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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi dan informasi yang cepat, perubahan dan 

perkembangan dalam dunia yang terjadi dewasa ini menimbulkan konflik dalam 

segala bidang kehidupan baik oleh masyarakat secara individu maupun 

masyarakat secara umum. 

Surat masuk surat keluar merupakan salah satu kegiatan administrasi yang 

biasa dilakukan dalam suatu dinas, perusahaan, organisasi atau instansi. Kegiatan 

ini memegang peranan penting dalam segala bentuk administrasi perkantoran 

maupun jenis kegiatan lain yang dilakukan baik sekarang maupun di masa yang 

akan datang. 

UPTD RSUD Depati Hamzah merupakan instansi pemerintah dalam 

bidang kesehatan yang berada dibawah kewenangan Dinas Kesehatan Kota 

Pangkalpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam kesehariannya. Dinas 

ini melakukan berbagai tugas resminya selaku instansi milik pemerintah yang 

telah ditetapkan dalam undang – undang kepemerintahan. 

Proses surat masuk surat keluar yang dilakukan pada UPTD RSUD Depati 

Hamzah Pangkalpinang masih belum terkomputerisasi. Pencatatan masih 

dilakukan secara manual seperti pencatatan surat masuk, pendisposisian, dan 

pencatatan surat keluar. Walaupun demikian sistem yang berjalan tidak 

mengganggu dan menghambat kinerja yang ada. Oleh karena hal tersebut di atas 

maka penulis akan mencoba membuat Sistem Informasi Surat Masuk Surat Keluar 

Dengan Aplikasi website Pada UPTD RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah masalah yang dihadapi, penulis 

merumuskan masalah dengan tujuan memberikan solusi, diantaranya: 

1. Bagaimana membentuk sistem surat masuk surat keluar yang efektif dan  

efesien di UPTD RSUD Depati Hamzah ? 
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2. Apakah dengan Sistem yang akan dibuat dapat diterapkan secara maksimal di 

UPTD RSUD Depati Hamzah dalam mencatat surat masuk surat keluar yang 

dibutuhkan ? 

3. Bagaimana cara mencatat surat masuk surat keluar yang benar di UPTD 

RSUD Depati Hamzah ? 

1.3. Ruang Lingkup/Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembuatan Penelitian yang kurang terarah dan juga 

sekaligus menghemat waktu  maka penulis membuat batasan masalah antara lain : 

1. Membuat Sistem informasi surat masuk surat keluar berdasarkan model FAST  

2. Sistem ini dibuat khusus untuk kepentingan Kepala Uptd, Sekertaris Uptd, 

Staf bagian umum dan Admin. 

3. Membuat Menu Login dan Logout agar sistem lebih aman 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan Manfaat  penulis memilih judul dalam Penulisan Penelitian ini 

adalah : 

1. Mengubah Sistem manual yang ada di UPTD RSUD Depati Hamzah menjadi 

sebuah Sistem berbasis aplikasi website yang lebih mudah untuk digunakan. 

2. Agar mendapatkan hasil yang lebih cepat dan tepat guna mendapatkan 

Laporan Surat Masuk Surat Keluar di UPTD RSUD Depati Hamzah. 

3. Memberikan informasi tentang Surat Masuk Surat Keluar yang ada di UPTD 

RSUD Depati Hamzah. 

4. Mempermudah Staf mencatat Surat Masuk Surat Keluar yang ada di UPTD 

RSUD Depati Hamzah. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penulisan Penelitian ini, maka sistematika 

penulisan ilmiah ini dibagi dalam 5 (Lima) bab, dimana tiap-tiap bab terdiri dari 

beberapa sub-bab yang menerangkan isi bab tersebut, yaitu sebagai berikut : 
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Bab I    PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup / 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II   LANDASAN TEORI 

Berisi tentang tinjauan pustaka, menguraikan teori teori yang 

mendukung judul dan dapat berupa definisi atau model yang langsung 

berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. Pada bab ini juga 

dituliskan tentang tools/software yang digunakan untuk pembuatan 

aplikasi atau untuk keperluan. 

Bab III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang cara cara penelitian berdasarkan model 

pengembangan sistem Perangkat Lunak Menggunakan Model 

FAST(Framework for the Application of Systems Thinking), metode 

pengembangan sistem  berorientasi Objek Analysis Design dan tools 

pengembangan sistem, yaitu: UML(Unified Modelling Language). 

Bab IV  PEMBAHASAN 

Berisi penjelasan tentang gambaran umum objek penelitian disertai 

dengan struktur organisasi, tugas dan wewenang  serta pembahasan 

mengikuti pemodelan pengembangan sistem yang digunakan dan 

Perancangan Tampilan, Struktur menu serta detail dari model, metode, 

dan tools yang digunakan. 

Bab V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan (Hasil yang berhasil diselesaikan sesuai 

ruang lingkup batasan masalah) dan saran (Terhadap masalah yang 

belum terselesaikan sebagai pengembangan dan perbaikan–perbaikan) 

Tentang penelitian. 

 


