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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Teknologi informasi merupakan salah satu alat bantu penunjang pekerjaan 

disebuah organisasi baik profit maupun non profit. Salah satunya adalah sebagai 

sarana meningkatkan produktivitas kerja para karyawan, sehingga tujuan yang 

akan dicapai organisasi tersebut dapat tercapai secara optimal. Hal ini merupakan 

gambaran bahwa pesatnya perkembangan teknologi saat ini, khususnya Teknologi 

Informasi yang telah banyak mempengaruhi cara orang dalam berbisnis. Bukti 

untuk ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya penggunaan komputer yang 

digunakan untuk menyimpan dan mengolah data sehingga menjadi suatu 

informasi yang dimanfaatkan oleh berbagai kalangan yang membutuhkannya. 

  Ketidakadaan sistem yang terkomputerisasi untuk menampung  

administrasi surat menyurat pada dinas penanaman modal kota Pangkalpinang. 

Dengan masih menggunakan sistem manual maka terdapat banyak kesalahan yang 

terjadi seperti kurang efisienya waktu dan tenaga dalam pengarsipan dan 

administrasi surat menyurat dan pengambilan dokumen. 

 

 Berdasarkan permasalahan diatas, maka diperlukan sarana yang dapat 

meringankan tugas bagian Sekretariat untuk melakukan penomoran dan 

penerimaan surat masuk dan keluar. Salah satu alternatif dari permasalahan ini 

yaitu dengan membuat sistem yang terkomputerisasi tentu akan mempermudah 

hal tersebut. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

“Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Administrasi Surat Masuk Dan 

Surat Keluar Berbasis Website ( Studi kasus Dinas Penanaman Modal 

Pangkalpinang)” yang diharapkan dapat diperolehnya data secara tepat, cepat 

dan lebih efisien terhadap waktu, tenaga, dan biay 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana membuat sistem informasi berbasis website untuk Administrasi 

Surat Masuk dan Surat Keluar pada Dinas Penanaman Modal ? 

b. Bagaimana menghasilkan laporan-laporan yang dapat dihasilkan secara cepat, 

tepat dan akurat ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dikajikan dalam pembangunan sistem informasi 

“Administrasi Surat Masuk Dan Surat Keluar pada Dinas penanaman modal 

pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kota Pangkalpinang”, yaitu sebagai 

berikut : 

 

a. Proses Penataan Surat Masuk 

b. Proses Pendisposisian 

c. Proses Penataan Surat Keluar 

d. Laporan Surat Balas 

e. Laporan Surat Tugas 

f. Laporan Surat Keluar 

 

 

1.4 Manfaat dan Tujuan penulisan 

a. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

Merubah sistem yang berjalan yaitu sistem manual menjadi sistem yang baru 

dimana digunakan komputerisasi agar mempermudah pengerjaannya. 

b. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

Sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang surat 

menyurat yang efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan kebutuhan 
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akan informasi yang lebih akurat dan relevan serta bisa memahami prosedur 

kerja yang ada pada Dinas Penanaman Modal kota Pangkalpinang. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Model Pengembangan Sistem 

Di sini kami menggunakan metode Waterfall, dimana menurut Pressman (205;42) 

metode Waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam 

membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah “Linear Sequential 

Model”. Model ini sering juga disebut dengan  “Classic Life Cycle” atau metode 

waterfall. Model ini termasuk ke dalam model generic pada rekayasa perangkat 

lunak dan pertama kali dikenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1970 

sehingga sering di anggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak di 

pakai dalam Software Engineering (SE). Model ini melakukan pendekatan secara 

sistemtis dan berurutan. 

 

1.5.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode 

Berorientasi Objek dan struktur data. 

 

1.5.3 Alat Bantu Perancangan Sistem 

Alat bantu yang digunakan untuk membuat sistem informasi berbasis website 

yaitu UML(Unified Modeling Language) dimana didalamnya adalah sebagai 

berikut : Class Diagram, Package Diagram, Usacase Diagram, Activity Diagram, 

Sequance Diagram. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui kerangka keseluruhan penulisan kuliah kerja praktek, penulis 

menjabarkan sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

 

 



 

4 
 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada Bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang permasalahan 

yang terjadi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Tenaga Kerja, rumusan masalah, batasan masalah, metodologi 

penelitian, tujuan/manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori yang mendukung judul, 

mendasari pembahasan detail yang dapat berupa definisi atau model 

yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang sedang di teliti 

juga di tuliskan tools atau software yang digunakan untuk membuat 

aplikasi atau keperluan pengertian. 

 

BAB III    ORGANISASI 

Berisi tentang informasi instansi yaitu Kantor Dinas Penanaman 

Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang. 

 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Berisi tentang proses bisnis Activity Diagram, Analisa Keluaran, 

Analisa Masukan, Identifikasi Kebutuhan, Use Case Diagram, 

Deskripsi Use Case, ERD (Entity Relationship Diagram), Transformasi 

ERD ke LRS, LRS (Logical Record Structur), Tabel Spesifikasi Basis 

Data. 

 

BAB V   PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dan saran-saran yang 

diharapkan bermanfaat. 


