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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1   Latar Belakang 

 

Kecepatan pengolahan data dan penyampaian informasi memiliki peran 

yang sangat penting bagi setiap instansi manapun, data maupun informasi yang 

harus diolah tentu tidak memungkinkan dilakukan semua dengan menggunakan 

cara manual. Pengolahan data yang jumlahnya sangat banyak memerlukan suatu 

alat bantu yang memiliki tingkat kecepatan perhitungan dan penyampaian data 

yang tinggi. Alat bantu tersebut berupa perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software).  

Keunggulan komputer dalam memproses data akan meningkatkan 

efektifitas, produktifitas, serta efisiensi suatu aplikasi. Demikian halnya dengan 

TK PEMBINAAN yang melakukan perubahan dan terobosan menyesuaikan 

dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi tugas – tugas yang ada, agar dapat 

memberikan pelayanan yang lebih memadai. Selama ini di TK PEMBINAAN 

dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar masih menggunakan prosedur – 

prosedur kerja manual. Dengan cara manual itu masih sering timbul 

permasalahan – permasalahan yang membuat data sulit untuk dikelola dengan 

baik. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah Seringkali terjadi ketika ada 

pihak yang membutuhkan informasi tentang surat masuk dan surt keluar, Tata 

Usaha kesulitan atau memerlukan waktu yang cukup lama untuk memberikan 

informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut maka disini akan di analisis 

tentang aplikasi sistem informasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada 

TK PEMBINAAN yang dapat digunakan Tata Usaha agar proses yang 

dilakukan lebih efektifdan efisisen. 

 

1.2  Perumusan masalah 

Permasalahan yang masih dialami pada TK PEMBINAAN adalah  

a. Pencatatan surat masuk dan keluar yang masih manual 

b. Pencatatan secara manual berakibat padaa kesulitan saat pencarian data 
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c. Keterlambatan dalam menyelesaikan atau tindak lanjut dari surat yang 

masuk dan keluar 

d. Terjadi kesalahan dalam penomoran surat 

 

1.3   Batasan Masalah 

 Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan, maka pada tugas analisa sistem informasi dan  perancangan 

sistem pengelolaan surat menyurat ini batasan masalah yang akan dibahas yaitu 

hanya pada pengelolaan data surat menyurat dan yang ada pada TK 

PEMBINAAN Pangkalpinang  dimulai dari: 

 

a. Penulis melakukan riset pada TK PEMBINAAN  Pangkalpinang pada 

tanggal 9 Mei 2016 

b. Penulis melakukan riset hanya menyangkut tentang sistem pengelolaan data 

surat menyurat yang ada di TK PEMBINAAN Pangkalpinang  

c. Pengolahan  data surat masuk dan surat keluar hanya diakses oleh Tata 

Usaha TK PEMBINAAN  

d. Sistem yang akan dibuat meliputi 

1) Entry data Guru  

2) Entry data instansi 

3) Surat edaran  

4) Surat perintah tugas 

5) Surat pengantar 

6) Surat  izin Guru 

7) Surat cuti bersalin 

8) Surat undangan rapat 
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1.4     Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah menggambarkan cara mengumpulkan informasi-

informasi atau data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun Skripsi 

ini Metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsnug di TK 

PEMBINAAN Pangkalpinang  yaitu  dengan  cara: 

a.    Wawancara 

Wawancara ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data-data     informasi 

dalam bentuk tanya jawab kepada orang yang terlibat secara langsung ke 

dalam analisis sistem  presensi sidik jari karyawan  

b. Observasi 

Meninjau dan mengunjungi langsung sekolah TK PEMBINAAN untuk 

mengetahui secara keseluruhan tentang masalah yang akan dibahas 

c.  Studi Kepustakaan  

Mengumpulkan dan  melengkapi data-data yang diperlukan melalui buku-

buku atau sumber-sumber lain yang berhubungan dengan administrasi 

Pengelolaan Surat Menyurat  

d. Analisa  

Penulis menganalisa apa yang dibutuhkan sistem dengan mengunakan 

analisa Use Case, Activity diagram dan deskripsi use case, & ERD 

e. Perancangan Sistem 

Penulis Mernacang sistem ini dengan mengunakan  Bahasa Pemrograman 

yaitu Visual Basic  2008 

 

1.5    Tujuan  /Manfaat  

a. Agar dapat mengelola surat masuk dan  surat keluar dengan terkomputerisasi. 

b.  Agar kesulitan cara manual yang selama ini sering terjadi dapat 

diminimalkan. 

c.  Mengetahui kelemahan sistem yang berjalan. 

d.  Memperbaiki kelemahan sistem yang berjalan. 

e. Bagi mahasiswa skripsi ini bermanfaat unutk mengembangkan ilmu 

pengetahuan sesuai dengan bidang yang dipelajari  
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f.  Laporan skripsi ini diharapakan dapat memberikan inspirasi baru bagi pihak 

lain untuk pengembangan informasi yang lebih baik lagi   

 

 

1.6     Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai materi pokok 

Tugas Akhir ini, penulis membaginya dalam bab-bab yang terdiri dari: 

 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, masalah, tujuan penulisan, 

ruang lingkup/batasan masalah, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang konsep sistem informasi, UML, analisa dan 

perancangan berorientasi obyek, pengertian sistem yang dirancang 

serta teori-teori pendukung lainnya yang berkaitan dengan sistem 

yang akan dibahas. 

  

BAB III :  ANALISA SISTEM 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan organisasi, uraian 

prosedur, dekomposisi fungsi, analisa proses yang digambarkan 

dengan activity diagram, analisa masukan, analisa keluaran, 

identifikasi kebutuhan, use case diagram, deskripsi use case dan 

analisa sistem akuntansi. 

 

BAB IV :  RANCANGAN SISTEM 

Bab ini menggambarkan tentang rancangan sistem yang akan 

diusulkan, seperti rancangan basis data, rancangan antar muka yaitu 

rancangan keluaran, rancangan masukan, rancangan dialog layar dan 

sequence diagram. 
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BAB V  :  PENUTUP 

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari 

pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga saran-saran dari penulis. 

 


