinya dan itu merupakan ke-
salahan yang serius dan 
berpengaruh pada penggu-
naan normal. 

Semua fungsi primer 
dan fungsi pendu-
kung berjalan dengan 
baik. 

Lolos 



 
Pengujian faktor kualitas usability dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner. 

Kuesioner yang digunakan mengacu pada Computer System Usability Questionnaire (CSUQ) yang 
dikembangkan oleh J.R. Lewis . Kuesioner diberikan kepada guru dan karyawan SMK Batik Perbaik 
Purworejo sebagai pengguna sistem sebanyak 32 orang. Hasil analisis faktor kualitas usability 
menunjukan bahwa Sistem Informasi Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar masuk dalam 
kriteria “Layak” dalam faktor kualitas usability.  

Pengujian aspek maintanability dilaksanakan peneliti dengan diuji secara operasional. Berikut 
ini tabel hasil uji maintainability : 

Tabel-2. Hasil uji Maintainability 

Aspek Hasil Uji 

Instrumentation 
 

Hasil pengujian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa ketika ada 
kesalahan yang dilakukan oleh user, maka sistem akan mengeluarkan pesan 
peringatan untuk mengidentifikasi kesalahan. 
Contoh: ketika user menginputkan data baru, dan masih ada data kosong 
maka akan muncul peringatan data apa yang masih kosong. 

Consistency Hasil pengujian menunjukkan bahwa bentuk rancangan sistem mempunyai 
satu bentuk yang sama. Hal ini dapat dilihat pada bagian implementasi 
sistem, di mana tampilan halaman aplikasi dari satu halaman ke halaman 
lainnya memiliki kemiripan, bentuk yang serupa dan konsisten. 

Simplicity Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mudah untuk dikembangkan, 
karena dibuat menggunakan visual basic 6.0 yang menggunakan bahasa 
pemograman BASIC (Begin-ners All-purpose Symbolic Instruction Code) yang 
cukup mudah dipelajari dan popular. 

Sistem ini mudah diperbaiki karena telah mengikuti pedoman pengkodean, 
seperti penggunaan konvensi penamaan yang standar sehingga pengembang 
selanjutnya dapat membedakan antara variabel, konstanta dll. Source code 
telah dilengkapi dengan pernyataan dokumentasi (comment lines) sehingga 
mudah memahami logika program. Sistem juga telah dikembangkan dengan 
konstruksi sederhana sehingga pengembang dapat lebih mudah mendeteksi 
error. 

Jika ingin mengembangkan fungsi-fungsi yang belum ada, pengembang hanya 
perlu membuat controller baru tanpa mengubah komponen sistem yang lain. 

 
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh data bahwa hasil uji sistem telah sesuai dengan kriteria 

lolos faktor kualitas maintainability. 

3. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil dari pengembangan perangkat lunak adalah Sistem Informasi Pengarsipan Surat Masuk dan 

Surat Keluar yang dikembangkan menggunakan Visual Basic 6.0 dan database MySQL. Sistem 
dibangun berdasarkan prosedur pengarsipan di SMK Batik Perbaik Purworejo. 

2. Nilai error/KLOC Sistem Informasi Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar adalah 0 dan dapat 
disimpulkan bahwa sistem memenuhi standar faktor kualitas correctness. 

3. Seluruh fungsi primer dan fungsi pendukung Sistem Informasi Pengarsipan Surat Masuk dan 
Surat Keluar berjalan dengan sebagaimana mestinya dan dapat disimpulkan bahwa sistem telah 
memenuhi standar faktor kualitas functionality. 

4. Hasil analisis faktor kualitas usability menunjukan bahwa Sistem Informasi Pengarsipan Surat 
Masuk dan Surat Keluar masuk dalam kriteria “Layak” dalam faktor kualitas usability.  



5. Hasil pengujian tiga faktor instrumentation, consistency dan simplicity menunjukkan bahwa 
Sistem Informasi Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar telah sesuai dengan kriteria lolos 
faktor kualitas maintainability.  
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