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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini, teknologi merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mengatasi perubahan.Bidang Tekologi Informasi memudahkan manusia dalam 

mengerjakan pekerjaan dan tugas yang harus dikerjakan serta sebagai sarana 

meningkakan produktivitas kerja para karyawan, sehingga tujuan yang akan dicapai 

organisasi tersebut dapat secara optimal.Dalam suatu organisasi peran surat menyurat 

sangat penting, sistem pelayanan surat didalam pelaksanaannya memerlukan informasi 

yang cepat sehingga laporan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal 

ini komputer sebagai media elektronik dapat membantu kegiatan pengolahan data 

tersebut. 

Di Indonesia terutama Bangka Belitung, masih banyak kantor yang belum 

menerapkan sistem terkomputerisasi, salah satunya Kantor Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Bangka Belitung. Sistem di kantor tersebutbisa dikatakan kurang optimal. 

Contohnya, pada saat pelayanan surat masuk masih menggunakan sistem manual yang 

mana setiap surat masuk dan disposisi hanya dicatat menggunakan buku dan disimpan 

dalam filling kabinet. Surat masuk dan disposisi merupakan salah satu kegiatan rutin 

setiap hari, sehingga tanpa adanya sistem informasi yang mendukung pada saat hendak 

menyimpan surat akan memberikan dampak negative pada kantor tersebut apabila surat 

masuk dan disposisi masih dicatat secara manual, maka data tersebut akan sulit di cari 

dan kurang efektif. 

   Dari permasalahan diatas penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut 

sebagai bentuk penyelesaian tugas Kuliah Kerja Praktek  (KKP) dengan judul 

“Perancangan Sistem Informasi Surat Masuk  Berbasis Desktop pada Kantor 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

a. Proses penanganan surat masuk dan disposisi yang masih manual. 

b. Penyimpanan data yang masih berupa arsip – arsip sehingga dalam pencariannya memakan 

waktu yang lama dan berkemungkinan data tersebut hilang atau rusak. 

c. Belum adanya pemanfaatan teknologi yang  berbasis komputerisasi. 
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1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan pada perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian 

ini adalah :  

a. Bagaimana merancang aplikasi surat masuk dan disposisi di kantor Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ? 

b. Menu apa saja yang dibutuhkan dalam racangan layar pada aplikasi tersebut ? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup permasalahan yang dibatasi adalah sebagai berikut :  

a. Aplikasi ini hanya dapat menginput surat masuk dan disposisi  

b. Aplikasi ini hanya dapat menyimpan data surat yang masuk dan disposisi 

c. Aplikasi ini bisa menampilkan laporan  

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat membantu kantor Dinas 

Lingukngan Hidup Provinsi Bangka Belitung dalam merancang sistem surat 

masuk dan disposisi berbasis desktop, antara lain : 

a. Merancang aplikasi untuk surat masuk  

b. Membuat menu yang dibutuhkan untuk pengolahan surat masuk dan 

disposisi 

 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

a. Agar dapat mengolah surat masuk   dengan terkomputerisasi. 

b. Agar kesulitan secara manual selama ini sering terjadi dapat terminimalkan 

dengan adanya aplikasi system surat masuk  yang terkomputerisasi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah mengetahui kerangka keseluruhan penulisan kuliah kerja 

praktek, penulis mengelompokkan materi – materi yang terdapat dalam penulisan kuliah kerja 

praktek menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 
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 Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi mengenai teori – teori yang diambil dari berbagai sumber dalam 

penulisan kuliah kerja praktek, dan teori – teori yang mendukung dalam penulisan 

kuliah kerja praktek. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai metode yangdigunakan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian, penulisan laporan, dan pengumpulan data. 

BAB 1V : ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai analisis sistem yang sedang 

berjalan, analisis keluaran dan masukan, analisis sistem usulan yang digambar 

menggunakan usecase diagram dan dekripsi usecase  diagram. Bab ini penulis juga 

menjelaskan mengenai perancangan sistem yang dibuat,  entity relationship 

diagram(ERD), transformasi ERD ke LRS, spesifikasi basis data, dan rancangan layar 

yang penulis rancang untuk diajukan ke tempat penulis melakukan penelitian 

 


