
 

 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi Informasi merupakan salah satu alat bantu penunjang pekerjaan 

disebuah organisasi baik profit maupu nnon profit. Salah satunya adalah sebagai 

sarana meningkatkan produktivitas kerja para karyawan, sehingga tujuan yang 

akan dicapai organisasi tersebut dapat tercapai secara optimal. Hal ini merupakan 

gambaran bahwa pesatnya perkembangan teknologi saat ini, khususnya Teknologi 

Informasi yang telah banyak mempengaruhi cara orang dalam berbisnis. Bukti 

untuk ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya penggunaan komputer yang 

digunakan untuk menyimpan dan mengolah data sehingga menjadi suatu 

informasi yang dimanfaatkan oleh berbagai kalangan yang membutuhkannya. 

Ketidakadaan sistem yang terkomputerisasi untuk menampung pengarsipan 

dan administrasi surat menyurat pada inspektorat daerah bangka belitung 

membuat bagian pengarsipan mengalamai kesulitan. Dengan masih menggunakan 

sistem manual maka terdapat banyak kesalahan yang terjadi seperti kurang 

efisienya waktu dan tenaga dalam pengarsipan dan administrasi surat menyurat, 

pengambilan dokumen, rekap data yang masih kurang rapi, serta penomoran 

dokumen juga masih diragukan kebenarannya. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diperlukannya sarana yang dapat 

meringankan tugas bagian Sekretariat untuk melakukan penomoran, penerimaan 

surat masuk dan keluar, pengarsipan surat, pengagendaan surat serta 

pendistribusian surat masuk. Salah satu alternatif dari permasalahan ini yaitu 

degan membuat sistem yang terkomputerisasi tentu akan mempermudah hal 

tersebut. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

“Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Pengarsipan dan Administrasi 

Surat Menyurat Berbasis Website (Studi Kasus Inspektorat Daerah 

Pangkalpinang)” yang diharapkan dapat diperolehnya data secara tepat, cepat 

dan lebih efisien terhadap waktu, tenaga dan biaya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitan ini adalah : 

1. Bagaimana membuat sistem berbasis komputer untuk mempermudah 

pemberian nomor surat pada bagian arsip surat keluar pada inspektorat ? 

2. Bagaimana merancang dan menerapkan sistem pengarsipan dan administrasi 

surat menyurat guna membantu pegawai dalam melakukan Pencarian data 

surat Secara Cepat dan Akurat ? 

3. Bagaimana pengujian sistem pengarsipan dan administrasi surat menyurat di 

kantor inspektorat daerah ? 

4. Bagaimana Implementasi sistem pengarsipan dan administrasi surat menyurat 

di kantor inspektorat daerah ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Kegiatan pengarsipan dan administrasi surat menyurat pada instansi 

pemerintahan perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena data surat masuk 

dan surat keluar pada sebuah intansi merupakan hal penting bagi instansi tersebut, 

maka dalam memperhatikan data surat masuk dan surat keluar perlu adanya 

pengurusan dan pengendalian atas data surat masuk dan surat keluar tersebut. Hal 

itu harus diperhatikan guna mempermudah pencarian data surat masuk dan surat 

keluar 

 Untuk menghindari penyimpangan dari judul dan tujuan yang sebenarnya 

dan berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah diatas maka 

penulis membuat suatu batasan masalah yaitu : 

1. Perancangan Sistem pengarsipan dan administrasi surat menyurat ini hanya 

membahas mengenai Proses Pendataan Surat Masuk Surat Undangan, Proses 

Pendataan Surat Keluar Surat Perintah Tugas, serta Pendisposisian. 

2. Pengguna Sistem informasi hanya dapat dilakukan oleh bagian Pengarsipan. 
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1.4 Metodologi Penelitian 

1.4.1 Analisa Sistem 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu menganalisa sistem yang ada 

yaitu mempelajari dan mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh sistem yang 

ada. Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang digunakan, 

database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan. 

Adapun tahapan-tahapan pada analisis sistem,yaitu: 

1. Activity Diagram 

Dalam tahap awal ini, activity diagram berjalan digunakan untuk memodelkan 

alur kerja atau workflow sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas di dalam 

suatu proses. 

2. Use case Diagram  

Dalam tahap ini, use case diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat 

sistem yang berjalan jika dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar 

sistem atau actor. 

3. Use Case Description  

Dalam tahap ini, use case description digunakan untuk mendeskripsikan 

secara rinci mengenai use case diagram. 

1.4.2 Perancangan Sistem 

Tahap Perancangan Sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisa yang ada, sehingga menghasilkan model baru yang 

diusulkan, dengan disertai rancangan database dan spesifikasi program objek. 

Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem dan ditambah 

sebagai berikut : 

1. Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD digunakan untuk mengambarkan hubungan antara data store yang ada 

dalam diagram arus data. 

2. Logical Record Structure (LRS) 

LRS terdiri dari link-link diantara tipe record. Link ini menunjukan arah dari 

satu tipe record lain. 



 

 

4 
 

3. Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi basis data digunakan sebagai penyimpanan data yang akan diolah 

lebih lanjut, menghindari duplikasi data, hubungan antar data yang tidak jelas, 

organisasi data, dan juga update yang rumit. 

4. Sequence Diagram 

Menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan disekitar sistem 

(termasuk penggunaan, display, dan sebagainya) berupa message yang 

digambarkan terhadap waktu, sequence diagram terdiri atas dimensi vertical 

(waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). 

5. Class Diagram  

Kelas (inberitance, aggregation and association) dan penjelasan detail tiap 

kelas (method/ fuction / attribute / property). 

 

1.5 Manfaat dan Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan ini diharapkan dapat membantu Kantor Inspektorat Daerah 

Bangka Belitung dalam memperbaiki sistem yang ada dengan harapan pengolahan 

dan penyajian informasi data Surat masuk dan keluar yang selama ini dilakukan 

secara manual dapat dipermudah dengan dibuatnya rancangan system pengarsipan 

yang terkomputerisasi. 

Dengan adanya system komputerisasi ini, maka diharapkan dapat 

mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut : 

1. Merancang dan membuat sistem pengarsipan dan administrasi surat menyurat 

pada kantor Inspektorat daerah bangka belitung dengan website. 

2. Dokumentasi dan pengarsipan seluruh database yang biasanya lebih dari satu 

lemari sekarang dimungkinkan hanya disimpan dari satu flashdisk atau CD 

sehingga tidak memerlukan tempat yang terlalu luas dan memudahkan 

pendokumentasian dan pencarian data untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan. 

3. Memudahkan mencari data surat masuk dan keluar. 

4. Efisiensi waktu dalam pelaksanaan kegiatan proses surat menyurat sehari-hari. 

5. Meningkatkan efektifitas dalam pengolahan data agar dapat menghasilkan 
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informasi yang dibutuhkan dengan lengkap serta dapat dihasilkan setiap saat 

jika diperlukan. 

6. Kemudahan pengguna sistem dalam menyediakan laporan – laporan yang 

bermutu serta memenuhi kebutuhan manajemen. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini 

berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian berikut 

ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  

Menjelaskan tentang latarbelakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, dan tujuan dilakukannya penelitian, 

sistematika penulisan laporan. 

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. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Terdiri dari bahan dan alat, model dan perancangan penelitian, 

langkah-langkah dalam penelitian, metode penelitian yang 

akan digunakan serta analisa hasil sementara dalam penelitian. 

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Bab ini berisi tentang proses bisnis, activity diagram, analisa 

keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, use case 

diagram, diskripsi use case, ERD (Entity Relationship 

Diagram), transformasi ERD ke LRS, LRS (Logikal Record 

Structure), tabel, dan spesifikasi basis data, rancangan 
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tampilan. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan 

pada Bab sebelumnya dan saran-saran dari penulis. 

 


