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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Teknologi saat ini sangat berperan penting bagi perusahaan , kantor , 

instansi pemerintah maupun sekolahan yang masih digunakan dalam berbagai 

aktivitas dan pekerjaan. Suatu kantor juga sangat memerlukan bantuan data 

dan informasi untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Cara-cara 

manual mungkin masih saja dapat dipergunakan bila data diolah masih sedikit 

, jika kalau datanya sudah ratusan atau bahkan ribuan tentu saja mengolah 

datanya merasakan kejenuhan dan lama-kelamaan infromasi yang dihasilkan 

mungkin menjadi tidak akurat lagi. Selain itu, keterlambatan informasi yang 

diperlukan dapat menyebabkan tertundanya pencapaian tujuan kantor maupun 

perusahaan dan akhirnya akan mengganggu perkembangan kantor. Makin 

lama makin dirasakan bahwa pengolahan data dengan cara manual semakin 

banyak menunjukkan kelemahan dan diperlukan suatu pengolahan data yang 

lebih canggih yang handal , cepat , akurat dan tepat waktu. 

Pada saat ini prosedur yang diterapkan pada pengarsipan surat masuk dan 

surat keluar pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mulai dari 

proses menerima surat , pembuatan penyimpanan data , hingga verifikasi surat 

semua dilakukan secara konvesional. Disaat pencarian dokumen yang lama 

sulit sebab harus membuka terlebih dahulu data-data lama dan mencarinya 

satu persatu membutuhkan waktu yang sangat lama. 

Apabila arsip yang dimiliki oleh kantor pengelolaanya kurang baik 

ataupun rusak , dapat mengakibatkan menghambat proses pekerjaan 

selanjutnya dikarenakan harus mencari datanya terlebih dahulu. Kemudian 

pencatatan data surat masuk dan surat keluar di buku besar yang digunakan 

sebagai media penyimpanan data akan mudah rusak dan susah ditemukan 

karena hampir setiap hari dipergunakan untuk memasukkan data dari surat-

surat tersebut. Jika ada kesalahan dalam penulisan pun , data harus dihapus 

dengan menggunakan penghapus tinta dan membuat tulisan menjadi agak sulit 
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untuk dibaca. Adapula beberapa surat yang belum disetujui maupun belum 

diketahui oleh pimpinan padahal surat tersebut bersifat penting.  

Untuk itu, dengan beberapa masalah tersebut dibutuhkan suatu sistem 

informasi arsip yang dapat membantu dan mempermudah dalam melakukan 

pengarsipan surat-surat tersebut. Sistem informasi ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemudahan, ketepatan, dan keamanan pencarian data dari surat 

masuk dan surat keluar yang diarsipkan. Berdasaran uraian diatas , Maka 

penulis membuat judul “Sistem Informasi Pelaporan Surat Masuk dan 

Surat Keluar Berbasis Web Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah ( BPPRD) Banga Tengah Dengan Menggunakan Metode OOAD”. 

 

1.2 Rumusan masalah  

Dari uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalahnya 

adalah: 

a. Proses pencatatan surat masuk dan surat keluar yang sedang berjalan 

masih secara manual. 

b. Menghambat proses pekerjaan dalam pencarian data yang masih berupa 

dokumen dan membutuhkan waktu yang lama. 

c. Proses pembuatan laporan masih secara manual. 

d. Kurangnya pemanfaatan teknologi seperti sistem yang terkomputerisasi. 

e. Keterlambatan dalam penyelesaian atau tindak lanjut dari surat yang 

masuk. 

f. Terjadi kesalahan penomoran surat. 

 

1.3 Batasan masalah 

Dalam penulisan ini, penulis membatasi masalah , adapun batasan masalanya : 

a. Penginputan data surat masuk dan surat keluar dilakukan oleh pegawai 

bagian TU Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 

b. Sistem hanya menangani penyimpanan data surat masuk dan surat keluar, 

pembuatan disposisi dan agenda harian. 
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c. Sistem Pengarsipan ini hanya berdasarkan pada data yang terdapat pada 

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 

 

1.4 Tujuan dan manfaat penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang dapat diperoleh dalam penelitian yang dilakukan, 

adalah sebagai berikut:  

a. Untuk memenuhi dan memperbaiki sistem surat masuk dan surat keluar di 

Bagian TU Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang sedang 

berjalan.  

b. Untuk melakukan pengujian aplikasi sistem surat masuk dan surat keluar 

di Bagian TU Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang 

diusulkan.  

c. Untuk mengimplementasikan aplikasi sistem surat masuk dan surat keluar 

di Bagian TU Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya program sistem informasi yang dibuat ini dapat memberi 

masukkan dan mempermudah pegawai di Bagian TU Badan Pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah dalam mengarsipkan data surat masuk dan surat keluar 

sehingga informasi yang ada dalam surat dapat tersampaikan dengan baik, 

memperlancar dalam pengambilan keputusan, dan dapat dipertanggung jawabkan. 

1.5     Sistematika Penulisan 

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini 

berisi uraian  

Tentang ususlan pemecahan masalah secara beurutan. Urain berikut ininadalah 

uraian singkat mengenai bab-bab berikut : 

BAB I    PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang , rumusan masalah, 
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batasan masalah , tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan.  

BAB II   LANDASAN TEORI  

Bab ini berisikan landasan teori merupakan tinjauan pustaka, 

menguraikan teori-teori yang mendukung judul, dan mendasari 

pembahasan secara detail. Landasan teori dapat berupa definisi-definisi 

atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang 

diteliti. Pada bab ini juga dituliskan tentang tools/software (komponen) 

yang digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk keperluan 

penelitian.   

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam 

merancang sistem informasi, metodologi Penelitian terdiri dari 3 bagian 

utama yaitu, metodologi penelitian dan tolls (alat bantu dalam analisis 

dan merancang sistem informasi). 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan secara rinci struktur orgsnisasi, jabatan tugas dan 

wewenang, analisa masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, 

analisis kebutuhan sistem usulan, Use Case Diagram, Deskripsi Use 

Case, Package Diagram, class diagram, deployment, sequence 

diagram, Entity Relationship Diagram (ERD), Tranformasi ERD ke 

LRS,Logical Record Structure (LRS),Tabel/Relasi, Spesifikasi Basis 

Data, Identifikasi Kebutuhan, Analisa Dokumen, Analisa Dokumen 

Keluaran, Analisa Dokumen Masukan, Rancangan Layar. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dan saran – saran yang 
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berkaitan dengan Analisa dan optimalisasi system berdasarkan yang 

telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya diharapkan. 

 


