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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Majunya perkembangan teknologi informasi yang ada sekarang sudah 

menjadi kebutuhan masyarakat biasa maupun disebuah perusahaan dalam 

memanfaatkan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi juga 

sudah tersebar luas didalam instansi pemerintahan untuk mengoptimalkan 

efektifitas dan efisien kerja. Di dalam sebuah instansi seharusnya sudah banyak 

yang menggunakan sistem terkomputerisasi agar tidak terjadinya kehilangan 

berkas – berkas, khususnya di Kantor Kecamatan Riasu Silip masih menggunakan 

cara manual yaitu terlalu banyak tumpukan arsip kertas yang ada sehingga sering 

terjadinya kehilangan berkas yang ada, banyaknya waktu yang terbuang dalam 

proses pencarian data, semakin menumpuknya surat menyurat setiap tahun akan 

menyebabkan tidak terkontrol dengan baik, pengolahan data yanag sudah 

mencapai ratusan maupun ribuan akan merasakan kejenuhan sehingga informasi 

yang didapatkan tidak akurat lagi, keterlamabatan informasi yang diperlukan 

dapat menyebabkan terlambatnya pencapaian tujuan kantor sehingga mengurangi 

perkembangan kantor.  

Pada saat ini didalam instansi pemerintahan agar surat menyurat dapat 

berperan sebagaimana fungsinya perlu dikelola dengan baik dan benar dengan 

menggunakan sistem aplikasi yang memadai agar dapat memaksimalkan kinejra 

para staff, sehingga kegiatan – kegiatan yang dilakukan dan penyajiannya pun 

dapat lebih canggih, handal, cepat, akurat, dan tepat waktu. Dalam pengelolaan 

surat menyurat upaya pemeliharaan surat baik dari segi fisik maupun kerusakan. 

Pencatatan data surat masuk dan surat keluar di buku besar digunakan sebagai 

media penyimpanan data akan mudah rusak dan robek karena digunakan setiap 

hari ada surat masuk dan surat keluar yang harus ditulis. Diharapkan dengan 

adanya penerapan sistem terkomputerisasi dengan fasilitas yang disediakan oleh 
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program aplikasi yang dapat mempermudah dan memperlancar proses pengolahan 

data dalam jumlah besar setelah diolah akan menghasilkan beberapa informasi.  

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem informasi arsip yang dapat 

membantu dan mempermudah pengarsipan surat – surat tersebut. Sistem 

informasi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kemudahan, ketepatan, dan 

kemampuan pencarian data dari surat masuk dan surat keluar yang diarsipkan. 

Berdasarkan uraian diatas, untuk membuat suatu sistem informasi surat menyurat 

berbasis sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan untuk itu penulis 

mengangkat dengan judul “ SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN SURAT 

MENYURAT DIKANTOR KECAMATAN RIAU SILIP BERBASIS WEB” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraialn latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam rumusan masalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara merancang sebuah aplikasi surat menyurat berbasis 

Web? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengolahan surat masuk dan 

surat keluar ? 

3. Bagaimana cara pemanfaatan teknologi sistem yang terkomputerisasi ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan perancangan sistem aplikasi surat menyurat di Kantor 

kecamatan Riau Silip tidak menyimpang, maka batasan masalah adalah sebagai 

barikut : 

1. Sistem yang dibangun menyediakan informasi yang berkaitan dengan 

surat menyurat yang ada di Kantor Kecamatan Riau Silip berbasis Web. 

2. Sistem ini dibuat berdasarkan  data yang ada di Kantor Kecamatan Riasu 

Silip. 

3. Penginputan data surat masuk dan surat keluar dilakukan staff Kantor 

kecamatan Riau Silip. 
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1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat skripsi ini adalah dapat diharapkan membantu Kantor 

kecamatan Riau Silip dalam memperbaiki sistem yang ada dengan harapan 

pengolahan dan penyajian informasi lebih mudah dan cepat.  

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan kinerja dalam bidang surat menyurat agar menjadi 

lebih efektif, cepat, akurat, dan efisien. 

2. Memudahkan mencari data dengan cepat dan tepat. 

3. Diharapkan dapat memperbaiki sistem yang ada. 

4. Kemudahan penggunaan sistem dalam menyediakan laporan – laporan 

dan memenuhi kebutuhan yang ada. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudah pekerjaan dalam pengolahan data surat masuk dan 

surat keluar yang ada di Kantor kecamatan Riasu Silip.  

2. Mempersingkat waktu agar efisiensi kerja mengalami peningkatan. 

3. Memperlancar proses pengolahan data dalam jumlah yang besar. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab yang disusun secara 

berurutan, berikut ini gambaran singkat mengenai beberapa bab adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN :  

Bab ini berisi dan menjelaskan tentang deskripsi umum isi skripsi yang meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian.  
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BAB II LANDASAN TEORI : 

Bab ini berisi tentang landasan teori merupakan tinjauan pstaka, menguraikan 

teori yang mendukung penelitian, dan mendasari pembahasan secara detail. 

Landasan teori juga dapat berupa definisi metode atau tools pengembangan 

perangkat lunak yang berkaitan dengan penelitian.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  : 

Bab ini berisi tentang model dan metode dalam pengembangan sistem. Pada bab 

ini juga dituliskan tools (alat bantu dalam analisis dan merancang ssistem 

informasi). 

BAB IV ANALISA DAN PECANCANGAN SISTEM : 

Bab ini berisi tentang secara rinci struktur organisasi, jabatan tugas dan 

wewenang, analisis masalah sistem berjalan, analisis hasil solusi, analisis 

kebutuhan sistem usulan, Use Case Diagram, Deskripsi use Case, Package 

Diagram, Class Diagram, Deployment, Seqence Diagram, Entity relationship 

diagram (ERD), Tranformasi ERD ke LRS, Logical Record Structure (LRS), 

Tabel/Relasi, Spesifikasi basis Ddata, Indetifiasi Kebutuhan, Analisa Dokumen, 

Analisa Dokumen Keluaran, Analisa Dokumen Masukan, Rancangan Layar.  

BAB V PENUTUP : 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada 

bab – bab sebelumnya dan saran dari penulis bermanfaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


