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BAB IV 

PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK 

 

Bab ini menjelaskan perancangan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan di 

PT. PLN (Persero) Udiklat Pandaan. Perancangan yang dilakukan meliputi analisis 

sistem, perancangan sistem, perancangan basis data, perancangan proses dan 

perancangan user interface. Diagram alir perancangan perangkat lunak ditunjukkan 

dalam Gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1 Diagram Pohon Perancangan 

Sumber: Perancangan 
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4.1 Analisis Sistem 

Analisis sistem dibutuhkan untuk menggambarkan kebutuhan yang dibutuhkan 

oleh pengguna, untuk membangun dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak, dan 

untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak 

dibuat.   

 

4.1.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Analisis kebutuhan perangkat lunak adalah aktifitas rekayasa perangkat lunak 

yang menjembatani antara kebutuhan ditingkat sistem dan perancangan perangkat 

lunak.  

Analisis kebutuhan adalah proses yang digunakan untuk mendapatkan, 

menganalisis, dan memvalidasi kebutuhan-kebutuhan sistem. 

 

4.1.1.1 Analisis Manajemen Kearsipan 

Dalam proses analisis manajemen kearsipan ada beberapa tahapan yaitu 

menentukan kelompok pengguna (end user) dan mengetahui keinginan pengguna. 

a. Kelompok User 

Kelompok user merupakan pihak yang terkait dengan proses manajemen 

kearsipan. Komunitas user sistem informasi manajemen kearsipan adalah 

sebagai berikut: 

• Administrator 

• Manager 

• Operator 

• Member 

b. Kebutuhan User 

Kebutuhan user digunakan untuk menjelaskan kebutuhan user terhadap 

perangkat lunak yang telah didefinisikan sebelumnya secara lebih detail yang 

akan menjadi dasar bagi perancangan dan implementasi. Berikut ini adalah 

kebutuhan user terhadap sistem: 

1. Admin 

Admin adalah salah satu pegawai PT. PLN (Persero) Udiklat Pandaan yang 

mempunyai hak akses terluas terhadap sistem. Admin mempunyai login dan 
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password sehingga bisa masuk ke dalam sistem dan bertugas mengelola 

sistem secara keseluruhan. Aktivitas admin terhadap sistem antara lain: 

a. Mengelola data user yaitu data admin, data manager, data operator, dan 

data member yang meliputi insert, update, dan delete. 

2. Manager 

Manager adalah salah satu pegawai PT. PLN (Persero) Udiklat Pandaan 

yang mempunyai hak akses tertentu terhadap sistem. Manager ini akan 

mendapat password dari admin. Aktivitas manager terhadap sistem antara 

lain: 

a. Mengakses laporan data arsip per tahun, per bulan dan per tanggal. 

b. Mengakses laporan data transaksi peminjaman arsip. 

c. Mengakses statistik data arsip per tahun, per bulan dan per tanggal. 

d. Melakukan pencarian data arsip berdasarkan keaktifan arsip, retensi 

arsip, dan status arsip. 

3. Operator 

Operator adalah salah satu/ beberapa pegawai bagian administrasi PT. PLN 

(Persero) Udiklat Pandaan yang mempunyai hak akses tertentu terhadap 

sistem. Operator ini akan mendapat password dari admin. Aktivitas operator 

terhadap sistem antara lain: 

a. Insert data pada sistem meliputi data unit, data masalah, data lokasi, dan 

data perihal. 

b. Insert, update, dan delete data pada sistem meliputi data arsip dan data 

transaksi peminjaman arsip. 

4. Member 

Member adalah pegawai PT. PLN (Persero) Udiklat Pandaan yang 

mempunyai hak akses tertentu terhadap sistem. Member ini akan mendapat 

password dari admin. Aktivitas member terhadap sistem antara lain: 

a. Mendapatkan informasi berupa data arsip yang sudah di proses dalam 

sistem. 

 

4.1.1.2 Analisis Sistem Informasi Manajemen Kearsipan 

 Sistem Informasi Manajemen Kearsipan merupakan aplikasi berbasis web yang 

memberikan manfaat berupa proses manajemen kearsipan suatu perusahaan menjadi 
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lebih mudah dan cepat. Administrasi perkantoran dalam hal kearsipan pun menjadi lebih 

mudah dengan bantuan aplikasi.  

Dengan pembagian user kedalam beberapa kategori, memudahkan user untuk 

mengakses sistem sesuai dengan kebutuhannya. Adanya manajemen user ini, membantu 

pengamanan dalam hak akses terhadap sistem. Karena tidak semua user berhak 

mengakses semua bagian sistem ini. 

Sistem pengarsipan membantu bagian-bagian yang berhubungan  dapat segera 

melakukan tindakan, sehingga proses pengarsipan dapat berlangsung dengan cepat dan 

efisien. 

Manajer dapat mengetahui laporan arsip dan transaksi peminjaman arsip per 

tahun, per bulan dan per tanggal secara online dan dapat di akses kapan saja. 

Operator dapat melakukan transaksi pengarsipan dan peminjaman arsip secara 

online. 

Sistem Informasi Manajemen Kearsipan dirancang untuk dapat melakukan: 

1. Penyimpanan data-data arsip di bagian administrasi. Data-data tersebut adalah 

data unit, data masalah, data lokasi dan data perihal. 

2. Penyimpanan data-data surat masuk maupun surat keluar yang sudah musnah 

maupun yang belum musnah. 

3. Penyimpanan data transaksi peminjaman arsip. 

 

4.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan tahap kedua dari perancangan perangkat lunak. 

Perancangan ini dilakukan untuk mengetahui aplikasi sistem yang akan dibuat secara 

umum. Perancangan sistem meliputi diagram blok sistem, diagram konteks dan cara 

kerja sistem. 

 

4.2.1 Diagram Blok Sistem 

Diagram blok sistem menggambarkan setiap blok atau bagian dari sistem 

aplikasi. Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Berbasis Web di PT. PLN (Persero) 

Udiklat Pandaan dirancang untuk dapat dijalankan secara online. Sistem dijalankan 

secara online berarti terdapat di dalam dua atau lebih komputer yang terpisah namun 

terhubung ke dalam suatu jaringan intranet. Sistem aplikasi yang dijalankan secara 

online dapat digambarkan dengan diagram blok seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 

4.2.  
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Gambar 4.2 Diagram Blok Sistem  

Sumber: Perancangan 

 

Diagram blok Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Berbasis Web Di PT. 

PLN (Persero) Udiklat Pandaan meliputi: 

1. Aplikasi Admin 

Aplikasi admin digunakan untuk melakukan proses admistrasi data user (admin, 

manager, operator dan member). 

2. Aplikasi Manager 

Aplikasi manager digunakan untuk mengetahui laporan dan statistik kearsipan 

PT. PLN (Persero) Udiklat Pandaan meliputi laporan dan statistik data arsip per 

tahun, per bulan dan per tanggal serta laporan transaksi peminjaman arsip. 

3. Aplikasi Operator 

Aplikasi operator digunakan untuk admistrasi data kearsipan PT. PLN (Persero) 

Udiklat Pandaan, antara lain: proses memasukkan data unit, data masalah, data 

lokasi, dan data perihal serta melakukan proses transaksi arsip dan transaksi 

peminjaman arsip dengan memasukkan data arsip dan data peminjaman arsip.  

4. Aplikasi member 

Aplikasi member digunakan untuk mengetahui informasi arsip PT. PLN 

(Persero) Udiklat Pandaan menurut jenis surat, jadwal retensi, perihal, maupun 

tahun tertentu arsip. 
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4.2.2 Diagram Konteks 

DFD yang pertama kali dibuat adalah diagram konteks (context diagram). 

Diagram konteks menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem serta 

menjelaskan hubungan sistem dengan lingkungan atau kesatuan luar. Pada sistem ini, 

diagram konteks melibatkan tiga kesatuan luar, yaitu  admin, operator dan member. 

Diagram konteks sistem ditunjukkan dalam Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3 Diagram Konteks Sistem 

Sumber: Perancangan 

Berdasarkan Gambar 4.3 pada proses Sistem Informasi Manajemen Kearsipan 

Berbasis Web di PT. PLN (Persero) Udiklat mempunyai data masukan berupa: 

1. login_admin 

login_admin diberikan oleh user (admin) untuk dilakukan proses validasi login. 

Parameter yang digunakan adalah: 

a. username  

Berisi masukan username yang diberikan oleh admin.  

b. password  

Berisi masukan password yang diberikan oleh admin. 

2. login_manager 

login_manager diberikan oleh user (admin) untuk dilakukan proses validasi 

login. 
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Parameter yang digunakan adalah: 

c. username  

Berisi masukan username yang diberikan oleh admin.  

d. password  

Berisi masukan password yang diberikan oleh admin. 

3.  login_operator 

login_operator diberikan oleh user (operator) untuk dilakukan proses validasi 

login. 

Parameter yang digunakan adalah: 

a. username  

Berisi masukan username yang diberikan oleh operator.   

b. password  

Berisi masukan password yang diberikan oleh operator. 

4. login_member  

login_member diberikan oleh user (member) untuk dilakukan proses validasi 

login. 

Parameter yang digunakan adalah: 

c. username  

Berisi masukan username yang diberikan oleh member.   

d. password  

Berisi masukan password yang diberikan oleh member. 

5. data_admin 

data_admin diberikan oleh user (admin). Admin memasukan data data_admin 

yaitu memasukkan data admin yang ada di PT. PLN (persero) ke dalam 

database. 

6. data_manager 

data_manager diberikan oleh user (admin). Admin memasukan data 

data_manager yaitu memasukkan data manager yang ada di PT. PLN (persero) 

ke dalam database. 

7. data_operator 

data_operator diberikan oleh user (admin). Admin memasukan data 

data_operator yaitu memasukkan data operator yang ada di PT. PLN (persero) 

ke dalam database. 
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8. data_member 

data_member diberikan oleh user (admin). Admin memasukan data 

data_member yaitu memasukkan data member yang ada di PT. PLN (persero) 

UDIKLAT ke dalam database. 

9. data_lokasi 

data_lokasi diberikan oleh user (operator). Operator memproses data_lokasi 

yaitu dengan memasukkan data lokasi PT. PLN (persero) UDIKLAT ke dalam 

database. 

10. data_unit 

data_unit diberikan oleh user (operator). Operator memproses data_unit yaitu 

dengan memasukkan data unit PT. PLN (persero) UDIKLAT ke dalam 

database. 

11. data_masalah 

data_masalah diberikan oleh user (operator). Operator memproses 

data_masalah yaitu dengan memasukkan data masalah PT. PLN (persero) 

UDIKLAT ke dalam database. 

12. data_perihal 

data_perihal diberikan oleh user (operator). Operator memproses data_perihal 

yaitu dengan memasukkan data perihal PT. PLN (persero) UDIKLAT ke dalam 

database. 

13. data_arsip 

data_arsip diberikan oleh user (operator). Operator memproses data_arsip yaitu 

dengan memasukkan data arsip PT. PLN (persero) UDIKLAT ke dalam 

database. 

14. data_transaksi_pinjam 

data_transaksi_pinjam diberikan oleh user (operator). Operator memproses 

data_transaksi_pinjam  yaitu dengan memasukan data peminjaman arsip ke 

dalam database. 

Berdasarkan Gambar 4.3 pada proses Sistem Manajemen Kearsipan Berbasis 

Web di PT. PLN (Persero) Udiklat mempunyai data keluaran berupa: 

1. laporan_arsip 

Berisi laporan transaksi yang sudah diproses dan tersimpan dalam database. 
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2. laporan_transaksi_pinjam 

Berisi laporan transaksi peminjaman arsip yang sudah diproses dan tersimpan 

dalam database. 

3. informasi_arsip 

Berisi informasi arsip yang telah diproses dan tersimpan dalam database. 

Untuk masuk ke dalam sistem tersebut user (admin, manager, operator dan 

member) harus memasukkan login terlebih dahulu. Jika login yang dimasukkan user 

sudah benar maka  user dapat menuju ke proses berikutnya, jika user salah dalam 

memasukan login maka proses akan tetap berada dalam proses login.  

 

4.2.3 Cara Kerja Sistem 

Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Berbasis Web di PT. PLN (Persero) 

Udiklat Pandaan merupakan satu kesatuan dari aplikasi sistem yang bekerja di 

dalamnya. Sistem ini dapat melakukan proses administrasi data yang datanya diolah dan 

disimpan dalam database Sistem Informasi Manajemen Kearsipan sehingga didapatkan 

informasi yang dibutuhkan. 

Admin yang berhasil login dapat melakukan beberapa proses, antara lain: admin 

dapat memasukkan data user yaitu data admin, data manager, data operator, dan data 

member. 

 Data  yang dimasukan oleh admin dalam menu input data admin, data manager, 

data operator, dan data member adalah data-data secara lengkap sesuai dengan data pada 

PT. PLN (Persero) Udiklat Pandaan. Data-data yang dimasukkan merupakan data valid 

dan jika ada kesalahan admin dapat melakukan update atau hapus data tersebut.  

Operator yang berhasil login dapat melakukan beberapa proses, antara lain: 

operator dapat memasukkan data unit, data lokasi, data masalah, data perihal, dan data 

transaksi arsip pada menu input. Operator juga dapat melakukan proses transaksi 

peminjaman arsip dengan memasukkan data transaksi peminjaman arsip pada menu 

input. 

Data  yang dimasukan oleh operator dalam menu input data unit, data lokasi, 

data masalah, data perihal, data arsip dan data peminjaman arsip adalah data-data secara 

lengkap sesuai dengan data pada PT. PLN (Persero) Udiklat Pandaan. Data-data yang 

dimasukkan merupakan data valid dan jika ada kesalahan operator dapat melakukan 

update atau hapus data tersebut. 
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Manager yang berhasil login akan mendapatkan informasi laporan arsip dan 

laporan transaksi peminjaman arsip. Manager juga dapat melihat statistik data arsip 

berdasarkan arsip per tahun, arsip per bulan, dan arsip per tanggal.  

Member yang berhasil login hanya akan mendapatkan informasi data arsip.  

 

4.3 Perancangan Proses 

Perancangan proses menjelaskan masukan dan keluaran dari setiap proses yang 

terjadi dalam Sistem Informasi Manajemen Kearsipan di PT. PLN (persero) Udiklat. 

Perancangan proses yang dilakukan dengan membuat Data Flow Diagram (DFD). 

 

4.3.1 Data Flow Diagram (DFD) 

Diagram konteks menggambarkan proses yang terjadi secara umum. Diagram 

konteks dari Sistem Informasi Manajemen Kearsipan di PT. PLN (persero) Udiklat ini 

ditunjukkan dalam Gambar 4.3. Proses di dalam diagram konteks dapat dijabarkan 

dengan menggunakan data flow diagram. 

 

3.3.1.1 DFD Level 0 

DFD Level 0 menggambarkan proses-proses yang lebih detail dari Diagram 

konteks untuk Sistem Informasi Manajemen Kearsipan di PT. PLN (persero) Udiklat. 

DFD Level 0 ditunjukkan dalam Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 merupakan DFD Level 0 dari Sistem Informasi Manajemen 

Kearsipan Berbasis Web di PT. PLN (persero) Udiklat, dimana sistem tersebut dibagi 

menjadi 7 proses, yaitu: proses login, proses pendaftaran, proses transaksi, proses 

master, proses laporan, proses informasi, dan proses pemusnahan. Dari diagram 

tersebut, maka dapat dijabarkan lebih detail proses-proses tersebut sebagai berikut: 

1. Proses Login  

Proses ini merupakan proses untuk mendapatkan nilai login yang telah diberikan 

oleh user (admin, manager, operator, dan member). Nilai login yang diberikan user 

adalah username dan password. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. login_admin 

b. login_manager  

c. login_operator 

d. login_member 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. login_admin_valid 

login_ admin_valid adalah login yang tervalidasi setelah dilakukan cek login.  

b. login_manager_valid 

login_ manager_valid adalah login yang tervalidasi setelah dilakukan cek login. 

c. login_operator_valid 

login_operator_valid adalah login yang tervalidasi setelah dilakukan cek login. 

d. login_member 

login_member_valid adalah login yang tervalidasi setelah dilakukan cek login.   

2. Proses Pendaftaran 

Proses ini merupakan proses pendaftaran user (admin, manager, operator dan 

member) yang hanya bisa dilakukan oleh admin. Admin dapat melakukan proses 

pendaftaran admin, manager, operator dan member. Selain itu admin melakukan 

proses update dan hapus data admin, data manager, data operator, dan data member. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. login_ admin_valid 

b. data_admin 

c. data_manager 

d. data_operator 

e. data_member 
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Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. data_member_valid 

data_member_valid berisi data-data member yang akan disimpan dalam data 

store member. 

b. data_admin 

data_admin berisi data admin. 

c. data_manager 

data_ manager berisi data manager. 

d. data_operator 

data_operator berisi data operator. 

Proses ini menggunakan data store: 

a. member 

Data store member berisi data-data member yang tersimpan dalam database 

Sistem Informasi Administrasi Kearsipan. 

3. Proses Master 

Proses ini merupakan proses pengolahan data master yang bisa dilakukan oleh 

admin dan operator. Admin melakukan maintenance data lokasi yang datanya 

berada dalam data store lokasi, maintenance data unit yang datanya berada dalam 

data store unit, maintenance data masalah yang datanya berada dalam data store 

masalah, serta maintenance data perihal yang datanya berada dalam data store 

perihal. Operator melakukan proses input data lokasi yang datanya akan disimpan 

dalam data store lokasi, input data unit yang datanya akan disimpan dalam data 

store unit, input data masalah yang datanya akan disimpan dalam data store 

masalah, serta input data perihal yang datanya akan disimpan dalam data store 

perihal. Selain itu operator juga melakukan proses update dan hapus data lokasi 

yang datanya akan disimpan dalam data store lokasi, update dan hapus data unit 

yang datanya akan disimpan dalam data store unit, update dan hapus data masalah 

yang datanya akan disimpan dalam data store masalah, serta update dan hapus data 

perihal yang datanya akan disimpan dalam data store perihal. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

f. login_ admin_valid 

g. login_ operator_valid 

h. data_lokasi 

i. data_unit 
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j. data_masalah 

k. data_perihal 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

e. data_lokasi_valid 

data_lokasi_valid berisi data-data lokasi penyimpanan arsip yang akan disimpan 

dalam data store lokasi. 

f. data_unit_valid 

data_unit_valid berisi data unit yang akan disimpan dalam data store unit. 

g. data_masalah_valid 

data_ masalah_valid berisi data masalah yang akan disimpan dalam data store 

masalah. 

h. data_perihal_valid 

data_ perihal_valid berisi data perihal yang akan disimpan dalam data store 

perihal. 

Proses ini menggunakan data store: 

b. lokasi 

Data store lokasi berisi data-data lokasi yang tersimpan dalam database Sistem 

Informasi Manajemen Kearsipan. 

c. unit 

Data store unit berisi data-data unit yang tersimpan dalam database Sistem 

Informasi Manajemen Kearsipan. 

d. masalah 

Data store masalah berisi data-data masalah yang tersimpan dalam database 

Sistem Informasi Manajemen Kearsipan. 

e. perihal 

Data store perihal berisi data-data perihal yang tersimpan dalam database 

Sistem Informasi Manajemen Kearsipan. 

4. Proses Transaksi  

Proses ini merupakan proses pengolahan data transaksi yang bisa dilakukan oleh 

operator. Operator melakukan proses transaksi arsip yang datanya akan disimpan 

dalam data store arsip dan transaksi peminjaman arsip yang datanya akan disimpan 

dalam data store transaksi pinjam. 
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Proses ini mempunyai data masukan: 

a. login_ operator_valid 

b. data_arsip 

c. data_transaksi_pinjam 

d. data_lokasi 

berisi data-data lokasi yang diambil dari data store lokasi. 

e. data_unit 

berisi data-data unit yang diambil dari data store unit. 

f. data_masalah 

berisi data-data masalah yang diambil dari data store masalah.  

g. data_perihal 

berisi data-data perihal yang diambil dari data store perihal. 

h. data_member 

berisi data-data member yang diambil dari data store member.  

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. data_arsip_valid 

b. data_transaksi_pinjam_valid 

Proses ini menggunakan data store: 

a. arsip 

Data store arsip berisi data-data arsip yang tersimpan dalam database Sistem 

Informasi Manajemen Kearsipan. 

b. transaksi_pinjam 

Data store transaksi_pinjam berisi data-data transaksi peminjaman arsip yang 

tersimpan dalam database Sistem Informasi Manajemen Kearsipan. 

5. Proses Laporan 

Proses ini merupakan proses untuk menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan 

oleh manager. Proses ini akan berjalan dengan baik jika telah dilakukan proses-

proses sebelumnya (pendaftaran, transaksi dan master). Semua data masukan dalam 

proses ini diambil dari data store arsip dan data store transaksi pinjam. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. login_ manager_valid 

b. data_arsip 

c. data_transaksi_pinjam 
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Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. laporan_transaksi_pinjam 

b. laporan_arsip 

6. Proses Informasi 

Proses ini merupakan proses yang memberikan informasi arsip yang dibutuhkan 

oleh member. Data masukan dari proses ini diambil dari data store arsip. Proses ini 

mengambil data tersebut apabila proses master dan transaksi telah dilakukan dengan 

baik.  

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. login_ member_valid 

b. data_arsip 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. informasi_arsip 

Proses ini menggunakan data store: 

a. arsip 

Data store arsip berisi data-data arsip yang tersimpan dalam database Sistem 

Informasi Manajemen Kearsipan. 

7. Proses Pemusnahan 

Proses ini merupakan proses pemusnahan arsip yang secara otomatis dilakukan oleh 

sistem. Data masukan dari proses ini diambil dari data store arsip. Proses ini 

mengambil data tersebut apabila proses master dan transaksi telah dilakukan dengan 

baik.  

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. data_arsip 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. data_arsip_musnah 

Proses ini menggunakan data store: 

a. arsip 

Data store arsip berisi data-data arsip yang tersimpan dalam database Sistem 

Informasi Manajemen Kearsipan. 
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3.3.1.2 DFD Level 1 Proses Login 

Gambar 4.5 merupakan DFD Level 1 proses login, dimana proses tersebut 

dibagi menjadi proses-proses yang lebih spesifik, yaitu: proses input login dan proses 

validasi login. Penjabaran dari proses-proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
Gambar 4.5 DFD Level 1 Proses Login   

Sumber: Perancangan  

 

1. Proses Input Login 

Proses ini merupakan proses untuk mendapatkan nilai login yang telah diberikan 

oleh user. Nilai login yang diberikan user (admin, manager, operator dan member) 

adalah username dan password. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. login_ admin 

b. login_manager 

c. login_operator 

d. login_member 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. username_password 

username_password yang diterima akan menuju proses validasi login untuk 

dilakukan validasi. 

2. Proses Validasi Login 

Proses ini merupakan proses untuk menentukan apakah user (admin, manager, 

operator dan member) berhak untuk mengakses menu-menu yang ada pada sistem. 

User akan berhak menuju ke halaman menu jika login user sesuai dengan login 
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database. Jika login yang dimasukkan oleh user salah, maka user tidak berhak untuk 

melanjutkan ke halaman menu. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. username_password 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. login_ admin_valid 

login_admin_valid adalah login yang tervalidasi setelah dilakukan cek login.   

b. login_manager_ valid 

login_manager_valid adalah login yang tervalidasi setelah dilakukan cek login. 

c. login_operator_ valid 

login_ operator_valid adalah login yang tervalidasi setelah dilakukan cek login.   

d. login_ member_valid 

login_ member_valid adalah login yang tervalidasi setelah dilakukan cek login. 

 

3.3.1.3 DFD Level 1 Proses Pendaftaran 

Gambar 4.6 merupakan DFD Level 1 proses Pendaftaran, dimana proses tersebut 

dapat dibagi menjadi proses yang lebih spesifik lagi, yaitu: proses input pendaftaran, 

proses cek pendaftaran, dan proses simpan pendaftaran. Penjabaran dari proses-proses 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
Gambar 4.6 DFD Level 1 Proses Pendaftaran   

Sumber: Perancangan  

 

1. Proses Input Pendafataran  

Proses ini merupakan proses untuk mendapatkan data-data user (admin, manager, 

operator dan member) di PT. PLN (persero) Udiklat yang keluarannya akan diproses 

dalam olah data. 
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Proses ini mempunyai data masukan: 

a. login_admin _valid 

b. data_admin 

c. data_manager 

d. data_operator 

e. data_member 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. data_admin 

b. data_manager 

c. data_operator 

d. data_member 

2. Proses Cek Pendaftaran  

Proses ini berfungsi untuk mengecek pendaftaran data-data user (admin, manager, 

operator dan member) pada PT. PLN (persero) Udiklat sebagai tidak lanjut dari 

proses pengambilan data. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

e. data_admin 

f. data_manager 

g. data_operator 

h. data_member 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. cek_data_admin 

cek_data_admin merupakan data admin pada PT. PLN (persero) Udiklat. 

b. cek_data_manager 

cek_data_manager merupakan data manager pada PT. PLN (persero) Udiklat. 

c. cek_data_operator 

cek_data_operator merupakan data operator pada PT. PLN (persero) Udiklat. 

d. cek_data_member 

cek_data_member merupakan data member pada PT. PLN (persero) Udiklat. 

3. Proses Simpan Pendaftaran 

Proses ini berfungsi untuk menyimpan data user (admin, manager, operator dan 

member) sebagai tidak lanjut dari proses cek pendaftaran. 
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Proses ini mempunyai data masukan: 

a. cek_data_admin 

b. cek_data_manager 

c. cek_data_operator 

d. cek_data_member 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. data_member_valid 

Proses ini menggunakan data_store: 

a. member 

Data store member berisi data-data member yang tersimpan dalam database 

Sistem Informasi Manajemen Kearsipan. 

 

3.3.1.4 DFD Level 1 Proses Master 

Gambar 4.7 merupakan DFD Level 1 proses master, dimana proses tersebut 

dapat dibagi menjadi proses yang lebih spesifik lagi, yaitu: proses pilih menu master, 

proses input data, proses update data, proses hapus data, proses simpan data, dan proses 

delete data. Penjabaran dari proses-proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Proses Pilih Menu Master 

Proses ini merupakan proses untuk memilih proses lain yang dikehendaki oleh user 

(operator). Keluaran proses ini nantinya menjadi masukan proses yang dipilih oleh 

user (operator). 

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. login_operator_valid 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. pilih_menu 

pilih_menu berfungsi untuk memilih proses lain yang dikehendaki oleh user 

(operator). 
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Gambar 4.7 DFD Level 1 Proses Master   

Sumber: Perancangan  

 

2.  Proses Input Data 

Proses ini merupakan proses untuk memasukkan data-data ke dalam database 

Sistem Informasi Manajemen Kearsipan. Data-data tersebut antara lain: data lokasi, 

data unit, data masalah, dan data perihal. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. pilih_menu 

b. data_lokasi 

c. data_unit 

d. data_masalah 

e. data_perihal 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. data_input_lokasi 

b. data_ input_unit 
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c. data_ input_masalah 

d. data_input_perihal 

3. Proses Update Data 

Proses ini merupakan proses untuk update data-data untuk disimpan ke dalam 

database Sistem Informasi Manajemen Kearsipan. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. pilih_menu 

b. data_lokasi 

c. data_unit 

d. data_masalah 

e. data_perihal 

Proses ini mempunyai  data keluaran: 

a. data_update_lokasi 

b. data_ update_unit 

c. data_ update_masalah 

d. data_update_perihal 

4. Proses delete Data 

Proses ini merupakan proses untuk menghapus data-data yang tersimpan dalam 

database  Sistem Informasi Manajemen Kearsipan. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

f. pilih_menu 

g. data_lokasi 

h. data_unit 

i. data_masalah 

j. data_perihal 

Proses ini mempunyai  data keluaran: 

a. data_delete_lokasi 

b. data_delete_unit 

c. data_delete_masalah 

d. data_delete_perihal 

5. Proses Simpan Data 

Proses ini merupakan proses untuk menyimpan data-data hasil input data, update 

data dan delete data yang akan disimpan ke dalam database Sistem Informasi 

Manajemen Kearsipan.  
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Proses ini mempunyai data masukan: 

a. data_input_lokasi 

b. data_ input_unit 

c. data_ input_masalah 

d. data_input_perihal 

e. data_update_lokasi 

f.  data_ update_unit 

g. data_ update_masalah 

h. data_update_perihal 

i. data_delete_lokasi 

j. data_ delete_unit 

k. data_ delete_masalah 

l. data_delete_perihal 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. data_lokasi_valid 

b. data_unit_valid 

c. data_masalah_valid 

d. data_perihal_valid 

Proses ini menggunakan data_store: 

a. lokasi 

Data store lokasi berisi data-data lokasi yang tersimpan dalam database Sistem 

Informasi Manajemen Kearsipan. 

b. unit 

Data store unit berisi data-data unit yang tersimpan dalam database Sistem 

Informasi Manajemen Kearsipan. 

c. masalah 

Data store masalah berisi data-data masalah yang tersimpan dalam database 

Sistem Informasi Manajemen Kearsipan. 

d. perihal 

Data store perihal berisi data-data perihal yang tersimpan dalam database 

Sistem Informasi Manajemen Kearsipan. 
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3.3.1.5 DFD Level 1 Proses Transaksi 

Gambar 4.8 merupakan DFD Level 1 proses transaksi, dimana proses tersebut 

dibagi menjadi proses yang lebih spesifik, yaitu: proses pilih menu transaksi, proses 

transaksi arsip dan proses transaksi peminjaman arsip. Penjabaran dari proses-proses 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
Gambar 4.8 DFD Level 1 Proses Transaksi   

Sumber: Perancangan  

 

1. Proses Pilih Menu Transaksi  

Proses ini merupakan proses untuk memilih proses lain yang dikehendaki oleh 

operator. Keluaran proses ini nantinya menjadi masukan proses yang dipilih oleh 

operator. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. login_operator_valid 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. pilih_menu 

pilih_menu berfungsi untuk memilih proses transaksi yang dikehendaki oleh 

admin. 

2. Proses Transaksi Arsip 

Proses ini merupakan proses transaksi Arsip yang dilakukan oleh operator. 
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Proses ini mempunyai data masukan: 

a. pilih_menu 

b. data_arsip 

c. data_lokasi 

d. data_unit 

e. data_masalah 

f. data_perihal 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. data_arsip_valid  

Proses ini menggunakan data_store: 

a. arsip 

Data store arsip berisi data-data arsip yang tersimpan dalam database Sistem 

Informasi Manajemen Kearsipan. 

3. Proses Transaksi Peminjaman Arsip 

Proses ini merupakan proses transaksi peminjaman arsip yang dilakukan oleh 

operator. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. pilih_menu 

b. data_ lokasi 

c. data_unit 

d. data_masalah 

e. data_perihal 

f. data_transaksi_pinjam 

g. data_member 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. data_transaksi_pinjam_valid 

Proses ini menggunakan data_store: 

a. transaksi pinjam 

Data store transaksi pinjam berisi data-data transaksi peminjaman arsip yang 

tersimpan dalam database Sistem Informasi Administrasi Kearsipan. 

 

3.3.1.6 DFD Level 1 Proses Laporan 

Gambar 4.9 merupakan DFD Level 1 proses laporan, dimana proses tersebut 

dapat dibagi menjadi proses yang lebih spesifik lagi, yaitu: proses pilih menu laporan, 
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proses laporan arsip dan proses laporan peminjaman. Penjabaran dari proses-proses 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Proses Pilih Menu Laporan 

Proses ini merupakan proses untuk memilih proses lain yang dikehendaki oleh 

manager. Keluaran proses ini nantinya menjadi masukan proses yang dipilih oleh 

manager. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. login_ manager_valid 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. pilih_menu 

pilih_menu berfungsi untuk memilih proses lain yang dikehendaki oleh admin 

 
Gambar 4.9 DFD Level 1 Proses Laporan   

Sumber: Perancangan  

2. Proses Laporan Arsip 

Proses ini merupakan proses untuk mengetahui laporan arsip yang terjadi pada PT. 

PLN (persero) Udiklat yang disimpan dalam database Sistem Informasi Manajemen 

Kearsipan. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. pilih_menu 

b. data_arsip 
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Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. laporan_arsip 

laporan_arsip merupakan data laporan arsip pada PT. PLN (persero) Udiklat. 

3. Proses Laporan Peminjaman 

Proses ini merupakan proses untuk mengetahui laporan peminjaman arsip yang 

terjadi pada PT. PLN (persero) Udiklat yang disimpan dalam database Sistem 

Informasi Manajemen Kearsipan. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. pilih_menu  

b. data_trasaksi_pinjam 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. laporan_transaksi_pinjam 

laporan_transaksi_pinjam merupakan data laporan transaksi peminjaman arsip. 

Proses ini mempunyai data store: 

a. arsip 

Data store arsip berisi data-data arsip yang tersimpan dalam database Sistem 

Informasi Manajemen Kearsipan. 

b. transaksi pinjam 

Data store transaksi pinjam berisi data-data transaksi peminjaman arsip yang 

tersimpan dalam database Sistem Informasi Manajemen Kearsipan 

 

3.3.1.7 DFD Level 1 Proses Informasi 

Gambar 4.10 merupakan DFD Level 1 proses informasi dimana proses tersebut 

dapat dibagi menjadi proses yang lebih spesifik lagi, yaitu: proses pengambilan data 

arsip. Penjabaran dari proses-proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Proses Pilih Menu Informasi  

Proses ini merupakan proses untuk memilih proses lain yang dikehendaki oleh 

member. Keluaran proses ini nantinya menjadi masukan proses yang dipilih oleh 

member. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. login_member_valid 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. pilih_menu 
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Gambar 4.10 DFD Level 1 Proses Informasi   

Sumber: Perancangan  

 

2. Proses Informasi Arsip  

Proses ini berfungsi untuk mengolah data-data arsip pada PT. PLN (persero) Udiklat 

sebagai tidak lanjut dari proses pilih menu informasi. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. pilih_menu 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. informasi_arsip 

informasi_arsip merupakan data informasi arsip pada PT. PLN (persero) 

Udiklat. 

Proses ini mempunyai data store: 

a. arsip 

Data store arsip berisi data-data arsip yang tersimpan dalam database Sistem 

Informasi Manajemen Kearsipan. 

 

3.3.1.8 DFD Level 2 Proses Transaksi Arsip 

Gambar 4.11 merupakan DFD Level 2 proses transaksi arsip,  dimana proses 

tersebut dapat dibagi menjadi proses yang lebih spesifik lagi, yaitu: proses input data 

transaksi arsip dan proses cek data transaksi arsip. Penjabaran dari proses-proses 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Gambar 4.11 DFD Level 2 Proses Transaksi Arsip   

Sumber: Perancangan  

 

1. Proses Input Data Transaksi Arsip 

Proses ini merupakan proses untuk memasukkan data-data transaksi arsip pada PT. 

PLN (persero) Udiklat yang keluarannya akan diproses dalam proses cek data 

transaksi arsip. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. pilih_menu 

b. data_arsip 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. data_arsip 

2. Proses Cek Data Transaksi Arsip 

Proses ini merupakan proses untuk mengecek data-data transaksi arsip pada PT. 

PLN (persero) Udiklat apakah sudah valid atau belum yang kemudian keluarannya 

akan akan di simpan dalam database Sistem Informasi Manajemen Kearsipan. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. data_arsip 

b. data_lokasi 

c. data_unit 

d. data_masalah 

e. data_perihal 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. data_arsip_valid 
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Proses ini mempunyai data store: 

a. arsip 

Data store arsip berisi data-data arsip yang tersimpan dalam database Sistem 

Informasi Manajemen Kearsipan. 

 

3.3.1.9 DFD Level 2 Proses Transaksi Pinjam 

Gambar 4.12 merupakan DFD Level 2 proses transaksi pinjam,  dimana proses 

tersebut dapat dibagi menjadi proses yang lebih spesifik lagi, yaitu: proses input data 

transaksi pinjam dan proses cek data transaksi pinjam. Penjabaran dari proses-proses 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
Gambar 4.12 DFD Level 2 Proses Transaksi Pinjam   

Sumber: Perancangan  

 

1. Proses Input Data Transaksi pinjam 

Proses ini merupakan proses untuk memasukkan data-data transaksi peminjaman 

pada PT. PLN (persero) Udiklat yang keluarannya akan diproses dalam proses cek 

data transaksi pinjam. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. pilih_menu 

b. data_transaksi_pinjam 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. data_transaksi_pinjam 

2. Proses Cek Data Transaksi Pinjam 

Proses ini merupakan proses untuk mengecek data-data transaksi peminjaman arsip 

pada PT. PLN (persero) Udiklat apakah sudah valid atau belum yang kemudian 
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keluarannya akan akan di simpan dalam database Sistem Informasi Manajemen 

Kearsipan. 

Proses ini mempunyai data masukan: 

a. data_transaksi_pinjam 

b. data_lokasi 

c. data_unit 

d. data_masalah 

e. data_perihal 

f. data_member 

Proses ini mempunyai data keluaran: 

a. data_transaksi_pinjam_valid 

Proses ini mempunyai data store: 

a. transaksi pinjam 

Data store transaksi pinjam berisi data-data transaksi peminjaman arsip yang 

tersimpan dalam database Sistem Informasi Administrasi Kearsipan. 

 

4.4 Perancangan Basis Data 

 Perancangan basis data diperlukan agar basis data yang diinginkan menjadi basis 

data yang efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan, cepat dalam pengaksesan dan 

mudah dalam manipulasi data. Perancangan basis data dapat dilakukan dengan 

menggunakan normalisasi data, Entity Relationship Diagram (ERD), dan data object 

description. 

  

4.4.1 Normalisai Data 

Pada Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Berbasis Web di PT. PLN 

(Persero) Udiklat Pandaan, normalisasi data dibutuhkan untuk mengurangi pengulangan 

(redundansi) data di setiap tabel dan mempercepat proses pencarian data di dalam basis 

data. Normalisasi sering dilakukan sebagai suatu uji coba pada suatu relasi secara 

berkelanjutan untuk menentukan apakah relasi tersebut sudah baik atau masih 

melanggar aturan-aturan standar yang diberlakukan pada suatu relasi yang normal 

(sudah dapat dilakukan proses insert, update, delete, dan modify pada satu atau beberapa 

atribut tanpa mempengaruhi integritas data dalam relasi tersebut). Tabel-tabel yang akan 

digunakan untuk menyimpan data dinormalisasi menjadi enam buah tabel, yaitu tabel 

tabel arsip, tabel user, tabel unit, tabel lokasi, tabel masalah, tabel 
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perihal dan tabel transaksi_pinjam. Rancangan normalisasi tabel-tabel tersebut 

diperlihatkan dalam Gambar 4.13.  

 

 
Gambar 4.13 Normalisasi Tabel Database Sistem Informasi Manajemen Kearsipan 

Sumber: Perancangan 
 

4.4.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity relationship diagram digunakan untuk memodelkan struktur data dan 

hubungan antar data. ERD menggambarkan keadaan dunia nyata (real world) yang 

diwakili dalam bentuk entiti, atribut serta relasi. ERD memperlihatkan hubungan antara 

atribut yang akan dijadikan kunci untuk berelasi antar tabel. ERD yang akan dibentuk 

berikut ini merupakan tabel secara umum dari tebel yang telah dinormalisasi 

sebelumnya. ERD dari database Sistem Informasi Manajemen Kearsipan ditunjukkan 

dalam Gambar 4.14.  
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Gambar 4.14 Entity Relationship Diagram Database  Sistem Informasi Manajemen Kearsipan  

Sumber: Perancangan 

 

4.4.3 Data Object Description 

Data object description menjelaskan secara rinci mengenai atribut-atribut yang 

dimiliki oleh masing-masing tabel yang ada dalam basis data sesuai dengan entity 

relationship diagram. Data object description dapat dipisahkan menjadi dua bagian, 

yaitu: 

1. Data type definition menjelaskan tipe data yang digunakan oleh atribut pada 

masing-masing tabel yang ada dalam database Sistem Informasi Manajemen 

Kearsipan. 

2. Data field description menjelaskan keterangan setiap atribut pada masing-

masing tabel yang ada dalam database Sistem Informasi Manajemen Kearsipan. 
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4.3.3.1 Data Type Definition 

Data type definition menjelaskan mengenai tipe data yang digunakan pada setiap 

tabel dalam database Sistem Informasi Manajemen Kearsipan. Tabel-tabel yang 

terdapat dalam database tersebut ditunjukkan dalam Tabel 4.1 sampai dengan Tabel 4.6. 

• Tabel arsip merupakan entitas yang berfungsi untuk menyimpan data arsip, 

dengan atribut kunci kd_arsip. 

Tabel 4.1 Definisi Tipe Data Tabel arsip 

Nama Field Tipe Panjang Field Keterangan 

kd_arsip Int 3 Primary Key 

no_surat Varchar 100  

perihal Varchar 100  

id_surat Varchar 10  

tgl_surat Date   

kd_unit Int 3 Foreign Key 

kd_lokasi Int 3 Foreign Key 

sub_masalah Char 3 Foreign Key 

keaktifan Varchar 10  

retensi Varchar 10  

keaslian Varchar 50  

asal_surat Varchar 100  

keterangan longtext   

Sumber : Perancangan 

• Tabel user merupakan entitas yang berfungsi untuk menyimpan data user PT. 

PLN (persero) Udiklat, dengan atribut kunci id_user. 

Tabel 4.2 Definisi Tipe Data Tabel user 

Nama Field Tipe Panjang Field Keterangan 

id_user Varchar 10 Primary Key 

Password Varchar 50  

Hint Varchar 50  

Answer Varchar 30  

nama_depan Varchar 20  

nama_blkg Varchar 20  

Nip Varchar 10  

Gender Varchar 10  

tgl_lahir Date   

Alamat Varchar 100  

Phone Varchar 12  

Email Varchar 50  

hak_akses Varchar 10  

tgl_masuk Date   

Sumber : Perancangan 
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• Tabel unit merupakan entitas yang berfungsi untuk menyimpan data unit arsip, 

dengan atribut kunci kd_unit. 

Tabel 4.3 Definisi Tipe Data Tabel kd_unit  

Nama Field Tipe Panjang Field Keterangan 

kd_unit Int 3 Primary Key 

nama_unit varchar 50  

Sumber : Perancangan 

• Tabel lokasi merupakan entitas yang berfungsi untuk menyimpan data lokasi 

penyimpanan arsip, dengan atribut kunci kd_lokasi. 

Tabel 4.4 Definisi Tipe Data Tabel lokasi 

Nama Field Tipe Panjang Field Keterangan 

kd_lokasi Int 3 Primary Key 

ruang Varchar 50  

boks Varchar 10  

Sumber : Perancangan 

• Tabel masalah merupakan entitas yang berfungsi untuk menyimpan data 

masalah arsip, dengan atribut kunci sub_masalah. 

Tabel 4.5 Definisi Tipe Data Tabel masalah 

Nama Field Tipe Panjang Field Keterangan 

sub_masalah Char 3 Primary Key 

uraian text   

Sumber : Perancangan 

• Tabel perihal merupakan entitas yang berfungsi untuk menyimpan data 

masalah arsip, dengan atribut kunci kd_perihal. 

Tabel 4.6 Definisi Tipe Data Tabel perihal 

Nama Field Tipe Panjang Field Keterangan 

kd_perihal Int 3 Primary Key 

nama_perihal text   

Sumber : Perancangan 

• Tabel transaksi_pinjam merupakan entitas yang berfungsi untuk 

menyimpan data transaksi peminjaman arsip, dengan atribut kunci kd_trans. 

Tabel 4.7 Definisi Tipe Data Tabel transaksi_pinjam 

Nama Field Tipe Panjang Field Keterangan 

kd_trans Int 5 Primary Key 

id_user Varchar 100 Foreign Key 

kd_arsip Int 3 Foreign Key 

tgl_pinjam date   

tgl_kembali date   

Sumber : Perancangan 



58 
 

 

 

4.3.3.2 Data Field Description 

 Data field description menjelaskan keterangan seluruh kolom (field) dalam 

masing-masing tabel basis data Sistem Informasi Manajemen Kearsipan. Data field 

description basis data Sistem Informasi Manajemen Kearsipan ditunjukkan dalam Tabel 

4.7 sampai dengan Tabel 4.12. 

Tabel 4.8 Deskripsi Field Data Tabel arsip 

No. Nama Field Keterangan 

01 kd_arsip Menunjukkan kode arsip 

02 no_surat Menunjukkan no surat arsip 

03 perihal Menunjukkan perihal surat 

04 id_surat Menunjukkan id surat 

05 tgl_surat Menunjukkan tanggal pembuatan surat 

06 kd_unit Menunjukkan kode unit arsip 

07 kd_lokasi Menunjukkan kode penyimpanan arsip 

08 sub_masalah Menunjukkan sub-masalah arsip 

09 keaktifan Menunjukkan keaktifan surat 

10 retensi Menunjukkan retensi surat 

11 keaslian Menunjukkan keaslian surat 

12 asal_surat Menunjukkan asal surat 

13 keterangan Menunjukkan keterangan surat 

Sumber : Perancangan 

Tabel 4.9 Deskripsi Field Data Tabel user 

No. Nama Field Keterangan 

01 id_user Menunjukkan ID user  

02 password Menunjukkan password user 

03 hint Menunjukkan hint user 

04 answer Menunjukkan answer hint user 

05 nama_depan Menunjukkan nama depan user 

06 nama_blkg Menunjukkan nama belakang user 

07 nip Menunjukkan nomor induk pegawai user 

08 gender Menunjukkan gender user 

09 tgl_lahir Menunjukkan tanggal lahir user 

10 alamat Menunjukkan alamat user 

11 phone Menunjukkan no telp user 

12 email Menunjukkan email user 

13 hak_akses Menunjukkan hak akses user 

14 tgl_masuk Menunjukkan tanggal masuk pendaftaran user 

Sumber : Perancangan 
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Tabel 4.10 Deskripsi Field Data Tabel unit 

No. Nama Field Keterangan 

01 kd_unit Menunjukkan kode unit arsip 

02 nama_unit Menunjukkan nama unit arsip 

Sumber : Perancangan 

Tabel 4.11 Deskripsi Field Data Tabel lokasi 

No. Nama Field Keterangan 

01 kd_lokasi Menunjukkan kode lokasi penyimpanan arsip 
02 ruang Menunjukkan ruang penyimpanan arsip 
03 boks Menunjukkan boks penyimpanan arsip 

Sumber : Perancangan 

Tabel 4.12 Deskripsi Field Data Tabel masalah 

No. Nama Field Keterangan 

01 sub_masalah Menunjukkan sub-masalah arsip 

02 uraian Menunjukkan uraian masalah arsip 

Sumber : Perancangan 

Tabel 4.13 Deskripsi Field Data Tabel perihal 

No. Nama Field Keterangan 

01 Kd_perihal Menunjukkan kode perihal arsip 

02 Nama_perihal Menunjukkan nama perihal arsip 

Sumber : Perancangan 

Tabel 4.14 Deskripsi Field Data Tabel transaksi_pinjam 

No. Nama Field Keterangan 

01 kd_trans Menunjukkan kode transaksi peminjaman arsip 

02 id_user Menunjukkan ID user  

03 kd_arsip Menunjukkan kode arsip 

04 tgl_pinjam Menunjukkan tanggal peminjaman arsip 

05 tgl_kembali Menunjukkan tanggal kembali arsip 

Sumber: Perancangan 

 

4.5 Perancangan User Interface 

Interface merupakan bagian yang menghubungkan antara sistem dengan user. 

Dengan demikian suatu perancangan interface yang baik akan memudahkan user untuk 

berinteraksi dengan sistem yang dibuat. 

 

4.5.1 Site Map Sistem 

Site map digunakan untuk memberikan penjelasan tentang menu-menu yang 

terdapat dalam sistem yang dibuat. Gambaran  site map sistem yang akan dibuat 

ditunjukkan dalam Gambar 4.15. 
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Gambar 4.15 Site Map Sistem  

Sumber: Implementasi 

 

Dari site map tesebut pertama kali user akan masuk ke halaman index yang 

berisi tampilan gambaran tentang Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Berbasis 

Web pada PT. PLN (persero) Udiklat, pilihan login, pilihan buku tamu, dan pilihan 

kontak. User harus memilih login yaitu: login admin, login manager, login operator atau 

login member. Jika memilih login admin, sistem akan meminta untuk memasukan 

username dan password untuk bisa melanjutkan ke menu utama admin. Jika login salah 

maka sistem akan menampilkan pesan error dan user (admin) tetap berada dalam menu 

login admin. Begitu juga untuk user (manager, operator dan member), jika login benar 

maka dapat melanjutkan ke halaman utama manager, operator atau member. Jika login 

salah maka sistem akan menampilkan pesan error dan user tetap berada dalam menu 

login manager, login operator atau login member. Untuk perancangan halaman index 

Sistem Informasi Manajemen Kearsipan pada Berbasis Web PT. PLN (persero) Udiklat 

ditunjukkan dalam Gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 Halaman Index 

Sumber: Perancangan 

 

4.5.2 Perancangan User Interface Admin 

Aplikasi web Sistem Informasi Manajemen Kearsipan PT. PLN (persero) 

Udiklat ini dirancang untuk dapat digunakan oleh admin agar dapat melakukan 

manipulasi data yang ada di dalam database Sistem Informasi Manajemen Kearsipan. 

 

4.5.2.1 Perancangan Halaman Utama Admin 

Halaman utama admin ini hanya admin yang berhak mengaksesnya. Jadi 

halaman tersebut dapat diakses oleh admin yang telah memasukkan login yaitu 

username dan password ke dalam sistem dengan benar. Di dalam halaman ini terdapat 

menu data admin, data operator, data member, data buku tamu, data lokasi, data unit, 

data masalah, data arsip, data transaksi, pencarian, dan laporan. Tampilan halaman 

utama admin tersebut dapat dilihat dalam Gambar 4.17. 
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Gambar 4.17 Halaman Utama Admin 

Sumber: Perancangan 

 

4.5.2.2 Perancangan Halaman Data Admin 

Di dalam halaman data admin ini menampilkan data-data admin di PT. PLN 

(persero) Udiklat. Selain itu, terdapat menu add new admin untuk input data admin, 

menu edit untuk meng-update data admin, dan hapus untuk men-delete data admin dari 

database. Tampilan halaman data admin, halaman detail admin dan halaman form 

tambah data admin dapat dilihat dalam Gambar 4.18, 4.19 dan 4.20. 

 
Gambar 4.18 Halaman Data Admin 

Sumber: Perancangan 
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Header

Admin : Nama Admin [Home] [Ganti Password] [Logout]

Menu

[data admin]
[data operator]
[data member]
[data manager]
[data buku tamu]

Footer

 Input Data Admin

Username

Pengingat Password

Password

Jawaban

Nama Depan

Jenis Kelamin

Tanggal Lahir

Alamat

Phone

Email

NIP

Pria Wanita

Nama Belakang

-Pengingat Password-

--Tanggal-- --Tahun----Bulan--

Simpan Batal

 

Gambar 4.19 Halaman From input Data Admin 
Sumber: Perancangan 

 
Gambar 4.20 Halaman Detail Data Admin 

Sumber: Perancangan 

 

4.5.2.3 Perancangan Halaman Data Buku Tamu 

Di dalam halaman data buku tamu ini menampilkan data-data buku tamu di PT. 

PLN (persero) Udiklat. Selain itu, terdapat menu hapus untuk men-delete data buku 
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tamu dari database. Tampilan halaman data buku tamu dapat dilihat dalam Gambar 

4.21. 

 
Gambar 4.21 Halaman Data Buku Tamu 

Sumber: Perancangan 


