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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam suatu perusahaan atau organisasi kebutuhan akan teknologi informasi 

merupakan suatu kebutuhan yang sangat vital. Salah satunya masalah pengelolaan 

surat. Pengelolaan surat dalam suatu perusahaan memegang peranan penting dalam 

proses administrasi. Hal yang sama juga dialami oleh bagian administrasi PT PLN 

(Persero) Area Bangka. 

Untuk sistem surat menyurat yang dilakukan selama ini oleh pihak 

administrasi PT PLN (Persero) Area Bangka masih manual yang menyebabkan 

tidak efektif dan efisien. Untuk mempermudah pihak PT PLN (Persero) Area 

Bangka dalam sistem surat menyurat yang mudah dan efisien, maka diperlukan 

sistem berbasis website.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model FAST (Framework for the 

Apllication of System Thinking). Model FAST ini dipilih karena model ini 

mendukung sistem pengembangan. Dengan model ini, diharapkan sistem berbasis 

website ini dapat membantu bagian administrasi dalam pembuatan surat menyurat. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil judul “ Optimasi Surat 

Menyurat Berbasis Web Dengan Framework Fast Pada PT PLN (Persero) Area 

Bangka ”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana cara Meminimalisasi kesalahan dan kehilangan data dalam 

pembuatan surat menyurat ? 

2. Bagaimana cara menerapkan model FAST (Framework for the Apllication of 

System Thinking) dalam sistem surat menyurat yang berbasis website ? 
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3. Bagaimana cara melakukan proses pembuatan sistem surat menyurat berbasis 

website secara efisien dan tidak membutuhkan waktu yang lama ? 

4. Bagaimana cara melakukan penyimpanan data yang membutuhkan tempat 

dengan menggunakan database ?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Ada beberapa batasan yang dipergunakan untu penyelesaian masalah dalam 

penelitian ini, antara lain : 

1. Penelitian ini membahas surat menyurat. 

2. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model FAST (Framework for the 

Apllication of System Thinking). 

 

1.4 Metodologi  Penelitian 

Model yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan Model 

FAST (Framework for the Apllication of System Thinking, Metode OO (Object 

Oriented) dan metode struktur data. Tools menggunakan UML (Unified Modelling 

Language). 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat 

Adapun beberapa tujuan dan manfaat penelitian ini bagi PT PLN (Persero) 

Area Bangka adalah sebagai berikut : 

1. Meminimalisasi kesalahan dalam pembuatan surat menyurat.  

2. Mempercepat dalam melakukan pelaporan hasil dari surat menyurat. 

3. Mempermudah kepada bagian administrasi PT PLN (Persero) Area Bangka 

dalam pembuatan surat menyurat. 

4. Membuat penyimpanan data-data surat menyurat dengan menggunakan  

database. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan skripsi ini bertujuan agar proses pembuatan 

laporan secara terstruktur sehingga mudah dipahami. Adapun sistematika dalam 

penulisan laporan skripsi ini yaitu sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Di bab pendahuluan akan dijelaskan secara singkat gambaran umum 

skripsi ini, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan. 

 

BAB I   LANDASAN TEORI 

Pada bab Landasan Teori berisikan tentang teori penunjang yang 

berkaitan dengan  permasalahan yang dibahas antara lain teori 

tentang hasil penelitian yang berhubungan dengan surat menyurat 

atau teori pendukung lainnya dan penelitian terdahulu yang berasal 

dari jurnal ilmiah, buku, dan referensi yang digunakan maksimal 10 

tahun yang lalu. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab Metodologi Penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu 

model, metode penelitian, tools pengembangan sistem (alat bantu 

dalam analisis dan rancangan sistem informasi) dan tahapan metode 

FAST (Framework   for the Apllication of System Thingking) pada 

PT PLN (Persero) Area Bangka. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi sejarah, visi dan misi, tugas pokok, struktur 

organisasi, hak dan wewenang, deskripsi objek penelitian,  analisis 

data, hasil dari pembahasan permasalahan yang diangkat dan 

implementasi serta pengujian sistem. 
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BAB V  PENUTUP 

Bab penutup berisikan keismpulan dari pembahasan dan saran-saran 

yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya agar nantinya mampu 

meningkatkan sistem keadministrasian surat menyurat di PT PLN 

(Persero) Area Bangka. 

LAMPIRAN 

  Berisi lampiran-lampiran yang digunakan 

 


