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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Bagian Sekretariat adalah salah satu bagian atau divisi yang dimiliki oleh 

Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL). Salah satu tanggung jawab 

pada bagian ini adalah kegiatan surat-menyurat seperti pembuatan naskah surat, 

penanganan surat, dan pendistribusian surat. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan 

dengan beberapa tahapan seperti penyediaan, pengolahan, pengendalian, dan 

pengamanan atau yang biasa di sebut dengan pengarsipan. Dengan banyaknya 

pekerjaan yang di lakukan Bagian Sekretariat, maka banyak pula dokumen yang 

dihasilkan dan menjadikan surat sebagai arsip atau dokumen yang penting dan 

berharga. Arsip-arsip tersebut diantaranya surat biasa, surat ijin, surat perintah, 

surat keputusan, surat telegram, dan lain sebagainya. Salah satu kegiatan paling 

penting pada Bagian Sekretariat adalah pengarsipan surat. Pengarsipan surat 

merupakan kegiatan yang tidak boleh terlewatkan atau diremehkan agar surat 

yang akan diarsipkan bisa tertata dan tersimpan dengan baik dan tahan lama. 

Bagian sekretariat Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menggunakan 

sistem pengarsipan secara manual yang dalam satu bulannya mampu menerima 

±150 buah surat. Surat yang akan diarsip sebelumnya dikelola dalam pencatatan 

buku jurnal surat sesuai dengan jenisnya. Namun dalam pencatatan buku jurnal 

surat hanya mencantumkan tanggal masuk (pada buku jurnal surat masuk), nomor 

surat, tanggal surat, pengirim (pada buku jurnal surat masuk), penerima (pada 

buku jurnal keluar) dan perihal singkat dari isi surat. Hal ini mengakibatkan 



2 

 

 

proses pencarian data surat membutuhkan waktu lama karena harus membuka 

buku jurnal surat sesuai jenisnya per halaman dan juga detail informasi surat 

kurang lengkap. Media dalam pencatatan jurnal surat yang masih berupa buku 

agenda membuat data yang tersimpan tidak bisa bertahan lama dan memakan 

tempat untuk penyimpanannya. Selain itu dalam penggunaan buku jurnal tersebut 

mengalami beberapa kali pergantian admin surat yang menyebabkan admin yang 

baru terkadang susah mengerti tulisan tangan dari admin yang lama karena tulisan 

yang susah dibaca. 

Dari uraian permasalahan diatas, maka perlu dibuatkan sebuah aplikasi 

pencatatan agenda surat yang bisa membantu pekerjaan bagian sekretariat lebih 

mudah, cepat, dan efisien. Dalam aplikasi pencatatan ini mampu menyimpan data-

data surat masuk dan surat keluar yang hampir setiap hari masuk dan tercetak. 

Penyimpanan data dalam aplikasi ini disimpan dalam bentuk Database yang 

dioperasikan melalui komputer. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan 

Microsoft Access, agar dapat mengolah dan menyimpan Database dengan baik. 

Dengan adanya aplikasi pencatatan agenda surat ini mampu mempermudah proses 

pencarian data atau berkas surat saat diperlukan dengan waktu yang singkat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa 

perumusan masalah ialah sebagai berikut: 

a. Bagaimana prosedur pengarsipan surat masuk dan surat keluar secara 

manual pada Bagian Sekretariat di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan 

Laut? 
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b. Bagaimana membuat aplikasi pencatatan agenda surat dengan menggunakan 

Microsoft Access? 

c. Bagaimana Implementasi dari penggunaan Database Microsoft Access 

dalam pengarsipan surat masuk dan surat keluar? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan bahwa 

batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

a. Menjelaskan prosedur pengarsipan surat masuk dan surat keluar secara 

manual pada Bagian Sekretariat pada Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan 

Laut. 

b. Menjelaskan langkah-langkah pembuatan aplikasi pencatatan agenda surat 

dengan Microsoft Access. 

c. Menejelaskan penerapan aplikasi pencatatan agenda surat dengan Microsoft 

Access. 

 

1.4 Tujuan 

Isi Tujuan merujuk kepada perumusan masalah, yaitu: 

a. Memahami prosedur pengarsipan pada Bagian Sekretariatan di Sekolah 

Tinggi Teknologi Angkatan Laut. 

b. Membuat aplikasi pencatatan agenda surat menggunakan Microsoft Office 

Access. 

c. Mengimplementasikan prosedur pengarsipan dari aplikasi pencatatan 

agenda surat.   
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini akan membahas tentang latar belakang 

permasalahan yang ada dalam Bagian Sekretariat di Sekolah Tinggi 

Teknologi Angkatan Laut, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan sistematika penulisan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bagian ini akan membahas tentang gambaran umum Sekolah 

Tinggi Teknologi Angkatan Laut, sejarah, visi dan misi yang 

meliputi logo perusahaan dan struktur  organisasi, serta gambaran 

umm tempat pelaksanaan penelitian, yaitu Bagian Sekretariat yang 

meliputi tugas dan tanggung jawab, struktur organisasi serta lokasi 

dan tempat proyek akhir. 

BAB III LANDASAN TEORI  

Pada bagian ini akan membahas tentang arsip dan kearsipan, sistem 

pengarsipan, pengenalan database, dan pengenalan Microsoft Acces 

yang digunakan sebagai penunjang dalam menyelesaikan tugas 

selama Proyek Akhir hingga menyelesaikan laporan Proyek Akhir. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bagian ini akan membahas tentang hasil dan pembahasan 

membahas tentang uraian tugas-tugas yang dikerjakan selama 

Proyek Akhir, masalah dan alternatif pemecahan masalah yang 

dihadapi dan juga berisi hasil-hasil penelitian serta pembahasannya 
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yang dikerjakan selama melakukan penelitian secara detail pada 

pengarsipan surat yang ada di Bagian Sekretariat di Sekolah Tinggi 

Teknologi Angkatan Laut. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian ini akan membahas tentang kesimpulan dari kegiatan 

yang dilakukan pada Bagian Sekretariat di Sekolah Tinggi 

Teknologi Angkatan Laut serta saran kepada bagian Sekretariat dan 

menjadi solusi agar dapat dikembangkan dengan lebih baik dan 

diharapkan pula dapat bermanfaat bagi pembaca. 

 

 


