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ABSTRAK—Filing manuals are still many problems in its use
of the lost archives, archives scattered broken even.
Electronic filing system is one solution to overcome the
manual filing. But sometimes in the manufacture of these
systems have constraints because many do not use the
concept of developing a good system. To make this electronic
filing of applications using tools and methods such as UML
and Rapid Application Development is a concept
development of programs that better than waterfall.
Because RAD faster in its design and implementation.
Keywords: Filing, Electronic Filing, UML, Rapid Application
Development.
INTISARI—Kearsipan manual masih banyak masalah
dalam penggunaannya dari arsip yang hilang, arsip yang
tercecer bahkan rusak. Sistem kearsipan elektronik
merupakan salah satu solusi mengatasi kearsipan manual
tersebut. Tetapi terkadang dalam pembuatan sistem
tersebut banyak mengalami kendala karena tidak
menggunakan konsep pengembangan sistem yang baik.
Untuk membuat aplikasi kearsipan elektronik ini
menggunakan tool dan metode seperti UML dan Rapid
Application
Development
merupakan
konsep
pengembangan program yang lebih baik dibandingkan
waterfall. Karena RAD lebih cepat dalam perancangan dan
implementasinya.

kedalam buku arsip. Sehingga resiko kehilangan arsip
masih sering terjadi yang akan mengakibatkan akses
terhadap surat menjadi lambat. Belum lagi penatan arsip
yang masih kurang memperhatikan keberadaan mereka,
dimana arsip diletakkan secara bertumpuk-tumpuk,
sehingga bila
suatu saat diperlukan maka akan
membutuhkan waktu yang lama untuk mencari arsip
tersebut atau bahkan sampai tidak ditemukan karena tidak
tahu keberadaannya.
Padahal arsip bukan hanya berarti kertas saja,
tetapi dapat berarti naskah, buku, foto, film,mikrofilm,
rekaman suara, gambar peta, gambar bagan, dan dokumendokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya,
asli atau salinan serta dengan segalam macam
penciptaannya, dan yang dihasilkan atau diterima oleh
organisasi/badan, sebagai bukti dari tujuan organisasi,
fungsi, prosedur pekerjaan atau kegiatan pemerintah
lainnya atau karena pentingnya informasi yang ada
didalamnya (Sedarmayanti, 2008)
Untuk itu diperlukan teknologi informasi untuk
mengatasi permasalahan tersebut, salah satu caranya
adalah memanfaatkan teknologi komputer di dalam
membangun sistem kearsipan elektronik. Teknologi
komputer ini diharapkan dapat membantu pihak pengelola
arsip untuk dapat mengelola arsipnya secara efektif dan
efesien. Sehingga pengelola arsip dapat memperoleh
kecepatan dan kemudahan dalam pengelolaan arsip yang
ada.

Kata Kunci: Kearsipan, Kearsipan elektronik, UML, Rapid
Application Development.

PENDAHULUAN
Kearsipan
merupakan
hal
penting
bagi
berjalannya proses administrasi di semua instansi, baik itu
instansi swasta seperti perusahaan maupun instansi
pemerintahan. Karena tanpa adanya kearsipan yang baik
maka proses administrasi dapat terhambat, yang akan
mengakibatkan lamanya suatu proses, bahkan akan
mengalami kerugian bagi instansi tersebut. Oleh karena itu
kearsipan menjadi bagian yang sangat penting di PT Prima
Pangan Madani, sebagai perusahaan yang bergerak dalam
bidang makanan dan minuman terutama olahan seafood.
Dalam proses penyimpanan arsip PT. Prima Pangan
Madani masih menggunakan cara konvensional yaitu
mencatat seluruh surat masuk maupun surat keluar

Gambar 1. Kerangka Pemikian
Sumber : Data Penelitian(2016)
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BAHAN DAN METODE
1. Teknik Pengumpulan Data
a. Pengamatan langsung (Observation)
Penulis mengumpulkan data dengan cara mengamati
secara langsung proses kerja kearsipan yang terdapat
di PT Prima Pangan Madani.
b

Wawancara (Interview)
Setelah pengamatan penulis menggali lebih dalam lagi
informasi dengan melakukan wawancara dengan cara
komunikasi atau tanya jawab dengan pegawai bagian
kearsipan.
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c. Implementation (Implementasi)
Pada fase implementasi ini, penganalisis bekerja dengan
para pengguna secara intens selama workshop dan
merancang aspek-aspek bisnis dan nonteknis perusahaan.
Segera setelah aspek-aspek ini disetujui dan sistem-sistem
dibangun dan disaring, sistem-sistem baru atau bagian dari
sistem diujicoba dan kemudian diperkenalkan kepada
organisasi (Kendall, 2010)

c. Studi Pustaka (Literature)
Penulisan ini ditunjang oleh beberapa jurnal, buku buku yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan
masalah yang dibahas serta catatan-catatan kuliah
dan penunjang lainnya. Pada metode ini, penulis
mendapat banyak bahan masukan tentang bagaimana
merancang atau mengembangan suatu sistem
informasi menurut para ahlinya
2. Model Pengembangan Sistem
Berikut ini adalah tahap-tahap pengembangan
aplikasi dari tiap-tiap fase pengembangan aplikasi Sesuai
dengan metodologi Rapid Application Development
(RAD) menurut (Kendall, 2010):
a. Requirements Planning (Perencanaan Syarat-Syarat)
Dalam fase ini, pengguna dan penganalisis bertemu untuk
mengidentifikasikan tujuan-tujuan aplikasi atau sistem
serta untuk megidentifikasikan syarat-syarat informasi
yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut. Orientasi
dalam fase ini adalah menyelesaikan masalah-masalah
perusahaan. Meskipun teknologi informasi dan sistem bisa
mengarahkan sebagian dari sistem yang diajukan,
fokusnya akan selalu tetap pada upaya pencapaian tujuantujuan perusahaan (Kendall, 2010).
b. RAD Design Workshop (Workshop Desain RAD)
Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki
yang bisa digambarkan sebagai workshop. Penganalisis dan
dan pemrogram dapat bekerja membangun dan
menunjukkan representasi visual desain dan pola kerja
kepada pengguna. Workshop desain ini dapat dilakukan
selama beberapa hari tergantung dari ukuran aplikasi yang
akan dikembangkan. Selama workshop desain RAD,
pengguna merespon prototipe yang ada dan penganalisis
memperbaiki modul-modul yang dirancang berdasarkan
respon pengguna. Apabila seorang pengembangnya
merupakan
pengembang
atau
pengguna
yang
berpengalaman, Kendall menilai bahwa usaha kreatif ini
dapat mendorong pengembangan sampai pada tingkat
terakselerasi (Kendall, 2010)
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Gambar 2. Siklus Rapid Application Development
Sumber : (Kendall, 2010)

4. Definisi Arsip
Arsip adalah setiap catatan (record atau warkat) yang
tertulis, tercetak, atau ketikan, dalam bentuk huruf, angka
atau gambar, yang mempunyai arti dan tujuan tertentu
sebagai bahan komunikasi dan informasi, yang terekam
pada kertas (kartu, formulir), kertas film (slide, film-strip,
mikro film), media komputer (pita tape, piringan, rekaman,
disket), kertas photo copy, dan lain-lain (Amsyah, 2005)
5. Rapid Application Development (RAD).
Rapid Application Development (RAD) adalah strategi siklus
hidup yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan
yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan
kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang
dicapai melalui siklus tradisional (Mc.Leod, 2002)
Rapid Application Development (RAD) adalah salah satu
metode pengembangan suatu sistem informasi dengan
waktu yang relatif singkat. Untuk pengembangan suatu
sistem informasi yang normal membutuhkan waktu
minimal 180 hari, akan tetapi dengan menggunakan
metode RAD suatu system dapat diselesaikan hanya dalam
waktu 30-90 hari. (Noertjahyana, 2002)
6. Unifield Model Language (UML)
Unified Model Language(UML) adalah sekumpulan
pemodelan konvensi yang digunakan untuk menentukan
atau menggambarkan sebuah sistem perangkat lunak
dalam kaitannya dengan objek. (Whitten, 2004)
UML terdiri dari beberapa diagram diantaranya adalah :
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a. Use case
Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk
kelakuan sistem informasi yang akan dibuat. Use Case
mendeskripsikan sebuah interaksi antara aktor dengan
sistem. Secara kasar, Use Case digunakan untuk
mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah
sistem dan siapa yang berhak menggunakan fungsi
tersebut. Aktor menggambarkan orang, proses, atau sistem
lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan
dibuat itu sendiri. Use Case merupakan fungsionalitas yang
disediakan sistem sebagai unit yang saling bertukar pesan
antar unit atau aktor (Sukamto, 2014)
b. Activity Diagram
Diagram aktivitas menggambarkan workflow atau
aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu
yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan
disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan
aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi
aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem (Sukamto,
2014).
c. Class Diagram
Diagram kelas atau class diagrammenggambarkan
struktur sistem dari segi pendefinisian kelas – kelas yang
akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa
yang disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut
merupakan variabel yang dimiliki oleh suatu kelas.
Sedangkan metode atau operasi adalah fungsi yang dimiliki
suatu kelas. Diagram kelas dibuat agar pembuat program
membuat kelas sesuai rancangan di dalam diagram kelas
agar antara dokumentasi perancangan dan perangkat
lunak sinkron (Sukamto, 2014).
d. Component Diagram
Manfaat diagram komponen adalah bila ada salah
satu komponen yang rusak atau tidak sesuai dengan tujuan
sistem, kita tinggal mengganti komponen itu dengan
komponen yang lain (Widodo, 2011)
7. Entity Relationship Diagram (ERD)
Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan
suatu model data yang dikembangkan berdasarkan objek.
Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk
menjelaskan hubungan antar data dalam basis data kepada
pengguna secara logis. (Sutanta, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN
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dalam Metode RAD dalam pengembangan rancangan
sistem maupun rancangan layar sebagai berikut :
A. Metode RAD
Terdapat 3 Tahapan utama dalam pengembangan
sistem menggunakan metode RAD yaitu :
1. Rencana Kebutuhan (Requirement Planning)
Dalam tahapan rencana kebutuhan hal yang wajib
dilakukan adalah melakukan pertemuan antara pengguna
dan analyst sistem yang bertujuan mengidentifikasikan
kebutuhan-kebutuhan informasi kearsipan apa saja yang
akan dicapai. Identifikasi kebutuhan informasi kearsipan
ini harus menyeluruh ke semua tingkatan organisasi,
sehingga informasi yang dibutuhkan untuk masing-masing
pengguna dapat terpenuhi dengan baik. Dalam hal ini
tentunya diperlukan peran aktif pengguna dalam tahapan
ini.
2. Proses Design (Design Workshop)
Dalam tahap ini peran serta pengguna dalam proses design
kearsipan elektronik masih sangat diperlukan karena
dalam proses design pengguna dapat memberikan saran
atau masukan secara langsung terhadap prototype design
yang telah dihasilkan oleh system analys dan programmer.
Apabila terdapat ketidaksesuaian pada prototype tersebut,
maka prototype dapat segera dievaluasi dan diperbaiki
kembali, sampai benar-benar sesuai dengan kebutuhan
informasi kearsipan yang diinginkan oleh pengguna di
seluruh tingkatan organisasi.
Waktu yang dibutuhkan untuk proses design ini
bergantung dari besar kecilnya ruang lingkup sistem yang
dibuat, untuk sistem kearsipan elektronik ini waktu yang
diperlukan kurang lebih 60 hari.
3. Implementasi
Setelah design prototype kearsipan elektronik disetujui
oleh pengguna dan system analyst, maka hasil design
prototype kearsipan elektronik ini diserahkan ke
programmer untuk diimplementasikan kedalam sebuah
program. Programmer akan melakukan pengujian
terhadap program yang telah dihasilkan baik itu sebagian
maupun keseluruhan. Untuk memastikan apakah dalam
program tersebut masih terdapat kesalahan atau tidak
sebelum. Pada tahap ini pengguna masih dapat
memberikan kontribusi berupa saran atau masukan
terhadap program yang dihasilkan. Jika program sudah
sesuai dengan kebutuhan pengguna maka program dapat
segera diimplementasikan dalam perusahaan.

Berdasarkan hasil analisa tentang kebutuhankebutuhan yang diperlukan, maka rancang bangun sistem
kearsipan yang cocok diterapkan adalah sistem kearsipan
elektronik. Sistem ini merupakan sistem kearsipan yang
berbasis web, dimana dapat diterapkan dengan konsep
intranet maupun internet. Hal ini dapat diidentifikassikan
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B. Rancangan Program
Rancangan program awal menggunakan UML
sebagai media pemodelan berbasis objek.

3. Component Diagram

1. Use Case
uc Use Case Arsip Elektronik

Login
«include»

Ubah Passw ord

Pencarian naskah
masuk
«extend»Pengaturan Naskah
Masuk

«include»

«include»
Registrasi Naskah
Masuk
Hapus naskah masuk

«extend»
«extend»

Registrasi Naskah

«include»
Pengguna
«extend»

Registrasi Naskah
Keluar
Pencarian Naskah
Keluar

«include»
«extend»Pengaturan Naskah
Keluar

«include»

«include»
Berkas

«extend»

«include»
«include»

Pengingat berkas
lew at masa aktif

Hapus naskah keluar
«include»
Pengaturan pengguna

Pengaturan
Pengguna dan Unit
kerj a

«extend»

Administrator

Gambar 5. Diagram Component
Sumber : Data Penelitian(2016)

«extend»
Pengaturan Unit kerj a
Pengaturan Umum

C. Rancangan Database

«extend»
Jenis naskah
«extend»

Tingkat Urgensi

«extend»
Pengaturan Berkas

Sifat Naskah

Laporan

Gambar 3. Usecase diagram
Sumber : Data Penelitian(2016)
2. Activity Diagram Login
act Use Case Model
User

Sistem Kearsipan Elektronik

Start

Input Username dan
Passw ord

Username atau passw ord
salah

Validasi username dan
passw ord

Salah

Gambar 6. Rancangan Tabel
Sumber : Data Penelitian(2016)

MAsuk dalam sistem

Final

Konsep database dalam sistem kearsipan elektronik
ini terdiri dari satu database yang mempunyai 16 tabel
yang saling berelasi. Berikut sebagian deskripsi tabelnya :

Gambar 4. Activity Diagram Login
Sumber : Data Penelitian(2016)
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Tabel User

Tabel 1. Deskripsi Tabel User
No Nama field
Type
Panjang
1
PeopleKey
Varchar
15
2
PeopleId
int
15
3
PeopleName
Varchar
150
4
PeoplePosition
Varchar
150
5
PeopleUsername
varchar
25
6
PeoplePassword
Varchar
250
7
PeopleActiveStart
Date
8
PeopleActiveEnd
Date
9
PeopleIsActive
Tinyint
1
10 PrimaryRoleId
varchar
55
11 GroupId
int
11
Sumber : Data Penelitian(2016)
2. Tabel Jenis Naskah
Tabel 2. Deskripsi tabel jenis naskah
No Nama field
Type
1
JenisId
varchar
2
JenisName
varchar
Sumber : Data Penelitian(2016)

Panjang
14
50

3. Tabel Klasifikasi arsip
Tabel 3. Deskripsi tabel klasifikasi arsip
No Nama field
Type
Panjang
1
ClKey
varchar
13
2
ClId
int
11
3
ClParentId
int
10
4
ClCode
varchar
25
5
ClName
varchar
25
6
ClDesc
Text
Sumber : Data Penelitian(2016)
D.Implementasi Program
Sistem kearsipan elektronik ini terbagi atas
beberapa pengguna, sehingga dapat dijalankan dengan
konsep berbasis jaringan baik intranet maupun internet.
Semua pengguna yang akan menggunkan aplikasi ini
diwajibkan untuk login terlebih dahulu, berikut tampilan
form login

Gambar 7. Tampilan Form Login
Setelah pengguna melakukan login maka pengguna
dapat menggunakan aplikasi kearsipan ini, seperti
membuat surat masuk atau surat keluar, berikut tampilan
untuk mengatur naskah masuk

Gambar 7. Tampilan form naskah masuk
Sumber : Data Penelitian(2016)

KESIMPULAN
Keutuhan sistem kearsipan elektronik ini dirancang
berdasarkan perancangan sistem yang terdiri dari Unifield
Model Language (UML) sebagai media perancangan
program berbasis objek.
Dalam pengembangan siklus hidup sistem menggunakan
konsep Rapid Application Development (RAD) sehingga
program dapat dibuat dengan lebih cepat dibandingkan
dengan metode waterfall, sehingga sesuai dengan waktu
yang dijadwalkan.
Untuk penggunaan database dapat menggunakan MySql
dengan dipadukan dengan Phpmyadmin.
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