
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Organisasi pada hakikatnya adalah sekelompok orang yang memiliki 

ketergantungan antar satu dengan yang lainnya, bersama-sama untuk mencapai tujuan 

tertentu [1]. Salah satu tujuan organisasi yaitu untuk memperkaya organisasi dan juga 

pekerjanya, untuk mencapai tujuannya suatu organisasi tentu harus bekerjasama dan 

saling membantu satu sama lain serta memerlukan suatu sistem kerja yang tertata rapi. 

Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, organisasi seperti Student Life 

Universitas Pelita Harapan (UPH) dapat melakukan kegiatan administrasinya lebih 

efektif dan efisien. Administrasi merupakan kegiatan pencatatan dokumen khususnya 

dalam mencatat, menyimpan, dan mengelola surat menyurat di departemen Student Life 

UPH. Administrasi ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan surat  

terhadap pihak-pihak Student Life maupun organisasi yang berada dibawah kontrol 

Student Life seperti Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM), Badan Eksektuif Mahasiswa 

(BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Mentoring, dan Service Learning Community 

(SLC). Saat ini kebutuhan Student Life dalam mengolah informasi sangat tinggi, salah 

satunya yaitu dalam hal surat – menyurat. Surat yang diolah oleh Student Life masih 

mengunakan kertas sehingga surat-surat yang masuk sering sekali menumpuk tanpa 

adanya pengelolaan yang baik. Tanpa pengelolaan yang baik, itu dapat mengganggu 

aktifitas dan kegiatan di organisasi tersebut serta menimbulkan risiko surat rusak, 

tercecer, dan juga hilang. Selain itu, salah satu kesulitan yang dihadapi oleh Student Life 

saat ini yaitu beberapa surat yang dibuat oleh pihak staff perlu meminta persetujuan 

terlebih dahulu kepada direktur sebelum mengirim surat tersebut, dan proses persetujuan 

saat ini memakan waktu yang cukup lama sekitar 1 minggu dikarenakan keterbatasan dan 

ketersediaan waktu. Surat-surat yang menumpuk akan dimasukkan ke dalam lemari 

penyimpanan untuk mengarsip surat-surat yang penting dengan mencantumkan kode 

surat pada masing-masing surat, dan saat ini Student Life mengaku banyak sekali ruang 

yang diperlukan untuk menyimpan surat-surat tersebut. Hal ini juga menyulitkan staff 

untuk melakukan pencarian surat yang ingin dicari jika diperlukan. Permasalahan lainnya 

yaitu surat yang dibuat oleh staff harus mengikuti format surat yang sudah ditentukan 

tergantung dengan tipe surat yang akan dibuat. Contoh surat tersebut yaitu surat 
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pemberitahuan, surat penugasan, dan surat peminjaman barang. Selain staff , organisator 

dapat meminjam barang kepada departemen Student Life dengan mengisi form 

peminjaman barang yang disediakan oleh staff di mana akan lebih banyak kertas yang 

harus diolah. Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka dikembangkanlah sistem 

aplikasi berbasis web yang lebih terstruktur dengan menggunakan  PHP dan MySQL 

sebagai databasenya. Di dalam aplikasi ini staff / user harus login terlebih dahulu agar 

dapat melihat surat masuk dan membuat template surat untuk memudahkan mereka dalam 

mengirim surat, serta meminta persetujuan kepada pihak yang bersangkutan. Dengan 

demikian aplikasi ini diharapkan dapat berguna dalam mempermudah dalam proses 

pengelolaan surat dan mengubah cara lama yang manual dengan mendigitalisasikannya 

agar pengelolaan surat dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, serta diharapkan 

juga aplikasi ini dapat membantu Student Life dalam meningkatkan kinerja dan 

pengoperasiannya. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut adalah perumusan masalah dari sistem 

ini:  

1. Pengelolaan surat masih menggunakan cara manual sehingga tidak efisien. 

2. Pengelolaan surat masih menggunakan kertas sehingga mempersulit dalam 

pencarian surat.  

3. Permintaan Approval surat masih manual dan memerlukan waktu sekitar 1 

minggu. 

4. Pembuatan surat masih manual menggunakan Microsoft Word sehingga dapat 

terjadi kesalahan format surat. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diberikan batasan masalah 

dalam pembuatan sistem ini, yaitu: 

1. Sistem hanya digunakan oleh pihak Student Life dan Organisator yang berada 

dibawah kontrol Student Life. 

2. Aplikasi ini hanya dapat membuat beberapa template surat saja. 

3. Aplikasi ini memerlukan adanya internet. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tugas akhir ini memiliki 

tujuan dan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Memudahkan pengelolaan surat masuk dan keluar secara digital. 

2. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan surat menyurat. 

3. Mengorganisir surat-surat di Student Life agar aman dan mempermudah mereka 

dalam pencarian surat. 

4. Menyediakan templates surat dan template sertifikat. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Proses pengelolaan surat menjadi lebih cepat dan mudah. 

2. Pengelolaan surat menjadi lebih terorganisir dan memudahkan dalam melakukan 

pencarian surat. 

3. Memudahkan dalam meminta Approval surat kepada pihak yang bersangkutan. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data dan 

pembuatan sistem pada tugas akhir ini sebagai berikut : 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Wawancara 

Melakukan wawancara kepada staff Student Life yang bernama Pierre 

Mauritz tentang aplikasi yang akan dibuat. 

2. Observasi 

Merupakan kegiatan pengamatan dengan melihat langsung keadaan dan 

kegiatan yang dilakukan di Student Life. 

3. Studi Pustaka 

Mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan judul tugas akhir 

dengan mencari referensi dari buku dan internet. 
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1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

Prototyping. Prototyping merupakan pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap 

model kerja dari aplikasi baru melalui proses interaksi antar aplikasi dengan 

penggunanya, yang diperlukan untuk memastikan user requirement yang telah dibuat 

sesuai dengan sistemnya [2]. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut adalah sistematika penulisan yang disusun dalam penulisan laporan tugas 

akhir ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan 

tugas akhir ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian dan 

perancangan sistem dalam tugas akhir ini. Teori yang dimaksud yaitu Konsep Dasar 

Pengarsipan, System Development Life Cycle (SDLC), Unified Modeling Language 

(UML), Rapid Application Development (RAD), Hypertext Preprocessor (PHP), 

Relational Database Management System (RDBMS), Testing, dan Document 

Management System (DMS). 

BAB II I SISTEM SAAT INI 

Bab ini membahas mengenai profil Student Life UPH , visi dan misi Student Life, struktur 

organisasi Student Life, dan analisa sistem saat ini. Analisa sistem saat ini membahas 

tentang sistem yang ada saat ini beserta kendala yang dihadapi. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM USULAN 

Bab ini membahas mengenai analisis perencanaan dan perancangan sistem yang akan 

dibuat, yang terbagi atas Analisis kelayakan sistem dan Tahap analisis. 



5 

 

BAB V PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 

Bab ini membahas mengenai pelaksanaan implementasi sistem dan rencana konversi. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian dan saran yang ditujukan 

untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

  




