
 

 

  1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang 

mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang Kepala Desa. 

Pemerintahan desa bertugas mengatur mengelola sumber daya dalam pemerintahan 

ditingkat desa dan mempunyai kewajiban untuk penyelenggaraan administrasi 

kependudukan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat.  

Salah satu bentuk pelayanan administrasi adalah permohonan surat. 

Permohonan Surat terdiri dari Surat Keterangan Berkelakuan Baik, Surat 

Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Keterangan Tidak 

Mampu, Surat Keterangan Diluar Negeri, Surat Keterangan Masih Kuliah, Surat 

Keterangan Belum Menikah, Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara, 

Surat Keterangan Berjualan Dipasar, Surat Keterangan Tes Urin atau Imunisasi 

Capeng, Surat Keterangan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji, Surat Keterangan 

Merantau. Proses pembuatan permohonan surat masih memerlukan waktu yang 

lama karena pengisian form permohonan surat masih menggunakan tulisan tangan 

dan persetujuan form permohonan surat mengharuskan masyarakat bertemu 

langsung dengan Ketua RT dan Ketua RW untuk menerima persetujuan yang akan 

akan diserahkan ke staf yang membuat di balai desa. Pencatatan form permohonan 

surat masih manual dengan cara menulis data permohonan surat di buku besar, 

sehingga dapat memungkinkan data hilang rusak dan menyulitkan dalam 

melakukan pencarian jika sewaktu-waktu di perlukan. Proses pembuatan form 

belum tersistem, staff yang membuat masih mengetik manual di microsoft word. 

Pengarsipan surat yang telah dibuat juga belum tersistem, sehingga staff harus 

mengandakan surat yang telah jadi dibuat. 

Dengan adanya masalah diatas maka dibutuhkan suatu sistem informasi 

yang dapat membantu dalam melakukan permohonan surat, persetujuan surat, 

pencatatan  permohonan  surat, pembuatan  surat  dan  pengaripan  surat  secara 
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terkomputerisasi. Dalam hal tersebut saya penulis, ingin membuat sebuah “Sistem 

Informasi Permohonan Surat Berbasis Website dengan Fitur Notifikasi SMS dan 

Email pada Balai Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati”. Selain 

kecepatan dan keakuratan informasi yang diterima, akan mempermudah juga 

pengelolaan data yang tersimpan di database. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang terlah dijelaskan diatas, maka 

penulis merumuskan permasalahan yaitu, bagaimana merancang dan membangun 

suatu “Sistem Informasi Permohonan Surat Berbasis Website dengan Fitur 

Notifikasi SMS dan Email pada Balai Desa Purwokerto Kecamatan Tayu 

Kabupaten Pati”, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan 

permohonan surat dan memudahkan pegawai dalam mengelola data-data serta 

pembuatan laporan. 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penulisan laporan ini perlu pembatasan masalah untuk menghindari 

dari pembahasan masalah yang lebih luas,  maka penulis menetapkan batasan 

masalah yang dibahas yaitu : 

1. Pengelolaan data, data yang dikelola adalah, data masyarakat, data RT, data RW, 

data staff, data jenis surat. 

2. Pemrosesan data, yaitu permohonan surat secara online, persetujuan RT dan RW 

secara online, pencatatan permohonan surat secara online, permbuatan surat secara 

online, pengaripan secara online. 

3. Sistem yang dibangun memiliki fitur notifikasi sms sehingga memudahkan 

pemohon untuk mengetahui tahap atau proses permohonan surat yang sedang 

diajukan. 

4. Informasi atau Output yang diperoleh adalah laporan surat permohonan, 

permohonan surat keterangan 

1.4. Tujuan Skripsi 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 
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1. Memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan surat. 

2. Memudahkan pegawai Balai Desa Purwokerto dalam mengelola data-data 

pelayanan permohonan surat dan pembuatan laporan. 

3. Meningkatkan pelayanan Balai Desa Purwokerto dalam hal permohonan surat-

surat. 

1.5. Manfaat Skripsi 

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan pengalaman dalam menganalisa serta membuat sebuah 

aplikasi Sistem Informasi Permohonan Surat Berbasis Website dengan Fitur 

Notifikasi SMS dan Email pada Balai Desa Purwokerto Kecamatan Tayu 

Kabupaten Pati. 

2. Bagi Akademis 

Bagi akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang 

penerapan sistem informasi dalam bidang pemerintahan yang berkaitan dengan 

pengelolaan dan permohonan surat khususnya di Balai Desa Purwokerto 

Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. 

1.6. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang relevan, akurat, reliable, dan akurat, maka 

penulis melakukan pengumpulan data menggunakan cara : 

1.6.1.  Metode Pengumpulan Data 

a. Sumber Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian baik melalui 

pengamatan, pecatatan obyek penelitian, meliputi : 

1) Observasi 

Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwa yang 

diselidiki pada obyek penelitian secara langsung untuk keperluan pengumpulan 

data, misalnya proses pelayanan yang ada pada Desa Purwokerto Kecamatan Tayu 

Kabupaten Pati. 
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2) Interview (Wawancara) 

Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan sumber 

data atau pihak-pihak yang berkepentingan yang berhubungan dengan penelitian. 

Misalnya, wawancara dengan pegawai Desa Purwokerto Kecamatan Tayu 

Kabupaten Pati tentang bagaimana alur permohonan surat-surat yang ada. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari obyek 

penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku, dan literatur-literatur, meliputi : 

1) Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dari buku-buku yang sesuai dengan tema permasalahan. 

Misalnya, pengumpulan teori-teori mengenai perancangan untuk penyusunan 

laporan skripsi. 

2) Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dari literatur-literatur dan dokumentasi dari internet atau sumber 

informasi lainnya. Misalnya, untuk materi tinjauan pustaka tentang Sistem 

Informasi Pengolahan Data Permohonan Surat. 

 

1.6.2. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem dapat diartikan sebagai menyediakan cara 

bagaimana secara teknis membangun perangkat lunak yang harus berada pada 

sebuah komitmen dasar menujukualitas. Salah satu dari metode pengembangan 

sistem adalah Software Development Life Cycle (SDLC). Pada awal pengembangan 

perangkat lunak, para pembuat program (programmer) langsung melakukan 

pengodean perangkat lunak tanpa menggunakan prosedur atau tahapan 

pengembangan perangkat lunak. Dan ditemuilah kendala-kendala seiring dengan 

perkembangan skala sistem-sistem perangkat yang semakin besar. SDLC dimulai 

dari tahun 1960-an, untuk mengembangkan sistem skala usaha besar secara 

fungsional untuk parakonglomerat pada zaman itu, sistem-sistem yang dibangun 

mengelola informasi kegiatan dan rutinitas dari perusahaan-perusahaan yang 

berpotensi memiliki data yang besar dalam perkembangannya. 
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SDLC memiliki beberapa model dalam perancangan tahapan prosesnya. 

Salah satu model SDLC adalah air terjun atau waterfall sering disebut model 

sekuensial linier (sequential linier) atau hidup klasik (classic life cycle). Model air 

terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau 

teruntut dimulai dari analisa, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung  

(Sukamto dan Shalahuddin , 2013). 

Tahapan-tahapan waterfall menurut Sukamto dan Shalahuddin, adapun 

urutunya adalah sebagai berikut : 

a. Analisis Perangkat Lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk mespesifikasikan 

kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang 

dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu 

untuk didokumentasikan. 

b. Desain 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain 

pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat 

lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap ini mentranslasi 

kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain 

agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain 

perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan. 

c. Pembuatan Kode Program 

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini 

adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. 

d. Pengujian  

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara  dari segi lojik dan 

fngsionaldanmemastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal inidilakukan untuk 

meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai 

yang diinginkan. 

e. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance) 

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika 

sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang 
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muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi 

dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi 

proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat 

lunak yang sudah ada, tapi untuk membuat perangkat lunak baru. 

 

1.6.3. Metode Perancangan Sistem 

Perancangan sistem yang digunakan yaitu Unifed Modelling Language 

(UML). Pemodelan ini meliputi : 

a. Use Case Diagram 

Use case diagram yaitu menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh sistem yang 

akan dibangun dan siapa yang berinteraksi dengan sistem. 

b. Class Diagram 

Class diagram digunkana untuk menunjukkan hubungan antar kelas dalam sistem 

yang sedang dibangun dan bagaimana mereka saling berkolaborasi untuk mencapai 

suatu tujuan. 

c. Sequence Diagram 

Sequence diagram menjelaskan secara detail tentang urutan proses yang dilakukan 

dalam sistem untuk mencapai tujuan dari use case, interaksi yang terjadi antar 

obyek, operasi apa saja yang terlibat, urutan antar operasi, dan informasi yang 

diperlukan oleh masing-masing operasi. 

d. Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan berbagai alur aktivitas pada 

sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, decision 

yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram dapat juga 

menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. 

e. Statechart Diagram 

Statechart diagram digunakan untuk menggambarkan transisi dan perubahan 

keadaan (dari satu state ke state lainnya) suatu obyek pada sistem sebagai akibat 

dari stimuli yang diterima. Umumnya statechart diagram menggambarkan kelas 

tertentu (satu kelas dapat memiliki lebih dari satu statechart diagram). 
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1.7. Kerangka Pemikiran 

Berikut ini merupakan penjelasan kerangka penelitian “Sistem Informasi 

Permohonan Surat Berbasis Website dengan Fitur Notifikasi SMS dan Email pada 

Balai Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati” sebagai berikut: 

Problem (Masalah):
- Proses pelayanan yang ada masih 

manual atau konvensional

- Bagian Kepegawaian yang tidak selalu 

berada di tempat

- Sistem yang ada kurang efektif jika 

masyarakat akan mengajukan 

permohonan surat mendadak

Approach (Pendekatan):
Dibutuhkan sebuah sistem informasi 

manajemen untuk membantu pegawai 

dalam mengelola permohonan surat & 

memudahkan masyarakat dalam 

melakukan pengajuan surat

Software Development : 
(Perkembangan Perangkat Lunak):

- Perancangan : UML

- Bahasa Pemrograman : PHP

- Basis Data : MySQL

Software Measurement 
(Pengukuran Perangkat 

Lunak):
Menggunakan Black Box 

Testing

Software Implementation 
(Implementasi Perangkat 

Lunak):
Aplikasi Sistem Informasi 

Permohonan Surat Berbasis 

Website dengan Fitur Notifikasi 

SMS pada Balai Desa 

Purwokerto Kecamatan Tayu 

Kabupaten Pati

Result (Hasil):
Sistem Informasi Permohonan 

Surat Berbasis Website dengan 

Fitur Notifikasi SMS pada Balai Desa 

Purwokerto Kecamatan Tayu 

Kabupaten Pati

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 


