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BAB I 

PENDAHULUAN 

     

1.1  LATAR BELAKANG 

Surat adalah sarana dalam berkomunikasi yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak ke pihak lain. Informasi yang 

disampaikan melalui surat dapat berbentuk pemberitahuan, pernyataan, perintah, 

atau laporan. Meskipun teknologi komunikasi berkembang sangat pesat, peran surat 

belum dapat tergantikan. Surat menjadi sarana penting bagi setiap instansi, 

termasuk Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammdiyah Malang. Informasi – 

informasi penting atau rahasia terkait dengan instansi tersebut terkandung 

didalamnya. Oleh karena itu setiap aktivitas yang berkaitan dengan persuratan, baik 

surat masuk atau surat keluar juga perlu diperhatikan, dan sebab itu manajemen 

surat surat keluar atau surat masuk harus dilakukan dengan benar. 

 

Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Malang merupakan 

salah satu biro yang sangat penting dalam struktur organisai untuk menjalankan 

kegiatan kemahasiswaan di dalam sebuah universitas. Namun memanajemen surat 

masuk ataupun surat keluar yang dilakukan oleh bagian tata usaha masih memiliki 

beberapa kekurangan. Seperti proses pendataan atau pencatatan data surat masuk 

dan surat keluar masih menggunakan buku agenda atau buku besar yang bisa saja 

hilang atau rusak, Penyimpan berkas surat yang masih menggunakan lemari 

sehingga surat - surat menjadi bertumpuk dan rusak. Tidak jarang juga arsip surat 

dan lemari yang dimakan serangga.  

Pengarsipan surat masuk dan surat keluar secara hardcopy yang dihasilkan 

oleh pihak petugas sangat sulit untuk dicari jika dibutuhkan. Dengan masalah yang 

terlah dijelaskan diatas, Biro Kemhasiswaan perlu suatu sistem informasi yang 

memudahkan pengarsipan dokumen tersebut. Sistem informasi ini bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan keamanan dokumen  
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1.2  RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah yang terjadi dalam sistem arsip saat ini: 

1. Pegawai mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian arsip, dikarenakan

penomoran arsip tidak disimpan pada sebuah database terpusat.

2. Sering hilangnya surat masuk.

3. Terjadi kesalahan dalam penulisan nomor surat.

4. Memerlukan tempat yang besar dan banyak untuk menyimpan dokumen

tertulis. Jika dokumen setiap hari bertambah, tentunya ruang penyimpanan

untuk dokumen arsip akan bertambah juga.

1.3   TUJUAN 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Membuat aplikasi yang memudahkan pencatatan arsip dan pencarian arsip.

2. Mencegah hilangnya surat hilang.

3. Meminimalisir terjadinya kesalahan salah tulis penomoran surat.

4. Merubah dokumen surat masuk dan keluar yang awalnya hardcopy menjadi

softcopy sehingga tidak lagi membutuhkan ruang yang besar untuk melakukan

penyimpanan.

1.4 BATASAN MASALAH 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter pengerjaan 

tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Studi kasus penelitian ini dilakukan di Biro Kemahasiswaan Universitas

Muhammadiyah Malang.

2. Aplikasi dibangun dengan dasar web base.

3. Pembuatan sistem aplikasi menggunakan PHP.

4. Pembuatan database sistem menggunakan MySQL.

5. Sistem aplikasi ini hanya dapat diakses di jaringan lokal biro kemahasiswaan.

6. Yang boleh menggunakan sistem aplikasi ini hanya staf kemahasiswaa di biro

kemahasiswaan.

7. Format surat yang digunakan hanya satu jenis.
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1.5 METODOLOGI PENYELESAIAN MASALAH 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan berbagai 

metodologi, antara lain: 

1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, penulis 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Observasi adalah metode yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data 

dan mendapatkan halhal yang diperlukan untuk proses penelitian dengan cara 

mendatangi objek penelitian secara langsung ke kantor Biro Kemahasiswaan 

Universitas Muhammadiyah Malang 

2. Metode Wawancara  

Metode wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab dengan seseorang 

atau beberapa sumber yang bersangkutan di Biro Kemahasiswaan UMM 

3. Metode Studi Pustaka 

Metode untuk mendapatkan data dengan mempelajari unsurunsur objek yang 

berhubungan dengan tugas akhir, yaitu dengan mencari bahanbahan referensi 

dari beberapa sumber seperti internet, artikel ilmiah dalam bentuk paper 

maupun jurnal dan membaca bukubuku perpustakaan yang berkaitan dengan 

sistem yang berjalan. 

2. Analisa  

Analisa data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh 

temuantemuan hasil penelitian. Berikut adalah hasil analisa dan harapan nanti 

aplikasi yang pihak Biro Kemahasiswaan inginkan: 

1. Menampilkan masukan form surat masuk dan surat keluar. 

2. Menampilkan data pengguna. 

3. Menampilkan masukan jenis-jenis surat. 

4. Menampilkan hasil pendisposisian surat masuk. 

5. Memiliki fasilitas pencarian untuk surat masuk dan surat keluar. 

6. Menampilkan delete data surat masuk. 

7. Menampilkan edit data surat masuk. 
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8. Menampilkan surat yang telah di scan. 

9. Menampilkan jumlah surat masukdan keluar per hari, bulan dan tahun. 

10. Menampilkan masukan pengguna. 

11. Menampilkan masukan data surat masuk dan surat keluar. 

12. Menampilkan daftar data surat masuk dan surat keluar. 

13. Ada pembagian hak akses pengguna. 

14. Memiliki tampilan yang user friendly (mudah dipahami). 

15. Verifikasi username dan password. 

16. Menampilkan jam dan tanggal. 

3. Desain Sistem 

Pada tahap ini, setelah malakukan analisa tentang bagaimana sistem bekerja. 

Dengan mendesain sistem akan mempermudah peneliti dalam pembuatan 

aplikasi. 

4. Implementasi Perangkat Lunak 

Tahap implementasi ini adalah tahap pembangunan aplikasi dari analisis dan 

desain menggunakan bahasa skrip PHP. 

5. Pengujian dan Evaluasi 

Pada tahap ini penulis melakukan pengujian terhadap sistem dengan metode 

Blackbox Testing dan UAT (User Acceptance Test).  

1.5  SISTEMATIKA PENULISAN 

Adapun sistematika penulisan pada tugas akhir ini sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi dan sistematika pembatasan yang digunakan untuk 

menyusun laporan tugas akhir. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori dasar yang memuat berbagai materi yang diperlukan 

untuk mendasari pemahaman pada bagian-bagian selanjutnya dan yang akan 

digunakan untuk mencapai tujuan tugas akhir ini. 
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BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang desain dan perancangan tentang perangkat yang akan 

digunakan serta prinsip kerja dari system secara keseluruhan, serta desain 

pengujiannya. 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi hasil implementasi dan pengujian sistem dari analisis perancangan 

pada bab sebelumnya. 

BAB V. PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama pelaksanaan tugas 

akhir. 

 

 


