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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam suatu instansi atau organisasi kebutuhan akan teknologi informasi 

sekarang ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat vital. Sebab sudah banyak 

jalannya suatu manajemen organisasi atau perusahaan dikendalikan dan tidak 

terlepas dari teknologi informasi. Bahkan hanpir semua bidang sekarang ini mulai 

menerapkan teknologi informasi dalam pengembangannya. Hal ini merupakan 

gambaran bahwa pesatnya perkembangan teknologi saat ini, khususnya TI yang 

telah banyak mempengaruhi cara orang dalam bekerja karena mempunyai 

kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh teknologi tersebut yaitu dalam pengolahan 

data dan efisiensi waktu dan tenaga yang digunakan untuk memprosesnya 

dibandingkan menggunakan cara yang lama yaitu secara manual. Bukti untuk ini 

dapat dilihat dengan semakin banyaknya penggunaan komputer yang digunakan 

untuk menyimpan dan mengolah data sehingga menjadi suatu informasiyang 

dimanfaatkan oleh berbagai kalangan yang membutuhkannya. 

 Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan kendala pada suatu sistem 

yang dijalankan secara manual, diantaranya adalah banyaknya jumlah data yang 

harus diolah, kerumitan dalam pemrosesan suatu data, terbatasnya waktu dan 

tenaga yang digunakan dalam mengolah data, dan data yang beraneka ragam. 

Begitu pula dalam sebuah kantor kepala desa dalam mengolah surat menyurat 

masih dikerjakan dengan cara manual, akan terbentur pada kendala seperti yang 

tersebut diatas, sehingga akan mengurangi kinerja suatu instansi. Peranan 

komputer disini akan sangat menunjang sekali dalam menjaga dan memberikan 

dukungan pada sistem agar menjadi lebih baik, seperti : 

a. Dapat menghasilkan informasi yang terjamin. 

b. Memperbaiki atau mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada sistem 

yang dikerjakan secara manual. 

c. Efisiensi dalam segi waktu dan tenaga 
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d. Menjaga keakuratan data. 

Oleh karenanya penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk 

menyusun skripsi dengan judul “ Analisa dan Perancangan Sistem Informasi 

administrasi  Surat Menyurat di Kantor Kelurahan SemabungBaru 

Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang”.Hal tersebutlah yang mendasari 

penulis untuk memilih judul tersebut dan sebagai usaha untuk dapat memberikan 

solusi atau jalan keluar atas kerumitan masalah yang ada didalam Sistem 

Administrasi Surat Menyurat di instansi tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penyusunan skirpsi ini  adalah : 

Bagaimana mengatasi penyimpanan dokumen yang masih menggunakan arsip 

sebagai media penyimpanan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Kegiatan administrasi surat menyurat pada instansi pemerintahan perlu 

mendapatkan perhatian yang sungguh, karena isi dari surat pada sebuah instansi 

akan menjadi sarana pencapaian tujuan dari instansi yang bersangkutan, maka 

dalam memperhatikan surat perlu adanya pengurusan dan pengendalian atas surat. 

Hal itu harus diperhatikan supaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat 

berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

 Dalam memecahkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan, maka pada tugas perancangan sistem ini batasan masalah 

yang akan dibahas yaitu proses Administrasi Surat Menyurat dan di gabung 

dengan Administrasi Kepegawaian Pada Kantor Kelurahan Semabung Baru 

Pangkalpinang dimulai dari : 

a. Penulisan melakukan riset pada Kantor Kelurahan Semabung Baru 

Pangkalpinang. 
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b. Penulisan melakukan Riset hanya menyangkut tentang sistem administrasi 

surat menyurat dan kepegawaian yang ada di Kantor Kelurahan Semabung 

Baru Pangkalpinang. 

c. Rancangan sistem informasi yang dilakukan penulis menggunakan program 

Visual Basic  2008 dan menggunakan database Access 2007. 

d. Sistem yang akan dibuat meliputi : 

1) Pendataan Instansi 

2) Pendataan Bagian 

3) Pendataan Pegawai 

4) Penginputan surat masuk dan Disposisi 

5) Pembuatan Surat Keluar 

6) Pembuatan Surat Tugas 

7) Pembuatan SuratCuti 

8) Pengajuan Mutasi Pegawai 

9) Pencetakan Laporan Surat Masuk 

10) Pencetakan Laporan Surat Keluar 

 

1.4 MetodePenelitian 

Menentukan metode penelitian ini memiliki arti dalam suatu kegiatan 

penelitian. Sejalan dengan itu bahwa dalam suatu penelitian harus menggunakan 

metode yang valid dan terukur. Dengan metode penelitian ini akan memandu 

seorang peneliti mengenai urutan-urutan bagaimana penelitian ini dilakukan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, metode merupakan suatu cara untuk 

memahami alur-alur yang ditempuh dalam penelitian dan didasarkan pada tujuan 

yang hendak dicapai pada suatu penelitian. Berikut ini merupakan  metode yang 

digunakan : 
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1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam proses penelitian ini. Berikut ini adalah metode 

pengumpulan data yang dipakai dalam proses pengumpulan data :  

a. Metode Kepustakaan 

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari, menelaah, dan 

menganalisis data yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal dan sumber 

informasi lain yang mendukung dan berhubungan dengan masalah yang 

dibahas dalam penyusunan skripsiini. 

b. Wawancara  

Wawancara atau mengadakan Tanya jawab langsung kepada pihak-pihak 

yang terkait yang dapat memberikan informasi tentang objek penelitian. 

c. Metode Pengamatan  

Melakukan pengamatan secara langsung ditempat penelitian terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung terutama obyek yang sedang diteliti. 

d. Metode Kearsipan 

Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan arsip yang diperoleh 

penulis dari instansi dalam bentuk dokumen. 

 

1.4.2 Metode Analisis Sistem 

Pendekatan Object Oriented dilengkapi dengan alat-alat teknik 

pengembangan sistem sehingga hasil akhirnya akan di dapat sistemyang berbasis 

object oriented yang dapat didefinisikan dengan baik dan jelas. Kegiatan yang 

dilakukanpadatahapiniadalah : 

a. Menganalisa sistem yang ada, yaitu memahami proses bisnis sistem yang 

sedang berjalan guna mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan 

yangada. 

b. Analisa dokumen, yaitu menspesifikasikan masukan yang digunakan, 

database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan guna 

memahami kebutuhan akan dokumen-dokumen baru.Penulis menggunakan 

beberapa diagram Unified Modeling Language (UML) sebagai alat Bantu 
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dalam menganalisa sistem untuk mendiskripsikan proses bisnis sistem yang 

sedang berjalan serta mendeskripsi konsep sistem baru yang akan 

dikembangkan dimana sistem baru tersebut tentunya dapat memberikan 

solusi-solusi dari pemasalahan yang ada serta memenuhi kebutuhan sistem. 

Beberapa diagram tersebut adalah : 

1) Activity Diagram 

Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau workflow 

sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas didalam suatu proses. 

2) Package Diagram 

Package Diagram merupakan pengelompokan konstruksi konstrksi yang 

memugkinkan untuk mengambil konstruksi tersebut dari UML dan 

mengelompokkan elemen-elemen tersebut secara bersama-sama menjadi 

level yang lebih tingg. 

3) Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem jika 

dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau actor. 

Use Case Diagram juga merupakan deskripsi fungsi sistem yang akan 

dikembangkan. 

4) Use Case Description 

Use Case Description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai Use Case Diagram. 

5) Analisa Keluaran 

Analisa Keluaran digunakan untuk mengetahui dokumen-dokumen apa 

saja yang digunakan sebagai keluaran pada sistem berjalan.  

6) Analisa Masukan 

Analisa Masukan digunakan untuk mendeskripsikan mengenai masukan-

masukan yang dihasilkan melalui proses-proses yang ada didalam sistem 

berjalan. 

 

 

 



6 
 

7) Sequence Diagram 

Sequence Diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam 

suatu urutan waktu. Urutan waktu yang dimaksud urutan kejadian yang 

dilakukan oleh seorang aktor dalam menjalankan suatu sistem. 

 

1.4.3 Metode Perancangan 

Tahap Perancangan Sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model baru 

yang diusulkan, dengan disertai rancangan database dan spesifikasi program. 

Alat Bantu yang digunakan penulis dalam merancang sistem adalah : 

a. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan 

antara data yang saling berhubungan. 

b. Transformasi ERD ke LRS (Logical Record Structure) 

Transformasi ERD ke LRS (Logical Record Structure) adalah sebuah model 

sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram ERD akan mengikuti pola 

atau aturan pemodelan tertentu. 

c. Logical Record Structure(LRS) 

Logical record structure berasal dari setiap entity yang diubah ke dalam 

bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada diluar kotak dan atribut 

berada didalam kotak. 

d. Relasi 

Relasi digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan model 

konseptual secara terperinci dengan adanya primary key dan foreign key. 

e. Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi Basis Data digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada pada 

model konseptual secara detail. 

f. Rancangan Keluaran 

Rancangan Keluaran digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan 

suatu data keluaran yang telah dianalisa atau telah dirancang. 
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g. Rancangan Masukan 

Rancangan Masukan digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu data 

inputan yang telah dianalisa atau yang akan dirancang. 

h. Rancangan Antar Muka 

Perancangan Antar Muka meliputi perancangan struktur menu dan 

perancangan tampilan pada tampilan User. 

i. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam suatu 

urutan waktu. Urutan waktu yang didimaksud urutan kejadian yang dilakukan 

oleh seorang aktor dalam menjalankan suatu sistem. 

 

1.5 Tujuan Penulisan 

 Tujuan penulisan ini diharapkan dapat membantu Kantor Lurah Semabung 

Baru Pangkalpinang dalam memperbaiki sistem yang ada dengan harapan 

pengolahan dan penyajian informasi administrasi suratmasuk dan surat keluar 

yang selama ini dilakukan secara manual dapat dipermudah dengan dibuatnya 

rancangan sistem informasi yang terkomputerisasi. 

 Dengan adanya sistem komputerisasi ini, maka diharapkan dapat 

mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut : 

a. Dokumentasi dan pengarsipan seluruh database yang biasanya lebih dari satu 

lemari sekarang dimungkinkan hanya disimpan dari satu flassdisk atau CD 

sehingga tidak memerlukan tempat yang terlalu luas dan memudahkan 

pendokumentasian dan pencarian data untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan. 

b. Menghilangkan kebiasaan lama dalam proses administrasi surat menyurat 

dengan manual yang membutuhkan waktu lama yang berpindah keteknologi 

informasi yang cepat, tepat dan akurat dalam pelayanannya. 

c. Memudahkan mencari data dengan cepat dan tepat. 

d. Kemudahan pengguna sistem dalam menyediakan laporan-laporan yang 

bermutu serta memenuhi kebutuhan manajemen. 
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e. Dokumen-dokumen keluaran yang dihasilkan lebih berkuallitas dan 

informasi. 

f. Meningkatkan efektifitas dalam pengolahan data agar dapat menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan dengan lengkap serta dapat dihasilkan setiap saat 

jika diperlukan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan perancangan ini terdiri terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan 

bab ini berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian 

berikut ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut : 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Babini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, Metode penelitian, tujuan penulisan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan 

teori-Teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan 

secaraDetail. Landasan teori dapat berupa definisi-definisi atau 

model yang Langsung  berkaitan dengan ilmu atau masalah yang 

diteliti. Pada Bab Ini juga dituliskan tentang tools/software 

(komponen) yang digunakan Untuk pembuatan aplikasi atau 

untuk keperluan penelitian. 

BAB III : PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini menjelaskan secara rinci pengelolaan proyek yang 

Bersangkutan dengan sistem informasi administrasi surat 

menyurat. Dalam bab ini berisi antara lain PEP (Project 

Execution Plan) yang Berisi objective proyek, identifikasi 

stakeholder, identifikasi deliverables, Penjadwalan proyek, RAB 

(RencanaAnggaran Biaya), Struktur Tim Proyek berupa tabel 

RAM (Responsible Assignment Matrix) dan skema/diagram 

struktur, analisa resiko (project risk) dan meeting plan. 
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BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan secara rinci struktur organisasi, jabaran 

tugas dan wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan , 

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan. 

 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan pembahasan 

bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis yang kiranya 

bermanfaat. 

 


