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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang 

Secara umum salah satu tujuan organisasi adalah berkembang, agar mampu berkembang 

maka organisasi sebagai suatu sistem kerja yang terbentuk dari berbagai ragam aktivitas 

harus saling bekerja samauntuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Suatu organisasi dan 

lembaga apapun jenisnya baik besar maupun kecil pasti mempunyai tujuan yang akan 

dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut setiap organisasi ataupun lembaga tidak lepas dari 

kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi ini dilakukan untuk memberikan pelayanan 

kepada unit-unit kegiatan di dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Aktivitas pelayanan dalam organisasi baik dalam bentuk struktur maupun mekanisme 

kerjanya akan sangat berperan dalam rangka pencapaian mutu dan kelancaran kegiatan 

pelayanan. Dalam upaya memberikan pelayanan, setiap kantor dituntut untuk dapat bertindak 

cepat dan akurat. Kantor harus dapat mengelola secara cermat, tepat dan menghasilkan 

informasiyang dapat digunakan dalam pengelolaan administrasi organisasi.Dalam 

pelaksanaan kegiatan administrasi, kantor diarahkan kepada pencapaian efisiensi dan 

efektivitas kerja. Salah satu pendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi atau 

lembaga secaraefektif dan efisien adalah kelancaran dan ketertiban dalam bidang 

administrasi. 

Untuk mendukung ketertiban dan kelancaran dalam bidang administrasi harus tersedia 

lingkungan kerja yang tepat yaitu lingkungan kerja yang memungkinkan untuk melaksanakan 

pekerjaan dengan nyaman. Alokasi terhadap waktu, biaya dan tenaga dalam mekanisme kerja 

kantor harus diperhitungkan. Banyak organisasi atau lembaga yang kurang memperhatikan 

keberadaan surat dalam lingkungannya. Surat-surat yang masuk sering kali menumpuk dalam 

ruangan tanpa adanya pengelolaan yang baik. Surat yang menumpuk dan tidak tertata akan 

mengganggu kegiatan organisasi atau lembaga. Selain itu surat yang tidak dikelola dengan 

baik akan tercecer, rusak atau bahkan hilang. Masih banyak orang yang beranggapan 

pengelolaan surat merupakan tugas dan tanggung jawab dari unit tata usaha saja. Sehingga 

orang tidak peduli terhadap pengelolaan surat. Suatu organisasi atau lembaga yang memiliki 

aktivitas yang padat sering dihadapkan pada persoalan-persoalan administrasi khususnya 

dalam bidang surat menyurat. Persoalan yang sering terjadi antara lain keamanan surat yang 
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kurang terjamin, banyak surat yang hilang atau rusak. Pengurusan surat memakan waktu 

yang lama, prosedur pengurusan surat kurang jelas dan lain sebagainya.Berdasarkan 

pengamatan pra-survei pengelolaan surat di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan 

oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan surat di kantor tersebut, belum 

diperhatikan dengan serius. 

 Agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan lancar, perlu adanya usaha 

pembenahan dan penyempurnaan dalam pengelolaan surat sehingga berbagai informasi yang 

diperlukan dapat ditemukan dengan waktu yang singkat. Kantor Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu lembaga 

pemerintahan yang dirasa kurang dalam pengelolaan surat, terbukti masih banyak ditemukan 

surat-surat yang berceceran dan tidak terawat. Hal itu sangat mengganggu baik dari segi 

visual ataupun kenyamanaan bagi orang yang melihat. Selain kondisi lingkungan dalam 

kantor yang tidak enak dilihat, juga mengakibatkan suasana kerja yang risih, sehingga dapat 

mengakibatkan terhambatnya kinerja pegawai apalagi dalam bidang administrasi itu sendiri. 

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa pengelolaan surat yang tidak beres dalam 

kegiatan administrasi dapat menimbulkan kelambanan dan bahkan menyebabkan kegagalan 

dalam pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan surat mempengaruhi kelancaran kegiatan organisasi dan kinerja pegawai. Oleh 

karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Pengembangan Sistem 

Informasi Arsip Penomoran Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Sub Bagian Umum Dan 

Kepegawaian Berbasis Web di Dinas ESDM Prov. Kepulauan Bangka Belitung”. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitan ini 

adalah :  

a. Bagaimana perancangan Sistem Informasi manajemen arsip surat masukdan surat 

keluar di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dapat menangani penyimpanan data 

dengan aman dan mudah dalam pencarian? 

b. Bagaimana membuat sistem berbasis komputer untuk mempermudah pemberian nomor 

surat pada bagian arsip surat masuk dan surat keluar? 
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c. Bagaimana pengujian sistem pengarsipan surat masuk dan surat keluar? 

d. Bagaimana Implementasi sistem pengarsipan surat masuk dan surat keluar? 

 
 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang akan dikajikan dalam pembangunan ”Pengembangan Sistem 

Informasi Arsip Penomoran Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Sub Bagian Umum Dan 

Kepegawaian Berbasis Web di Dinas ESDM Prov. Kepulauan Bangka Belitung”,  yaitu sebagai 

Berikut: 

 

a. Perancangan Sistem Pengarsipan ini hanya membahas mengenai Proses Pendataan 

Surat Masuk, Proses Pendataan Surat Keluar, Proses Penomoran Surat, serta 

Pendisposisian. 

b. Pengguna Sistem Informasi hanya dapat dilakukan oleh bagian Pengarsipan. 

c. Agar Informasi dapat untuk diketahui oleh semua pegawai di Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penulisan ini diharapkan dapat membantu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di 

Dinas ESDM prov. Kepulauan Bangka Belitung dalam memperbaiki sistem yang ada dengan 

harapan pengolahan dan penyajian informasi data Surat masuk dan keluar yang selama ini 

dilakukan secara manual dapat dipermudah dengan dibuatnya rancangan sistem pengarsipan 

yang terkomputerisasi. 

Dengan adanya sistem komputerisasi ini, maka diharapkan dapat mendukung tercapainya 

tujuan sebagai berikut : 

a. Merancang dan membuat sistem pengarsipan surat masuk dan keluar Pada Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian di Dinas ESDM prov. Kepulauan Bangka Belitung  dengan 

website. 

b. Dokumentasi dan pengarsipan seluruh database yang biasanya lebih dari satu lemari 

sekarang dimungkinkan hanya disimpan dari satu flashdisk atau CD sehingga tidak 

memerlukan tempat yang terlalu luasdan memudahkan pendokumentasian dan 
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pencarian data untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. 

c. Memudahkan mencari data surat masuk dan keluar. 

d. Efisiensi waktu dalam pelaksanaan kegiatan proses surat vmenyurat sehari-hari. 

e. Meningkatkan efektifitas dalam pengolahan data agar dapat menghasilkan informasi 

yang dibutuhkan dengan lengkap serta dapat dihasilkan setiap saat jika diperlukan. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan ini, pembahasan dan penganalisaannya diklasifikasikan 

secara sistematis ke dalam 5 (lima) bab yaitu : 

BAB I        PENDAHULUAN 

Dalam tahap ini atau bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, 

Rumusan masalah, Batasan Masalah, Tujuan, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

 

BAB II       LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis menerangkan teori-teori yang digunakan sebagai panduan 

yang mendasari pengembangan sistem informasi berbasis Website pada Dinas 

ESDM Prov. Kep. BABEL dimana terdapat kutipan dari buku-buku, sumber 

inertent yang meliputi dari jurnal penelitian terpublikasi maupun makalah dan 

sumber refrensi lainnya yang mendukung penyusunan skripsi. . 

 

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas mengenai model apa yang digunakan dan tahapan-

tahapan apa saja yang digunakan dalam proses penelitian sistem. 

 

BAB IV     ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan perencanaan dalam pengembangan suatu sistem inputan surat 

masuk dan keluar di instansi untuk mendapatkan suatu kemudahan dalam 

pelayanan dan pembuatan laporan. Dalam bab ini ada beberapa uraian yaitu: Proses 

Bisnis, Activity Diagram, Analisa Masukan, Analisa Keluaran, Identifikasi 

kebutuhan, Use Case Diagram, Deskripsi Use Case, ERD ( Entity Relationship 
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Diagram), Transformasi ERD ke LRS, LRS (logical Record Structure),Tabel, 

Spesifikasi Basis Data, Class Diagram, Sequence Diagram, Deployment Diagram, 

Rancangan Layar dan Tampilan Layar. 

 

BAB V       PENUTUP 

Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari apa yang telah penulis lakukan 

dalam menulis Laporan Skripsi ini, serta memberikan saran-saran terhadap analisa 

dan perancangan yang dibuat agar tetap bermanfaat dan bias digunakan seutuhnya 

dalam proses kerja pengolahan data surat masuk dan keluar pada  Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian di Dinas ESDM prov. Kepulauan Bangka Belitung. 

 

 

 

 

 


