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Abstrak
PT. Varia Usaha Beton adalah perusahaan penyedia produk – produk Beton Siap Pakai, Beton
Masonry, dan Batu Pecah Mesin/Base Coarse, serta bangunan lainnya yang berbahan baku semen.
Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1991 turut berpartisipasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi dan pesatnya perkembangan sektor konstruksi, khususnya pembangunan
infrastruktur dan properti. Memiliki cabang / plant yang tersebar luas hampir diseluruh Indonesia.
Sampai dengan tahun 2015 ini terdapat sebanyak 35 plant.
Salah satu bagian yang berperan penting dalam perusahaan tersebut adalah Bagian Hukum &
Perijinan, dimana menangani persoalan hukum dan legalitas perijinan dalam pendirian perusahaan
maupun cabang/plant. Meskipun sistem kerja pada Bagian ini sudah menggunakan Microsoft
Excel dan Microsoft Word sebagai alat bantunya tetapi masih ada beberapa kendala yang dihadapi
terutama dalam pengendalian dokumen, pengelolaan dokumen, penyimpanan dokumen, dan
pembuatan laporan.
Oleh karena itu dibutuhkan suatu aplikasi pengendalian dokumen yang memadai, untuk
memproses pencatatan secara otomatis dan menghasilkan informasi yang cepat dan tepat.
Pembuatan aplikasi pengendalian dokumen ini dimulai dari analisa dan pengamatan sistem kerja
yang telah ada. Mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman Microsoft Visual Studio
2005 dan databasenya menggunakan MySQL. Diharapkan dengan adanya aplikasi pengendalian
dokumen ini, dapat mempermudah dalam memproses perijinan baik baru ataupun perpanjangan,
dan sesuai dengan time schedule. Sehingga segala jenis dokumen perijinan dapat dikelola dengan
cepat, tepat, dan akurat.
Kata kunci: Pengendalian Dokumen
PENDAHULUAN
Perkembangan teknlogi informasi saat ini semakin pesat dan mengalami perubahan dari
tahun ke tahun sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Bila mampu memanfaatkan
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perkembangan tersebut dengan benar maka akan memudahkan setiap aktivitas kehidupan.
Hampir semua perusahaan telah memanfaatkan adanya kemajuan teknologi, karena dengan
kemajuannya dapat mempermudah dalam melakukan segala pekerjaan. Sehingga waktu yang
dibutuhkan pun lebih efektif dan efisien dibandingkan bila tidak memanfaatkan teknologi informasi
terutama dalam bidang administrasi.
Saat ini segala aktivitas dalam administrasi di tuntut untuk cepat dan akurat dalam menyimpan
informasi. Baik kegiatan surat menyurat, penyimpanan dokumen (arsip), maupun pencarian
dokumen. Surat / dokumen merupakan salah satu sarana penting karena terdapat informasi penting
didalamnya, sehingga diperlukan pengelolaan yang tepat.
PT. Varia Usaha Beton adalah perusahaan yan begerak dibidang Industri Beton Siap Pakai,
Beton Pra Cetak dan Beton Masonry. Berdiri sejak 3 Mei 1991, akta pendirian No.18 , oleh Notaris
Suyati Subadi, SH , SIUP No. 510/568/404.6.2/2014. Permasalahan yang ada di Bagian Hukum
& Perijinan adalah masih sering terjadinya kesalahan dalam proses pengelolaan atau dokumen –
dokumen penting yang ada. Seperti ditemukannya dokumen yang rusak padahal dokumen tersebut
masih dipergunakan, lalu tidak ditemukannya dokumen penting.
Mengingat semakin perkembangnya proyek (plant) PT. Varia Usaha Beton di berbagai
wilayah, maka akan semakin banyak dokumen perijinan yang ada sehingga perlu adanya perubahan
dalam kegiatan administrasi di Bagian Hukum & Perijinan PT. Varia Usaha Beton yang masih
menggunakan sistem manual.
Pembebanan tugas terhadap seseorang yang dilakukan dengan sistem semi manual
terkomputerisasi juga menyebabkan kemungkinan tidak meratanya beban tugas yang akan
ditanggung pada tiap-tiap orang. Sehingga pada saat ini diperlukan suatu sistem administrasi yang
lebih terstruktur agar dapat mempercepat pembuatan laporan dan pencarian dokumen yang ada.
METODE PENELITIAN
Permasalahan utama yang terjadi adalah aktivitas dalam pengarsipan yang tidak tersistem
dengan baik. Tidak ada klasifikasi kode sesuai dengan masalah dokumen, selain itu kurang nya
kepedulian dan kedisiplinan sumber daya manusia yang ada di Bagian Hukum & Perijinan mengenai
penyortiran dokumen tersebut, terkadang dokumen asli masih bercampur dengan dokumen copy.
Aktivitas tersebut akan menimbulkan suatu permasalahan diantaranya adalah kehilangan
dokumen, lambat dalam pencarian dokumen, dan tidak rapi dalam pengarsipan. Maka penulis
akan melakukan sebuah analisa permasalahan yang merupakan cara yang harus ditempuh untuk
menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dialami didalam sebuah penelitian.
Adapun langkah – langkah dalam menganalisa sebuah permasalahan adalah sebagai berikut :
1.
Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi dan pengamatan serta wawancara
langsung dengan narasumber yaitu para staff Hukum & Perijinan PT. Varia Usaha Beton.
2.
Analisa Data
Analisa data yang dilakukan adalah dengan pendekatan secara langsung dengan
mengidentifikasi langkah yang telah dilakukan untuk menangani masalah yang dihadapi.
Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data otentik yang digunakan untuk mengatasi
permasalahan yang terjadi.
2
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Pada analisa data dijelaskan mengenai langkah – langkah dalam menganalisa permasalahan
yang ada. Salah satu langkah yang di lakukan adalah pengumpulan data yang digunakan sebagai
acuan dalam mengidentifikasi permasalahan. Pengumpulan data berupa pencatatan dan klasifikasi
permasalahan dokumen yang ada di Bag. Hukum & Perijinan.
Setelah dilakukannya pengumpulan dapat tersebut, ternyata masih banyak nya ketidaksesuaian
klasifikasi dokumen dengan lokasi/penempatan dokumen. Maka penulis melakukan klasifikasi
kode dokumen.
Perancangan Flowchart
Salah satu pertimbangan penting dalam pemrosesan data berkaitan dengan masalah
keseragaman dan keterpaduan. Sering kali perusahaan harus menetapkan tingkat kompabilitas
tertentu antara , computer yang digunakan untuk akuntansi dan otomasi kantor atau system
pemrosesan kata.
Perancangan sistem yaitu penguraian dari sistem informasi secara utuh kedalam sub sistem,
untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kendala yang terjadi dan semua kebutuhan
yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Selanjutnya dilakukan tahap analisa
sistem berdasarkan aktivitas pendefinisian kebutuhan – kebutuhan fungsional dan persiapan untuk
rancang bangun implementasi yang penggambarannya.
Berdasarkan pengklasifikasian kode tersebut aktivitas yang lebih sering terjadi adalah pada
permasalahan Operasional Pusat dan Plant berupa dokumen perijinan. Dalam memproses dokumen
perijinan harus melalui prosedur berupa Kasbon dan RSBK, Flowchart dan Doc.Flow nya.
STUDI LITERATUR
Setiap organisasi atau perusahaan harus menghadapi persaingan bebas pada era globalisasi
perdagangan internasioanl yang sudah dimulai pada saat ini. Itu berarti, kesuksesan organisasi di
mana pun, jenis apa pun, dan bergerak dalam bidang apa pun, sangat tergantung pada tersedianya
informasi yang relevan, yang hanya dapat diperolah melalui pengolahan data yang tepat. Dalam
Manajemen Sistem Informasi, kemampuan memproses data dan menggunakan informasi secara
efektif merupakan keharusan bagi organisasi agar dapat hidup dan bersaing.
Sebuah perusahaan membutuhkan sebuah informasi, dan dapat menggunakan informasi yang
dimiliki untuk menganalisa kebutuhan para pelanggannya. Sehingga perusahaan dapat menekan
biaya yang timbul dari pemasaran dan pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih optimal.
Menurut Mulyadi dalam bukunya “Sistem Akuntansi”, setiap sistem informasi terdiri dari
blok – blok bangunan yang membentuk sistem tersebut. Seperti halnya bangunan rumah, sistem
informasi memiliki komponen utama yang membentuk struktur bangunan informasi. Komponen
bangunan sistem informasi terdiri dari enam blok (disebut dengan (information system building
block): masukan, model, keluaran, teknologi, basis data, dan pengendalian.
a.

Input Block (Masukan)
Masukan adalah data yang dimasukan kedalam sistem informasi beserta metode dan media
yang digunakan untuk menangkap dan memasukan data tersebut kedalam sistem. Biasanya terdiri
dari transaksi, permintaan, pertanyaan, perintah, dan pesan
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b.

Model Block (Model)
Block model terdiri dari logico-mathematical models yang mengolah masukan dan data
yang disimpan, dengan berbagai macam cara untuk memproduksi hasil yang dikehendaki atau
keluaran. Mengkombinasi unsur – unsur data untuk menyediakan jawaban ata suatu pertanyaan,
atau dapat meringkas atau menggabungkan data menjadi suatu laporan ringkas.
c.
Output Block (Keluaran)
Produk suatu sistem informasi adalah keluaran yang berupa informasi yang bermutu dan
dokumen untuk semua tingkat manajemen dan semua pemakai informasi, baik pemakai intern
maupun pemakai luar organisasi.
d.
Teknology Block (Teknologi)
Teknologi menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data,
menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Dalam sistem
informasi berbasis komputer, teknologi terdiri dari 3 komponen: komputer dan penyimpan data
diluar (auxiliary storage), telekomunikasi, dan perangkat lunak (software).
e.
Basis Data Block (Basis Data)
Basis data merupakan tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani
kebutuhan pemakai informas, bukan dalam bentuk fisik apa data disimpan, melainkan bagaimana
mencari, menggabungkan, dan mengambil data yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan
khusus pemakai. Sehingga menjamin ketepatan, ketelitian, dan relevansi pengambilan informasi.
f.
Control Block (Pengendalian)
Semua sistem harus dilindungi dari bencana dan ancaman, dengan beberapa cara diantaranya
sebagai berikut :
1.
Penggunaan sistem pengelolaan catatan
2.
Pembuatan sistem penunjang untuk mengantisipasi kegagalan sistem informasi yang
sekarang digunakan dan pembuatan tempat penyimpanan data diluar perusahaan sebagai
cadangan (backup).
3.
Pembuatan prosedur pengamanan dan penggunaan alat – alat pengamanan serta
pengendalian akses kedalam sistem informasi.
Dan menurut Ralph Stair dan George Reynold dalam bukunya “Fundamentals of Information
System”, sistem informasi adalah komponen atau elemen yang saling terhubung yang mempunyai
fungsi mengumpulkan (input), memanipulasi (proses), menyimpan dan menyebarkan (output)
data dan informasi, dan menghasilkan reaksi korektif (feedback mechanism) untuk mencapai
target yang diinginkan.
Sedangkan sistem informasi berbasis komputer adalah suatu kesatuan dari hardware,
software, basisdata (database), perangkat komunikasi (LAN, internet, dll), orang (pengguna) dan
prosedur (aktivitas), yang digunakan untuk mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan dan
memproses data menjadi informasi.
Pengertian Sistem Kearsipan
Sistem Kearsipan adalah rangkaian subsistem dalam manajemen kearsipan yang bekerja sama
untuk mencapai tujuan agar arsip tertata dalam unit-unit informasi siap pakai untuk kepentingan
operasional dengan azas bahwa hanya informasi yang tepat digunakan oleh orang yang tepat untuk
kepentingan tepat pada waktu yang tepat dengan biaya se- rendah mungkin.
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Subsistem dalam sistem kearsipan mencakup tata naskah dinas (form management),
pengurusan surat (correspondence management), penataan berkas (files management), tata
kearsipan dinamis (records management), dan tata kearsipan statis (archives management).
Sistem kearsipan harus bisa mencakup semua subsistem dalam manajemen kearsipan.
Manajemen kearsipan dimaknai sebagai pelaksanaan fungsi - fungsi manajeman di dalam
rangka mengelola keseluruhan daur hidup arsip. Daur hidup arsip mencakup proses penciptaan,
pendistribusian, penggunaan, penyimpanan arsip aktif, pemindahan arsip, penyimpanan arsip
inaktif, pemusnahan, dan penyimpanan arsip permanen (Wallace, 1992:2-8).
Sistem merupakan suatu kesatuan yang terorganisir yang mengatur hubungan dalam suatu
kerangka tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, atau menurut Betty R. Ricks, sistem adalah
sekelompok kegiatan yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan
(Ricks, 1992: 12)
Pengertian Arsip
Pada Peraturan Presiden 1961 No.61 tentang Pokok-Pokok Kearsipan Nasional yang dimaksud
dengan arsip dalam Peraturan Presiden, pasal 1 ini ialah pada umumnya merupakan wujud tulisan
dalam bentuk corak teknis bagaimana juga dalam keadaan tunggal, berkelompok maupun dalam
suatu kesatuan bentuk dan fungsi dari pada usaha perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan
kehidupan kebangsaan pada umumnya. Pada khususnya merupakan kumpulan surat-surat atau
bahan-bahan penolong lainya dengan fungsi memastikan suatu ingatan dalam administrasi negara
dibuat secara physis atau yuridis dengan perkembangan organis, yang disimpan dan dipelihara
selama diperlukan.
Menurut Undang – Undang (UU) Nomor 43 tahun 2009 , ketentuan umum Pasal 1 mengenai
kearsipan adalah sebagai berikut:
1.
Arsip, adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh
lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
2.
Kearsipan, adalah hal – hal yang berkaitan dengan arsip
3.
Arsip dinamis, adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip
dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4.
Arsip vital, adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan
operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau
hilang.
5.
Arsip aktif, adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
6.
Arsip inaktif, adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
7.
Arsip statis, adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna
kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi
baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/
atau lembaga kearsipan.
8.
Arsip terjaga, adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan
hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
9.
Arsip umum, adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.
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Pengertian Dokumen
Menurut Kamus Indonesia, dokumen adalah (1) surat yang tertulis atau tercetak yang dapat
dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian); (2) barang
cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos; (3) rekaman suara, gambar, film, dan
sebagainya, yang dapat dijadikan bukti keterangan.
Menurut Basuki (2003), dokumen harus memenuhi syarat yang ditentukan, lengkap, cukup,
bermakna, komprehensif, tepat dan tidak melanggar hukum. Dokumen dapat dibagi mejadi
beberapa ketegori yaitu:
a.
Dokumen Administrasi, meliputi dokumentasi prosedur, formulir, dan korespondensi.
Contoh: buku log menyangkut tugas pemeliharaan dan pembukuan perjalanan.
b.
Dokumen Akuntansi, meliputi laporan formulir dan korespondensi terkait. Contoh: tagihan,
invoice, arsip dinamis rekening bank, laporan penagihan nasabah.
c.
Dokumen Proyek, meliputi korespondensi, nota, dokumetasi pengembangan produk, dan
sebagainya yang berkaitan dengan proyek tertentu.
d.
Berkas Kasus, meliputi dokumen nasabah, asuransi, kontrak, dan berkas tuntutan hukum.
Berdasarkan penggunaannya, dokumen dapat digolongkan sebagai berikut (Deserno dan
Kynaston, 2005):
a.
Dokumen Aktif, yaitu dokumen yang digunakan secara kontinyu minimal dua belas kali
dalam setahun.
b.
Dokumen Inaktif, yaitu dokumen jangka panjang dan dokumen semi aktif.
c.
Dokumen semi aktif, bila hanya digunakan lima kali dalam setahun. Dokumen jangka
panjang memiliki nilai bersinambungan bagi pelaksanaan operasi perusahaan dan disimpan
untuk jangka waktu tertentu sesuai jadwal retensi dokumen.
Klasifikasi Dokumen
Menurut Bungin (2008; 123) dokumen dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi.
Dokumen pribadi adalah catatan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan
kepercayaannya. Berupa buku harian, surat pribadi dan otobiografi. Dokumen resmi terbagi dua
yaitu :
a.
Intern : Memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga untuk kalangan sendiri, laporan
rapat, keputusan pimpinan, konvensi.
b.
Ekstern : Majalah, buletin, berita yang disiarkan ke mass media, pemberitahuan.
Dokumen perusahaan yang bersifat penting dan rahasia biasanya terdiri dari dokumen perjanjian,
dokumen perijinan, dan surat keputusan, dsb. Dokumen perijinan yang biasa digunakan,
terutama dalam pendirian suatu perusahaan atau cabang diantaranya sebagai berikut :
1.
HO (Ijin Gangguan)
2.
IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
3.
IPPT (Ijin Penggunaan Peruntukan Tanah)
4.
ITR (Ijin Tata Ruang)
5.
IUI (Ijin Usaha Industri)
6.
Izin Lingkungan
7.
Izin Lokasi
8.
Izin Pemanfaatan Fly Ash
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Izin Penanaman Modal
Izin Perinsip
Izin TPS B3
SIPA (Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah)
SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
UKL – UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup)
Keterangan Domisili
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi)
SKT (Surat Keterangan Terdaftar)
SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
KADIN (Kartu Dagang Industri)
TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
Dsb

Definisi Sistem Pengindeksan
Sistem Pengindeksan adalah sistem yang mengatur unit-unit atau bagianbagian dari katakata kunci yang akan disusun dalam penyimpanannya. Ada beberapa sistem yang digunakan
dalam mengindeks dokumen maupun arsip (Gie, 2000), yaitu :
a.
Sistem Kronologis, yang menggunakan kalender sebagai patokan pengindeksan. Dalam
bidang administrasi, tanggal dapat menunjukkan:
•
Saat ditandatanganinya sebuah surat atau dokumen atau arsip.
•
Saat dimulai ketentuan yang ada dalam surat atau dokumen atau arsip.
•
Saat surat atau dokumen atau arsip tersebut dikirimkan keluar dari organisasi.
•
Saat yang menunjukkan hari, bulan dan tahun berlangsungnya suatu peristiwa atau
ditulisnya surat atau dokumen atau arsip.
b.
Sistem Abjad, digunakan untuk menyimpan dokumen yang ada berdasarkan urutan abjad
dan nama dokumen bersangkutan. Nama dapat terdiri dari dua jenis, yaitu nama orang
(nama-lengkap dan nama-tunggal) dan nama badan (nama badan pemerintah, nama badan
swasta dan nama organisasi).
c.
Sistem Subjek, didasarkan pada isi dari dokumen yang bersangkutan, misalnya perihal,
pokok masalah, permasalahan, pokok surat, dan lain-lain.
d.
Sistem Numerik, merupakan sistem penyimpanan warkat yang berdasarkan kode nomor
sebagai pengganti dari nama orang atau badan.
Klasifikasi Sistem Penyimpanan
Terdapat tiga sistem penyimpanan dokumen yang dapat dipertimbangkan oleh suatu
organisasi, yaitu:
a.
Sentralisasi
: Semua dokumen disimpan di pusat penyimpanan.
b.
Desentralisasi : Menyerahkan dan penyimpanan dokumen pada masing - masing unit.
c.
Kombinasi
: Masing-masing bagian menyimpan dokumennya sendiri dibawah kontrol
sistem terpusat.
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Pengertian Sistem Berbasis Encode 128 bit
Sebelum menjelaskan mengenai sistem berbasis encode 128 bit, maka perlu diketahui
terlebih dahulu mengenai Ilmu Kriptografi. Kriptografi adalah suatu cara untuk mengubah data
menjadi bentuk lain (enkripsi) atau istilah awamnya adalah mengubah menjadikode rahasia atau
bentuk sandi-sandi yang sulit untuk dipecahkan (dekripsi). Yang bisa memecahkan kode ini hanya
si pemilik data dan si penerima yang valid atau yang benar-benar berhak atas data itu.
Kriptografi berasal dari bahasa yunani, menurut bahasa dibagi menjadi dua kripto dan
graphia, kripto berarti secret (rahasia) dan graphia berarti writing (tulisan). Menurut teminologinya
kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan di kirim dari suatu
tempat ketempat yang lain.
Menurut catatan sejarah, kriptografi sudah digunakan oleh bangsa Mesir sejak 4000 tahun
yang lalu oleh raja-raja Mesir pada saat perang untuk mengirimkan pesan rahasia kepada panglima
perangnya melalui kurir-kurinya. Orang yang melakukan penyandian ini disebut kriptografer,
sedangkan orang yang mendalami ilmu dan seni dalam membuka atau memecahkan suatu
algoritma kriptografi tanpa harus mengetahui kuncinya disebut kriptanalis.
Algoritma kriptografi yang baik tidak ditentukan oleh kerumitan dalam mengolah data atau
pesan yang akan disampaikan. Ada empat tujuan dari ilmu kriptografi, yaitu :
•
Kerahasiaan. Pesan (plaintext) hanya dapat dibaca oleh pihak yang memliki kewenangan.
•
Autentikasi. Pengirim pesan harus dapat diidentifikasi dengan pasti, penyusup harus
dipastikan tidak bisa berpura-pura menjadi orang lain.
•
Integritas. Penerima pesan harus dapat memastikan bahwa pesan yang dia terima tidak
dimodifikasi ketika sedang dalam proses transmisi data.
•
Non-Repudiation. Pengirim pesan harus tidak bisa menyangkal pesan yang dia kirimkan.
Jenis dari kriptografi ada beberapa macam seperti enkripsi/deskripsi, encode/decode, hash/
one way hash.
Encryption (Enkripsi)
Dibidang kriptografi, enkripsi adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat
informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Dikarenakan enkripsi
telah digunakan untuk mengamankan komunikasi di berbagai negara, hanya organisasi-organisasi
tertentu dan individu yang memiliki kepentingan yang sangat mendesak akan kerahasiaan yang
menggunakan enkripsi. Di pertengahan tahun 1970-an, enkripsi kuat dimanfaatkan untuk
pengamanan oleh sekretariat agen pemerintah Amerika Serikat pada domain publik, dan saat ini
enkripsi telah digunakan pada sistem secara luas, seperti Internet e-commerce, jaringan Telepon
bergerak dan ATM pada bank.
Tujuan enkripsi adalah untuk merubah data agar dapat di jaga kerahasiaannya. misalkan untuk
mengirim sebuah pesan rahasia yang hanya orang – orang tertentu saja yang bisa membacanya.
Metode ini tidak mengacu kepada usability (kemampuan untuk digunakan) akan tetapi lebih
mengacu kepada kemampuan untuk memastikan data tersebut tidak dapat digunakan orang lain
selain dari yang telah ditentukan.
Enkripsi merubah data ke dalam format lain dengan menggunakan skema (terbatas) atau bisa
dikatakan hanya orang – orang tertentu saja yang bisa mereverse / membalikan data tersebut ke
dalam bentuk normal teks. Untuk membukanya diperlukan fungsi cipher text, algoritma tertentu
dan sebuah kunci.
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Encode (Encoding)
Encoding adalah aturan untuk mengubah suatu informasi (sebagai contoh, suatu surat,
kata, atau frasa) menjadi bentuk atau representasi lain, yang tidak harus dalam bentuk yang sama.
Dalam komunikasi dan pemrosesan informasi, pengkodean atau penyandian (encoding) adalah
proses konversi informasi dari suatu sumber (objek) menjadi data, yang selanjutnya dikirimkan ke
penerima atau pengamat, seperti pada sistem pemrosesan data.
Tujuan encode adalah untuk merubah data sehingga data tersebut dapat digunakan oleh
sistem lainnya secara benar dan aman, misalkan : Dapat dikirim via e-mail ataupun ditampilkan di
halaman web. Metode ini bukan untuk menjaga kerahasiaan informasi, akan tetapi lebih mengarah
untuk memastikan bahwa data dapat digunakan secara benar.
Encode merubah data ke dalam format yang berbeda menggunakan skema umum, sehingga
data tersebut dapat dengan mudah di decode kembali. Metode ini tidak membutuhkan kunci
khusus untuk mendecode data, hal yang dibutuhkan hanyalah algoritma yang digunakan untuk
menencode data tersebut.
Hashing
Hashing sering dianggap sama dengan metode encryption maupun encode, akan tetapi
sebenarnya metode tersebut berbeda satu sama lain. Tujuan hashing adalah untuk membuat
/ menambahkan inputan secara ‘sembarang’ yang akan menghasilkan karakter yang memiliki
panjang yang tetap dan memiliki attribut sebagai berikut :
1.
Input yang sama selalu menghasilkan output yang sama.
2.
Beberapa input yang berbeda tidak harus menghasilkan output yang sama.
3.
Metode satu jalan input – output.
4.
Setiap modifikasi masukan yang diberikan akan menghasilkan perubahan drastis untuk
hash.
Bit adalah sebuah nilai yang bisa bernilai 0 (nol) atau 1 (satu). Jadi jika kita bilang n adalah
nilai yang bisa dipilih, maka nilai n adalah sama dengan dua, yaitu nol dan satu. Permutasi dua
buah nilai yang mungkin jika kita susun sebanyak r buah bisa dihitung dengan rumus = n pangkat
r. Oleh karenanya, semakin panjang key yang digunakan untuk melakukan enkripsi, maka semakin
sulit untuk mencoba coba menebak key yang tepat dari sekian banyak kemungkinana key yang
mungkin muncul. Penjelasan di atas berlaku baik untuk symetric encryption maupun asymetric
encryption.
PENGUJIAN DAN ANALISA DATA
Tahapan setelah perancangan sistem dibuat adalah dengan melakukan implementasi
dan pengujian terhadap sistem tersebut, yang selanjutnya diimplementasikan kedalam bahasa
pemrograman. Setelah itu dilakukan pengujian untuk bisa melihat kekurangan pada aplikasi untuk
pengembangan sistem agar lebih baik. Implementasi sistem harus berdasarkan alur dari diagram
alur sistem yang sudah dibahas pada bab sebelumnya.
Selain itu program juga memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung
jalanya program. Software ini juga harus didukung oleh perangkat keras (hardware) dan perangkat
lunak (software) pendukung, agar software ini dapat berjalan dengan maksimal.
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Hasil Perancangan Form Menu Utama

Gambar 1
Gambar Menu Utama
Perancangan Form Menu Login

Gambar 3
Gambar Menu Login (Jika Salah Password)
Hasil Perancangan Form Master Input
(Kode Perijinan)

Gambar 5
Gambar Menu Master Input Kode Perijinan
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Hasil Perancangan Form Login

Gambar 2
Gambar Menu Login
Hasil Perancangan Form Menu Aplikasi

Gambar 4
Gambar Menu Aplikasi
Hasil Perancangan Form Master Input
(Jenis Arsip)

Gambar 6
Gambar Menu Master Input Jenis Arsip
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Hasil Perancangan Form Master Input
(Form Perijinan)

Hasil Perancangan Form Master Input
(Form Perjanjian)

Gambar 7
Gambar Menu Master Input Perijinan

Gambar 8
Gambar Menu Master Input Perjanjian

Hasil Perancangan Form Master Input
(Form Akta)

Hasil Perancangan Form Master Input
(Form Plant)

Gambar 9
Gambar Menu Master Input Akta

Gambar 10
Gambar Menu Master Input Plant

Hasil Perancangan Form Master Input
(Form Kasbon)

Hasil Perancangan Form Master Input
(Form Pjk Kasbon)

Gambar 11
Gambar Menu Master Input Kasbon

Gambar 12
Gambar Menu Master Input PJK Kasbon

2018 - POLITEKNIK SURABAYA - KOMPUTERISASI AKUNTANSI

11

Hasil Perancangan Form Master Input
(Form Rsbk)

Gambar 13
Gambar Menu Master Input RSBK
Hasil Perancangan Form Master Input
(Form Pjk Sppd)

Gambar 15
Gambar Menu Master Input PJK SPPD
Hasil Perancangan Form Laporan Perijinan

Gambar 17
Gambar Menu Laporan Perijinan & Crystal
Report
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Hasil Perancangan Form Master Input
(Form Sppd)

Gambar 14
Gambar Menu Master Input SPPD
Hasil Perancangan Form Master Input
(Form User)

Gambar 16
Gambar Menu Master Input User
Hasil Perancangan
Perjanjian

Form

Laporan

Gambar 18
Gambar Menu Laporan Perjanjian &
Crystal Report
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Hasil Perancangan Form Laporan Akta

Gambar19
Gambar Menu Laporan Akta & Crystal Report
Hasil Perancangan Form Laporan Plant

Gambar20
Gambar Menu Laporan Akta & Crystal Report
Hasil Perancangan Form Laporan Kasbon

Gambar 21
Gambar Menu Laporan Transaksi Kasbon
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Hasil Perancangan Form Laporan PJK
Kasbon

Gambar 22
Gambar Menu Laporan Transaksi PJK Kasbon
Hasil Perancangan Form Laporan RSBK

Gambar 23
Gambar Menu Laporan Transaksi RSBK
Hasil Perancangan Form Laporan S.PD

Pengujian Aplikasi
Pengujian yang akan digunakan untuk
menguji sistem adalah metode pengujian
black box. Pangujian black box berfokus pada
persyaratan fungsional perangkat lunak.
PENUTUP
Kesimpulan
Suatu sistem yang masih menggunakan
cara manual, baik dalam pemrosesan data
maupun penyimpanan data, mempunyai
resiko yang sangat besar dalam hal keamanan
maupun dalam hal efektivitas dan efisiensi
data tersebut. Keamanan dan kecepatan
dalam pengolahan suatu data menjadi faktor
yang penting dalam membangun suatu sistem
informasi.
Untuk itu, telah dibangun dan
diimplementasikan suatu sistem aplikasi yang
dapat memudahkan Staf Administrasi dalam
pekerjaannya dalam mengecek dokumen.
Selain itu data yang disimpan dapat diakses
dengan cepat, mudah, dan tepat.
Saran
Untuk dapat mengembangkan aplikasi
yang telah dibuat dan kemudahan laporan
serta keamanan data maka ada beberapa hal
yang dapat dilakukan PT.Varia Usaha Beton
khususnya Bagian Hukum & Perijinan, maka
penulis menyarankan agar sistem dilengkapi
dengan fasilitas sekuriti dan back up data.

Gambar 24
Gambar Menu Laporan Transaksi PJK
SPPD
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