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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang masalah 

Surat menyurat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh perusahaan atau 

lembaga pendidikan. Surat yang diterima maupun dikirim oleh perusahaan atau 

lembaga pendidikan memiliki berbagai macam jenis surat dan berjumlah tidak 

sedikit. Bila surat tersebut tidak ditangani secara khusus akan menimbulkan 

masalah pada arus komunikasi dan informasi. Maka dari itu dibutuhkan 

pengelolaan surat masuk dan surat keluar dengan metode dan sistem tertentu 

untuk mengantisipasi masalah tersebut. Kepala subbagian merupakan salah satu 

divisi yang ada di Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota 

Pangkalpinang. Kepala subbagian tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab 

terhadap kegiatan administrasi umum. Administrasi umum berupa pengelolaan 

perkantoran yaitu salah satunya korespondensi atau surat menyurat. setiap harinya 

Kepala subbagian harus melaksanakan kegiatan mengirim dan menerima 

surat.Surat tersebut dari atau ditujukan ke lembaga pendidikan maupun instansi 

lain.  

Proses pengelolaan surat masuk dan surat keluar di Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Pangkalpinang masih dilakukan secara 

manual. Proses tersebut berupa surat masuk ke admin TU dan dilakukan 

pencatatan dengan menggunakan buku jurnal. Sebagai media dalam mencatat 

surat masuk dan surat keluar. Pada pencatatan tersebut yang dicantumkan hanya 

tanggal masuk/tanggal keluar, nomor surat, surat dari/surat kepada dan perihal. 

Surat masuk selesai dicatat dalam buku jurnal oleh admin TU, setelah itu Kadin 

mengisi lembar disposisi dan didisposisikan ke kabid yang tertuju, sedangkan 

surat keluar tidak menggunakan disposisi. Sehingga dalam proses penanganannya 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Berdasarkan permasalahan di atas, admin 

TU memerlukan sebuah aplikasi untuk mengelola surat masuk dan surat keluar. 

Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola surat masuk dan surat keluar yang 
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diharapkan dapat mempermudah proses pengelolaan dengan waktu yang lebih 

singkat dibandingkan dengan metode sebelumnya. 

  

1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana mempermudah proses sistem disposisi di Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Pangkalpinang? 

2. Bagaimana pengembangan sistem disposisi yang ada di Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Pangkalpinang? 

 

1.3 Batasan masalah 

1. Mengembangkan sistem yang baru dalam sistem disposisi surat yang ada di 

Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Pangkalpinang, 

yang masih menggunakan sistem manual dengan sistem yang sudah 

tekomputerisasi dalam penanganan disposisi surat. 

2. Pembangunan sistem disposisi surat di Dinas Kebudayaan, Pariwisata 

Pemuda Dan Olahraga Kota Pangkalpinang  ini menggunakan teknologi 

berbasis Web, dengan model penelitian yang digunakan adalah model 

pengembangan Prototype yang dilakukan dalam 4 tahapan tanpa melakukan 

tahap pengujian sistem dan tools yang digunakan dalam pengembangan 

sistem ini adalah UML (Unified Modeling Language). 

 

1.4 Manfaat dan tujuan Penelitian 

1.4.1 Manfaat penelitian 

1. Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara 

meningkatkan proses sistem disposisi menggunakan model prototype di 

Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Pangkalpinang 

2. Mengefisiensikan cara proses disposisi di Dinas Kebudayaan, Pariwisata 

Pemuda Dan Olahraga Kota Pangkalpinang. 
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1.4.2 Tujuan penelitian 

1. Untuk membantu meningkatkan proses sistem disposisi surat di Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Pangkalpinang  

2. Mengembangkan sistem disposisi yang ada di Dinas Kebudayaan, 

Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Pangkalpinang yang masih 

manual menjadi terkomputerisasi. 

 

1.5 Sistematik Penulisan Laporan  

Untuk memahami lebih jelas laporan-laporan ini, maka materi-materi yang tertera 

pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan 

sistematika penyampaian sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang 

diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan 

skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan 

penelitian. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan 

untuk menguraikan gambaran dari objek penelitian dan analisis dari 

semua permasalahan-permasalahan yang ada dimana masalah tersebut 

akan diselesaikan dengan penelitian ini. Selain itu bab ini juga 

membahas langkah pengembangan aplikasi sistem informasi E-

Disposition yang berbasis web dengan menggunakan model prototype 

dengan metode berorientasi objek dan UML (Unified Modeling 

Language) sebagai tools. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini membahas secara tinjauan umum berisi tentang gambaran 

umum objek penelitian disertai dengan struktur organisasi, tugas dan 
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wewenang. Dan subbab pembahasannya tentang implementasi dari 

aplikasi yang dibuat secara keseluruhan, serta menunjukkan hasil dari 

analisis sampai tahap implementasi dari perancangan aplikasi sistem 

informasi E-Disposition sehingga didapat bukti kuat yang sesuai 

dengan hipotesis yang dilakukan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan 

optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. 


