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1.1. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Saat ini di dalam perusahaan ataupun instansi agar dapat bertahan dalam 

kondisi persaingan yang ketat harus melakukan efisiensi dalam segala hal, 

termasuk dalam hal biaya untuk penyimpanan arsip. Tujuan dari penulisan skripsi 

ini adalah untuk memberikan solusi dari permasalahan pengarsipan surat menjadi 

lebih efisien dalam penyimpanan, pencarian, dan penggunaan. Penulis melakukan 

riset pada sebuah instansi pemerintah yaitu di Kelurahan Dul Kabupaten Bangka 

Tengah, dimana penulis juga merupakan ASN di Kabupaten Bangka Tengah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. dalam riset tersebut penulis menemukan 

bahwa sistem penyimpanan dokumen di Kelurahan Dul seperti surat informasi 

keluar, permintaan antar seksi, dan dokumen lainya masih dilakukan secara 

manual, sehingga ada beberapa permasalahan yang terjadi ketika pencarian 

dokumen memerlukan waktu cukup lama, selain itu semakin bertambahnya 

dokumen secara fisik yang masuk dan keluar setiap hari membuat kebutuhan 

penyimpanan dokumen semakin besar, menyebabkan kebutuhan area 

penyimpanan fisik semakin luas. Jika tidak di perbaiki maka ini menjadi sesuatu 

hal yang sangat tidak efisien bagi instansi baik dari segi kecepatan pencarian 

dokumen, dari segi keamanan dokumen, dan juga dari segi biaya penyimpanan 

dokumen. Oleh karena itu penulis menawarkan solusi untuk beralih dari sistem 

penyimpanan dokumen manual menjadi digital dengan membuat aplikasi 

pengarsipan surat. Aplikasi ini bisa di akses oleh Kelurahan Dul dengan komputer 

yang terhubung dengan jaringan instansi, dimana penggunaannya hanya dibatasi 

pada ruang lingkup instansi saja, untuk keamanan penggunaan data maka hanya 

user yang di ijinkan yang bisa download dokumen. Selain proses pencarian 

dokumen bisa lebih cepat, juga bisa mengurangi area penyimpanan dokumen 

sehingga bisa lebih efisien. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah 

dalam penelitian ini Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam proposal skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana membuat sistem berbasis komputer untuk pengarsipan surat 

masuk dan surat keluar pada Kelurahan Dul ? 

2. Bagaimana merancang dan menerapkan sistem informasi pengarsipan  

surat masuk dan surat keluar guna membantu pegawai dalam melakukan 

pencarian data surat secara cepat dan akurat ? 

3. Bagaimana implementasi sistem informasi pengarsipan surat pada 

Kelurahan Dul 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, maka batasan masalah yang akan dibatasi pada 

Sistem Informasi Pengarsipan Surat Pada Kelurahan Dul adalah : 

1. Sekretaris Lurah pada Kelurahan Dul dibuat untuk menangani 

pengarsipan yang dibutuhkan oleh administrasi Kelurahan Dul. 

2. Pada proses pengarsipan membahas mengenai surat masuk dan surat 

keluar yang didisposisi maupun surat keluar yang tidak melalui proses 

pendisposisian 

3. Pada sistem ini tidak membahas mengenai sistem administrasi yang 

lainnya 

4. Sistem digunakan oleh sekretaris lurah dalam mengolah pengarsipan 

5. Peneliti menggunakan metodologi berorientasi objek dan penggunaan 

model waterfall sampai dengan tahap pembuatan aplikasi 

6. Pengembangan sistem menggunakan bahasa pemogramman Visual  

Studio 2008, perancangan database yang digunakan adalah Microsoft 

access 
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1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari perancangan sistem ini adalah : 

1.  Mengimplementasikan Sistem Informasi Pengarsipan Surat Pada 

Kelurahan Dul, agar tersimpan dengan baik sehingga tidak rentan terhadap 

kehilangan atau kerusakan pada arsip surat pada Kelurahan Dul 

2. Menganalisis sistem informasi pengarsipan yang sedang berjalan pada 

Kelurahan Dul 

3. Merancang dan membangun sistem usulan informasi pengarsipan surat, 

berdasarkan analisis sistem berjalan yang telah dipelajari 

4. Menghasilkan suatu informasi yang cepat dan akurat dalam membantu dan 

memudahkan proses pengarsipan surat 

1.5. Sistematika Penulisan 

Uraian singkat mengenai struktur penelitian pada masing-masing bab adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang konsep sistem informasi, definisi 

sumber daya manusia, tinjauan penelitian dan kesimpulan 

tinjauan pustaka. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang tahapan-tahapan yang akan 

dilakukan oleh peneliti berdasarkan model pengembangan 

perangkat lunak yang diipakai dan kerangka berfikir yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi struktur organisasi, visi dan misi organisasi, 

tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan dan uraian 

mengenai hasil analisis yang meliputi analisa proses bisnis, 
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analisa kebutuhan sistem usulan, analisa keluaran dan masukan, 

rancangan basis data dan rancangan class diagram. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil perancangan sisem dan 

saran yang dapat dilakukan untuk menghasilkan sistem 

informasi sumber daya manusia yang akurat dan optimal. 


