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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

1.1 Latar belakang 

Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Payung merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang perbankan yang beralamat di Desa Payung Kabupaten Bangka 

Selatan. Saat ini Bank Sumsel Cabang Pembantu Payung memiliki 3 unit yaitu, 

Unit pelayanan nasabah, unit pemasaran dan kredit, serta unit uang tunai dan unit 

umum. Salah satu unit yang bertanggung jawab dan bertugas mengenai 

administrasi umum adalah unit umum. Tugas unit umum salah satunya menangani 

pengelolaan surat menyurat. Pengelolaan dan pengarsipan surat menyurat Bank 

Sumsel Cabang Pembantu Payung saat ini masih dilakukan secara konvensional 

dimana surat menyurat dicatat didalam buku besar yang diberi nama buku surat 

masuk dan buku surat keluar. Selain itu, pengelolaan dan pengarsipan surat 

menyurat masih disimpan didalam sebuah bindex, sehingga jika sudah penuh 

maka akan disimpan didalam Gudang. 

Proses pencatatan dilakukan menggunakan tangan mulai dari tahap 

pengecekan data surat sampai dengan pemilahan surat penting, surat rutin dan 

surat rahasia. Sebagai tempat penerimaan dan pengelolaan surat menyurat, tentu 

setiap hari ataupun setiap minggu aka nada surat yang masuk maupun surat yang 

keluar. Selain itu, surat yang masuk juga terkadang mengalami kendala mulai dari 

terselipnya surat sampai dengan tidak sampainya surat tersebut ke unit umum, 

sehingga mengakibatkan proses pencarian yang cukup lama. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud membuat 

sebuah sistem informasi pengelolaan surat dengan judul “Implementasi 

Pengelolaan Pengarsipan Surat Berbasis Web Pada Bank Sumsel Cabang 

Pembantu Payung”.   
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang disimpulkan yaitu. 

“Bagaimana pengelolaan pengarsipan surat masuk dan surat keluar di Bank 

Sumsel Cabang Pembantu Payung.?”. 

 
1.3 Batasan masalah 

Adapun batasan masalah yang ada adalah sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibangun hanya menyediakan infromasi yang berkaitan 

dengan pengarsipan surat masuk dan surat keluar pada Bank Sumsel 

Cabang Pembantu Payung. 

2. Menjelaskan tentang proses surat masuk, proses disposisi, proses surat 

keluar, proses surat tugas karyawan. 

 
1.4 Tujuan dan manfaat penelitian 

Adapun Tujuan dan Manfaat dari Penelitian berdasarkan permasalahan yang 

ada, maka maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merubah sebuah system yang 

sebelumnya masih konvensional menjadi sitem baru yang terkomputerisasi. Selain 

itu mengetahui dan memahami prosedur pengelolaan dan pengarsipan surat masuk 

dan surat keluar. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari pengembangan sistem informasi antara 

lain. 

1. Memberikan masukan berupa saran dan pendapat agar perusahaan dapat 

menerapkan proses penanganan surat masuk dan surat keluar yang baik dan 

sesuai. 

2. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan kemudahan 

dalam proses surat masuk dan surat keluar yang tepat waktu sesuai dengan 

permasalahan dan tujuan yang ditetapkan.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, laporan penelitian ini dibagi kedalam sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematiak 

penulisan laporan. 

 
BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan topik 

yang diambil, teori-teori mengenai model, metode, serta tools yang 

digunakan. Kemudian teknik-teknik analisis yang digunakan, dan teori 

yang berhubungan dengan bahasa pemrograman yang digunakan dalam 

membangun sistem. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai model pengembangan perangkat lunak, 

metode penelitian, serta tools pengembangan perangkat lunak yang 

digunakan didalam peneltian ini. 

 
BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai struktur organisasi perusahaan, tugas dan 

wewenang, analisis sistem yang sedang berjalan meliputi proses bisnis, 

activity diagram, usecase diagram, deskripsi usecase, analisis masukan, 

analisis keluaran, identifikasi kebutuhan, perancangan sistem yang 

meliputi rancangan basis data, berupa ERD (Entity Relationship Diagram), 

transformasi ERD ke LRS. LRS, dan spesifikasi basis data, rancangan 

layar, sequence diagram, class diagram, serta deployment diagram.
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BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya dan juga mengenai saran-saran yang dberikan penulis yang 

dapat dikembangkan oleh peneliti lainnya. 
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