
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakangMasalah

Seiring semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini menuntut suatu

organisasi atau instansi membutuhkan sistem yang terkomputersisasi. Banyak

kegiatan yang dilakukan hanya dalam lingkup terbats kini dapat dilakukan dalam

cakupan yang sangat luas, bahkan mendunia. Keberadaan pengolahan data

menjadi informasi secara terkomputerisasi menjadi sangat penting. Hal itu

dikarenakan pengolahan data secara dapat memberikan kontribusi yang besar

untuk kinerja suatu organisasi. Jika dibandingkan pengolahan data secara manual,

pengolahan data secara terkomputerisasi memiliki banyak keunggulan, seperti

pengolahan data yang cepat dan akurat. (Arum Tungga Dewi Santosa, 2014)

Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWMS) para PNS yang

ingin menyimpan dokumen-dokumen yang bersifat penting seperti surat masuk

dan surat keluar, biasanya dokumen-dokumen tersebut disimpan pada rak-rak

lemari kantor. Pegawai pada BBWMS dalam kegiatan sehari-hari masih

menggunakan aplikasi spreadsheet guna menyusun agenda pembuatan surat, dan

juga pengolahan penyimpanan dokumen-dokumen khususnya surat masuk dan

surat keluar.

Analisa mengenai sistem informasi surat masuk dan surat keluar para

pegawai BBWSMS yang sedang berlangsung, ternyata masih kurang

mendapatkan data yang akurat bagi pegawai. Pegawai masih harus mencari berkas

di laci-laci atau di rak-rak untuk mencari dokumen. Mencari dokumen-dokumen

dengan cara tersebut dapat menjadi hal yang melelahkan dan beresiko dokumen
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dapat salah tempat saat dikembalikan atau bahkan hilang. Selama ini BBWMS

dalam menyimpan data surat masuk dan surat keluar didalamspreadsheet sebagai

alat bantu dalam penyusunan, masih terdapat kelemahan yaitu proses pencocokan

data masih menggunakan sistem manual.

Dengan adanya masalah-masalah tersebut, maka diperlukan sistem

penyimpanan surat masuk dan surat keluar yang mempermudah dalam hal

pencarian dokumen, mengurangi penggunaan kertas sehingga tidak

mempersempit ruang kerja, serta dapat mencetak kembali surat yang hilang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengangkat sebuah tema

pada Laporan Akhir Studi ini yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi

Penyimpanan Surat Masuk dan Keluar”

1.2 RumusanMasalah

Dari pembahasan latar belakang masalah tersebut, maka penulis membatasi

masalah yaitu bagaimana membuat sistem informasi penyimpanan surat masuk

dan surat keluar yang dapat menampilkan data yang diinginkan pada Direktorat

Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Mesuji Sekampung?

1.3 RuangLingkupMasalah

PadapenulisanLaporanAkhirStudiini, penulismembatasimasalahhanyapada:

1. Peng-input-an surat masuk terdiri dari penerimaan surat, pencatatan surat.

Proses surat masuk terdiri dari mengagendakan surat masuk, menyimpan data

surat masuk, dan membuat disposisi surat masuk dengan menggunakan aplikasi

Sistem Informasi Penyimpanan Surat Masuk dan Surat Keluar Direktorat

Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Mesuji Sekampung. Ouputyang

akan dihasilkan yaitu surat masuk ayang telah dicetak ulang, laporan surat
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masuk secara keseluruhan maupun periode, dan disposisi surat masuk secara

keseluruhan maupun periode.

2. Peng-input-ansuratkeluarterdiridaripembuatankonsepsurat, danpengetikansurat.

Proses surat keluar yaitu dengan melakukan penyimpanan data surat

keluardengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penyimpanan Surat

Masuk dan Surat Keluar Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar

Wilayah Mesuji Sekampung,penandatangananolehpimpinan. Output yang

dihasilkan yaitu surat keluar yang akan dikirim, dan laporan surat keluar secara

keseluruhan maupun per periode.

1.4 TujuanPenulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini dibuat untuk mermbuat suatu Sistem

Informasi yang dapat mempermudah proses penyimpanan dan pencarian surat

masuk dan surat keluarsecara sistematis dan terstruktur.

1.5 ManfaatPenulisan

1.5.1 BagiInstansi:

Sisteminformasidapatmembantudalam proses

penyimpanansuratmasukdankeluar yang lebihefektif, agar

mudahdalammencaridokumenapabilasewaktu-waktumemerlukandokumen-

dokumen yang dibutuhkan.

1.5.2 BagiPenulis:

Menambahpengetahuandalambidangteknologidansisteminformasidalampenulis

anLaporanAkhirStudi, diharapkandapatmengimplementasiilmu yang telahdidapat.
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1.6 MetodePengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1.6.1 MetodeDokumentasi
Dokumentasiadalahsalahsatuinstrumenpentingdalamhalpengumpulan data,

dikarenakandenganadanyadokumentasimakapenelitiakanmemilikibukti valid

mengenaiinformasi yang dibutuhkan.

1.6.2 MetodePengamatan (Observation)
Merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi

yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan

melakukan peninjauan langsung ke perusahaan

1.6.3 MetodeWawancara
Wawancaraadalahmetodepengumpulan data

melaluitatapmukadantanyajawabsecaralangsungantarapewawancaradenganrespon

denuntukmendapatkan data yang dibutuhkan.

Penulismelakukanwawancaradengan staff

kepegawaiandanpengadministrasianumumtentangsistem yang ada di BBWMS.

1.6.4 TinjauanPustaka
Tinjauanpustakamerupakanmetode yang digunakandengancaramembaca,

mencatat, danmengutipsehinggamendukungpengumpulan data yang

berhubungandenganpenulisandaribuku-buku, literatur, internet danbacaanlainnya.

1.7 SistematikaPenulisan

Sistematika dalam Laporan Akhir Studi ini terdiri dari 5 (lima) bab adalah

sebagai berikut:



5

BAB I   Pendahuluan

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

Penulisan, Ruang Lingkup Masalah, Manfaat Penulisan, dan Sistematika

Penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini membahas tentang pengertian perancangan, konsep dasar sistem,

konsep dasar informasi, pengertian sistem informasi, pengertian surat,

alat pengembangan sistem, Entity Relationship Diagram (ERD), model

SDLC waterfall, visual basic, SQLyog Enterprice, crystal report,dan

pengertian xampp.

BAB III Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini menjabarkan tentang sejarah singkat instansi, visi dan misi

instansi, lambang instansi, struktur organisasi, tugas kepala BBWMS

Mesuji Sekampung, tugas pejabat pembuat komitmen (PPK), tugas

bendahara oengeluaran, sistem yang sedang berjalan, desain sistem, dan

rancangan form.

BAB IV Pembahasan

Dalambabiniakanmembahasmengenaiaktifitasselamamahasiswamelaksan

kan PKL, prosedursistemberjalan, sistemrekapitulasi yang

barudengananalisis PIECES.



6

BAB V Simpulan dan Saran

Bab iniberisisimpulandaripembahasanbabsebelumnyadan saran yang

digunakanbagikemajuanperusahaanitutersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


