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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 SMK Negeri 3 Pangkalpinang adalah merupakan sekolah kejurusan 

kelompok pariwisata di jalan Girimaya Bukit Besar kecamatan Bukit Intan 

Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kompenen 

penting dalam suatu instansi di Indonesia adalah bagian tata usaha, Pada bagian 

tata usaha SMK Negeri 3 Pangkalpinang, surat merupakan sarana penting dan 

rahasia terkait dengan informasi-informasi yang terkandung di dalamnya. 

Ketepatan waktu dalam penerimaan surat baik surat keluar maupun surat masuk 

juga harus diperhatikan, oleh karena itu bagian tata usaha untuk surat masuk dan 

keluar harus dilaksanakan dengan tepat. 

Kegiatan surat-menyurat yang dilakukan oleh bagian tata usaha merupakan 

kegiatan yang penting dalam suatu instansi, Sehingga pada saat ini diperlukan 

suatu sistem informasi pengarsipan surat yang lebih terstruktur agar dapat 

mempercepat pencarian data yang ada. Surat – menyurat tidak dapat berdiri 

sendiri, melainkan erat kaitannya dengan banyak jenis kegiatan lain yang terdapat 

dalam suatu instansi. Kegiatan tersebut seperti jaringan yang saling berhubungan 

antara satu dengan yang lainnya sehingga jaringan tersebut sangat rumit. 

Kegiatan surat-menyurat ini diibaratkan seperti otak manusia, jadi bisa 

dibayangkan apabila otak tersebut tidak ada maka suatu instansi tidak akan dapat 

berjalan. Karena Proses pengarsipan di SMK Negeri 3 Pangkalpinang banyak 

menimbulkan masalah. Seperti proses pengarsipan tidak efisien karena 

membutuhkan banyak tempat untuk penyimpanan dokumen. Akibat terlalu 

banyak, buku tidak cukup untuk disimpan ke dalam lemari sehingga 

membutuhkan lemari baru, bahkan jika sudah tidak ada tempat buku tersebut 

diletakkan secara asal di atas lemari atau meja sehingga ruang kerja menjadi 

semakin sempit dan terkesan tidak rapi. 
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 Hal tersebut juga menyebabkan proses pencarian surat menjadi sulit karena 

letak penyimpanan surat yang tidak beraturan. Oleh karena itu, penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul “Rancang Bangun Pengarsipan Surat 

Menyurat Pada SMK Negeri 3 Pangkalpinang Berbasis Web Menggunakan 

Metode Fast”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi pengarsipan surat menyurat 

berbasis web pada SMKN 3 Pangkalpinang ? 

2. Bagaimana membuat sistem informasi pengarsipan surat menyurat berbasis 

web pada SMKN 3 Pangkalpinang ? 

3. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi pengarsipan surat 

menyurat berbasis web pada SMKN 3 Pangkalpinang? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penyusunan laporan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Sumber data berasal dari SMKN 3 Pangkalpinang. 

2. Data ini dan di proses pada tahun 2020 

3. Untuk membangun system web menggunakan PHP sebagai bahasa 

pemrograman dan MYSQL sebagai basis data. 

4. Jenis data yang diimplementasikan pada sistem pengarsipan surat-menyurat 

ini adalah Surat Perintah Tugas, Disposisi, Agenda Surat Masuk, Agenda 

Surat Keluar, Instansi, Bagian, Pegawai, Kartu Surat Masuk, Kartu Surat 

Keluar. 

5. Tahapan model FAST (Framework for the Application of Sistem Thinking) 

yang digunakan penulis hanya melakukan enam tahapan tanpa adanya 

pengujian. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini dengan adanya sistem komputerisasi, 

maka diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut : 

1.  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan 

mengimplementasikan system informasi Pengarsipan surat menyurat 

berbasis web di SMKN 3 Pangkalpinang. 

2. Untuk menyediakan informasi yang cepat, tepat, akurat mengenai data 

maupun laporan yang dibutuhkan. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah Membantu kinerja pegawai dan 

mempermudah proses pengarsipan surat menyurat di SMKN 3 Pangkalpinang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti membaginya dalam beberapa bab 

agar lebih sistematis dan terarah. Bab bab yang disajikan adalah sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari skripsi yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan tugas 

akhir.  

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori yang 

mendukung judul dan mendasari pembahasan secara detail. Landasan 

teori dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini juga dituliskan tentang 

tools/perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan aplikasi atau 
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untuk keperluan penelitian. Selain itu, disampaikan juga penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum SMKN 3 PANGKALPINANG 

dan yang memuat keterangan-keterangan yang berkaitan dengan masalah 

seperti : profil, struktur organisasi, visi dan misi. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari 

analisis, desain hasil testing dan cara mengimplementasikan. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


