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Abstrak 

Administrasi perkantoran mempunyai fungsi yang sangat penting dan utama dalam suatu perkantoran di mana 

keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari perkantoran sangat ditentukan oleh administrasi yang baik. Jadi, 

tanpa dukungan administrasi yang baik, aktivitas suatu perkantoran akan terganggu. Sistem administrasi yang 

dilakukan di Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji masih menerapkan cara manual atau proses 

administrasi yang dilakukannya masih menggunakan kertas. Untuk itu tentu diperlukan waktu tambahan guna 

untuk mengoptimalkan data-data administrasi tersebut. Aplikasi berbasis web dan android dirasa mampu 

membantu menangani permasalahan tersebut baik dari sisi waktu maupun dari sisi data agar tetap terjaga dan 

tersusun dengan baik. Sistem administrasi tersebut mampu mengirim surat disposisi dan mengirim nota dinas 

hanya dengan melalui satu sistem yaitu sistem aplikasi administrasi tersebut.  Sistem ini di terapkan pada 

aplikasi berbasis web dan mobile android.  

 

Kata kunci : Web, Mobile Android, Sistem administrasi, Administrasi Perkantoran. 

 

Abstract 

Administrative offices have a very important function in an office and principal where the success in achieving 

the goals of the office are determined by good administration. So, without the support of good administration, 

the activity of an office would be disrupted. System administration is carried out at the Faculty of Engineering, 

University of Raja Ali Haji Maritime still apply manually or administrative process does still use paper. For that 

extra time would be required in order to optimize the administrative data. Web-based applications and android 

felt able to help address these problems both in time and in terms of the data in order to stay awake and in good 

order. The administrative system is capable of sending a letter and send memos disposition only through a 

system that is the system administration application. This system is applied in web-based applications and 

android mobile. 
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I. PENDAHULUAN 

Perusahaan dalam pencapaian tujuan ada kalanya 

jauh dari yang diharapkan, tetapi ada kalanya 

diakhiri dengan hasil yang optimal. Hal ini 

tergantung dari administrasi yang dijalankan oleh 

tiap-tiap perusahaan. Agar pelaksanan kegiatan 

kantor dapat berjalan dengan baik diperlukannya 

administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran 

adalah rangkaian aktivitas perkantoran yang 

mencakup perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengawasan, pengendalian serta 

penyelenggaraan pekerjaan kantor. Pekerjaan 

kantor ini berkenaan dengan pembuatan surat, 

penyampaian keterangan, laporan-laporan dan 

pengarsipan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

diketahui bahwa administrasi perkantoran 

mempunyai fungsi yang sangat penting dan utama 

dalam suatu organisasi di mana keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan organisasi sangat ditentukan 

oleh administrasi yang baik. Administrasi kantor 

yang baik memegang peranan penting dalam 

menentukan arah maupun ukuran untuk menilai 

sampai seberapa jauh usaha yang sudah 

dilaksanakan maupun yang sudah berhasil. Jadi, 

tanpa dukungan administrasi yang baik, aktivitas 

suatu organisasi akan terganggu. 

 Salah satu untuk mendukung dan 

memudahkan administrasi perkantoran yang baik 

adalah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang ada pada saat ini, 

yaitu dengan merancang dan membuat suatu 

aplikasi administrasi perkantoran berbasis web dan 

mobile. Salah satu aplikasi mobile yang terbaik 

adalah Android. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Fokus Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Tanjungpinang, 

pada Fakultas Teknik Universitas Maritim 

Raja Ali Haji. Dan fokus penelitiannya 

adalah mempelajari mekanisme sistem 

administrasi yang berada di Fakultas 

Teknik UMRAH. 

B. Metode Pengembangan Sistem 

- Analysis 

Tahap ini menguraikan kebutuhan sistem 

yang utuh menjadi komponen-komponen 

sistem untuk mengetahui bagaimana sistem 

dibangun dan untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan sistem yang sudah ada sehingga 

dapat dijadikan masukan dan pertimbangan 

dalam penyusunan sistem yang baru. Pada 

tahap ini, hal yang dilakukan adalah mencari 

dan mempelajari referensi tentang 

administrasi perkantoran. 

- Design 

Tahap ini merupakan tahap perancangan 

sistem. Tahap design ini menggunakan Use 

Case Diagram berfungsi untuk menyatakan 

aliran atau proses sehingga memberi solusi 

dalam penyelesaian masalah yang ada di 

dalam proses tersebut. 

- Code 

Tahap ini adalah penerjemahan rancangan 

dalam tahap desain ke dalam bahasa 

pemrograman Java. 

- Test 

Tahap ini merupakan uji coba terhadap 

program yang dibangun. Sehingga analisis 

hasil implementasi yang didapat dari sistem 

disesuaikan dengan kebutuhan sistem  

tersebut. Jika penerapan sistem sudah berjalan 

dengan lancar, maka sistem dapat 

diimplementasikan. 

C. Perancangan Sistem 

Rancangan Sistem Administrasi  memiliki 

2 aktor yang memiliki hak akses masing – 

masing, yaitu : 

1. Admin  

Admin tersebut dapat menambah dan 

menghapus arsip surat, lalu mengirimkan 

langsung arsip surat tersebut, dapat 

melihat arsip surat yang dimasukkan dan 

mendownloadnya, melihat surat keluar, 

menghapus surat keluar, menambah data 

pegawai, menrubah data pegawai, 

menghapus data pegawai, menambah data 

user, merubah data user, menghapus data 

user, dan merubah password. 

2. Pegawai 

Pegawai tersebut hanya dapat melihat 

surat masuk yang dikirim oleh pengirim 

dan bisa mendownload file yang dikirim 

tersebut, menghapus surat masuk, 

memforward surat masuk, dapat melihat 

surat keluar yang dikirim oleh pegawai itu 

sendiri, menghapus surat keluar, dapat 

membuat surat disposisi, mengirimsurat 

disposisi, dapat membuat nota dinas, 

mengirim nota dinas, dan dapat merubah 

password. 
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Aplikasi administrasi perkantoran ini memiliki 

2 aktor yang memiliki hak akses masing - 

masing, yaitu admin dan pegawai. 

Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan 

difokuskan pada software. Untuk mengetahui 

sifat dari program yang akan dibuat, maka para 

software engineer harus mengerti tentang 

domain informasi dari software, misalnya 

fungsi yang dibutuhkan, pemodelan Arsitektur 

sistem, perancangan database, dan sebagainya. 

Pemodelan Arsitektur sistem yang dibangun 

dalam integrasi sistem Administrasi Fakultas 

Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji 

berbasis WEB dan Mobile Android ini adalah 

sebagai berikut : 

INTERNET

SmartPhone 
Android Web Service

DatabaseAplikasi Web

Gambar 2. Arsitektur System 

 

Dalam hal ini pengguna / user dapat melakukan 

kegiatan administrasi, seperti melihat surat masuk, 

melihat surat keluar, membuat dan mengirim 

disposisi, mengirim dan membuat nota dinas, dan 

mengganti pasword user itu sendiri. Kegiatan itu 

semua bisa dilakukan dengan menggunakan mobile 

android dan aplikasi web, dan aplikasi web itu juga 

bisa di buka melalui mobile android. Aplikasi Web 

dan Aplikasi Android itu sendiri sudah terintegrasi 

satu sama lain, dan tentunya harus menggunakan 

jaringan internet, apabila tidak ada internet maka 

aplikasi itu tidak akan bisa di akses. Jadi pengguna 

dapat menggunakan layanan ini dimana saja dan 

kapan saja selama tersambung dengan jaringan 

internet. Selain itu pengguna juga bisa 

mengunjungi langsung WEB untuk melihat secara 

keseluruhan. 

 

 

C. Jenis Data Yang Diperlukan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

manajamen / arsip surat (surat masuk dan surat 

keluar), surat disposisi dan nota dinas. 

D. Alat Pengambilan Data 

- Studi Literatur 

Pengambilan data dengan menggunakan buku, 

paper dan sumber ilmiah lain, seperti jurnal 

internasional, situs internet ataupun artikel teks 

dokumen yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

- Metode Observasi 

Mengadakan pengamatan langsung terhadap 

objek penelitian, yaitu pelaksanaan kegiatan 

administrasi perkantoran pada Fakultas Teknik 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

- Metode Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan mengadakan tanya 

jawab langsung kepada staf administrasi Fakultas 

Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji 

sehingga data yang diperoleh bersifat objektif dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

- Alat Bantu Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan alat 

bantu dalam menganalisa sistem yang akan 

dirancang. Adapun alat yang digunakan adalah 

Unified Modelling Language (DFD). 

 

Perangkat keras yang digunakan : 

a. Processor  : Intel(R) Core(TM) i7-2670QM 

CPU @ 2.20GHz (8CPUs), ~2.2GHz 

b. Memori  : 4096 MB 

c. VGA : 2838 MB 

d. Harddisk : 620 GB 

Perangkat keras Implementasi : 

a. HP Android 

b. Memori : 32 GB 

c. Touch Screen 

Perangkat lunak yang digunakan : 

a. Sistem operasi : Microsoft Windows 7 

Home Premium 64-bit (6.1, Build 7601) 

b. Eclipcse 

c. MySQL 

d. Android SDK 

Peangkat lunak Implementasi : 

a. Sistem Operasi Windows 7 

b. HTML 5 

c. PHP 

d. MySQL 

e. Notepad++ 

f. Eclipse
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III. PEMBAHASAN 

Pada halaman utama sistem administrasi 

perkantoran ini, terdapat menu-menu untuk 

melakukan kegiatan atau proses administrasi 

tersebut.. Berikut adalah tampilan menu utama 

versi web dalam sistem ini: 

 

 
Gambar 3. Menu Utama Web 

 

Proses ketika pegawai atau user ingin melakukan 

proses pengiriman disposisi melalui versi web, 

berikut tampilannya. 

 

 
Gambar 4. Proses Pengirman Surat Disposisi 

 

Proses dimana ketika pegawai atau user ingin 

melakukan proses pengiriman nota dinas melalui 

versi web, berikut tampilannya. 

 

 
Gambar 5. Proses Pengirman Nota Dinas 

Halaman utama sistem adminsitrasi perkantoran 

berbasis mobile android, disini terdapat menu – 

menu untuk melakukan kegiatan atau proses 

administrasi tersebut, berikut adalah tampilan menu 

utama versi mobile android pada sistem ini: 

 

 
Gambar 6. Menu Utama Android 

 

Proses ketika pegawai atau user ingin melakukan 

proses pengiriman disposisi melalui versi android, 

berikut tampilannya. 

 

 
Gambar 7. Proses Pengiriman Surat Disposisi 

 

Proses dimana ketika pegawai atau user ingin 

melakukan proses pengiriman nota dinas melalui 

versi android, berikut tampilannya. 
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Gambar 8. Proses Pengiriman Nota Dinas 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

Dari hasil perancangan dan pembuatan 

sistem aplikasi administrasi 

perkantoran berbasis web dan mobile 

android maka dapat disimpulkan 

Aplikasi Adminsitrasi Perkantoran 

berbasis web dan android telah 

diimplementasikan pada perangkat 

mobile android dan juga web. 

b. Saran 

1. Aplikasi ini kedepannya tidak hanya di 

gunakan di mobile android akan tetapi bisa 

di kembangkan ke semua hp smartphone. 

2. Aplikasi ini kedepannya juga tidak hanya 

dapat di gunakan di fakultas teknik umrah 

tetapi bisa di kembangkan untuk satu 

kampus umrah.   
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