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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman era globalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi informasi sangat pesat, sehingga berperan penting pada semua aspek 

kehidupan manusia, terutama kemajuan teknologi, khususnya komputer. 

Komputer merupakan sarana penunjang utama bagi pengguna sistem era modern 

saat ini. Teknologi tersebut memiliki kelebihan sebagai sarana pengolahan dan 

penghematan waktu yang digunakan untuk memprosesnya, dibandingkan dengan 

cara manual sehingga sangat membantu manusia untuk menghasilkan informasi 

yang dibutuhkan dengan baik, cepat, tepat, dan akurat. Sebagai alat pengolahan 

data, komputer dapat meningkatkan kecepatan pekerjaan sehingga dicapai 

efisiensi dan waktu dalam mengolah data.  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah 

merupakan instansi pemerintah dalam bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. Dinas ini melakukan berbagai tugas resminya selaku instansi 

milik pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. 

Seiring kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan akan informasi yang 

cepat, tepat, akurat dan akuntabel, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Dukcapil) Kabupaten Bangka Tengah juga berupaya memberikan informasi 

kependudukan yang akurat di wilayah Kabupaten Bangka Tengah melalui media 

website. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil memberikan pelayanan prima kepada setiap kalangan yang 

memerlukan informasi. 

Pemanfaatan sistem informasi ini merupakan salah satu bukti akuntabilitas 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah kepada 

publik dalam rangka mewujudkan good governance dalam kehidupan berbangsa 
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dan bernegara. Diharapkan upaya ini merupakan langkah maju bagi sektor 

administrasi kependudukan khususnya di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. 

Setiap organisasi atau instansi pasti memiliki arsip untuk disimpan, terutama 

surat masuk maupun surat keluar. Manajemen arsip surat sangat diperlukan agar 

bisa diakses secara efisien dan efektif. Pengelolaan arsip surat harus menerapkan 

manajemen arsip surat. Tugas utama dari manajemen arsip surat adalah menyusun 

data surat masuk dan surat keluar perusahaan dari awal berdiri hingga saat ini. 

Pengarsipan surat masuk dan 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 maupun dimasa yang akan datang. 

Proses pengarsipan surat masuk dan surat keluar yang dilakukan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah masih belum 

terkomputerisasi. Pengarsipan masih dilakukan secara manual seperti pengarsipan 

surat masuk dan pengarsipan surat keluar. Walaupun demikian, sistem yang 

berjalan tidak menggangu dan menghambat kinerja yang ada. Oleh karena hal 

tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Sistem Informasi 

Pengarsipan Surat Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bangka Tengah Berbasis Web”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, masalah 

dirumuskan “Bagaimana membuat Sistem Informasi Pengarsipan Surat pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Berbasis 

Web?”  

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam memusatkan masalah yang ada agar tidak menyimpang dari pokok 

pembahasan, maka masalah yang dibahas dalam melakukan penelitian ini meliputi 

proses pendataan bagian, instansi, pegawai, sifat surat, pendataan surat masuk, 

pembuatan lembar disposisi, pendataan disposisi, pembuatan surat disposisi, 
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pendataan surat keluar, pembuatan surat keluar, pendataan surat tugas, pembuatan 

surat tugas, sampai dengan pembuatan laporan surat masuk, pembuatan laporan 

surat keluar dan pembuatan laporan surat tugas. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem informasi pengarsipan 

surat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah. 

Sedangkan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat: 

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah 

dapat menyimpan semua data pengarsipan surat masuk maupun surat keluar 

secara terkomputerisasi, sehingga kecil sekali kemungkinan adanya 

kehilangan data. 

2. Waktu, biaya, dan tenaga dalam pengarsipan surat, pencarian arsip, rekap 

data yang rapi, serta penomoran surat dapat diminimalkan sehingga 

membuat kegiatan pengarsipan menjadi lebih rapi, mudah, dan cepat. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Secara garis besar, laporan penelitian ini dibagi ke dalam sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

 Pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan 

sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI  

 Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

topik yang diambil, teori-teori mengenai model, metode, dan tools 

yang digunakan, teknik analisis yang digunakan, teori yang 

berhubungan dengan bahasa pemograman yang digunakan dalam 

membangun sistem ini, serta tinjauan penelitian terdahulu. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

 Bab ini membahas mengenai model pengembangan sistem yang 

digunakan, metode pengembangan sistem, dan alat bantu pemodelan 

sistem, yaitu: UML (Unifield Modeling Language), Activity Diagram, 

Use Case Diagram, Package Diagram, Class Diagram, Sequence 

Diagram, dan Deployment Diagram. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan tentang struktur organisasi, tugas, dan wewenang 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka 

Tengah, analisis sistem yang berjalan, meliputi: proses bisnis, Activity 

Diagram, analisa masukan, analisa keluaran, identifikasi kebutuhan, 

Use Case Diagram, dan deskripsi use case, perancangan sistem, 

meliputi: rancangan basis data, berupa Entity Relationship Diagram 

(ERD), tranformasi ERD ke Logical Record Structure (LRS),dan 

LRS, spesifikasi basis data, rancangan layar, Sequence Diagram, Class 

Diagram, dan Deployment Diagram. 

 

BAB V PENUTUP 

 Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari 

pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga saran-saran dari penulis 

yang kiranya dapat bermanfaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


