
BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, maka kemajuan teknologi 

berkembang begitu  pesatnya karena dengan adanya kemajuan teknologi 

maka  banyak  ditawarkan  kemudahan  dalam  melakukan  aktivitas. 

Penyebaran  informasi  yang  dilakukan  oleh  pengguna  informasi  dapat 

dilakukan secara cepat, tepat dan akurat.  Dengan adanya perkembangan 

teknologi  informasi,  maka  dapat  mempengaruhi  kemampuan  pengguna 

informasi  atau  sumber  daya  manusia  dalam  memahami  komponen  – 

komponen yang ada pada teknologi informasi yang diterapkan dalam suatu 

perusahaan ataupun instansi.

Surat  menyurat dalam suatu perusahaan atau instansi  pemerintah 

sangatlah  penting  untuk  menerima  dan  memberikan  informasi  yang 

dibutuhkan baik secara internal maupun eksternal, informasi yang masuk 

ke suatu perusahaan ataupun instansi baik itu secara lisan ataupun tulisan 

maka hendaknya diketahui oleh seorang pimpinan yang akan memberikan 

disposisi terhadap informasi tersebut. Maka dari itu, sekolah dituntut untuk 

bekerja  secara  efektif  agar  dapat  mengikuti  perkembangan  teknologi 

dalam  meningkatkan  operasional  sekolah.  Oleh  karena  itu,  sekolah 

membutuhkan informasi dalam melaksanakan tanggung jawab pada proses 

perencanaan,  pengendalian,  penyajian  data  sehingga  semakin  cepat 

informasi yang disajikan maka semakin baik untuk sekolah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk dapat mengetahui 

informasi surat menyurat pada sekolah SDN 9 Airgegas maka diperlukan 

langkah-langkah dalam pengembangan sistem surat menyurat yang sedang 

berjalan  saat  ini,  maka  dari  itu  penulis  bermaksud  mengambil  judul  “ 

Analisis dan  Perancangan  Sistem  Informasi  Surat  Menyurat  Pada 

SDN 9 Airgegas”.
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2. Perumusan Masalah

Masalah yang ditemui saat ini pada proses surat menyurat yang ada 

di Sekolah SDN 9 Airgegas adalah :

a. Belum adanya sistem yang terkomputerisasi yang dapat membantu 

dalam proses surat menyurat yang ada dalam sekolah.

b. Penyimpanan surat  menyurat  masih  secara  manual  dan  belum 

terkomputerisasi di sistem komputer.

c. Bagaimana  merancang  dan  menerapkan  sistem  informasi  surat 

menyurat pada SDN 9 Airgegas.

3. Batasan Masalah

Dalam memusatkan masalah agar  tidak menyimpang dari  pokok 

pembahasan, maka batasan masalah yang akan di bahas yaitu mengenai 

proses surat menyurat yang ada pada Sekolah SDN 9 Airgegas meliputi 

Surat  Masuk,  Surat  Keluar,  Surat  Pembagian  Tugas  Guru,  Surat 

Permohonan  Cuti,  Surat  Keterangan  Pindah  Sekolah,  Surat  Keputusan 

Penerimaan Peserta Didik Baru, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai 

Tidak  Tetap,  Laporan  Agenda Surat  Masuk dan  Laporan  Agenda Surat 

Keluar.

4. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

a. Agar memudahkan pekerjaan pegawai/tata usaha dalam proses pendataan 

surat menyurat serta mencari data yang diperlukan

b. Agar lebih mudah dalam proses pembuatan laporan baik itu laporan surat 

masuk ataupun surat keluar

c. Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam program studi stara 1

d. Menerapkan wawasan yang telah diterima selama perkuliahan

e. Memberikan kemudahan dalam pencarian data  yang dibutuhkan dengan 

lebih cepat
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5. Metodelogi Penelitian

Metode  penelitian  menggambarkan  bagaimana  cara 

mengumpulkan  data  atau  informasi-informasi  yang  diperlukan  sebagai 

bahan untuk menyelesaikan skripsi adalah sebagai berikut :

a. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara :

1.) Wawancara

Wawancara ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data 

dan  informasi  dalam  bentuk  tanya  jawab  kepada  orang  yang 

terlibat secara langsung atau kepada pimpinan.

2.) Observasi atau pengamatan

Meninjau  dan  mengunjungi  langsung  SDN  9  Airgegas 

untuk mengetahui secara keseluruhan tentang masalah yang akan 

dibahas.

3.) Studi Kepustakaan

Mengumpulkan dan melengkapi data-data yang diperlukan 

melalui buku-buku atau sumber-sumber referensi.

b. Analisa

Salah  satu  pendekatan  pengembangan  sistem  adalah  pendekatan 

analisa  object  oriented.  Pendekatan  object  oriented dilengkapi  dengan 

teknik  pengembangan  sistem.  Kegiatan  yang  dilakukan  pada  tahap  ini 

adalah :

1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu memahami proses bisnis yang 

sedang berjalan guna mengidentifikasi permasalahan yang ada.

2) Analisa  dokumen,  yaitu  menspesifikasikan  masukan  yang 

digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran 

yang  dihasilkan  guna  memahami  kebutuhan  akan  dokumen-

dokumen baru.

Adapun tahapan-tahapan pada analisa sistem antara lain :

1) Activity Diagram
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Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau 

workflow  sebuah proses  bisnis  dan  urutan  aktifitas  didalam suatu 

proses.

2) Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem 

jika dilihat menurut pandangan orang yang berada di luar sistem atau 

actor.

3) Use Case Description

Use case description digunakan untuk mendeskripsikan secara 

rinci mengenai use case diagram.

c. Perancangan Sistem

Tahap  perancangan  sistem  adalah  merancang  sistem  secara  rinci 

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model 

sistem  baru  yang  diusulkan  dengan  disertai  rancangan  database  dan 

spesifikasi program.

Alat-alat  yang  digunakan  pada  tahap  perancangan  sistem  adalah 

sebagai berikut :

1) Class Diagram

Class  diagram menggambarkan  struktur  dan  dan  deskripsi 

class dan obyek beserta hubungan satu sama lain.

2) LRS

LRS  tediri  dari  link-link  di  antara  tipe  record.  Link  ini 

menunjukkan arah dari satu tipe record lainnya.

3) Spesifikasi Basis Data

Spesifikasi Basis Data digunakan untuk menjelaskan tipe data 

yang ada pada model conceptual secara detil.

4) Sequence Diagram

Sequence  diagram untuk  menggambarkan  interaksi  antar 

obyek di dalam dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display, 

dan sebagainya) berupa message yang digambarkan terhadap waktu.
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6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai materi 

pokok dalam penulisan ini, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab  ini  berisi  tentang  latar  belakang,  Rumusan 

masalah,  tujuan  penulisan,  ruang  lingkup/batasan 

masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang konsep sistem informasi, analisa 

dan perancangan sistem berorientasi objek, serta teori-

teori pendukung lainnya yang berkaitan dengan sistem 

yang akan dibahas.

BAB III : PENGELOLAAN PROYEK

Bab  ini  akan  membahas  tentang  PEP,  RAB,  Project  

Charter  sampai  terbentuknya  Gantt  Chart  yang  ada 

pada manajemen pengelolaan proyek sistem informasi.

BAB IV : ANALISA DAN RANCANGAN SISTEM

Bab  ini  menggambarkan  analisa  dan  perancangan 

sistem  yang  diusulkan,  seperti  rancangan  basis  data, 

rancangan class diagram.

BAB V : PENUTUP

Merupakan  bab  terakhir  yang  berisi  kesimpulan  dari 

pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga saran-saran 

dari penulis.
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