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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Surat menyurat merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mengelola 

sistem administrasi pada sebuat organisasi dan perusahanan (Mayasari et al.,2020). 

Surat merupakan alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan 

kepihak lain. Surat masuk dan surat keluar hanya didokumentasikan pada 

pencatatan dibuku, sedangkan untuk pengarsipan surat hanya berupa hardcopy. 

Adapun permasalahan Pengelolahan surat masuk dan surat keluar yang  terjadi pada 

saat ini diantaranya yaitu pencarian dokumen menjadi lebih lama dan juga sulit 

karena harus membuka terlebih dahulu data-data lama dan mencarinya satu persatu, 

proses disposisi yang masih menggunakan kertas dan setiap surat masuk dan surat 

keluar harus difotocopy berulang-ulang untuk proses pengarsipan. 

Pada era globalisasi teknologi komputer memegang peranan yang sangat 

penting untuk membantu proses aktivitas kerja instansi baik dari lembaga 

pemerintah maupun swasta. Dalam dunia perkantoran keberadaan teknologi 

komputer juga sangat berguna bagi pihak instansi untuk mempermudah kinerja 

dalam kegiatan sehari-hari terutama dalam pengolahan data surat masuk dan surat 

keluar. 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan instansi yang berada dibawah 

Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan 

daerah yang mulanya instansi ini bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). 

Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bengkalis karena 

adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten 

Bengkalis di Provinsi Riau dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Dinas 

Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bengkalis              terhitung 1 Januari 2017 telah 

berubah nomen klatur menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten 

Bengkalis. Perubahan ini menyebabkan perubahan tugas pokok dan fungsi sesuai 

dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas Fungsi dan Urain Tugas serta Tata Kerja 

pada Bapenda Kabupaten Bengkalis. Adapun tugas dan fungsi Bapenda diantaranya 

perumusan kebijakan dibidang pendapatan daerah, pelaksanaan kebijakan   daerah 

bidang pendapatan daerah, peningkatan 
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kualitas SDM dibidang pendapatan daerah, pemantauan, pemgawasan, evaluasi 

dan pelaporan penyelenggaraan dibidang pendapatan daerah. 

Menurut Mulyadi (2016:25) Arsip secara umum adalah wujud tulisan dalam 

bentuk corak teknis, bagaimanapun juga dalam keadaan tunggal, berkelompok, atau 

dalam suatu kesatuan bentuk fungsi dari usaha perencanaan, pelaksanaan, dan 

penyelenggaraan kehidupan umumnya, dan arsip secara khusus adalah kumpulan 

surat atau bahan penolong lainnya dengan memastikan suatu ingatan dalam dalam 

administrasi negara dibuat secara fisik (kasat mata) atau yuridis (sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku) dengan perkembangan organisasi, yang disimpan 

dan dipelihara selama diperlukan. 

Seiring Messenger Telegram yang mulai diinstall banyak orang dan 

dipergunakan untuk percakapan sehari-hari. Memang Telegram belum sepopuler 

Whatsapp, BBM, maupun Line. Namun, bisa jadi suatu saat akan menjadi suatu 

messenger yang potensial mendapatkan hati dikalangan masyarakat maya. Menurut 

(Cokrojoyo and Anggiat,2017). Kelebihan dari telegram ini adanya landasan untuk 

menggunakan Application Programming Interface(API) yang saat ini mulai  

populer dipergunakan. 

Pada saat ini, proses yang diterapkan dalam pengarsipan surat masuk dan surat 

keluar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkali masih dilakukan                  secara 

manual. Dokumentasi surat masuk dan keluar hanya berupa penulisan yang di 

tuliskan ke dalam buku besar atau buku agenda dan penyimpanan dokumen masih 

bersifat hardcopy atau manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama 

dalam proses pencarian dokumen dan pembatan surat. Permasalahan didapatkan, 

maka diusulkan Aplikasi Pengarsipan Surat Masuk Dan Surat Keluar Di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Berbasis Web. Pembuatan aplikasi ini 

dengan menggunakan notifikasi pesan telegram, untuk mempermudah dalam 

pencarian surat, persetujuan disposisi dan pembuatan surat masuk dan surat keluar 

dan juga memberi kemudahan untuk penyimpanan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan dari latar belakang adapun perumusan masalah berdasarkan dari 

uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana Mengakses aplikasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar 

di badan pendapatan daerah berbasis web? 

2. Bagaimana cara pencarian surat masuk dan surat keluar tersebut? 

3. Bagaimana cara penambahan data admin? 

4. Bagaimana cara persetujuan disposisi? 

5. Bagaimana cara penambahan data surat masuk dan surat keluar? 
 

1.3 Batasan Masalah 

 

Agar tidak memperluas suatu permasalahan dalam hal ini, maka akan 

memberikan batasan-batasan dari permasalahan yang ada yaitu: 

1. Web ini dibuat berdasarkan surat masuk dan surat keluar yang masih 

diterapkan di bapenda 

2. Web ini dibuat dengan menggunakan Bahasa pemograman PHP dan 

MySQL, serta Framework Codeigniter. 

3. Aplikasi ini dilengkapi dengan notifikasi pesan melalui telegram yang 

diterima oleh pimpinan dan kasubag yang ada di bapenda. 

4. Aplikasi ini memiliki fitur dashboard home, data admin, data user, surat 

masuk, surat keluar, disposisi, dan lacak surat. 
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1.4 Tujuan 

 

Tujuan dari membuat Aplikasi Pengarsipan Surat Masuk Dan Surat Keluar Di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Berbasis Website dengan 

Notifikasi Bot API Telegram. Bertujuan untuk mempermudah dalam pencarian 

surat, persetujuan disposisi dan surat masuk dan surat keluar dan juga memberi 

kemudahan untuk penyimpanan. Aplikasi ini dilengkapi fitur menginput surat 

masuk dan surat keluar, menginput disposisi, pencarian surat, serta notifikasi Bot 

API Telegram untuk memberi notifikasi kepada pimpinan dan kasubag. Sehingga 

proses yang terjadi dapat berjalan dengan secara maksimal dan aplikasi ini juga akan 

menguunakan  framework Codeigniter dan Bot API Telegram. 

 

1.5 Manfaat 

 

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, maka adapun manfaat dari penelitian 

ini adalah : 

 

1. Mempermudah menginputkan data surat masuk dan surat keluar. 

2. Mempermudah menginputkan data disposisi dan pengiriman notifikasi 

disposisi. 

3. Mempermudah pencarian data surat masuk dan surat keluar. 

 
 

1.6 Metode penyelesaian Masalah 
 

Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan Aplikasi Pengarsipan Surat 

Masuk Dan Surat Keluar Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis 

Bebasis Website Dengan Notifikasi Bot API Telegram yaitu dengan melakukan 

identifikasi masalah seperti Metode yang digunakan seperti melakukan wawancara 

kepada pihak bersangkutan seperti petugas bapenda untuk mengumpulkan data-

data yang diperlukan dalam membuat aplikasi. Dilanjutkan dengan melakukan 

pengumpulan data dengan cara studi pustaka mengacu pada jurnal, TA dan lainnya. 

Data tersebut akan diolah menjadi sebuah aplikasi yang akan dirancang 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework codeigniter serta 

menggunakan MySql sebagai sistem basis data. 

 


	Bab I Pendahuluan
	1.1 Latar Belakang 
	1.2 Perumusan Masalah
	1.3 Batasan Masalah
	1.4 Tujuan
	1.5 Manfaat
	1.6 Metode penyelesaian Masalah 


