
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Salah satu kebutuhan yang sangat besar akan teknologi informasi sekarang ini 

adalah kebutuhan akan sistem informasi. Berkembangnya teknologi informasi dan 

sistem informasi yang demikian pesat di era globalisasi sekarang ini telah 

membuat hampir semua aspek kehidupan tidak dapat terhindar dari penggunaan 

perangkat komputer.Setiap organisasi, perusahaan maupun lembaga pendidikan 

sekolah, dapatdipastikan mempunyai suatu unit khusus yang bertugas dalam 

bidang administrasi. Dengan kata lain setiap organisasi, perusahaan maupun 

lembaga pendidikan sekolah pasti memerlukan suatu unit yang mengelola segala 

sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan administrasi yang pada akhirnya 

akanberhubungan dengan kegiatan kearsipan.  

    Jadi kegiatan administrasi pada dasarnya adalah menghasilkan, menerima, 

mengolah dan menyimpan berbagai surat, laporan, formulir dan sebagainya. 

Penggunaan media elektronik diharapkan dapat membantu pihak pengelola arsip 

untuk dapat mengelola arsipnya secara efektif dan efisien. Dengan menggunakan 

media elektronik dalam pengelolaan arsip akan diperoleh manfaat kecepatan, 

kemudahan dan hemat. Maksud dari kecepatan disini adalah melalui penggunaan 

media elektronik maka proses pencarian, penemuan, pendistribusian dan 

pengolahan data dilakukan dalam waktu yang singkat. Maksud dari kemudahan 

penggunaan media elektronik adalah kemudahan dalam 2 hal pencarian, 

pendistribusian dan pengolahan data, yang dimaksud hemat dalam penggunaan 

media elektronik bahwa bisa mengurangi tenaga, pikiran dan menghemat biaya 

dalam pengelolaan arsip.  

     Dengan alasan tersebut maka pada masa sekarang banyak organisasi/instansi 

yang menggunakan media elektronik dalam pengelolaan arsip, mulai dari yang 

sederhana sampai yang canggih. Pada SDN 6 Simpang Katis mengalami kesulitan 

dalam pengelolaan menerima dan menyimpan berbagai surat, laporan, formulir 



dan sebagainya. Bagian Tata usaha (TU) adalah salah satu bagian dari SDN 6 

Simpang Katis. Unit kerja ini mengelolah arsip-arsip sebagai hasil akhir dari 

kegiatan administrasi. Salah satu jenis arsip yang dikelola adalah berkas-berkas 

surat. Berkas ini belum dilakukan secara elektronik. Oleh sebab itu penulis 

melakukan riset tentang Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pengarsipan 

Surat Masuk dan Surat Keluar di SDN 6 Simpang Katis. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

 Dari uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan permasalahan yaitu : 

1.2.1.Identifikasi  Masalah 

a. Proses pencatatan surat masuk dan keluar masih bersifat manual. 

b. Penyimpanan data yang masih berupa dokumen atau arsip-arsip, 

sehingga dalam proses pencarian data menjadi lambat dan rentang 

sekali hilang ataupun rusak. 

c. Proses pembuatan laporan yang memerlukan waktu yang cukup lama 

karena proses pembuatan laporan yang masih manual. 

d. Belum adanya pemanfaatan teknologi yang modern yaitu sistem 

komputerisasi. 

1.3.Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka batasan masalah dalam pembuatan 

sistem informasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Sistem pengarsipan ini berdasarkan pada arsip yang ada di SDN 6 

Simpng Katis. 

2. Sistem pengarsipan ini hanya membahas masalah surat masuk dan 

surat keluar. 

1.4  Manfaat dan Tujuan penulisan 

a. Tujuan penulisan 

 



1. Merubah sistem lama yang manual menjadi sistem yang baru dimana 

sistem baru ini menggunakan komputerisasi untuk memudahkandalam 

pengerjaanya dan memudahkan pekerjaan. 

b. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. untuk mendukung kelancaran pelaksanaanndan fungsi dalam bidang tata 

usaha (TU) yang efektif dan efisien, meningkatkanpelayanan kebutuhan 

akan informasi yang lebih akurat dan relevan, serta dapatmemahami 

prosedur kerja yang ada di SDN 6 Simpang Katis. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1. Metode Pengembangan Sistem 

Menggunakan  metode waterfall , Rosa A.S dan M. Shalahuddin (2013:28) 

menyatakan, bahwa model Waterfall sering juga disebut model sekuensial 

linier (sequential linear) atau alur hidup klasik (classic life cycle).  Model 

air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara 

sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, 

dan tahap pendukung (support).   

1.5.2 Analisa Sistem 

         Analisa sistem adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

mengumpulkan dan menginterpretasikan fakta, permasalahan dan penggunaan 

informasi yang direkomendasikan untuk memperbaiki sistem. Adapun tahapan 

tahapan pada analisa sistem antara lain: 

1. Activity diagram 

Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja (workflow) 

sebuah program bisnis dan urutan aktivitas didalam suatu proses. 

2. Use case diagram 



Use case diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem yang jika 

dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau actor 

3. Use case description 

Use case description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai usecase diagram. 

1. Perancangan sistem 

     Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model 

sistem baru yang diusulkan dengan disertai rancangan database dan 

spesifikasi program. 

Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem adalah sebagai berikut: 

1). Entity relationship diagram (ERD) 

ERD digunakan untuk menggambarkan untuk menggambarkan hubungan 

antara data store yang ada dalam diagram arus data 

2). Logical record structure (LRS) 

LRS terdiri dari link-link diantara tipe record. Link ini menunjukkan arah 

dari satu tipe record lainnya. 

1. Spesifikasi basis data  

3).Spesifikasi basis data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada 

2. Sequence diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek 

didalam dan disekitar sistem (termasuk pengguna display, dan sebagainya) 

berupa message yang digambarkan terhadap waktu. 

1.6  Sistematika Penelitian 

        Laporan kerja praktek ini disusun dalam bentuk yang terstruktur dan 

sistematis sehingga dapat membantu dan mempermudah pihak yang 



berkepentingan untuk mempelajari sistem yang telah ada. Dan sistematika 

penulisan yang memuat uraian secara garis besar ini setiap bab-bab yang dibahas 

didalamnya sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

                 Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat penulisan, metodelogi penelitian dan sistematika 

penulisan laporan kerja praktek. 

BAB II LANDASAN TEORI  

                    Berisi penjelasan teori-teori yang digunakan dalam membantu proses 

analisa dan desain sistem,yaitu Sistem Informasi, Analisa dan Perancangan, 

History, Bagan Alir Sistem, Data flow diagram serta Entity Relationship 

Diagram. 

BAB IV PEMBAHASAN 

                Berisi penjelasan mengenai perancangan sistem yang digunakan, 

implementasi dari rancangan sistem yang telah dibuat dan evaluasi terhadap 

sistem yang telah diuji coba. 

BAB V PENUTUP 

                   Berisi kesimpulan mengenai sistem yang dibuat berupa sistem 

informasi Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar  SDN 6 Simpang Katis 

untuk memperbaiki dimasa yang mendatang. 

 

 

 

 

 

 


