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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam suatu instansi organisasi kebutuhan akan teknologi informasi 

sekarang ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat vital. Sebab sudah banyak 

jalannya suatu manajemen organisasi atau perusahaan yang dikendalikan dan 

tidak terlepas dari teknologi informasi. Bahkan hampir semua bidang sekarang ini 

mulai menerapkan teknologi informasi dalam perkembangannya. Hal ini 

merupakan gambaran bahwa pesatnya perkembangan teknologi saat ini, 

khususunya Teknologi Informasi (TI) yang telah banyak mempengaruhi cara 

orang dalam bekerja karena mempunyai kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh 

teknologi tersebut yaitu dalam pengelolahan data dan efisiensi waktu dan tenaga 

yang digunakan untuk memprosesnya dibandingkan menggunakan cara yang lama 

yaitu manual. 

 Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan kendala pada suatu sistem 

yang dijalankan secara manual, diantaranya adalah pada saat ingin membuat 

laporan surat menyurat membutuhkan waktu yang lebih lama sampai beberapa 

hari.   banyak jumlah data yang harus diolah, kerumitan dalam pemrosesan suatu 

data,  dan data yang beraneka ragam. Begitu pula yang terjadi pada Kantor 

Kejaksaan Negeri Bangka dalam mengelola surat menyurat yang masih 

dikerjakan secara manual, akan terbentur seperti kendala yang diatas, sehingga 

akan mengurangi kinerja suatu instansi. Peran komputer disini akan sangat 

menunjang sekali dalam menjaga dan memberikan dukungan pada sistem agar 

menjadi lebih baik, seperti: 

a. Dapat menghasilkan informasi yang terjamin. 

b. Memperbaiki atau mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada sistem yang 

dikerjakan secara manual. 

c. Efisiensi dalam segi waktu dan tenaga 

d. Menjaga keakuratan data. 
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 Oleh karena itu penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk 

menyusun skripsi dengan judul “ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

INFORMASI SURAT MENYURAT PADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI 

BANGKA”. Hal tersebut mendasari penulis untuk memilih judul tersebut sebagai 

usaha untuk dapat memberikan solusi atau jalan keluar atas kerumitan masalah 

yang ada di dalam sistem informasi administrasisurat menyurat yang ada pada 

kantor kejaksaan negeri bangka tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan pembahasan yang ada pada latar belakang masalah diatas, 

maka dapat disimpulkan sebuah rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana menganalisa dan merancang sistem informasi surat menyurat pada 

kantor Kejaksaan Negeri Bangka? 

b. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pengelolahan data surat menyurat, 

dimana pencatatan data masih masih menggunakan sistem manual/ data di 

simpan di dalam lemari arsip? 

c. Bagaimana memberikan data dan laporan yang berkaitan dengan surat 

menyurat secara cepat dan akurat?   

 

1.3 Batasan Masalah 

  Kegiatan surat menyurat pada instansi pemerintah perlu mendapatkan 

perhatian yang sungguh-sungguh, karena isi dari surat pada sebuah instansi akan 

menjadi sarana pencapaian tujuan dari instansi yang bersangkutan, maka dalam 

memperhatikan surat perlu adanya pegurusan dan pengendalian atas surat. Hal itu 

harus diperhatikan supaya dalam menjalankan tugas fungsinya dapat berjalan 

lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Batasan masalah penelitian hanya 

meliputi : proses pendataan surat menyurat yang terdiri dari proses-proses 

pendataan(Pendataan Bagian, Pendataan Pegawai) Pendataan surat masuk, surat 

keluar, surat perintah tugas, surat izin cuti, laporan surat masuk dan laporan surat 

keluar. 
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1.4 Metodologi Penelitian 

 Metode Penelitian adalah menggambarkan cara mengumpulkan informasi-

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

ini adalah Penulis menggunakan metode berorientasi objek. 

1.4.1 Model Pengembangan Sistem 

  Pada penelitian ini penulis menggunakan model Waterfall di mana di 

dalam model ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu: 

a. Analisa 

b. Perancangan 

c. Implementasi 

d. Pengujian 

  Adapun sub tahapan yang penulis gunakan adalah sub tahapan analisa dan 

perancangan. 

1.4.2 Metode Penelitian 

  Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisa dan perancangan 

metode berorientasi objek. 

1.4.3 Tool/Alat Bantu 

  Dalam merancang sistem pada penelitian ini penulis menggunakan tool 

UML(Unifed Modeling Language) yaitu Activity Diagaram, Use Case Diagram, 

Package Diagaram, class Diagaram dan Squence Diagaram. 

 

1.5 Tujuan/Manfaat Penelitian  

  Adapun tujuan/manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah 

sebagai berikut:  

a. Untuk menganalisa dan merancang sistem informasi administrasi surat 

menyurat pada kantor kejaksaan negeri bangka sehingga menghasilkan sebuah 

sistem informasi yang terkomputerisasi agar pegolahan dan penyimpanan data 

yang sebelumnya masih menggunakan sistem manual dapat ditingkatkan  

menjadi sebuah sistem yang terkomputerisasi yang penyimpanan datanya 

sudah menggunakan database. 
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b. Menciptakan manajemen pengarsipan surat menyurat yang memanfaatkan 

teknologi informasi yang ada, sehingga meminimalisasi kesalahan yang timbul 

dalam surat menyurat pada Kantor Kejaksaan Negeri Bangka. 

c. Dengan menggunakan sistem ini, data-data yang berhubungan dengan surat 

menyurat dapat tersimpan rapi dan aman serta pencarian data surat tersebut 

mudah, cepat dan akurat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

  Hasil penelitian ini disajikan dalam betuk laporan penelitian skripsi yang 

secara sistematis sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

 Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, metode penelitian, tujuan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori umum mengenai pengertian sistem, bentuk 

dasar sistem, karakteristik sistem, klasifikasi sistem, pengertian 

informasi, konsep dasar informasi, komponen sistem informasi, 

pengertian sistem informasi pengarsipan surat, analisa dan 

perancangan sistem informasi berorientasi objek dengan UML, 

analisa berorientasi objek, use case diagram, activity diagram, 

sequence diagaram, class diagram, pengertian rasional rose, teori 

manajemen proyek. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab Metodelogi penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu model 

pengembangan perangkat lunak, model penelitian metode 

penelitian dan tools (alat bantu dalam analisis dan merancang 

sistem informasi). 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini berisi tentang tinjauan organisasi, uraian prosedur, analisa 

proses, activity diagram, analisa keluaran, analisa masukan, 
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identifikasi kebutuhan, sedangkan rancangan sistem berisi tentang 

entity relationship diagaram (ERD), transformasi LRS ke tabel 

logical record structure (LRS), dan spesifikasi basis data. 

Rancangan antar muka yang terdiri dari rancangan keluaran, 

rancangan masukan, rancnagan dialog layar dan sequence diagram. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang 

berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta 

saran-saran untuk sistem yang telah dibuat.  


