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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang  

     Sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi 

yang semakin maju mampu mempengaruhi pola pikir manusia untuk 

melakukan perubahan yang cukup besar seiring dengan kemajuan tersebut 

telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan terus 

berkembang. Maka sedikit orang-orang yang telah memanfaatkan peraltan 

teknologi informasi untuk bekerja dengan lebih baik, keuntungan yang lebih 

banyak akan diperoleh pengguna tidak hanya untuk jangka pendek atau 

beberapa saat saja, tetapi untuk jangka waktu panjang dan berkesinambungan, 

sehingga keuntungan dan kelancaran operasional perusahaan dan instansi 

pemerintah sangat mempengarui berkembangnya suatu perusahaan dan 

instansi itu sendiri. 

Oleh karena itu, surat masuk keluar dan pembiayaan perjalanan dinas 

sangatlah penting bagi perusahaan dan instansi pemerintahan untuk 

menerima informasi dan memberikan informasi baik internal maupun 

eksternal. Kelurahan Romodong Indah Kecamatan Belinyu ini membutuhkan 

sebuah sistem aplikasi. 

Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi maka dapat membantu 

menjamin keamanan pengarsipan pada kantor tersebut dan dapat mengurangi 

masalah dalam instansi tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Sistem Informasi Surat Masuk 

Keluar Dan Pembiayaan Perjalanan Dinas  Pegawai Pada Kantor 

Kelurahan Romodong Indah Dengan Metode Berorientasi Objek “. Hal 

tersebut yang mendasari penulis untuk memilih judul tersebut sebagai usaha 

dalam memberikan solusi untuk mengatasi masalah yang ada dalam Kantor 

Lurah Romodong Indah Kecamatan Belinyu. 
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1.2   Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permsalahan yang akan 

dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi surat masuk keluar dan 

pembiayaan perjalanan dinas yang membantu pegawai dalam 

penyimpanan surat tersebut. 

2. Bagaimana cara mengontrol surat masuk keluar dan pembiayaan 

perjalanan dinas dan cara pengarsipan surat yang baik sehingga terjamin 

keamananya. 

3. Bagaimana Merancang sistem informasi sebagai pemberian data dan 

informasi secara tepat dan akurat mengenai laporan surat menyurat. 

 

1.3   Batasan Masalah  

   Agar pembahasan ini lebih terarah dan masalah tidak menyimpang dari 

pokok permasalahan, maka ditetapkan batasan terhadap sistem yang akan di 

teliti, Sehingga masalah yang akan dibahas yaitu proses surat masuk keluar 

dan pembiayaan perjalanan dinas. 

 

   1.4   Metode Penelitian  

      Di dalam melakukan suatu perancangan sistem informasi diperlukan 

adanya suatu metodologi. Metodologi diperlukan sebagai alat bantu untuk 

memudahkan pekerjaan didalam melakukan perancangan suatu sistem 

informasi. Model perancangan sistem yang digunakan penulis dalam 

penyusunan skripsi ini adalah penelitian menggunakan model waterfall yang 

terdiri dari tahapan yaitu : 

a. Analisis kebutuhan perangkat lunak  

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk 

menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami 

perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user, Spesifikasi 

kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu didokumenrasikan. 
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b. Desain  

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada 

desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, 

arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur 

pengkodean. Tahap ini mentranslasi desain agar dapat diimplementasikan 

menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat unak yang 

dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan. 

 

c. Pembuatan Kode Program  

Desain harus di translasikan kedalam program perangkat lunak. Hasil 

dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah 

dibuat pada tahap desain 

 

d. Pengujian 

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara segi lojik dan fungsional 

dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal  ini dilakukan 

untuk meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang 

dihasilkan sesuai dengan yang dihasilkan. 

 

e. Pendukung  (support) atau Pemeliharaan (maiantenance) 

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami 

perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi  

karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian 

atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap 

pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan 

mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang 

sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru.[1] 

 

1.5   Tujuan / Manfaat Penelitian  

       Tujuan adalah  penulisan ini diharapkan dapat membantu Kantor Lurah 

Romodong Indah kecamatan Belinyu dalam memperbaiki sistem, sedangkan 
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manfaat adalah hasil yang didapat setelah tujuan tercapai. Adapun tujuan dan 

manfaat dari dilakukan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan  

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memperbaiki 

sistem yang ada menjadi lebih baik denngan dibuat rancangan sistem 

informasi yang terkomputerisasi. 

 Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi maka diharapkan dapat 

mendukung tercapainya tujuan tersebut :  

a. Memudahkan pegawai dalam mencari data surat masuk keluar dan 

pembiayaan perjalanan dinas dengan cepat dan tepat.  

b. Media penyimpanan yang digunakan lebih baik dan aman. 

c. Menghilangkan kebiasaan lama dengan manual yang membutuhkan waktu 

lama yang berpindah ke teknologi informasi yang cepat dan akurat dalam 

pelayanannya. 

d. Dokumentasi dan pengarsipan seluruh database yang kebiasannya lebih 

dari satu lemari sekarang dimungkinkan hanya disimpan dari satu flasdisk 

atau CD tidak memerlukan tempat yang terlalu luas dan memudahkan 

pencari data untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. 

 

2. Manfaat 

a.  Memberikan pengetahuan tentang sistem layanan informasi       

terkomputerisasi dibandingkan dengan secara manual. 

b. Dapat membantu dan mempercepat dalam merancang sistem informasi. 

c. Penunjang perkembangan ilmu pengetahuan dibidang sistem informasi 

pada instansi tersebut. 

d. Dapat meningkatkan kemampuan dalam merancang suatu sistem informasi 

terkomputerisasi yang dapat memenuhi kebutuhan para pengguna Kantor 

Lurah Romodong Indah.  

e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga lebih cepat dengan adanya 

sistem yang terkomputerisasi. 
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1.6   Sistematika Penulisan 

  Penulisan perancangan ini penulis akan memberikan gambaran yang jelas 

dan singkat tentang keseluruhan bab ini. Yang berisi uraian tentang usulan 

pemecahan masalah secara berurutan. Uraian berikut ini adalah uraian singkat 

mengenai bab – bab tersebut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas latar belakang, masalah, tujuan penelitian, ruang 

lingkup, metodologi penelitian, tujuan/manfaat, sistematika 

penulisan laporan.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-

teori yang mendukug judul, dan mendasari pembahasan secara 

detail, landasan teori dapat berupa definisi-definisi atau model 

yang langsung yang berkaitan dengan ilmi atau masalah yang di 

teliti. Pada bab ini juga dituliskan tentang software/tools 

(kompunen) yang digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk 

keperluan penelitian . 

 

      BAB III   METEDOLOGI PENELITIAN  

 Bab ini membahas mengenai model waterfall, metodologi          

berorientasi objek, dan UML.  

 

      BAB IV    ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini dijelaskan tentag hal – hal yang terkait dengan 

sistem informasi surat masuk keluar dan pembiayaan perjalanan 

dinas pegawai pada kantor kelurahan romodong indah dengan 

metode berorientasi objek yaitu mulai dari proses bisnis, activity 

diagram, analisa keluaran, analisa masukan identifikasi kebutuhan, 
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use case diagram, transformasi ERD ke LRS, LRS, squence 

diagram table sampai spesifikasi basis data. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan oleh 

penulis agar menghasilkan sistem yang akurat dan optimal.  

 

 


