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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk 

menjalankan sejumlah tugas pemrosesan data seperti menyimpan, mengambil, 

menangkap, mentransmisikan, memanipulasi, atau menampilkan data [1].  

Komponen utama dalam teknologi informasi adalah perangkat komputer, yang 

menggantikan peran manusia dan memperkuat peran manusia. Perkembangan 

teknologi saat ini sangat pesat baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan, 

teknologi informasi dibutuhkan untuk dapat mendukung proses kerja dan pelayanan 

bagi masyarakat [2]. Teknologi informasi secara sederhana dapat dipandang 

sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi sehingga informasi dapat 

dengan mudah dicari atau ditemukan kembali. Sedangkan untuk dapat mengelola 

informasi tersebut dengan baik, efektif dan cepat diperlukan teknologi komputer 

sebagai pengolah informasi dan teknologi komunikasi sebagai penyedia informasi 

jarak jauh [3]. Teknologi informasi yang dapat kita jumpai pada instansi 

pemerintahan salah satunya adalah website.  

Website dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan 

informasi data teks, data gambar diam ataupun gerak, data animasi, suara, video 

dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang 

membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Gabungan dari semua 

situs yang dapat diakses publik di internet disebut sebagai World Wide Web atau 

disingkat WWW [4]. Tujuan pembuatan situs website pemerintah daerah adalah 

memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pihak lain dalam memperoleh akses 

informasi dan layanan pemerintah sehingga penyimpanan, pengaksesan dan 

pengelolaan informasi dapat diserap secara cepat dan akurat oleh masyarakat [5]. 
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Pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan oleh 

kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa [6]. Kegiatan atau pekerjaan kantor pemerintahan yang 

berhubungan dengan penyimpanan dan pengelolaan surat dan dokumen ini disebut 

kearsipan. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya proses 

organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi 

organisasi. Melihat arti pentingnya arsip dan kearsipan, Pemerintah Indonesia 

memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kearsipan. Ini terbukti dengan 

diberlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai Kearsipan Nasional [7]. Surat merupakan alat komunikasi yang dibuat 

atau diterima oleh suatu instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan [8].  

Sokaraja Lor merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sokaraja, 

Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin langsung oleh Bapak 

Umar Muslim, S.T. sebagai Kepala Desa. Kepala Desa juga dibantu oleh perangkat 

desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi dengan 

tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Sebagai salah satu unsur 

penyelenggara pemerintahan, pemerintahan desa memiliki tugas untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan desa. 

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ngathour Rokhman sebagai Kepala 

Urusan Tata Usaha dan Umum yang juga bertugas mengelola surat masuk dan surat 

keluar, menyampaikan bahwa pencatatan surat masuk dan surat keluar pada Desa 

Sokaraja Lor melibatkan banyak buku dan kertas yang harus diisi untuk mencatat 

dan mengelompokkan surat masuk maupun surat keluar. Ketika ada surat yang 

masuk, maka petugas akan mengisi kartu pengendali surat masuk dan lembar 

disposisi surat sesuai dengan data surat masuk yang ada. Setelah itu surat dan 

lembar disposisi diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk diperiksa, setelah surat 

dan lembar disposisi diperiksa selanjutnya diberikan kepada Kepala Desa untuk 

memberi instruksi selanjutnya. Kemudian surat dan lembar disposisi tersebut akan 

kembali lagi ke petugas dan petugas akan melanjutkan proses sesuai instruksi yang 
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diberikan. Langkah terakhir yang dilakukan petugas adalah menyimpan surat yang 

telah masuk ke dalam lemari penyimpanan arsip.  

Semakin banyak berkas yang harus diisi, tentu akan membutuhkan banyak 

kertas. Hal tersebut berhubungan dengan keamanan surat atau informasi yang 

disimpan. Berkas yang tidak dikelola dengan baik dapat berakibat pada rusak atau 

bahkan hilangnya kertas kertas. Masalah lain yang diresahkan Kantor Desa 

Sokaraja Lor yaitu terkait ruang penyimpanan berkas harus cukup besar karena 

semakin lama jumlah berkas yang disimpan akan terus berkembang. Penyimpanan 

informasi surat dengan menulis di buku catatan dapat menimbulkan penulisan 

laporan yang datanya harus dihitung satu per satu. Misalnya, untuk menentukan 

berapa banyak surat yang keluar dalam satu bulan, petugas akan menghitung setiap 

surat yang keluar dari buku catatan atau penyimpanan arsip. Begitu juga pada saat 

petugas ingin mencari surat menggunakan kata kunci tertentu, petugas akan 

mencari dan membaca surat tersebut satu persatu. Penerapan sistem informasi pada 

Kantor Desa Sokaraja Lor diharapkan dapat mengurangi penggunaan kertas dan 

meningkatkan efisiensi kinerja di organisasi pemerintahan tersebut. 

Sistem informasi arsip surat mempunyai peranan yang penting dalam sebuah 

instansi atau perusahaan dan digunakan dalam mendukung proses administrasi atau 

kegiatan, mempermudah dalam penyimpanan arsip dan pencarian informasi yang 

telah disimpan serta mendukung proses pemeliharaan dan keamanan dokumen agar 

terhindar dari kerusakan [9]. Berdasarkan permasalahan yang ada maka diperlukan 

sistem informasi pada Desa Sokaraja Lor. Sistem informasi yang dibangun 

bertujuan untuk mengelola arsip surat dengan lebih baik. Informasi arsip surat yang 

terkelola dengan baik akan memudahkan Kantor Desa Sokaraja Lor dalam 

memeriksa dan menghindari kesalahan maupun kerusakan dalam pengelolaan 

informasi. Rancang bangun sistem informasi manajemen surat di Desa Sokaraja 

Lor ini bertujuan untuk meningkatkan performa pengelolaan informasi arsip, 

ketepatan dan keamanan arsip surat. Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah waterfall. Metode waterfall disebut  juga dengan model sekuensial linier 

(sequential linear) atau alur hidup klasik (classic  life cycle) [10]. Penelitian ini 
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dilakukan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen surat 

berbasis website dengan menggunakan metode waterfall.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah penelitian dengan judul  

"RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SURAT 

MENGGUNAKAN METODE WATERFALL (STUDI KASUS : KANTOR 

DESA SOKARAJA LOR)".   

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi dan latar belakang permasalahan yang ada dapat 

dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Pencatatan surat masuk dan surat keluar di Kantor Desa Sokaraja Lor masih 

dilakukan secara manual yaitu dicatat dibuku besar kemudian disimpan di 

lemari penyimpanan, sehingga surat–surat yang disimpan di lemari terkadang 

sering hilang dan mengalami kerusakan. 

2. Kapasitas penyimpanan surat masuk dan surat keluar di Kantor Desa Sokaraja 

Lor yang terbatas. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan rancang bangun sistem informasi manajemen surat berbasis 

website menggunakan metode waterfall untuk meminimalisir suatu 

kerusakan, kehilangan dan masalah yang terjadi pada surat masuk dan surat 

keluar di Kantor Desa Sokaraja Lor.  

2. Menguji website pencatatan surat masuk dan surat keluar menggunakan 

metode Black Box testing. 

1.4 Batasan Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti membatasi permasalahan agar 

mempermudah penjelasan pada penelitian dan sesuai dengan yang diharapkan. 

Sistem informasi surat masuk dan surat keluar yang akan dikembangkan hanya 

untuk mengelola surat masuk dan keluar di desa sokaraja lor berbasis website. 

Sistem informasi tersebut hanya digunakan oleh perangkat desa pada Kantor Desa 

Sokaraja Lor dan seluruh data yang digunakan adalah data yang terdapat di Kantor 

Desa Sokaraja Lor.   
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

a. Memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi penulis tentang pengolahan 

data surat melalui rancang bangun sistem informasi untuk surat masuk dan 

surat keluar. 

b. Mempraktekan teori-teori yang telah didapat selama perkuliahan untuk 

diimplementasikan secara langsung. 

2. Bagi Pembaca 

a. Sebagai acuan ataupun referensi untuk para peneliti yang akan melakukan 

penelitian selanjutnya, khususnya dalam hal rancang bangun sistem 

informasi. 

b. Menambah pengetahuan kepada pembaca mengenai rancang bangun sistem 

informasi manajemen surat. 

3. Bagi Kantor Desa Sokaraja Lor 

a. Mengurangi penggunaan kertas dalam pengisian data surat masuk dan surat 

keluar. 

b. Meningkatkan kinerja administrasi dalam hal pengelolaan surat masuk dan 

surat keluar sehingga proses pengarsipan surat, pencarian surat dan 

pembuatan laporan bulanan menjadi lebih mudah dan cepat. 

  


