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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang Masalah 

 Suku dinas komunikasi, Informatika dan Statistika kota administrasi 

merupakan unit kerja Dinas Kominfo dan Statistik pada kota administrasi. Suku 

dinas komunikasi informatika dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang 

secara teknis dari administrasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas, serta secara operasional di koordinasikan oleh Walikota. 

Suku dinas komunikasi, informatika dan statistik kota administrasi mempunyai 

tugas melaksannakan urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian 

diwilayah kota administrasi. 

 Pengelolaan surat masuk dan surat keluar merupakan kegiatan yang 

mempermudah pekerjaan dalam suatu instasi atau organisasi. Surat masuk 

merupakan semua jenis surat yang diterima oleh instansi maupun yang diterima 

dari pihak lain. Surat keluar merupakan surat yang dikeluarkan oleh instasi. 

Sebuah instasi memiliki banyak surat masuk dan surat keluar, dengan banyak 

surat memerlukan pengelolaan surat supaya semua surat masuk dan keluar dapat 

tersusun dan dapat digunakan jika dibutuhkan. 

 Pengelolaan surat dalam penelitian ini yaitu suatu proses atau kegiatan 

dalam suatu instasi dalam pencapaian tujuan menggunakan sumber daya yang 

ada, dimulai dari kegiatan penerimaan surat. Persetujuan surat dan penolakan 

surat. Pengolahan surat pada Suku Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik 

masih kurang efektif dan efisien dalam proses dan tahapan –tahapannya. 
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1.2.   Tujuan dan Manfaat  

 Penulisan membuat dua alinea yang menguraikan tentang tujuan 

pembuatan Tugas Akhir dam manfaat penulisan /Tugas Akhir. Tujuan pembuatan 

Tugas Akhir lebih mengarah pada apa yang ingin dicapai dari penulisan Tugas 

Akhir. Sedangkan manfaat penulisan Tugas Akhir terbagi atas manfaat untuk 

penulisan, manfaat untuk objek penelitian dan manfaat untuk membaca. 

1. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Untuk mengetahui kelemahan sistem berjalan disposisi surat kerja yang 

berada di Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

b. Untuk Memperbaiki Kelemahan Sistem berjalan disposisi surat kerja yang 

berada di Suku Dinas Komunikas, Informatika dan Statistik. 

c. Memberikan kemudahan dalam menglola surat kerja yang berada di Suku 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. 

Sedangkan manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

2. Manfaat untuk penulis 

Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Diploma Tiga (D.III) 

Program studi Manajemen Informatika di Akademi Manajemen Informatika dan 

Komputer Bina Sarana informatika (AMIK BSI). 

a. Manfaat untuk objek penelitian 

a) Sebagai bahan evaluasi terhadap sistem yang sedang berjalan. 

b) Membantu mendapatkan yang cepat, tepat dan akurat 
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b. Manfaat untuk pembaca  

Memberikan pemahaman mengenai konsep sistem informasi 

kinerja yang berada di Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Jakarta Utara. 

1.3.   Metode Penelitian 

A. Pengembangan Perangkat Lunak 

Menurut Pressman (2015:42), model waterfall adalah model klasik yang 

besifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini 

sebenernya adalah “Linear Sequential Model”. Model ini sering disebut juga 

dengan “Classic Life Cycle” atau metode waterfall. 

Fase –fase dalam Waterfall Model menurut Pressman (2015:42), yaitu: 

1. Communication (Project Initiation & Requirement Gathering) 

Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan 

adanya komunikasi dengan costumer demi memahami dan mencapai 

tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut adalah 

inisialisasi proyek, seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi dan 

mengumpulkan data –data yang diperlukan, serta membantu 

mendefinisikan fitu dan fungsi software. Pengumpulan data –data 

tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel dan internet. 

2. Planning (Estimating, Scheduling & Tracking) 

Tahap berikut adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang 

estimasi tugas –tugas teknis yang akan dilakukan, resiko yang dapat 

terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk kerja 
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yang ingin dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan, dan 

tracking proses pengerjaan sistem. 

3. Modeling (Analysis Design) 

Tahapan ini adalah tahap perancangan dan permodelan  arsitektur sistem 

yang berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software , 

tampilan interface, dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih 

memahami gambaran besar dari apa yang akan dikerjakan. 

4. Construction (Code Test) 

Tahapan Construction ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain 

menjadi kode atau bentuk/bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah 

pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode 

yang dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin 

terjadi untuk nantinya diperbaiki. 

5. Deployment (Delivery Support Feedback) 

Tahapan Deployment merupakan tahapan implementasi software ke 

customer, pemelihara software secara berkala, perbaikan software, 

evaluasi software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik 

yang diberikan agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai 

dengan fungsinya. (Pressman, 2015:17) 

B. Teknik Pengumpulan Data 

 Selain metode pengembangan perangkat lunak, penulis juga menggunakan 

teknik pengumpulan data dalam menyusun tugas akhir ini. Berikut beberapa 

metode yang penulis lakukan dalam pengumpulan data tersebut: 
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1. Observasi 

Metode obeservasi merupakan pengamatan dan penelitian secara langsung 

terhadap obyek yang diselidiki dilapangan. 

2. Wawancara 

Metode wawancara merupakan proses tanya jawab langsung dan 

sistematis kepada orang yang mengetahui tentang permasalahan yang 

sedang diamati untuk meyakinkan hal–hal kegiatan observasi yang telah 

dilakukan. 

3. Studi Pustaka 

Selain melakukan kegiatan diatas penulis juga melakukan studi 

kepustakaan melalui literatur–literatur atau referensi–referensi yang ada di 

perpustakaan AMIK BSI maupun perpustakaan lainnya. 

1.4.   Ruang Lingkup 

Dalam hal ini, ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas pada 

penyusunan laporan tugas akhir ini penulis memberikan batasan mulai dari proses 

surat masuk, surat keluar, disposisi surat dan laporan pada Suku Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik. 

Prosedur sistem informasi disposisi surat kerja meliputi melakukan sign-in 

sign-out pada menu tampilan, surat masuk, surat keluar, disposisi surat dan 

laporan. 


