
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang 

   Setiap instansi pemerintah dan swasta pasti memiliki proses 

pengelolaan surat menyurat yang dikelola oleh bagiannya masing-masing. 

Tanpa surat bearti tidak ada aktivitas yang dapat dilakukan. Surat merupakan 

alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan berbagai informasi dari satu 

pihak ke pihak lain. Informasi yang disampaikan itu dapat berupa 

pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan atau laporan. Melalui surat 

setiap bagian dari organisasi baik yang berada di dalam maupun di luar 

organisasi melakukan komunikasi. Surat yang terdapat pada organisasi 

tersebut berupa surat masuk dan surat keluar. Surat masuk merupakan semua 

jenis surat yang diterima oleh instansi maupun yang diterima dari pihak lain. 

Sedangkan surat keluar merupakan surat yang dikeluarkan oleh instansi.  

Fungsi surat itu sendiri adalah sebagai alat bukti, sebagai alat pengingat 

serta bukti sejarah seseorang ataupun organisasi. Mengingat pentingya surat 

maka surat masuk dan surat keluar harus benar-benar dikelola dengan baik 

dan benar sehingga laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. 

Artinya dalam pengelolaan surat harus dapat disajikan secara cepat, tepat dan 

lengkap dengan tujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam suatu 

instansi. Penanganan surat tersebut tidak boleh ditunda-tunda karena bisa jadi 

surat itu merupakan surat yang penting dan mendesak. Surat-surat tersebut 

nantinya akan disimpan sebagai bahan kerja dalam pencapaian tujuan 

organisasi.  

Pada bagian umum dan rumah tangga Sekretariat Daerah proses 

pengelolaan surat masuk dan surat keluar masih dikatakan kurang optimal 

karena setiap surat masuk dan keluar pendataannya masih secara manual dan 

belum terkomputerisasi. Contohnya pengelolaan surat masuk dan keluar masih 
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dicatat dibuku agenda yang kadang bisa terjadi kesalahan dalam pendataan 

surat-surat tersebut. Pengelolaan surat menyurat yang masih dilakukan secara 

manual dapat membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencarian surat 

tersebut. Serta banyaknya penggunaan kertas dapat menimbulkan 

penumpukan dimeja kerja sehingga bisa saja terjadi kehilangan surat dan surat 

pun tidak terkelola dengan baik. Dalam penelitian ini sistem yang digunakan 

oleh penulis adalah model pengembangan perangkat lunak Fast dan metode 

pengembangan perangkat lunak  berorientasi objek. Oleh sebab itu penulis 

bermaksud mengangkat masalah tersebut dengan judul “Sistem Informasi 

Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Berbasis Web Dengan Model 

Fast Pada Bagian Umum dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bangka ”. 

 

1.2      Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

dibahas adalahBagaimana cara merancang dan membuat sistem informasi 

surat menyurat berbasis web pada Bagian Umum dan Rumah Tangga 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka untuk memudahkan dan mempercepat 

pegawai dalam mengelola surat masuk dan surat keluar.  

 

1.3       Batasan Masalah 

Pada penelitian ini penulis menentukan batasan masalah yang dapat 

ditangani olehpenelitian yang penulis lakukan. Batasan masalah dari 

penelitian meliputi surat yang dikelola oleh bagian Umum dan Rumah Tangga 

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka. Batasan masalah yang akan 

dibahas berupa sistem yang digunakan adalah untuk mengelola surat menyurat 

pada bagian umum dan rumah tangga Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 

Bangka dimulai dari : 

a. Proses Pengelolaan Surat Masuk  

b. Proses Pengelolaan Surat Keluar 

c. Proses Pengisian Memo 
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d. Proses Pengisian Kartu Tanda Terima Surat Masuk 

e. Proses Pengisian Disposisi 

f. Proses Laporan Surat Masuk dan Surat Keluar 

 

1.4      Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian tentang pengelolaan surat masuk dan surat 

keluar pada Bagian Umum dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bangka ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan surat 

menyurat yangmasih dilakukan secara manual. Oleh sebab itu penulis 

membuat rancangansistem informasi surat masuk dan surat keluar berbasis 

web untuk memudahkan pekerjaan pagawai dalam pendataan maupun 

pencarian surat menyurat . 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya sistem yang penulis buat dapat memudahkan pegawai  

SekretariatDaerah Kabupaten Bangka terutama pada bagian umum dan rumah 

tangga untuk lebih mudahmelakukan pekerjaannya dalam pengelolaan surat 

menyurat, kemudian memudahkan dan mempercepat pencarian surat-surat yang 

dibutuhkan oleh instansi sehingga tidak memakan waktu yang lama serta data-

data yang sudah tersimpan lebih jelas dan tertata rapi.Sedangkan manfaat bagi 

penulis yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam 

mengaplikasikan sistem informasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar 

berbasisweb pada bagian umum dan rumah tangga selama penelitian di Kantor 

Sekretariat DaerahKabupaten Bangka.  
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1.5      Sistematika Penulisan 

           Sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bab dan keseluruhan bab ini 

berisi uraian tentang usulan dalam pemecahan masalah secara berurutan. Ini 

adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut sebagai berikut : 

 

BAB 1        PENDAHULUAN 

Pada bab ini adalah penjabaran latar belakang tentang 

masalahyang akan dibahas yaitu dari perumusan masalah, batasan 

masalah, metode penelitian yang akan digunakan, tujuan dan 

manfaat yang dilakukan dalam penelitian sertasistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Pada bab ini dapat dijabarkan tentang definisi 

sistempengelolaanSurat menyurat, Definisi Model 

pengembanganperangkat lunak.Definisi metode serta definisi tolls 

yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. 

 

BAB III     METODELOGI PENELITIAN 

Pada  bab ini penulis menjabarkan tentang motode apa 

yangdigunakan selama penelitian yaitu berupa 

modelpengembangan sistem, metode pengembangan sistem serta 

tolls yang digunakan. 

 

BAB IV     PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menjabarkan tentang profil 

organisasi,Struktur organisasi, tugas dan wewenang , proses 

bisnis, sistem yang berjalan, Analisa masukan dan 

keluaran,identifikasi kebutuhan,  spesifikasi basis 

data.Sertaperancangan sistem yang menggunakan UML 
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seperti(activity diagram , use case Diagram , ERD, LRS, Class 

digaram , squence diagaram). 

 

BAB V       PENUTUP 

 Pada bab akhir ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan atas 

dasar bab sebelumnya dan saran-saran yang ditujukan dalam 

penelitian agar lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


