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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Analisa Organisasi 

UMM merupakan salah satu universitas yang tumbuh cepat, sehingga oleh 

PP Muhammadiyah diberi amanat sebagai perguruan tinggi pembina untuk seluruh 

PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah) wilayah Indonesia Timur. Program - 

program yang didisain dengan cermat menjadikan UMM sebagai "The Real 

University", yaitu universitas yang benar-benar universitas dalam artian sebagai 

institusi pendidikan tinggi yang selalu komit dalam mengembangkan Tri Darma 

Perguruan Tinggi 

 Struktur organisasi UMM mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan 

dan peraturan perundangan yang berlaku. Landasan yuridis dari struktur atau 

susunan organisasi UMM dituangkan dalam Statuta Universitas Muhammadiyah 

Malang. Statuta UMM disusun berdasarkan Qa’idah Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang 

ditetapkan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dengan SK No.: 

19/SK-PP/IIB/1a/1999 tanggal 20 Februari 1990 (Lampiran B.1). Sejak berdiri 

pada tahun 1964, statute UMM telah mengalami empat kali pergantian yaitu pada 

tahun 1979, 1994,2001 dan 2007. Struktur organisasi UMM sebagaimana secara 

garis besar adalah sebagai berikut: 

1. Badan Penyelenggara

2. Badan Pelaksana Harian

3. Senat Universitas

4. Unsur Pimpinan: Rektor dan Wakil Rektor

5. Pelaksana Akademik (Fakultas)

6. Unsur Pelaksana Akademik (Jurusan/Program Studi, laboratorium, LPM)

7. Unsur Pelaksana Administratif:

1. Biro Administrasi Akademik (BAA)

2. Biro Administrasi Umum (BAU)

3. Biro Keuangan

https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah
https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_Tinggi_Muhammadiyah
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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4.  Biro Kemahasiswaan 

5.  Biro Kerjasama Luar Negeri (BKLN) 

8. Unsur Pengendali Mutu: 

1. Badan Kendali Mutu Akademik (BKMA) 

2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 

3. Badan Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Kampus (BP3K) 

4. Badan Pengendali Internal (BPI) 

9. Unsur Penunjang (Badan, Lembaga, UPT, Pusat Studi, Pusat Kajian dan 

Unit Bisnis). 

 Unsur penunjang adalah perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian 

pengabdian masyarakat dan perencanaan yang ada di luar fakultas, jurusan dan 

laboratorium. Tugas unsur penunjang antara lain memberikan pelayanan untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan 

perencanaan yang ada di luar fakultas, jurusan dan laboratorium. Masing¬masing 

unsur penunjang terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi. 

Pimpinan unsur penunjang akademik diangkat oleh dan bertanggung jawab 

langsung kepada Rektor. 

3.2 Struktur dan Tugas Biro Kemahasiswaan  

Bagan struktur Biro Kemhasiswaan UMM adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Bagan Biro Kemahasiswaan 
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Berdasarkan struktur organisasi UMM, Biro Kemahasiswaan merupakan biro 

yang penting untuk semua kegiatan mahasiswa selain perkuliahan. Dikarenakan 

Biro Kemahasiswaan bertugas melayani kegiatan mahasiswa. Berikut adalah 

tugas-tugas harian Biro Kemahasiswaa: 

Tugas-tugas harian:  

1. Memeriksa pengajuan dan kegiatan dari Organisasi Intra Mahasiswa 

2. Memeriksa pengajuan alat tulis kantor dari Organisasi Intra Mahasiswa 

3. Memeriksa surat pengajuan pemakaian kampus bidang kemahasiswaan 

4. Menangani surat keterangan masih kuliah 

5. Menandatangani surat bebas tanggungan mahasiswa 

6. Mengajukan dana pengembangan kemahasiswaan fakultas ke PR II 

Tugas-tugas periodik:  

1. Memberi ceramah pada kegiatan mahasiswa 

2. Membuka dan menutup berbagai kegiatan mahasiswa 

3. Membuat perencanaan kegiatan pesmaba dan Student day 

4. Melakukan reformasi lembaga mahasiswa 

5. Mengkoordinasi kegiatan wisuda 

6. Mengkoordinasi lomba penelitian tingkat universitas, fakultas, kopertis dan 

nasional 

7. Mengkoordinasikan lomba karya tulis ilmiah 

8. Mengkoordinasikan beasiswa untuk mahasiswa 

9. Memantau kegiatan minat dan bakat mahasiswa (olahraga, seni, dll) 

10. Memantau kegiatan keislamam mahasiswa  

Tugas-tugas insidental: 

1. Mewakili pimpinan unit menghadiri undangan daerah maupun nasional 

2. Menangani demonstrasi mahasiswa di lingkungan kampus 

3. Melakukan diskusi dengan berbagai lembaga kemahasiswaan 

4. Menangani berbagai kasus mahasiswa 

5. Mengusulkan peraturan dan sanksi pelanggaran mahasiswa 

6. Memimpin rapat koordinasi dengan para Pembantu Dekan III 

7.Menyusun buku pembinaan mahasiswa dan buku disiplin mahasiswa 
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8. Membuat SK kegiatan di lingkungan mahasiswa 

9. Membuat SK delegasi mahasiswa 

Wewenang Biro Administrasi Kemahasiswaan adalah: 

1. Mencairkan dana kegiatan mahasiswa 

2. Menyetujui permintaaan alat-alat tulis kantor 

3. Menyetujui surat pengajuan pemakaian kampus bidang kemahasiswaan 

4. Mengawasi pelaksanaan reformasi lemabga mahasiswa 

5. Menetapkan mahasiswa yang mendapat beasiswa 

6. Mengevaluasi kegiatan pesmaba dan student day 

7. Menetapkan sanksi pelanggaran mahasiswa 

8. Mengusulkan nama-nama kepanitiaan wisuda 

9. Menetapkan persyaratan beasiswa 

10. Mengeluarkan SK delegasi mahasiswa 

11. Mengevaluasi kinerja staf kemahasiswaan 

12. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pesmaba dan student day  

Tanggung jawab administrasi kemahasiswaan adalah: 

1. Bertanggung jawab atas pengeluaran dana kegiatan mahasiswa 

2. Bertanggung jawab atas pelaksanan kegiatan pesmaba dan student day 

3. Bertanggung jawab atas kinerja staff kemahasiswaan 

4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan reformasi mahasiswa 

5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan lomba penelitian dan karya tulis 

6. Bertanggung jawab atas semua kegiatan mahasiswa 

7.Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengembangan minat bakat mahasiswa 

8. Bertanggung jawab atas laporan kinerja biro kemahasiswaan 

3.3 Analisa Sistem Berjalan 

Untuk melakukan analisa sistem dibutuhakan data tentang proses sistem yang 

sedang berjalan. Dalam pencarian data akan menggunakan berberapa metode 

mengumpulkan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dianalisa dan 

akan dibentuk sebuah alur bagaimana sistem yang sedang berjalan.  
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3.3.1 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Melakukan secara langsung proses penerimaan surat masuk dan proses 

pembuatan surat keluar dengan berpatisipasi sebagai pekerja paruh waktu di 

Biro Kemahasiswaan UMM. 

2. Wawancara 

Melakukan wawancara kepada staf TU di Biro Kemahasiswaan UMM 

yaitu Bpk. Siwanto untuk memperoleh informasi bagaiamana proses surat 

masuk dan keluar dari Biro Kemahasiswaan. 

Dari hasil observasi dan wawancara penulis mendapat informasi tentang 

sistem yang berjalan saat ini yaitu: 

1. Petugas tata usaha menerima surat dari instansi atau mahasiswa. 

2. Surat disorting untuk dilakukan disposisi. 

3. Memberi lembar disposisi surat kepada kepala biro atau wakil rektor untuk 

ditandatangani. 

4. Setelah surat dilakukan disposisi petugas tata usaha mendata dengan 

mencatat surat masuk kedalam buku agenda. 

5. Surat diberikan kepada bagian yang dituju. 

Sedangkan proses pendataan surat keluar sebagai berikut: 

1. Petugas tata usaha menerima surat keluar dari kepala TU atau kepala bagian 

perwalian yang telah disetujui oleh Wakil Rektor III atau Kepala Biro 

2. Petugas tata usaha memberikan nomor surat keluar pada surat yang telah 

jadi. Kemudian surat dicatat dalam buku agenda. 

3. Setelah dicatat, surat disalin menjadi sesuai kebutuhan surat dan disisakan 

satu untuk disimpan. 

4. Salinan surat disimpan sebagai arsip dan surat keluar dikirim kepada orang 

atau instansi lain. 
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Berikut usecase diagram yang digunakan untuk proses pendataan surat masuk 

pada Biro Kemahasiswaan UMM. 

 

Gambar 3.2 Use Case Sistem Surat Masuk 

Berdasarkan gambar 3.2 Use Case Diagaram surat masuk yang berjalan 

digambarkan sebagai berikut: 

1. 1 (satu) sistem yang mencakup seluruh kegiatan surat masuk. 

2. 3 (tiga) actor diantaranya: petugas TU, pengirim surat, Wakil Rektor III/Ka. 

Biro. 

3. 6 (enam) Usecase diantaranya: menerima surat, sortir surat, mencatat 

lembar disposisi, memberikan surat dan lembar disposisi, mencatat surat di 

buku agenda, menyerahkan surat kebagian yg dituju/ diarsip. 
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Berikut use case diagram surat keluar pada Biro Kemahasiswaan UMM. 

 

Gambar 3.3 Use Case Diagram Surat Keluar 

Berdasarkan gambar 3.3 Use Case Diagaram surat keluar yang berjalan 

digambarkan sebagai berikut: 

1. 1 sistem yang mencakup seluruh kegiatan surat keluar. 

2. 4 Actor yaitu: Wakil Rektor III/Ka. Biro, Petugas TU, Pengirim Surat. 

2. 6 Use Case yaitu: Buat Surat, cek surat dan tanda tangan, memberi surat 

untuk diberi no. Surat dan dicatat di buku agenda, menyalin surat, arsip surat, 

kirim surat. 

3.4 Analisa Permasalahan 

Dari hasil obserbasi dan wawancara diketahui bahwa sistem yang ada saat ini 

berjalan rutin dilakukan. Dan beberapa masalah/kelemahan yang sering terjadi 

pada sistem yang berjalan saat ini. Berikut adalah masalahnya: 
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1. Staf TU kesulitan mendapat kembali rekapan surat pada saat diperlukan 

karena arsip surat hanya disimpan di lemari penyimpanan biasa  

2. Pada saat kondisi Biro Kemhasiswaan sedang sibuk sering terjadi surat hilang 

karena berserakan dengan kertas-kertas lain atau terselip diantar surat yang 

lain. Dan juga surat-surat lama banyak yang dimakan serangga menyebabkan 

lemari penyimpanan kotor dan kehilangan arsip-arsip surat. 

3. Karena penulisan nomor masih dilakuan secara manual di buku agenda atau 

buku besar sering terjadi lupa menulis nomor surat atau terjadi kesalahan 

penulisan. Dan saat itu terjadi surat telah atau dalam proses penggandaan jadi 

harus merevisi nomor surat lagi dan melakukan penggandaan ulang. Hal ini 

berefek pada borosnya penggunaan kertas. 

4. Dalam penyimpan secara hardcopy memerlukan tempat yang besar karena 

seiring berjalannya waktu surat-surat akan bertambah dan mengakibat tidak 

efisiensi dalam mengatur ruangan. 

3.5 Analisa Masukan 

Berdasarkan hasil analisa telah diketahui bahwa sistem informasi surat masuk 

dan surat keluar yang berjalan belum bisa terintergrasi dan masih dikerjakan 

menggunakan media hardcopy, sehingga pengolahan data belum optimal dalam 

pencarian data yang telah diarsipkan. Oleh karena itu untuk mengatasi 

masalah-masalah maka penelitian ini akan membangun sebuah sistem informasi 

yang mengintegrasikan surat-surat berbasis database, sehingga mengurangi 

masalah yang terjadi setiap hari di Biro Kemahasiswaan UMM dan mempermudah 

Staf TU dalam menjalankan tugas.  

3.6 Analisa Perancangan Sistem 

Analisa perancangan sistem akan menggambarkan proses kegiatan yang akan 

diterapkan dan mejelaskan kebutuhan yang diperlukan sistem agar sistem dapat 

berjalan dengan baik. Perancangan sistem akan dimodelkan menggunakan UML 

(Unfied Modeling Language) untuk pembuat use case diagram, activity diagram, 

squence diagram dan class diagaram. 
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3.6.1 Use Case Diagram 

Berikut adalah usulan use case diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan proses pendataan surat masuk dan surat keluar pada Biro 

Kemahasiswaan UMM. 

 

Gambar 3.4 Usulan Use Case Diagram Surat Masuk dan Keluar  

Pada Gambar 3.4 use case diatas terdapat 3 (tiga) actor yang juga sebagai user. 

User dibagi menjadi 3 dikarenakan perbedaan hak akses. Perbedaan hak aksen user 

meliputi: 

1. User Kaur TU bisa juga sebagai admin karena memiliki semua hak akses di 

dalam sistem tersebut. 

2. User Staf TU hanya memiliki hak akses di Surat Masuk. 

3. User Wakil Rektor III/Ka. Biro ini hanya bisa membuat surat keluar saja. 
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3.6.2 Activity Diagram 

Activity diagram merupakan gambaran aktivitas apa saja yang dilakukan user 

dan sistem pada perangkat lunak ini. Berikut adalah gambaran usulan aktivitas dari 

sistem tersebut:  

 

Gambar 3.5 Usulan Aktivity Diagram 

Dari gambar 3.5 dapat dilihat aktivitas yang dapat dilakukan user mulai dari 

login dan sistem akan mengecek login, selajutnya kan membagai hak akses user 

sesuai haknya masing-masing user sesuai Gambar 3.4. Dan kemudian sistem akan 

menampilkan menu sesuai hak aksesnya masing-masing.  

Di dalam menu ada beberapa pilihan aktivitas yaitu:  

1. User, digunakan untuk memasukan pengguna siapa saja yang bisa memakai 

sistem ini. 

2. Jenis Surat, menu ini berfungsi untuk menambah atau juga mennyunting 

jenis-jenis surat. 

3. Surat masuk, di bagaian menu Surat Masuk, petugas TU tidak akan langsung 

memasukan surat masuk ke dalam sistem tetapi akan memberikan lembar 

disposisi yang nantinya diisi oleh Wakil Rektor III atau KaBiro. Kemudian 

setelah didisposisi, petugas TU menginputkan kedalam sistem.  
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4. Surat keluar, menu ini digunakan untuk menginputkan surat keluar sesuai 

format yang ada di Biro Kemahasiswaan dan mencetaknya.  

3.6.3 Sequence Diagram 

Squence Diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antar 

objek dan mengindikasi komunikasi antara objek. Diagram ini juga 

menunjukan pesan yang di saling bertukar antar objek yang melakukan tugas. 

Berikut Sequence diagram sistem yang di usulkan:   

 

Gambar 3.6 Usulan Squence Diagram 

Pada gambar 3.6 menunjukan gambaran umum yang ada dalam sistem 

dimulai dari user yang login dan sistem melakukan pengecekan jika jika gagal 

akan kembali ke halaman login dan jika sukses akan masuk ke menu.   

Dan untuk menu User, Jenis Surat, Surat Masuk, dan Surat Keluar akan 

menampilkan hasil sesuai kegunaan masing-masing menu, mulai tambah data, 

edit data, dan delete data. Dan untuk logout akan kembali menampilkan menu 

login. 
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3.6.4 Class Diagram 

 Class Diagram adalah gambaran dari class-class yang ada pada suatu sistem, 

didalamnya terdapat atribut maupun operasi yang menghubungkan class lain yang 

akan digunakan nanti. 

 

Gambar 3.7 Usulan Class Diagram 

Terlihat gambar di atas bahwa tabel user tidak memiliki relasi. Ini dikarenakan user 

digunakan sebagai pemilihan hak akses saja. 

3.6.5 Data Base 

Rancangan sistem basis data (database) ini merupakan rancangan sistem 

informasi berbasis web yang menghubungan setiap data. Database ini didapat dari 

pemetaan entitas yang telah digambarkan pada class diagram sebelumnya. Berikut 

adalah table-tabel database usulan: 
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Tabel 3.1 User 

1. Tabel user 

No. Field Tipe Length/value Keterangan 

1 id_user Int 10 Id pengguna 

2 username Varchar 100 Nama 

pengguna 

3 password  Text  Kata kunci 

4 namalengkap Text  Nama 

lengkap 

5 Bagian  Text  bagian 

 

2. Tabel Jenis Surat 

Tabel 3. 2 Jenis Surat 

No. Field Tipe  Length/value Keterangan 

1 id Int 11 Id 

2 jenis_surat Varchar 25 Jenis surat 

3 kode_surat Varchar 5 Kode surat 

 

3. Tabel Surat Masuk 

Tabel 3.3 Surat Masuk 

No. Field Tipe  Length/value Keterangan 

1 id Int 11 Id 

2 nomor Varchar 10 Nomor surat 

3 lampiran Smallint 6 Lampiran surat 

4 perihal Varchar 100 Perihal surat 

5 kepada Varchar 100 Ditujukan ke siapa 
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suratnya 

6 tgl_surat Date  Tanggal surat 

7 dari Varchar 100 Pengirim surat 

  

4. Tabel Surat Keluar 

Tabel 3.4 Surat Keluar 

No. Field Tipe  Length/value Keterangan 

1 id Int 11 Id 

2 nomor Varchar 10 Nomor surat 

3 lampiran varchar 20 Lampiran surat 

4 perihal Varchar 100 Perihal surat 

5 kepada Varchar 100 Ditujukan ke siapa 

suratnya 

6 id_jenis Int 11 Id dari tabel jenis 

7 tembusan Text  Tembusan 

8 isi Text  Isi surat 

9 dari_nama Varchar 50 Pengirim surat 

10 dari_jabatan Varchar 50 Bagian pengirim surat 

11 tgl_surat Date  Tanggal surat 

12 lokasi_tujuan Varchar 100 Lokasi tujuan 

pengiriman surat 

13 atas_nama Varchar 100 Atas nama pengirim 

 

5. Tabel disposisi 

Tabel 3.5 disposisi 

No. Field Tipe  Length/value Keterangan 

1 id_sMasuk Int 11 Id surat masuk 
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2 diposisi kepada Varchar 100 Tujuan disposisi 

3 keterangan Text  keterangan 

4 tgl_disposisi Date  Tanggal surat 

 

6. Tabel scan 

Tabel 3.6 scan 

No. Field Tipe  Length/value Keterangan 

1 id_sMasuk Int 11 Id surat masuk 

2 Image Varchar 100 gambar 

 

3.6.6 Peracangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka mempunyai tujuan mempermudah interaksi antara 

sistem dan pengguna. Dan berikut adalah rancangan tampilan antarmuka yang 

diusulkan pada pada sistem. 

1. Rancangan Antarmuka Login 

Rancangan ini digunakan untuk melakukan login dan proses 

autentifikasi pengguna dan akan masuk sesuai hak akses user. 

LOGO UMM 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Rancangan Form Login 

 

 

username 

Password 

LOGIN 
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2. Rancangan Antarmuka Menu 

Racangan ini merupakan tampilan menu admin yang memiliki semua 

hak akses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Rancangan Menu utama 

3. Rancangan Antarmuka Masukan USER 

Tampilan USER hanya dapat diakses oleh Admin untuk memasukan 

pengguna dan mengubahnya 

 

Gambar 3.10 Rancang menu User 

 

 

 

 

 

 

 

 

Username Jabatan 

Password 

Masukan Username Masukan Jabatan 

Jenis User 

Jenis User Masukan Password  

Daftar User 

SURAT 

KELUAR 

USER LOGO UMM JENIS 

SURAT 

SURAT MASUK 

LOGOUT 

PROFIL 
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4. Rancangan Antarmuka Surat Masuk 

Menu surat masuk bisa diakses oleh admin dan staf.  

Gambar 3.11 Rancangan Menu Surat Masuk 

 

5. Rancangan Antarmuka Surat Keluar 

Di antarmuka Surat keluar hanya bisa di akses oleh Wakil Rektor III 

atau Kepala Biro serta admin. Hal ini karena hanya mereka yang bisa 

mengeluarkan surat atas nama organisasi. 

Gambar 3.12 Rancangan Menu Surat Keluar 

 

Jenis surat 

Nomor Surat 

 

Daftar Surat Surat keluar 

 

Lampiran 

 

Perihal 

 

Kepada 

 

Tanggal Surat 

 

Isi Surat 

Isi  

Disposisi 

 

Tanggal Surat 

 

Tembusan 

 

Surat Dari 

Nomor Surat 

 

Daftar Surat Masuk 

 

Lampiran 

 

Perihal 

 

Kepada 

 

Tanggal Surat 

 

Unggah Surat 

Unggah 

Disposisi 

 

Tanggal Surat 

 

Keterangan 
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6. Rancangan Antarmuka Jenis Surat 

Antarmuka Jenis Surat hanya bisa dibuka oleh admin 

Gambar 3.13 Rancangan Jenis Surat 

Kode Surat 

Jenis Surat 

 

 

Daftar Jenis Surat 


