
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Pada era persaingan bebas seperti saat ini, kecepatan pengolahan dan 

penyampaian informasi memiliki peran yang sangat penting bagi setiap instansi, 

terutama instansi yang memiliki tingkat rutinitas yang tinggi dan memiliki banyak 

data yang harus diolah. Banyaknya 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). Perkembangan teknologi dan ilmu informatika yang sangat pesat 

mendorong masyarakat baik kelompok maupun perorangan, instansi pemerintah 

maupun swasta, untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dan ilmu 

informatika tersebut. Keunggulan komputer dalam memproses data akan 

meningkatkan efektifitas, produktifitas, serta efisiensi suatu aplikasi. Demikian 

halnya dengan pemerintah yang terus melakukan perubahan dan terobosan 

menyesuaikan dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi tugas – tugas yang 

ada, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih memadai bagi masyarakat.  

Selama ini, di SMP Muhammadiyah Pangkalpinang, dalam pengelolaan 

surat masuk dan surat keluar masih menggunakan prosedur – prosedur kerja 

manual yang cukup memakan banyak waktu dan tenaga. Dengan cara manual itu 

masih sering timbul permasalahan – permasalahan yang membuat data sulit untuk 

dikelola dengan baik. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah surat tidak 

mudah untuk diketahui keberadaannya. Seringkali terjadi ketika ada pihak yang 

membutuhkan informasi tentang surat yang masuk, petugas kesulitan atau 

memerlukan waktu yang cukup lama untuk memberikan informasi yang 

dibutuhkan, Kesulitan lain misalnya pada suatu saat ada banyak surat yang masuk 

sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mencatat ke dalam buku agenda 



dan juga lembar disposisi. Oleh karena itu untuk memudahkan pengelolaan surat 

masuk dan surat keluar diperlukan suatu sistem komputerisasi yang efektif untuk 

mendukung pekerjaan petugas pengelola surat. Sehingga dalam hal ini penulis 

mengangkat topik tersebut dengan judul “ ANALISA DAN PERANCANGAN 

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI SURAT MENYURAT PADA SMP 

MUHAMMADIYAH PANGKALPINANG DENGAN MENGGUNAKAN 

METODOLOGI BERORIENTASI OBJEK “  

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Secara umum masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengelolaan administrasi surat menyurat pada sistem 

yang berjalan. 

2. Bagaimana merancang dan menerapkan sistem informasi administrasi surat 

menyurat yang membantu pegawai dalam melakukan pelayanan kepada 

masarakat dengan efesiensi waktu dan tenaga. 

3. Bagaimana merancang sistem informasi sebagai pemberian data dan 

informasi secara cepat dan akurat mengenai laporan surat menyurat. 

4. Bagaimana menyimpan data surat menyurat yang telah tersimpan dalam 

sistem informasi administrasi surat menyurat tersebut dapat dicetak sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

1.3  BATASAN MASALAH 

Agar penulisan tugas ini tidak keluar dari masalah yang dirumuskan, maka 

permasalahan akan dibatasi pada :  

1 Perancangan Sistem Informasi Pengolaan Nilai Siswa dikerjakan dengan 

menggunakan Microsoft Visual basic 6.0 sebagai antar muka ( interface ), 

Cystal Report 7.0 sebagai pembuat laporan dan Microsoft Access 2003 

sebagai basis data. 

2.  Aplikasi ini hanya untuk Pengolaan Data Surat Masuk, Data Surat Keluar, 

Data Surat SK, Pengarsipan serta Pembuatan Laporan kepada pimpinan. 

 



1.4  METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian adalah menggambarkan cara mengumpulkan informasi – 

informasi atau data yang diperlukan sebagai bahan referensi dalam penyusunan 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Metode Pengumpulan data  

a. Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung pada instansi untuk mendapatkan suatu gambaran dan 

informasi yang jelas. 

b. Wawancara yaitu pengambilan data melalaui wawancara secara 

lisan/langsung dengan nara sumbernya. 

c. Studi Pustaka diperoleh dengan membaca, mempelajari dan mengutip 

beberapa sumber seperti buku, jurnal, diktat dan lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian. 

d. Jaringan Internet 

Jaringan inteernet untuk mengumpulkan dan melengkapi data – data yang 

diperlukan melalui informasi atau artikel yang berhubungan dengan masala 

yang dibahas. 

 

1.4.2 Analisa Sistem 

Salah satu pendekatan pengembangab sistem adala pendekatan Analisa 

Object Oriented yang dilengkapi dengan alat – alat teknik pengembangan sistem 

sehingga hasil akhirnya akan didapat sistem yang object oriented yang dapat 

didefinisikan dengan baik dan jelas. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini 

adalah : 

a. Menganalisa sistem yang ada, yaitu memahami proses bisnis sistem yang 

sedang berjalan guna mengidentifikasikan permasalaan – permasalahan 

yang ada. 

b. Analisa Dokumen, aitu menspesifikasikan masukan yang digunakan, 

database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan, 

guna memahami kebutuhan akan dokumen-dokumen baru. 

Penulis menggunakan beberapa diagram Unified Modeling language   



(UML) sebagai alat bantu dalam menganalisa sistem untuk mendiskripsikan 

proses bisnis sistem yang sedang berjalan serta mendeskripsikan proses baru yang 

akan dikembangkan diman sistem baru tersebut tentunya dapat memberikan solusi 

– solusi dari permasalahan yang ada serta memenuhi kebutuhan sistem. Beberapa 

diagram tersebut adalah : 

1. Activity Diagram 

Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau workflow 

sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas didalam suatu proses. 

2. Analisa Dokumen Keluaran 

Analisa keluaran adala analisa mengenai dokumen – dokumen keluaran 

yang dihasilkan dari sebuah sistem. 

3. Analisa Dokumen Masukan 

Analisa masukan adala bagian dari pengumpulan informasi tentang sistem 

yang sedang berjalan. Tujuan analisa masukkan adala memahamiprosedur 

berjalan. 

4. Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem jika dilihat 

menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau actor. Use Case 

Diagram juga merupakan deskripsikan fungsi sistem yang akan 

dikembangkan. 

5. Use Case Description 

Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai Use Case Diagram. 

 

1.4.3 Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model sistem 

baru yang ada, sehingga menghasilkan model batu yang diusulkan, dengan 

disertai rancangan database dan spesifikasi program. 

 

 



Alat bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah : 

a. Entity Relationsip Diagram ( ERD ) 

Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan 

antara data store yang ada dalam diagram arus data. 

b. Logical Record Structure ( LRS ) 

Logical Record Structure berasal dari setiap entity yang diubah ke dalam 

bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada diluar kotak dan atribut 

berada didalam kotak. 

c. Relasi 

Relasi digunakan untuk mendefinidikan dan mengilustrasikan model 

conceptual secara terperinci dengan adanya primary key dan foreign key. 

d. Spesifikasi Basis data 

Spesifikasi basis Data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada pada 

model conceptual secara rinci. 

e. Rancangan Dokumen Keluaran 

Rancangan Keluaran merupakan informasi yang akan diasilkan dari 

keluaran sistem yang dirancang. 

f. Rancangan Dokumen Masukan 

Rancangan Masukan merupakan data yang dibutukan untuk mnjadi 

masukan sistem yang dirancang. 

g. Rancangan Layar Program 

Rancangan tampilan mrupakan bentuk tampilan sistem layar komputer 

sebagai antar muka dengan pemakai yang akan dihasilkan dari sistem yang 

dirancang. 

h. Sequence Diagram adalah suatu diagram UML yang memodelkan logika 

dari suatu Use case dengan menggambarkan interaksi berupa pengiriman 

pesan ( message ) antar obyek dalam urutan waktu. 

 

 

 

 



1.5  TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk meningkatkan kinerja dalam bidang penanganan surat menyurat agar 

menjadi lebih efektif, cepat, akurat dan efisien 

b. Menciptakan manajemen surat menyurat yang memanfaatkan tekhnologi 

informasi yang ada, sehingga meminimalisasi kesalahan yang timbul dalam 

penanganan surat menyurat pada lingkungan pada SMP Muhammadiyah 

Pangkalpinang. 

 

1.6  MANFAAT PENELITIAN 

Beberapa manfaat yang dapat diharapkan dengan penerapan Sistem Surat 

Masuk dan Surat keluar ini adalah : 

a. Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang yang dipelajari.  

b. Laporan penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi baru bagi 

pihak lain untuk pengembangan yang lebih baik.  

c. Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi 

kerja pada bagian pengelolaan surat masuk dan surat keluar SMP 

Muhammadiyah Pangkalpinang.  

d. Menggali solusi dengan mengembangkan sistem dan sumber daya yang ada.  

 

1.7  SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Dalam Bab ini menguraikan Latar Belakang, Perumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Metodologi Penelitian, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang 

mendukung penelitian yaitu definisi dan penjelasan 

pustaka-pustaka yang digunakan atau dijadikan referensi 



dalam penyusunan penelitian ini. 

BAB III : TINJAUAN ORGANISASI 

  Pada Bab ini menjelaskan mengenai Profil Sekolah, Visi 

dan Misi, Kegiatan Yang Ada Didalam Sekolah, 

Struktur Organisasi, Tujuan dan Fungsi Instansi Yang 

Terkait Dengan Bidang Kajian.  

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN 

  Bab ini merupakan paparan dari Proses Bisnis, Activity 

Diagram, Analisa Keluaran, Analisa Masukkan, 

Identifikasi Kebutuhan, Use Dase Diagram, Deskripsi 

Use Case Diagram, ERD, Transformasi ERD ke LRS, 

LRS, Tabel, Spesifikasi Basis Data. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini memuat tentang kesimpulan dari apa yang tela 

penulis lakukan dalam skripsi ini, serta memberikan 

saran – saran terhadap analisa dan perancangan yang 

dibuat agar tetap bermanfaat dan bisa digunakan 

seutuhnya dalam proses kerja pada SMP 

Muhammadiyah Pangkalpinang. 


