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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemerintah saat ini mulai melaksanakan pengimplementasian e-

government. Pemerintah meyakini bahwa menggunakan e-government adalah 

upaya pengembangan penyelenggaraan kepemerintahaan berbasis elektronik yang 

dapat memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-

hal yang berkenaan dengan pemerintahan. Pemanfaatan e-government dapat 

mempermudah pekerjaan pegawai pemerintah. Kantor Kecamatan Candi 

khususnya pada sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang memiliki tugas dalam 

penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Salah 

satunya adalah pencatatan surat masuk dan surat keluar. Melihat instansi 

pemerintah telah memulai untuk pengimplementasian e-government maka 

sebaiknya Kantor Kecamatan Candi dapat memanfaatan penggunaan aplikasi 

pencatatan surat masuk dan surat keluar. Dengan demikian proses pencatatan surat 

masuk dan surat keluar dapat berjalan dengan cepat dan pencatatan yang lebih 

akurat. 

Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kantor Kecamatan Candi 

mempunyai tugas sehari-hari yang berhubungan dengan kegiatan umum di kantor. 

Salah satunya adalah pengelolaan administrasi kepegawaian khususnya pencatatan 

surat masuk dan surat keluar. Pada proses pencatatan surat masuk, setelah surat 

diterima maka Bagian Umum dan Kepegawaian secara manual harus mengarsipkan 

surat ke dalam buku besar yang berisi nomor urut, nomor berkas, alamat pengirim, 

tanggal surat, nomor surat, dan perihal surat. Tidak hanya menerima surat dinas saja 
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Bagian Umum dan Kepegawaian juga menerima surat undangan yang nantinya 

akan dicatat dengan menggunakan format yang sama di dalam buku besar. Setelah 

surat dinas maupun surat undangan diarsipkan ke dalam buku besar, maka Bagian 

Umum dan Kepegawaian akan membuatkan lembar disposisi. Lembar disposisi 

beserta surat tersebut akan diberikan kepada Camat agar surat dan lembar disposisi 

dapat diperiksa oleh Camat. Setelah itu Camat akan mengisi lembar disposisi yang 

isinya menunjuk bagian mana yang akan ditugaskan oleh Camat untuk menghadiri 

undangan atau acara kedinasan. Setelah disposisi diisi lembar disposisi tersebut 

akan diserahkan ke Sekretaris Camat untuk didisposisikan lagi. Setelah 

didisposisikan oleh Sekretaris Camat maka lembar disposisi tersebut akan diberikan 

kepada Bagian Umum dan Kepegawaian lagi untuk dicatat lembar disposisi yang 

sudah diisi Camat dan Sekretaris Camat, kemudian lembar disposisi akan diberikan 

kepada bagian yang terkait. 

Demikian pula dengan proses pencatatan surat keluar oleh Bagian Umum 

dan Kepegawaian, proses ini dimulai dengan pembuatan surat keluar yang 

diusulkan oleh Sekretaris Camat ataupun Camat sendiri. Setelah itu Bagian Umum 

dan Kepegawaian akan akan membuatkan surat sesuai dengan apa yang diusulkan 

Sekretaris Camat atau Camat dan dikirimkan kepada instansi yang akan dituju. 

Setelah surat itu dibuat maka surat tersebut akan di cek oleh Administrator Surat, 

surat tersebut di cek untuk verifikasi kebenarannya, apabila surat salah maka surat 

akan diperbaiki dan apabila surat sudah benar maka surat tersebut akan diberi 

nomor surat dan dicetak. Setelah semua kondisi sudah terpenuhi Camat akan 

menandatangani surat tersebut dan diserahkan kepada Bagian Umum dan 
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Kepegawaian. Bagian Umum dan Kepegawaian akan mengarsip surat tersebut dan 

surat siap untuk dikirimkan kepada perangkat desa atau instansi yang dituju.  

Berdasarkan proses di atas terdapat berbagai masalah yang muncul ketika 

mengelola surat masuk ataupun surat keluar diantara lain dalam penyimpanan data-

data surat masuk ataupun surat keluar masih menggunakan cara manual yaitu 

dengan menggunakan buku arsip sehingga sering muncul masalah seperti data-data 

surat yang terselip, kemudian dalam mencatat surat masuk yang baru dan mencatat 

surat keluar yang baru masih menggunakan cara yang manual yaitu dengan 

mencatat ke dalam buku besar surat masuk dan surat keluar, jadi kemungkinan yang 

terjadi adalah pegawai lupa untuk mengisi ke dalam buku besar surat masuk dan 

surat keluar secara lengkap, serta ketika akan melakukan cek ulang terhadap surat-

surat yag telah masuk membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan pencarian 

tersebut. 

Jadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah 

dengan membuatkan rancang bangun aplikasi pencatatan surat masuk dan surat 

keluar pada kantor kecamatan Candi berbasis web. Dengan solusi tersebut proses 

pencatatan surat dilakukan dengan mengisi form yang tersedia di dalam aplikasi 

dan semua yang tercatat akan tersimpan di dalam database, serta proses 

penyimpanan dan pencarian data dapat berjalan dengan cepat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam kerja praktik ini yaitu, bagaimana merancang bangun aplikasi pencatatan 

surat masuk dan surat keluar pada kantor kecamatan Candi berbasis web ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada kerja praktik rancang bangun aplikasi pencatatan 

surat masuk dan surat keluar pada kantor kecamatan Candi berbasis web ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Hypertext 

Preprocessor (PHP) dan database My Structured Query Language 

(MySQL). 

b. Aplikasi ini hanya digunakan oleh pegawai Kantor Kecamatan Candi. 

c. Membahas tentang pencatatan surat masuk, pencatatan surat keluar, 

pendisposisian surat, dan pembuatan laporan. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari kerja praktik ini adalah merancang dan membuat aplikasi 

pencatatan surat masuk dan surat keluar pada kantor kecamatan Candi berbasis web, 

yang dapat menjawab permasalahan di Kantor Kecamatan Candi khususnya pada 

Bagian Umum dan Kepegawaian. 

1.5 Manfaat 

1. Bagi Mahasiswa  

a. Dapat memahami berbagai sistem kerja yang ada di perusahaan.  

b. Dapat menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu yang di pelajari selama 

perkuliahan dengan kerja lapangan. 
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c. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk mempersiapkan diri baik 

secara teoritis maupun secara praktis untuk menghadapi dunia pekerjaan.  

2. Bagi Perusahaan  

a. Memudahkan organisasi dalam pencatatan dan penyimpanan surat masuk. 

b. Mempererat hubungan antara industri dan perguruan tinggi.  

c. Perusahaan mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa yang 

melakukan kerja praktik.  

3. Bagi Akademik  

a. Menjalin kerjasama dengan Perusahaan, Lembaga BUMN, Perusahaan 

Swasta, dan Instansi Pemerintahan di berbagai bidang.  

b. Perguruan tinggi memperoleh masukkan dan cara untuk meningkatkan 

kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja praktik. 

1.6 Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN 

  BAB I merupakan pendahuluan dari penulisan. Pada bab ini terdapat 

penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan pembuatan aplikasi, manfaat yang diharapkan dari adanya aplikasi, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 

  BAB II menjelaskan gambaran umum mengenai Kantor Kecamatan 

Candi yang meliputi visi dan misi perusahaan, pengenalan struktur 

organisasi serta deskripsi tugas dari masing-masing bagian yang 

bersangkutan. 
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BAB III LANDASAN TEORI 

  BAB III merupakan penjelasan dari teori-teori yang berhubungan 

dengan kegiatan pembuatan rancang bangun aplikasi pencatatan surat 

masuk dan surat keluar berbasis web. Selain tu terdapat teori yang 

mendukung dalam proses analisa, perancangan, dan pembuatan aplikasi. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

   BAB IV menjelaskan hasil yang didapatkan dari kerja praktik. Hasil 

tersebut adalah analisa sistem saat ini di Kantor Kecamatan Candi yang 

tergambar di dalam document flow. Selain itu juga terdapat penjelasan dari 

rancangan sistem sesuai prosedur yang meliputi alur sistem baru yang 

tergambar di dalam system flow, perancangan database, perancangan 

desain input dan output, dan implementasi sistem. 

BAB V PENUTUP 

   BAB V menjelaskan kesimpulan dari adanya aplikasi yang telah 

dibuat. Selain itu juga terdapat saran yang dapat diterapkan untuk 

pengembangan dan perbaikan dari aplikasi yang telah dibuat. 

 




