
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini telah berkembang pesat, mulai 

dari perkembangan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan teknologi dan 

informasi. Terutama diera saat ini sudah banyak perusahaan yang menggunakan 

teknologi informasi untuk menjalankan suatu pekerjaan sehari-hari. Dengan 

menggunakan sebuah teknologi informasi, maka pekerjaan akan lebih mudah 

untuk di akses oleh pengguna yang berwenang. 

Setiap perusahaan atau instansi telah menggunakan teknologi informasi 

untuk bisa melakukan pekerjaan, begitu juga pada instansi Balai Besar Konservasi 

Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur. Beberapa divisi menggunakan 

teknologi informasi untuk mendata pegawai yang ada di Jawa Timur, sehingga 

proses pendataan dapat membutuhkan waktu yang lebih cepat. 

Walaupun (BBKSDA) Jawa Timur sudah menggunakan teknologi 

informasi, akan tetapi ada beberapa divisi yang belum memanfaatkan teknologi 

informasi saat melakukan pengarsipan surat. Beberapa divisi masih menggunakan 

ordner untuk mengarsipkan surat dan memberikan surat kepada orang yang 

bersangkutan, sehingga pengarsipan membutuhkan waktu yang lama jika suatu 

saat pimpinan atau pegawai yang lain ingin mencari surat. Beberapa kali surat 

tidak dapat di temukan pada tempat penyimpanan arsip karena pengarsipannya 

masih menggunakan cara yang konvensional. 
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Dari permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis mencoba 

memberikan solusi agar surat-surat tersebut dilakukan dengan pengarsipan dapat 

lebih mudah dan cepat, yaitu dengan menggunakan aplikasi pengarsipan surat 

menggunakan Microsoft Office Access. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah, 

yaitu bagaimana membuat aplikasi pengarsipan surat dengan menggunakan 

Microsoft Office Access pada unit Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam 

(BBKSDA) Jawa Timur. 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Aplikasi menggunakan Microsoft Office Access. 

2. Data survei yang dituntut adalah periode 2017. 

3. Aplikasi ini digunakan pada bagian Umum (Perlengkapan). 

 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dalam batasan masalah tersebut adalah membuat aplikasi 

pengarsipan surat menggunakan Microsoft Office Access pada unit Balai Besar 

Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur. 
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1.5 Sistmatika Penulisan 

Laporan Proyek Akhir ini terdiri dari beberapa bab, yaitu terdiri dari 

judul dan sub-sub bab yang bertujuan untuk memperjelas pokok-pokok bahasan 

berdasarkan apa yang telah dilaksanakan selama melakukan kerja praktik di Balai 

Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur. Penulisan dari 

hasil Proyek Akhir ini terdiri atas: 

Bab I PENDAHULUAN 

Pada BAB I ini dibahas tentang latar belakang permasalahan yang 

terdapat dalam Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa 

Timur, rumusan masalah, batasan  masalah, tujuan dan sistematika penulisan. 

Bab II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada BAB II ini dibahas tentang sejarah perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, struktur organisasi, serta gambaran umum tempat pelaksanaan kerja 

praktik, yaitu pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa 

Timur. 

Bab III LANDASAN TEORI 

Pada BAB III ini dibahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai 

penunjang dan pendukung dalam menyelesaikan penelitian meliputi: pengarsipan, 

surat menyurat, peranan sebagai sekretaris. 

Bab IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Hasil dan pembahasan yang dibahas tentang uraian pekerjaan selama 

kerja praktik, serta pemecahan masalah dan cara alternatif untuk dapat 

menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi selama kerja praktik. 
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Bab V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua kegiatan yang telah 

dilakukan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa 

Timur. Serta saran kepada bagian yang dibahas dan menjadi solusi agar dapat 

dikembangkan lagi dengan yang lebih baik lagi dan diharapkan dapat bermanfaat 

bagi para pembaca. 
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