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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang1.1

Pada saat ini perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang informasi dan

komunikasi sangat cepat membawa pengaruh terhadap banyak kegiatan yang

dilakukan oleh organisasi. Semakin tinggi ilmu komunikasi yang digunakan maka

semakin mempercepat proses penyampaian informasi. Pengaruh dari

perkembangan teknologi tersebut bisa dirasakan oleh berbagai bidang baik dari

akademik maupun non-akademik. Keuntungan yang bisa dirasakan dari

perkembangan teknologi yaitu pengolahan data bisa dilakukan secara cepat, tepat,

dan akurat.

Pengolahan data yang dilakukan secara manual sudah mulai dihilangkan dan

dimodifikasi menjadi sistem yang terkomputerisasi untuk meringankan proses

pengelolahan data supaya bisa dilakukan dengan cepat dan tidak memerlukan

waktu yang lama agar lebih efesien. Selain itu pengolahan dan pengaksesan data

yang tidak menggunakan sistem biasanya hanya dilakukan di satu tempat saja

sehingga bisa menghambat kinerja dari perusahaan atau instansi.

Oleh sebab itu permasalahan yang sering muncul pada sd negeri 15

pangkalpinang adalah saat penerimaan surat masuk dan surat keluar masih

menggunakan sistem manual yang kurang optimal setiap surat masuk maupun

keluar hanya dicatat mengunakan buku dan disimpan didalam map besar yang

diurutkan berdasarkan nomor surat. Dengan masih menggunakan sistem yang

manual maka banyak  kesalahan yang terjadi seperti terjadi penyimpanan yang

tidak beraturan didalam lemari, pengambilan dokumen, surat hilang dan rusak.

Maka dari itu peran komputer sangat menunjang sekali dalam pengolahan surat

masuk dan surat keluar sehingga dapat memberi dukungan pada  system agar

lebih baik. Maka dari itu penulis akan melalukan penelitian dengan judul

“RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN SURAT
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MENYURAT BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE FAST

(STUDI KASUS SD NEGERI 15 PANGKALPINANG)”

Rumusan Masalah1.2

Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka masalah yang akan

dibahas penulis pada penelitian ini adalah “Bagaimana merancang sistem

informasi pengarsipan surat menyurat berbasis web pada SD Negeri 15

Pangkalpinang?”

Batasan Masalah1.3

Dalam memusatkan masalah yang ada agar tidak menyimpang dari pokok

pembahasan, maka masalah yang dibahas dalam melakukan penelitian ini meliputi

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

keluar, proses agenda surat masuk, prose agenda surat keluar, surat tugas, sampai

dengan pembuatan laporan surat masuk dan pembuatan laporan surat keluar.

Tujuan dan Manfaat Penelitian1.4

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dengan adanya sistem terkomputerisasi,

maka diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem informasi pengarsipan

surat menyurat berbasis web di SD Negeri 15 Pangkalpinang supaya

dokumen surat menyurat mudah di temukan, dikelolah dan dipergunakan

kembali

2. Meningkatkan kualitas laporan sehingga lebih cepat, tepat, dan 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 SD Negeri 15

Pangkalpinang.
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Sistematika Penulisan1.5

Secara garis besar, laporan penelitian ini dibagi ke dalam sistematika

penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini di uraikan secara ringkas pembahasan tentang latar

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan dasar-dasar

teori yang mendukung judul dan mendasari pembahasan secara detail.

Landasan teori dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsng

berkaitan dengan  masalah yang diteliti. Pada bab ini juga dituliskan

tentang tools/ perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan

aplikasi atau untuk keperluan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang model pengembangan perangkat lunak,

metode pengembangan sistem dan tools pengembangan sistem.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil-hasil tahap penelitian, mulai dari analisis,

desain hasil testing dan cara mengimplementasikan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang dapat diberikan yang

berhubungan dengan penelitian.


