
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, adalah salah satu instansi 

pemerintahan yang bergerak dalam bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) merupakan bagian integral dalam 

pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan 

makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 

menekankan implementasi azas kekeluargaan pada pasal 33 ayat 1 dan 

penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi 

pada pasal 33 ayat 4. 

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak affirmative policy terhadap 

Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah 

tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. 

Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang 

menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi dan ke depan adalah 

kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. 

Berdasarkan pengamatan pra-survei pengelolaan surat di Dinas Koperasi 

dan UMKM Provinsi Lampung belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini 

disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan surat di kantor 

tersebut, belum diperhatikan dengan serius. Agar seluruh kegiatan yang 

dilaksanakan dapat berjalan lancar, perlu adanya usaha pembenahan dan 

penyempurnaan dalam pengelolaan surat sehingga berbagai informasi yang 

diperlukan dapat ditemukan dengan waktu yang singkat. 
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Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung merupakan salah satu 

lembaga pemerintahan yang dirasa belum optimal dalam pengelolaan surat, 

terbukti masih sering terjadi kehilangan surat dan tidak terawat. Surat yang hilang 

dan rusak di akibatkan karena seringnya alur penerimaan tidak sesuai dan 

penerima bukan admin dari bagian pencatatan surat, surat yang sudah di arsipkan 

di ambil dan tidak memberi tahu admin dari pencatatan dan tidak 

dikembalikannyasurat yang sudah dipinjam ke dalam arsip lagi. Surat yang rusak 

biasanya terjadi ketika surat masuk tidak ada yang menerima sehingga tidak ada 

yang menyimpan, penyimpanan dan pengarsipan yang di paksa sehingga 

membuat beberapa surat rusak. 

Hal itu sangat mengganggu baik dari segi visual ataupun kenyamanaan 

bagi orang yang melihat. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa pengelolaan 

surat yang tidak beres dalam kegiatan administrasi dapat menimbulkan 

kelambanan dan bahkan menyebabkan kegagalan dalam pencapaian tujuan 

pelayanan pemerintahan. 

Berdasarkan masalah yang diuraikan, maka dapat diangkat judul : 

“ SISTEM INFORMASI PENGELOLAHAN SURAT MASUK DAN 

KELUAR PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG 

BERBASIS VB.Net”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan bahwa masalah yang melatarbelakangi pada tugas akhir ini adalah 

kurang efisiennya pencarian data, serta penginputan dari surat masuk dan surat 
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keluar yang masih manual dan menggunakan buku beser. Sedangkan 

permasalahan yang dibahas hanya di batasi permasalahan – permasalahan berikut: 

1. Bagaimana cara mengembangkan aplikasi database ini  agar dapat 

digunakan dan membantu masalah yang ada. 

2. Bagaimana mempermudah pencarian dokumen, surat masuk dan surat 

keluar. 

3. Bagaimana membuat pengarsipan surat tertata rapi. 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah dilakukan agar penulis tugas akhir dapat memberikan 

pemahaman yang terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Agar 

pembahasan tidak menyimpang dari rumusan masalah. Maka permasalahan yang 

akan di bahas antara lain. 

1. Sistem hanya akan menyimpan data surat masuk dan keluar, disposisi 

surat masuk, agenda surat masuk dan keluar, menyimpan foto surat masuk 

dan keluar, membuat surat keluar. 

2. Penginputan data dari surat masuk dan surat keluar diakses oleh admin, 

yaitu dilakukan oleh bagian Umum Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 

Lampung. 

Pengkategorian surat masuk dan surat keluar juga dilakukan oleh admin. 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Dalam melaksanakan suatu kegiatan tugas akhir tentunya diharapkan 

adanya tujuan dan manfaat yang didapat dalam pembuatan tugas akhir. 

Berdasarkan uraian di atas maka adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah : 
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1. Dapat menyelesaikan masalah dalam penyimpanan surat masuk dan surat 

keluar. 

2. Dapat mempermudah pekerjaan dalam mencari atau penginputan surat 

yang masuk atau pun surat yang keluar 

Sedangkan manfaat dari Tugas Akhir ini adalah : 

Mempermudah pekerjaan sehingga dapat menyingkat waktu agar efesiensi kerja 

mengalami peningkatan. 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Digunakan suatu metode pengumpulan cara dengan penelitian dalam study 

kasus yang ada di Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Lampung. 

1. Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan 

pegawai atau karyawan yang bersangkutan menegnai hal yang 

bersangkutan dengan masalah yang dibahas pada laporan. 

2. Pengamatan (Observation) 

Metode pengumpulan data berdasarkan cara ini dilakukan pengamatan 

secara langsung mengenai sistem yang sedang berjalan di perusahaan yang 

bertujuan untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat serta 

mempermudah dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

3. Tinjauan Pustaka (Study literature) 

Metode yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber pustaka 

sebagai referensi yang terkait dengan penyusunan laporan ini dan ada 

hubungannya dengan data yang di perlukan. 
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4. Dokumentasi (documentation) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau berkas yang 

di butuhkan untuk penulisan laporan. 

 


