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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Perkembangan TI sekarang berkembang sangat pesat, semua perusahaan 

menginginkan hal-hal yang efektif dan efesien. Pada saat ini perusahaan PDAM 

Surya Sembada masih manual dalam hal pencatatan disposisi surat, sehingga waktu 

menjadi lebih efisien. Sehingga perusahaan menginginkan IT yang dapat 

mempercepat waktu dalam disposisi surat. 

Berdasarkan uraian diatas, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya berharap 

untuk dibuatkan sistem informasi berbentuk web yang dapat melakukan disposisi 

surat beserta notifikasinya. Karena dengan adanya disposisi surat online, masalah 

terhadap surat bisa lebih cepat ditanggapi. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas maka didapat 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Membangun aplikasi disposisi surat berbasis web untuk bisa disposisi surat 

kapan saja dan dimana saja. 

2. Membangun aplikasi yang bisa memberikan notifikasi apabila ada surat baru. 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan Perumusan Masalah diatas, maka Pembatasan Masalah dalam 

Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi berbasis web 
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2. Form login 

3. Form penyimpanan surat 

4. Form disposisi surat 

5. Form penanganan surat 

6. Notifikasi surat  

1.4. Tujuan 

Berdasarkan batasan masalah diatas maka tujuan dari pembuatan aplikasi 

inventarisasi ini antara lain : 

1. Melakukan Pembuatan Sistem Online Pencatatan Disposisi Surat Berbasis 

Web pada PDAM SURYA SEMBADA Kota Surabaya. 

2. Sistem ini dibuat untuk menyimpan surat dalam bentuk softcopy dan 

mendisposisikan surat kepada bawahan satu level dari pengguna. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan ini secara sistematis dapat dibagi menjadi 5 bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah yang ada, perumusan masalah 

berdasarkan tujuan, batasan masalah yang akan dibahas, tujuan dari 

pembuatan aplikasi, kontribusi, serta sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Berisi kilasan sejarah instansi, visi dan misi, struktur organisasi dan 

proses bisnis pada tempat kerja praktek. 
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BAB III LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori pendukung dan literatur yang digunakan dalam 

pembuatan aplikasi. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Berisi uraian tentang tugas-tugas yang dikerjakan pada saat kerja 

praktek, yaitu dari analisa system, pembahasan masalah berupa system 

flow, perancangan sistem berbasis objek, entity relationship diagram, 

struktur tabel, CDM, PDM, dan implementasi sistem berupa capture 

dari setiap tampilan program. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran untuk perbaikan sistem ke depan.



 

 

 

 

 


