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BAB I 

             PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang 

Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-Departemen yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden.Sebelumnya, Badan Pusat 

Statistik didirikan berdasarkan Undang-Undang Sensus Nomor 6 Tahun 1960 

dan Undang-Undang Statistik Nomor 7 Tahun 1960. Sebagai pengganti kedua 

undang-undang tersebut, diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 

tentang Statistik. Sesuai dengan Undang-Undang, dan undang-undang 

berikutnya Kantor Pusat Statistik secara resmi berganti nama menjadi Kantor 

Pusat Statistik. (https://bengkaliskab.bps.go.id/) 

Sebelum menggunakan computer BPS menggunakan Kalkulator dan alat 

hitung  sipoa dalam mengolah data. Teknologi yang diterapkan di BPS selalu di 

sesuaikan dengan Perkembangan teknologi informasi dan juga mengacu kepada 

kebutuhan. (https://bengkaliskab.bps.go.id/) 

 Sebagai sebuah Lembaga yang memiliki peran dalam penyediaan 

kebutuhan data, BPS harus sangat teliti saat mengolah dan mengarsipkan data 

surat yang sekiranya akan dibutuhkan dikemudian hari karena arsip merupakan 

bukti dan catatan kegiatan, Informasi yang benar harus diberikan pada saat 

dibutuhkan agar kantor dapat memberikan pelayanan yang efektif.  

Arsip mempunyai kegunaan dalam organisasi baik swasta maupun 

pemerintahan. Setiap arsip yang telah disimpan pasti mempunyai nilai tersendiri, 

oleh karena itu arsip harus disimpan dengan baik. Alasan perlunya arsip disimpan 

karena mempunyai suatu nilai kegunaan tertentu. (Erna Sulistiyani,&Muslikhah 

Dwihartanti Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Yogyakarta). 

Setiap pekerjaan dan kegiatan di perkantoran memerlukan data dan  

informasi. Salah satu sumber data atau informasi adalah arsip karena arsip 

merupakan bukti dan catatan kegiatan, Informasi yang benar harus diberikan 
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pada saat dibutuhkan agar kantor dapat memberikan pelayanan yang 

efektif, arsip sangat dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang ada di kantor tanpa 

arsip tidak mungkin seorang karyawan dapat mengingat semua catatan dan 

dokumen secara lengkap. Contohnya seperti TU (Tata Usaha) yang memiliki 

tugas seperti melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan 

kepergawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, urusan dalam. yang juga 

mengelola Surat masuk dan Surat keluar. Data atau Dokumen yang akan 

diarsipkan adalah Data Surat Masuk dan Surat keluar. 

Surat masuk adalah sarana komunikasi tertulis yang diterima dari instansi 

lain atau dari perorangan. Dapat pula diberikan pengertian bahwa surat masuk 

adalah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain maupun dari perorangan, 

baik yang diterima dari kurir (pengirim surat) dengan menggunakan buku 

pengirim (buku ekspedisi ). Oleh suatu perusahaan atau instansi dalam waktu tiap 

hari kerja dan ditangani oleh seorang sekretaris. (Syahputro, 2020) 

Surat Keluar adalah semua tulisan dinas atau berita-berita dinas yang 

dikirimkan ke intern organisasi maupun unit-unit organisasi yang ada dalam satu 

lingkungan Instansi maupun diluar lingkungan Instansi (ekstern organisasi) baik 

instansi pemerintah maupun swasta. (Syahputro, 2020) 

Di Instansi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis dimana saat ini 

dalam mencatat surat masuk, disposisi surat dan surat keluar masi menggunakan 

cara manual seperti mencatat surat masuk dan surat keluar di buku agenda 

ekpedisi. Sedangkan mencatat disposisi surat mencatat di lembaran disposisi. 

Bukan itu saja dalam masalah spesifik nya adalah dimana saat ini di Instansi 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis bahwa permasalahan yang sering 

dijumpai adalah dokumentasi pengarsipan dalam hal ini pencatatan surat masuk 

maupun surat keluar hanya dicatat pada buku agenda sehingga membutuhkan 

waktu yang cukup lama apabila ingin mencari berkas surat kembali. Permasalahan 

lain berkaitan dengan penyimpanan dalam hal ini pengarsipan hanya berupa 

penyimpanan dokumen hardcopy yang mengakibatkan kemungkinan dapat 

terjadinya kehilangan surat. Permasalahan lain selanjutnya yaitu sulitnya 

menelusuri surat sehingga terjadi penundaan waktu dalam tindak lanjut dari surat 
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tersebut penyebabnya adalah karena pengelolaan surat tidak terkelola dengan 

baik. 

Menurut (Zulvianita, and  Anita,2016). Sistem pengarsipan atau sistem 

kearsipan adalah cara pengaturan atau penyimpanan arsip secara logis dan 

sistematis dengan memakai abjad, numerik / nomor, huruf ataupun kombinasi 

huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang terkait. Sistem ini dibuat untuk 

mempermudah dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Hal ini 

merupakan bagian dari pekerjaan kantor yang sangat penting. Informasi yang 

tertulis yang tepat harus tersedia apabila diperlukan, agar kantor dapat 

memberikan pelayanan yang efektif. Kearsipan juga sangat dibutuhkan dalam 

pelakasanaan administrasi, karena arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap 

kegiatan dalam suatu kantor. 

Menurut (Noer, and  Deden, 2020) Arsip merupakan salah satu sumber 

informasi yang memiliki fungsi penting untuk menunjang proses kegiatan 

administrasi dan manajemen sebuah instansi. Semua kegiatan yang dilakukan oleh 

instansi tersebut, baik itu berupa proposal, surat- menyurat maupun dokumen-

dokumen lain akan menjadi arsip. Informasi yang terekam tersebut merupakan 

bukti dan dokumentasi atau memori bagi instansi yang bersangkutan. Pada Desa 

Kampung Besar Teluknaga sistem pengarsipan surat yang berjalan masih belum 

terkomputerisasi, sehingga dalam sistem tersebut terdapat beberapa masalah 

dalam keakuratan data. Penelitian ini bertujuan membuat sistem pengelolaan surat 

untuk meningkatkan efisiensi pengambilan kembali dalam rangka kegiatan 

investigasi maupun referensi kedinasan. Metode Alphabetical Filing dan 

Chronology System digunakan dalam perancangan system karena sederhana dan 

mudah diimplementasikan, pengarsipan surat pada desa kampung besar teluknaga 

menggunakan program dekstop yang mudah digunakan dalam sistem tersebut 

juga mudah dalam hal penggunaan dan perawatan. 

Menurut (Desi  N,  Rachmat D, and Djamaludin S.M 2019) Surat adalah 

sarana komunikasi untuk menyampaikan infromasi tertulis oleh suatu pihak 

kepada pihak lain. Fungsinya sebagai sarana pemberitahuan, alat bukti tertulis, 

alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Kegiatan persuratan pada suatu 
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organisasi atau instansi adalah hal yang penting karena dapat menunjang 

perkembangan organisasi atau instansi dari sisi administrasi. Informasi-informasi 

penting maupun rahasia terkait dengan suatu instansi terkandung di dalamnya. 

Salah satu pertimbangan perusahaan dalam penggunaan komputer diantaranya 

adalah dapat tersedianya data yang dapat memberikan informasi yang handal, 

cepat, akurat, dan tepat waktu. 

Menurut Kgs Y.A, dan Helda Y  dalam judul Aplikasi Pengarsipan Data Surat 

Masuk dan Surat Keluar pada 7 Ulu 1 Palembang,  dikarenakan sistem 

pengarsipan yang masih manual maka dibuat  Aplikasi dengan membuat program 

khusus untuk membantu proses pencarian dan pendataan  surat dapat dilakukan 

secara cepat, tepat dan akurat dengan menggunakan pemograman PHP  (personal 

Hypertext Prepprocessor) dan MySql. Menggunakan model web  enginering yang  

artinya  suatu  proses  yang  digunakan  untuk menciptakan suatu      sistem 

aplikasi berbasis web dengan menggunakan prinsi-prinsip manajemen dan   

pendekatan sistematis, Merancang sebuah sistem berbasis web Sistem tersebut    

dirancang dengan tujuan untuk mengarsip  data sehingga mempercepat proses  

pembuatan  laporan  sebagai pengguna  akhir  dari sistem. Berdasarkan pengujian 

dan analisis yang telah dilakukan oleh  masing-masing  peneliti,  kedua  penelitian  

tersebut membangun aplikasi perancangan berbasis web untuk mendukung   

kinerja pemerintahan daerah agar lebih efektif dan efisien. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul ide untuk mengimplementasikan 

konsep website di Instansi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. Pembuatan 

aplikasi tersebut dengan tujuan untuk kemudahan dalam arsip surat masuk dan 

surat keluar serta kemudahan pengaksesan yang bisa dilakukan dimana saja dan 

kapan pun tanpa terbatas ruang. 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka, rumusan 

masalah yang dapat diambil adalah: 

1. Bagaimana pencatatan data surat masuk dan data surat keluar serta 

Pengarsipan nya secara digital? 
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2. Bagaimana cara menyimpan arsip surat masuk dan surat keluar agar 

tersimpan dengan  baik? 

3. Bagaimana cara membuat Aplikasi Pengarsipan Dokumen Tata Usaha di 

BPS kabupaten Bengkalis Berbasis Website? 

1.3     Batasan Masalah 

1. Aplikasi yang dibangun adalah untuk mengarsipkan dokumen Surat Masuk 

dan Surat Keluar. 

2. Aplikasi ini diujicobakan di BPS daerah Kabupaten Bengkalis Bagian Tata 

Usaha. 

1.4     Tujuan dan Manfaat 

Tujuan : 

Menghasilkan aplikasi yang dapat melakukan pengarsipan dokumen tata 

usaha (surat masuk dan surat keluar).  Yang bisa melakukan input data secara 

online, terdapat disposisi, laporan surat dan laporan agenda surat, juga terdapat 

galeri surat. 

Manfaat : 

1.  Mempermudah mencatat data surat masuk dan data surat keluar. 

2. Memiliki Disposisi surat, output data dengan tanggal. 

3. Bisa melihat laporan dan juga mencetak laporan 

4. Meminimalisir terjadinya kehilangan  dan kerusakan pada berkas surat. 

1.5   Metode Penyelesaian Masalah 

     Metode Penyelesaian Masalah nya adalah dengan pembuatan Aplikasi 

Pengarsipan Badan Pusat Statistik Berbasis website  dimana dalam Aplikasi 

tersebut dapat melakukan pengolahan arsip dengan Teknologi. Dengan melakukan 

identifikasi masalah terlebih dahulu dan metode yang di gunakan penulis untuk 

mengumpulkan data yang akan di perlukan dalam membuat aplikasi,dengan 

pengumpulan data dengan mengacu pada jurnal dengan studi literatur. Data 

tersebut akan diolah menjadi sebuah aplikasi yang di rancang menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dengan Laravel serta mrnggunakan MySQL sebagai 
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sistem manajemen basis data. Seperti  digambar 1.1 tentang metode penyelesaian 

masalah. 

                    

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gambar 1.1 Metode Penyelesaian Masalah  

                               Sumber : Data Olahan 2022 
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