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PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa sekarang ini, kebutuhan akan informasi sangat diperlukan bagi 

suatu organisasi, baik negeri maupun swasta. Surat sebagai salah satu sumber 

informasi yang memiliki fungsi yang sangat penting untuk menunjang proses 

kegiatan administrasi. Masalah yang akan timbul nantinya adalah semakin 

menumpuknya surat dari tahun ke tahun secara tidak terkontrol. Agar surat dapat 

berperan sebagaimana fungsinya perlu dikelola dengan baik dan benar, artinya 

ditata secara sistematis sehingga jika sewaktu-waktu diperlukan dapat dengan 

cepat, tepat dan lengkap disajikan.  

Dalam pengelolaan surat menyurat, termasuk didalamnya adalah upaya 

memelihara surat baik dari segi fisik maupun kerusakan. Sedangkan memelihara 

dari segi informasi yaitu tidak terjadinya kebocoran informasi. Untuk kelancaran 

surat menyurat kantor diperlukan adanya pengelolaan surat menyurat yang teratur 

dan menyeluruh. Surat menyurat yang teratur dan tertib adalah alat informasi dan 

referensi dasar lembaga-lembaga pemerintah maupun pengusaha swasta guna 

melancarkan kegiatan yang sistematis yang metodenya dapat membantu pimpinan 

lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta.  

Ini dibuktikan masih banyaknya pegawai yang belum paham akan sistem surat 

seperti sistem kartu, cara disposisi surat, pengkodean, pemberian  indeks, dan lain-

lain. Karena surat menjadi hal yang penting dan berharga untuk menjaganya juga 

dibutuhkan tenaga ahli yang terampil dan kompetitif dibidangnya. Ini diperlukan 

agar tidak ada lagi administrasi surat yang rumit dalam pengelolaannya. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlu diadakan perancangan system 

informasi administrasi surat dinamis aktif berbasis web sehingga permasalahan 

tersebut dapat diselesaikan untuk itu penulis mengangkatnya jadi materi skripsi 

dengan judul “Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Administrasi Surat 



Dinamis Aktif Pada Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka 

Berbasis Web”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari apa yang telah dijabarkan dalam latar belakang, maka penulis 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengelolaan administrasi surat dinamis aktif pada Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka? 

2. Apa saja kendala-kendala dalam proses administrasi surat dinamis aktif pada 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sistem yang dibangun hanya menyediakan informasi yang berkaitan dengan 

administrasi surat dinamis aktif pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Kabupaten Bangka Berbasis Web. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam Analisa dan Perancangan Sistem 

Informasi Administrasi Surat Dinamis Aktif pada Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Bangka diantaranya : 

1. Model pengembangan perangkat lunak 

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa tahapan dalam model 

Waterfall. Beberapa tahapan yang digunakan penulis diantaranya : 

a. Analisis 

b. Perancangan 

c. Implementasi 

2. Metode pengembangan perangkat lunak 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode berorientasi objek dimana 

metode didalamnya terdapat atribut, classes, methods, objects, dan message 

yang berkaitan dengan sistem informasi yang akan dibuat. 

 



3. Tools /Alat bantu 

Pada penelitian ini penulis menggunakan alat bantu analisa dan perancangan 

yaitu UML (Unifed Modelling Language) dimana alat bantu digunakan adalah 

activity diagram, use case diagram, package diagram, class diagram, 

deployment diagram, sequence diagram. 

 

1.5 Tujuan /Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah dokumentasi system informasi yang berjalan 

sekarang khususnya administrasi surat dinamis aktif pada Dinas Kearsipan 

dan Perpustakaan Kabupaten Bangka telah terintegrasi dan tertata dengan 

baik. 

2.  Manfaat Penelitian 

Penulis dapat mengenal lebih jauh mengenai situasi dan kondisi suatu system 

informasi yang ada serta dapat menjadi masukan bagi Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Bangka mengenai pembenahan system yang sedang 

berjalan saat ini. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi dan menjelaskan bagaimana latar belakang masalah yang ada 

sehingga diambil menjadi topik tugas akhir, rumusan masalah menjelaskan 

mengenai masalah dari latar belakang, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

merupakan solusi yang diberikan untuk menangani permasalahan yang ada, 

metode penelitian digunakan untuk merancang dari pembangunan system, dan 

sistematika penulisan yaitu gambaran mengenai isi laporan tugas akhir. 

 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang definisi ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini, 

seperti landasan teori yang membahas profile perusahaan, sejarah perusahaan 

dan struktur organisasi dari pembangunan system informasi. 



Bab III Metode Penelitian 

Pada bab ini menjelaskan mengenai langkah langkah dalam melakukan 

pembangunan suatu system informasi. 

 

Bab IV Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini berisi semua informasi yang berhubungan dengan rancangan system 

yang diusulkan, rancangan database dan tampilan program yang dibuat. 

 

Bab V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

dan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga tujuan dan 

manfaat dari laporan skripsi ini dapat disampaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


