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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

  Biro Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

merupakan salah satu biro yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. Tugas Biro Perekonomian adalah memberikan pelayanan 

administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dan 

menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas 

dan fungsi di Bidang Perekonomian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 

Perusahaan dan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata, Seni dan Budaya, 

Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Industri, Perdagangan dan 

Pertambangan Umum. Dalam menyiapkan bahan pengkoordinasi, perumusan 

kebijakan penyelenggaran tugas dan fungsi di Biro Perekonomian selalu 

berhubungan dengan surat menyurat baik itu surat masuk dan surat keluar. Surat 

yang masuk ke Biro Perekonomian yang telah mendapat disposisi dari atasan ada 

yang ditindaklanjuti dengan pembuatan surat keluar untuk berkoordinasi dengan 

instansi terkait atau untuk diarsipkan sebagai arsip surat masuk atau surat keluar.   

Banyaknya surat yang masuk dan keluar di Biro Perekonomian yang 

diproses menggunakan sistem manual menyebabkan lamanya waktu yang 

diperlukan untuk memprosesnya sehingga pengambilan kebijakan yang 

merupakan tugas pokok Biro Perekonomian dapat terhambat. Sementara di era 

globalisasi sekarang ini kebutuhan akan informasi semakin tinggi dan terus 

berkembang. Berbagai macam instansi mulai dari instansi pemerintah maupun 

swasta sudah melakukan perubahan sistem yang terkomputerisasi agar dapat 

bersaing dan meningkatkan kualitas kerja yang sangat profesional.  

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti akan melakukan penelitian 

untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data 

yang didapatkan melalui metode observasi langsung ke bagian yang menangani 

surat masuk dan surat keluar yaitu Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian, 

wawancara dan studi pustaka untuk memudahkan membangun sistem. Dari hasil 



 

2 
 

penelitian tersebut, alternatif yang dapat meringankan tugas pada Sub Bagian Tata 

Usaha Biro Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 

proses pengarsipan surat masuk dan surat keluar yang masih menggunakan sistem 

manual yaitu dengan membuat  sistem yang terkomputerisasi. Oleh karena itu 

penulis akan melakukan penelitian dengan judul  “Sistem Informasi Pengolahan 

Arsip Surat pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung”. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang didapat, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: 

1.  Bagaimana membuat sistem berbasis komputer untuk pengolahan arsip surat 

untuk mempermudah dalam penyusunan dan pemberkasan surat ?  

2.  Bagaimana merancang dan menerapkan sistem informasi pengolahan arsip 

surat yang mempermudah pimpinan dalam menyeleksi surat ?  

3.  Bagaimana tingkat efektifitas dan efiensi sistem informasi pengolahan arsip 

surat pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ? 

 

1.3  Batasan Masalah  

Kegiatan pengarsipan surat pada instansi pemerintahan merupakah hal yang 

sangat penting karena berkaitan dengan kinerja instansi tersebut yang memerlukan 

perhatian dan penanganan khusus bidang kearsipan. Hal ini untuk mempermudah 

pencarian data surat masuk dan surat keluar yang menunjang kelancaran tugas 

sehari-hari. 

 

Untuk menghindari penyimpangan dari judul dan tujuan yang sebenarnya juga 

berdasarkan latar belakang permasalahan serta rumusan masalah di atas maka 

penulis membuat suatu batasan masalah yaitu: 

1. Sistem Informasi pengarsipan surat ini hanya membahas Proses Pendataan 

Surat Masuk dan Surat Keluar, Pendisposisian serta Pengarsipan Surat Masuk 

dan Surat Keluar 
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2. Proses pengarsipan ini hanya pada dokumen yang sifatnya tidak rahasia yaitu 

arsip surat masuk dan surat keluar. 

3. Pengguna Sistem Informasi hanya dapat dilakukan oleh bagian pengarsipan. 

4. Sistem Informasi Pengarsipan dirancang berbasis website. 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah untuk menciptakan sistem informasi pengolahan arsip 

surat yang dapat memudah petugas pengarsipan dalam mengarsipkan surat secara 

efektif dan efisien melalui sistem yang terkomputerisasi.  

 

1.4.2  Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:  

1. Memberikan kemudahan kepada petugas pengarsipan dalam proses 

pengolahan arsip surat masuk dan surat keluar yang tepat waktu.   

2. Penyampaikan laporan pengarsipan surat masuk dan keluar secara cepat, tepat 

dan akurat pada atasan untuk mendukung pengambilan keputusan.  

3. Kemudahan pengguna sistem dalam menyediakan laporan yang bermutu serta 

memenuhi kebutuhan manajemen. 

4. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

instansi untuk menunjang kinerja instansi khususnya dan Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya dalam mendukung visi dan misi 

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 

 

1.5    Sistematika Penulisan  

Penelitian ini disusun terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini berisi 

uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Sedangkan 

sistematika dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I  : PENDAHULUAN  

   Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang akan dibahas,  

perumusan masalah, ruang lingkupnya/batasan masalah, 

tujuan/manfaat dilakukannya penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI  

   Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan 

teori-teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan 

secara detail. Landasan teori dapat berupa definisi-definisi atau 

model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang 

diteliti. Pada bab ini juga dituliskan tentang tools/software 

(komponen) yang digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk 

keperluan penelitian. Pada bab ini, uraian teori yang digunakan 

adalah uraian pendukung sesuai dengan topik skripsi yang diambil. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN  

   Bab Metodologi Penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu model, 

metode penelitian, dan tools pengembangan sistem (alat bantu 

dalam analisis dan merancang sistem informasi).  

BAB IV  : PEMBAHASAN   

   Bab ini berisikan tentang proses bisnis, activity diagram, analisa 

keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, usacase 

diagram, deskripsi usacase, ERD (Entity Relationship Diagram), 

Transformasi ERD ke LRS, LRS (Logical Record Structure), Tabel 

dan Spesifikasi Basis Data, rancangan tampilan. 

BAB V  :  PENUTUP  

    Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan 

dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya. 


