
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Seiring pertumbuhan disegala bidang usaha dan berorganisasi menuntut 

keefisienan dan kemudahan dalam pengolahan data. Maka diperkenalkanlah 

istilah teknologi informasi dan sistem informasi. Kedua istilah yang sering 

dipertukarkan penggunaannya itu pada intinya memilliki nuansa arti yang sama, 

yaitu bagaimana sebuah organisasi baik berorientasi profit maupun non profit 

berusaha untuk menggunakan perangkat komputer, aplikasi dan sarana 

telekomunikasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

Diantaranya mengenai jumlah data yang banyak,efisensi waktu serta 

pengerjaan dan ketepatan dalam melakukan perhitungan serta frekuensi 

kebutuhan akan informasi atau laporan yang tinggi dan terkini Semua hal 

tersebut mendukung kemajuan dalam bidang usaha dan organisasi.   

    Sistem pengarsipan surat masuk dan surat keluar masih menggunakan 

sistem manual. Dalam memberikan pelayanan yang baik, maka adanya hal ini 

sangat diperlukan sebagai alat bantu dalam menyajikan informasi-informasi 

yang dibutuhkan secara cepat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka 

Penulis akan mecoba merancang “Sistem Pengarsipan Surat Masuk dan Surat 

Keluar Pada Kantor Lurah Kacang Pedang Kejaksaan Pangkalpinang”. 

 

2. Masalah 

Karena sistem pengarsiapan surat masuk dan surat keluar pada kantor 

lurah kacang pedang kejaksaan pangkalpinang, masih dilakukan secara manual, 

dan banyak menemui masalah yang sering dilakukan oleh bagian pengarsipan, 

maka perlu dibenahi  sistem pengarsipan surat masuk dan surat keluar antara 

lain : 

 

 



 
 

a. Sering terjadinya kesalahan dalam pencatatan. 

b. Membutuhkan tempat pengarsipan seperti filing cabinet untuk penempatan 

berkas-berkas atau surat yang ada. 

c. Sulit memperbaharui data-data baik berupa penambahan dan penghapusan 

data. 

d. Kemungkinan lebih besar untuk terjadinya kerusakan atau kehilangan data 

yang penting. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, penulis mencoba memberikan 

solusi dalam kaitannya mengembangkan sistem informasi dengan memanfaatkan 

sarana dan prasarana yang ada.  

a. Diharapkan dengan penerapan solusi yang dihasilkan, beban kerja dapat 

dikurangi, membantu pekerjaan yang lebih cepat, tepat dan akurat, 

memudahkan untuk menyimpan data-data yang penting dengan sistem yang 

ada. 

b. Diharapkan dapat memudahkan dalam mengontrol data masukan dan 

keluaran, sehingga informasi yang dibutuhkan jadi lebih cepat dan akurat. 

 

4. Batasan Permasalahan 

Setiap mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan riset di instansi-

instansi. Penulis melaksanakannya di Kantor Lurah Kacang Pedang Kejaksaan  

Pangkalpinang. Objek penelitian yang penulis lakukan pada Kantor Lurah Kacang 

Pedang Kejaksaan  Pangkalpinang adalah menangani sistem Pengarsipan Surat 

Masuk dan Surat Keluar. 

Agar penyusunan dan pembahasan program aplikasi pendukung sistem 

dapat dilakukan secara terarah dan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan, 

maka perlu diterapkan batasan-batasan dari masalah yang dihadapi. 

Adapun batasan-batasan masalah yang dimaksud diantaranya mencakup 

penelitian tentang sistem informasi Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar. 



 
 

Pembahasan mengenai rekayasa/pembuatan program pengolahan data yang 

dibatasi hanya mengenai data surat masuk dan surat keluar saja. 

 

5. Metode Penelitian 

Metode atau pendekatan yang dipergunakan penulis dalam pelaksanaan 

KKP ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode yang mengusahakan 

penyajian, pengumpulan serta analisis data sehingga dapat memberikan 

gambaran yang cukup jelas mengenai permasalahan yang ada dan dihadapi 

secara nyata pada saat dilakukan pengamatan. 

Teknik pengumpulan data yang diambil untuk mendukung metode 

tersebut adalah: 

a. Teknik Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mempelajari dalam 

melakukan penilaian berdasarkan konsep teoritis terhadap dokumen-

dokumen perusahaan/instansi dimana penulis melakukan riset, khususnya 

dengan masalah yang dihadapi. 

b. Studi Kepustakaan yaitu suatu penelitian yang bersifat teoritis, dimana 

penelitian dilakukan dengan mencari data berbagai buku pengetahuan dan 

sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

c. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan meminta penjelasan 

secara langsung dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung 

dengan sistem informasi permasalahan yang penulis dapat menggali 

keterangan tentang permasalahan yang penulis batasi melalui tanya jawab 

secara lisan atau tertulis di Kantor Lurah Kacang Pedang Kejaksaan 

Pangkalpinang. 

d. Analisa Terstruktur yaitu dalam menganalisa laporan ini metode yang 

digunakan adalah pendekatan terstruktur yaitu dengan menganalisa data 

dengan cara membuat diagram konteks, diagram overview dan diagram rinci. 

e. Perancangan Terstruktur yaitu dengan spesifikasi rancangan masukan, 

proses keluaran, implementasi sistem, maka akan dibuat perancangan dalam 

bentuk bagan terstruktur beserta spesifikasi modulnya. 



 
 

6. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan ruang lingkup permasalahan ini, dan agar mendapatkan 

gambaran yang jelas dan singkat mengenai sistem informasi Pengarsipan Surat 

Masuk dan Surat Keluar. Penulisan Laporan KKP pembahasan yang akan 

dilakukan terdiri dari 5 (lima) BAB yang yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang, masalah, tujuan penulisan, 

ruang lingkup/pembatasan masalah, metode penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori tentang analisa dan 

perancangan serta teori-teori yang dipergunakan dalam pembuatan 

rancangan sistem pengolahan data pengarsipan surat masuk dan 

surat keluar. 

BAB III : ANALISA SISTEM 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan organisasi, dekomposisi 

fungsi, analisa batasan sistem, analisa kebutuhan, analisa keluaran, 

analisa masukan, analisa proses, analisa data, identifikasi 

kebutuhan, usulan pemecahan masalah. 

BAB IV : RANCANGAN SISTEM 

Bab ini memuat tentang rancangan basis data, spesifikasi basis data, 

bagian terstruktur, spesifikasi modul, rancangan keluaran, 

rancangan masukan, rancangan tampilan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dari isi laporan yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya serta saran yang penulis ajukan 

sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi mengenai 

pengolahan data pengarsipan surat masuk dan surat keluar serta 

saran-saran mengenai Amik Atma Luhur selama penulis melakukan 

studi. 


