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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan berbagai macam kegiatan di suatu instansi atau organisasi, 

kebutuhan akan teknologi informasi saat ini merupakan suatu kebutuhan yang 

sangat penting. Perkembangan teknologi saat ini telah merubah pola kerja 

manusia menjadi semakin efektif dan efisien dalam melakukan suatu 

pekerjaan terutama dalam pengolahan data. Hampir semua bidang saat ini 

telah menerapkan teknologi informasi dalam setiap pengembangannya. 

Bahkan hampir setiap aspek di dalam kehidupan saat ini telah menggunakan 

dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah manusia dalam 

mendapatkan informasi, dan memberikan kemudahan bagi manusia dalam 

melakukan segala hal. Hal ini memberikan gambaran bahwa perkembangan 

teknologi pada era globalisasi saat ini telah berkembang pesat dalam tujuan 

memenuhi kebutuhan manusia dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 

perkembangan teknologi saat ini mempunyai peranan penting dalam berbagai 

bidang salah satunya instansi pemerintahan. 

Kebutuhan akan informasi yang cepat dan tepat untuk menyajikan data-

data yang lengkap dan akurat sangat dibutuhkan oleh instansi pemerintahan, 

salah satunya Kantor Kelurahan Rawa Bangun Kota Pangkalpinang. Kantor 

Kelurahan Rawa Bangun Kota Pangkalpinang sebagai salah satu kantor 

pemerintah daerah di Kota Pangkalpinang yang memiliki tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan 

masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta lingkungan hidup dalam 

satu wilayah kelurahan yang berada di wilayah kerja kelurahan. Kegiatan di 

Kantor Kelurahan Rawa Bangun Kota Pangkalpinang tidak lepas dari kegiatan 

surat menyurat. Namun kegiatan ini belum dilaksanakan secara optimal karena 

staf pelayanan masih sangat kurang, sehingga pengelolaan surat menjadi 

lambat. Selain itu, dalam mengelola surat-menyurat masih dikerjakan secara 
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manual yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel, Microsoft Word, buku 

register, bahkan grup WhatsApp. 

Dengan sistem yang masih manual seperti ini akan menimbulkan beberapa 

kendala seperti surat-surat yang masuk akan menumpuk tanpa adanya 

pengelolaan yang baik sehingga surat-surat yang menumpuk dan tidak tertata 

akan mengganggu kegiatan di Kantor Kelurahan Rawa Bangun Kota 

Pangkalpinang. Selain itu, surat-surat yang tidak dikelola dengan baik akan 

tercecer, rusak, bahkan hilang. Tentunya setiap instansi pemerintahan sangat 

membutuhkan sistem informasi yang dapat mempermudah aktivitas kerja 

sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk itu penulis bermaksud ingin 

mengangkat masalah tersebut dan membuat sebuah sistem informasi dengan 

judul “SISTEM INFORMASI PELAYANAN SURAT DI KANTOR 

KELURAHAN RAWA BANGUN KOTA PANGKALPINANG 

BERBASIS WEB” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang dapat diambil adalah “Bagaimana merancang dan 

mengimplementasikan sistem informasi pelayanan surat di Kantor Kelurahan 

Rawa Bangun Kota Pangkalpinang dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan MySQL.” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada agar tidak menyimpang dari pokok 

pembahasan, maka batasan masalah yang akan dibahas pada perancangan 

sistem ini yaitu: 

1. Penulis melakukan riset hanya menyangkut tentang sistem informasi 

pelayanan surat di Kantor Kelurahan Rawa Bangun Kota Pangkalpinang. 

2. Jenis surat yang akan diimplementasikan pada sistem informasi ini adalah, 

Surat Keterangan Tidak Memiliki Rumah, Surat Keterangan Usaha, Surat 

Keterangan Domisili Perusahaan, dan Surat Keterangan Domisili. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini penulis buat untuk membantu pekerjaan staf 

pelayanan surat di Kantor Kelurahan Rawa Bangun Kota Pangkalpinang agar 

dalam pengelolaan dan penyajian informasi administrasi surat menyurat yang 

selama ini dilakukan secara manual dapat dipermudah dengan dibuatnya 

rancangan sistem informasi yang terkomputerisasi. 

Dengan adanya sistem informasi yang terkomputerisasi ini, maka 

diharapkan dapat mendukung tercapainya manfaat sebagai berikut: 

1. Mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi dalam proses pelayanan 

surat di Kantor Kelurahan Rawa Bangun Kota Pangkalpinang. 

2. Mengetahui cara membangun sebuah sistem informasi pelayanan surat 

berbasis web. 

3. Menghilangkan sistem manual dalam proses pelayanan surat yang 

membutuhkan waktu lama. 

4. Membantu instansi untuk menunjang kelancaran aktivitas dan 

meningkatkan efektifitas dalam proses pelayanan surat. 

5. Memudahkan pelayanan surat kepada warga yang membutuhkan dengan 

cepat dan akurat. 

6. Dokumen-dokumen keluaran yang dihasilkan lebih berkualitas dan 

informatif. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan gambaran secara umum 

mengenai skripsi yang penulis lakukan. Kejelasan mengenai penulisan hasil 

skripsi ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang masalah yang akan dibahas, perumusan 

masalah, ruang lingkup atau batasan masalah, tujuan dan manfaat 

dilakukannya penelitian, dan sistematika penulisan laporan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori-teori pendukung judul yang berisi tentang konsep 

dasar sistem, konsep dasar informasi, konsep dasar sistem informasi, 

pengertian website, model pengembangan sistem, metode penelitian 

pengembangan sistem, alat bantu pengembangan sistem, dan tinjauan 

penelitian terdahulu. 

  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu model pengembangan sistem, 

metode penelitian pengembangan sistem, dan alat bantu pengembangan 

sistem. Pada bab ini juga dituliskan kerangka penelitian. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tinjauan umum yang berisi tentang gambaran umum 

objek penelitian disertai dengan struktur organisasi, tugas dan wewenang. 

Pada bab ini juga berisi analisa proses bisnis, activity diagram sistem berjalan, 

analisa dokumen keluaran, analisa dokumen masukan, identifikasi kebutuhan, 

package diagram, use case diagram sistem usulan, deskripsi use case, entity 

relationship diagram (ERD), transformasi ERD ke LRS, logical record 

structure (LRS), transformasi LRS ke tabel relasi, spesifikasi basis data, class 

diagram, rancangan keluaran, rancangan masukan, rancangan layar, sequence 

diagram, dan deployment diagram. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 


