
I. BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1  Latar Belakang 

Dalam dunia pendidikan pemanfaaatan program aplikasi yang berbasis website bisa kita 

temukan dimana saja, dalam berbagai bentuk pemanfaatanya. Kita misalkan dalam lingkup 

akademik sudah banyak jenis program aplikasi yang digunakan oleh para mahasiswa/i,  staf 

administrasi, dosen dan semua praktisi pendidikan yang ada di dalamnya baik itu berupa 

program yang berbasis website ataupun dekstop. 

Pengelolaan surat menyurat dalam suatu Universitas memegang peranan penting dalam 

proses administrasi. Dalam hal ini sistem tata persuratan menjadi salah satu faktor yang 

berpengaruh dalam pengelolaan surat menyurat terutama dalam lingkup Prodi, sehingga sangat 

diharapkan proses pengelolaan surat baik itu surat yang masuk maupun surat keluar dapat 

dilakukan dengan lebih, baik, cepat, dan mudah dengan adanya suatu aplikasi surat masuk dan 

surat keluar dapat mengurangi pemanfaatan waktu  dan tempat yang cukup lama dalam 

pengarsipan surat – surat yang ada. Hal tersebut dapat memperkecil kemungkinan terjadinya 

kesalahan dalam pencatatan, mempercepat proses pencarian surat, memudahkan pengontrolan 

surat, serta memudahkan kita dalam penggunaannya jika sewaktu waktu dibutuhkan. 

Saat ini hal yang terjadi di Prodi Sistem Informasi Universitas Widyatama Bandung, 

belum adanya suatu aplikasi khusus yang menangani masalah dokumentasi surat- surat tersebut.  

Hal seperti ini sering kali menyulitkan pihak Prodi Sistem Informasi Universitas Widyatama 

Bandung dalam mengolah dokumentasi surat – surat yang ada baik itu surat masuk ataupun surat 

keluar. Tempat penyimpanan dokumen surat menyurat sementara ini hanya disimpan dalam 

bentuk manual tanpa ada aplikasi yang mencatat dan mendokumentasikan tiap – tiap informasi 

yang masuk dan keluar dalam  bentuk dokumentasi digital. 

 

Berdasarkan bahasan tersebut, untuk membuat suatu aplikasi yang dapat di gunakan oleh 

Prodi Sistem Informasi Universitas Widyatama Bandung yang digunakan untuk 

mendokumentasikan surat – surat yang ada maka topik yang diambil untuk skripsi ini adalah 



Program Aplikasi Dokumentasi  Surat Masuk  dan  Surat Keluar  pada Prodi Sistem 

Informasi Widyatama Bandung. 

I.2 Identifikasi Masalah 

   Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis, maka diperlukan sebuah program 

aplikasi khusus berbasis website untuk menangani rekap data surat menyurat baik surat masuk 

maupun surat keluar pada Prodi Sistem Informasi Universitas Widyatama Bandung secara 

online. 

Maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Tidak adanya aplikasi khusus yang menagangni dokumentasi surat menyurat, ketika 

sewaktu – waktu surat tersebut dibutuhkan  sehingga akan sulit mencari surat – surat 

yang dibutuhkan, apaagi jika ingin mencari berdasarkan katagori tertentu. 

2. Tidak adanya akses untuk melihat berkas surat – surat yang masuk maupun keluar 

secara computerize yang dirancang berbasis webiste sehingga dapat diakses kapanpun 

dan dimanapun sewaktu waktu dibutuhkan. 

I.3 Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana membuat sebuah program aplikasi yang berisi tentang dokumentasi surat - 

surat baik itu surat yang masuk maupun surat keluar ke dalam Prodi Sistem Informasi 

Prodi Sistem Informasi Universitas Widyatama Bandung ? 

2. Bagaimana membuat aplikasi berbasis website dan dapat diakses kapan pun dan 

dimanapun ? 

I.4  Maksud dan Tujuan 

   Maksud dan tujuan dari Tugas Akhir ini adalah membangun sebuah Program Aplikasi 

Surat Masuk dan Surat Keluar Pada Prodi Sistem Informasi Universitas Widyatama, sehingga 

aplikasi yang dibangun diharapkan : 



1. Membangun suatu aplikasi yang dapat mempermudah Prodi Sistem Informasi 

Universitas Widyatama Bandung  dalam mendokumentasikan file surat masuk dan 

surat keluar yang ada di dalam prodi. 

2. Memberikan kemudahan bagi Prodi jika ingin mengecek dan mencari history surat – 

surat yang ada secara cepat dan muda serta tepat ketika dibutuhkan. 

3. Menghemat tempat penyimpanan sehingga tidak ada lagi tempat penyimpanan 

tradisional  dalam bentuk rak – rak melainkan tempat penyimpanan di rancang secara 

modern  dalam bentuk paperless. 

4. Menciptakan suatu aplikasi yang dapat diakses seacara online kapanpun dan 

dimanapun. 

1.5   Batasan Masalah 

 Maksud dari penulisan proposal Tugas Akhir ini adalah untuk membangun sistem 

informasi Berbasis website menggunakan PHP Mysql. 

1. Program aplikasi ini hanya menangani dokumentasi surat menyurat yang ada di Prodi 

Sistem Informasi Universitas Widyatama saja. 

2. Penggunaan terbagi mendadi 2 level yakni, user, admin. 

3. Program ini dibangun dengan menggunakan PHP Mysql yang berbasis website. 

I.6 Metodologi Penelitian 

1. Studi Literatur 

Melakukan penelitian dari sistem – sistem yang sudah ada, dan melihat serta 

membandingkan dengan sistem yang akan dibuat. 

2. Wawancara 

Melakukan tanya jawab kepada pihak – pihak yang terkait mengenai sistem yang akan 

dibuat. 

3. Studi Perpustakaan 

Melakukan pencarian melalui buku – buku pustaka, internet. 

4. System Development Life Cycle (SDLC). 



Pembangunan program aplikasi dokumentasi surat masuk dan surat keluat pada prodi 

sistem informasi universitas widyatama bandung, dilakukan dengan  mengikuti tahap-

tahap yang ada dalam System Development Life Cycle (SDLC) yang dimulai dari tahap 

perencanaan, analisis, perancangan desain sistem, hingga implementasi. 

I.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

  Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah menjelaskan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup masalah, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini menguraikan tentang kajian teori yang digunakan dalam melakukan analisis dan 

penulisan tugas akhir. Kajian teori tersebut yaitu berisi definisi dasar metode yang digunakan 

dalam analisis. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, objek penelitian yaitu gambaran umum dari 

Prodi Sistem Informasi Universitas Widyatama secara singkat dan jelas, metode pengolahan 

data, dan juga instrumen penelitian yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan analisis ini. 

BAB IV Perancangan Sistem 

Bab ini berisikan pembahasan mengenai sistem yang dirancang. 

BAB V Implementasi dan Pengujian Sistem 

Pada bab ini berisikan Pengertian Implementasi Sistem, tujuan Implementasi Sistem, 

Spesifikasi Sistem dan penggunaan PHP MySqL. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil perancangan 

program aplikasi dokumen surat masuk  dan  surat keluar pada prodi Sistem Informasi 

Widyatama Bandung. 

 


