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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisai sekarang ini membuat dunia teknologi informasi 

berkembang lebih cepat dan mempengaruhi diberbagai aspek kehidupan. 

Kemajuan dari teknologi dan infomasi merupakan penunjang utama untuk suatu 

instansi atau organisasi guna menghasilkan kinerja yang baik tanpa terkecuali 

instansi pendidikan.

Oleh karena itu, surat menyurat sangatlah penting bagi perusahaan dan 

instansi pemerintah untuk menerima informasi dan memberikan informasi baik 

internal maupun eksternal, jika infomasi itu masuk kedalam perusahaan dan 

instansi, baik berupa lisan (ucapan pemberitahuan), lewat telepone, dan tulisan 

berupa memo atau surat, maka informasi yang masuk dan keluar tersebut hendak 

lah diketahui dan atasan langsung dan segera mungkin pimpinan harus 

memberikan disposisi kepada yang bersangkutan. Apabila informasi itu bersipat 

penting atau segera, maka pimpinan hurus bersifat memberi perintah tindak 

lanjutan mengikuti batas waktu sesuai isi informasi memo dan surat.

Untuk mewujudkan itu semua, maka sekolah dituntut untuk bekerja secara 

efektif agar dapat bergerak mengikuti perkembangan teknologi yang ditangani 

kepala sekolah, karena kepala sekolah bertanggung jawab dalam meningkatkan 

operasional disekolah. Oleh karena itu membutuhkan informasi dalam 

melaksanakana tanggung jawab perencanaan, pengendalian dan penyajian, 

sehinggan semakin cepat tersaji, infomasi tentang surat menyurat semakin baik 

bagi sekolah.

Berdasarkan kondisi yang ada, untuk dapat mengetahuai informasi surat 

menyurat pada sekolah, maka diperluan langkah-langkah untuk mengetahui 

pengembangan sistem surat menyurat yang sedang berjalan saat ini, dengan ini 

penulis mempunyai inisiatif untuk membuat “Analisa Dan Perancangan Sistem 
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Informasi Surat Menyurat pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beruas Bangka 

Barat”

1.2 Perumusan Masalah

Masalah yang ditemui pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beruas adalah 

sebagai berikut :

a. Pelaksanaan operasional sekolah masih kurang efektif dan efisien.

b. Belum adanya sistem terkomputerisasi yang dapat membantu dengan lebih 

cepat dalam menemui semua proses surat menyurat yang ada dalam sekolah.

c. Register dan penyusunan arsip masih manual (ditulis tangan dalam buku 

agenda) tanpa adanya softcopy/ back up data.

1.3 Batasan Masalah

Kegiatan surat menyurat pada instansi pemerintahan perlu mendapatkan 

perhatian yang sungguh,  kerena isi dari surat pada sebuah instansi akan menjadi 

sarana pencapaian tujuan dari instansi yang bersangkutan, maka dalam 

memperhatikan surat perlu adanya pengurusan dan pengendalian atas surat. Hal 

itu harus diperhatikan supaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat 

berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapakn.

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari 

pokok permasalahan, maka pada tugas perancangan sistem ini, batasan yang akan 

di bahas yaitu proses Surat Menyurat Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beruas 

Bangka Barat meliputi :

a. Surat Masuk dan Disposisi

b. Surat Keluar

c. Surat Tugas

d. Surat Kuasa

e. Surat Keputusan

f. Permohonan Cuti

g. Laporan Agenda Surat Masuk 

h. Laporan Agenda Surat Keluar
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1.4 Tujuan penulisan

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari analisa dan perancangan sistem 

informasi surat menyurat pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beruas Bangka Barat 

:

a. Agar mempermudah pegawai dalam melakukan proses pendataan surat 

menyurat, sehingga proses tersebut terkontrol dengan baik

b. Dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh sekolah sebagai bahan referensi 

dasar untuk memperbaiki sistem pendataan surat menyurat yang sedang 

berjalan saat ini.

c. Agar terciptanya menjadi yang lebih baik, efektif dan efisien.

d. Kemudahan pengguna sistem dalam menyediakan laporan-laporan yang 

bermutu serta memenuhi kebutuhan manajemen.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran cara mengumpulkan data informasi-

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

ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu mendapatkan data dengan cara :

a. Observasi

Meninjau dan mengunjungi langsung Madrasah Ibtidaiyah Negeri beruas untuk 

mengetahui secara keseluruhan tentang masalah yang akan di bahas dan 

mencari data-data yang di perlukan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui masalah yang timbul atau dialami 

langsung oleh yang bersangkutan. Dalam kegiatan ini di ajukan pertanyaan 

lisan dalam usaha untuk melengkapi data-data yang diperoleh. Wawancara 

dilakukan terkait dengan sistem informasi surat menyurat yang ada di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beruas.
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c. Pengarsipan berkas  

Mengumpulkan dan melengkapi data-data yang akan diperlukan melalui surat-

surat yang diarsipkan di bagian administarsi surat masuk dan surat keluar.

d. Studi Pustaka

Memepelajari dan mengumpulkan bahan-bahan dari buku petunjuk yang dapat 

menunjang tersusunnya tugas akhir ini, karena buku merupakan salah satu 

sumber dari segala ilmu pengetahuan.

1.5.2 Analisa Sistem

Salah satu pendekatan pengembnagan sistem adalah pendekatan analisa 

object oriented, pendekatan object oriented dilengkapi dengan alat-alat tehnik            

pengembangan sistem yang 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 mempelajari dan mengetahuai apa yang 

dikerjakan sistem yang ada.

b. Menspesifikasi sistem, yaitu menspesifikasi masukan yang diguanakan, 

database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan

Adapun tahap-tahap pada analisa sistem antara lain :

1) Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja proses bisnis dan 

urutan aktivitas dalam suatau proses.

2) Aanlisa Dokumen Keluaran

Rancangan dokumen keluaran merupakan  informasi yang akan dihasilakn 

dari keluaran sistem yang dirancang.

3) Analisa Dokumen Msukan 

Rancangan dokumen masukan merupakan data yang dibutuhkan untuk 

menjadi sistem masukan yang dirancang.
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4) Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem yang jika 

dilihat menurut pandangan orang yang berbeda dari luar sistem.

5) Deskripsi Use Case

Deskripsi use case digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci mengenai 

use case diagaram.

1.5.3 Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasalkan hasil analisa sistem yang ada, sehinagga menghasilakan model sistem 

baru yang diusulkan, dengan disetai rancangan database dan spesifikasi program.

Alat bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem Adalah Class 

Diagram, Logical Record Structure (LRS), Entaity Relationship Diagram (ERD), 

Spesifikasi Basis Data, Squence Diagram.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan  tugas akhir ini disusun dalam beberapa bab, keseluruhan 

bab ini berisi uraian tentang usulan pemecahan malah secara berurutan. Uraian 

berikut ini adalah uraian sinagkat mengenai bab-bab tersebut :

BABI :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, 

metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori tentang konsep sistem 

informasi, analisa dan perancangan sistem berorientasi objek 
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dengan UML, Teori pendukung sesuai dengan tama atau judul 

rancangan sistem

BAB III : PENGELOLAAN PROYEK

Bab ini menjelaskan seacra rinci pengelolaan proyek yang 

bersangkutan dengan sistem informasi surat menyurat. Dalam bab 

ini berisi antara lain : PEP (Project Execution plan) yang berisi 

objective, indentifikasi stakeholders, indentifikasi deliverables, 

penjadwalan proyek, ( yang berisi : work breakdownnstructure, 

melistone, jadwal proyek), RAB ( Recana Aggaran Biaya), 

Struktur Tim Proyek berupa tabel RAM ( Responsible 

Assignment Matrix) dan skma/diagram struktur , analisa resiko 

(project risk) dan meeting plan.

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan secara rinci struktur organisasi, jabaran tugas 

dan wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis 

hasil solusi, dan analisa.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan 

ba-bab sebelumnya dan saran dari penulis yang kira manfaat nya.


