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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat 

kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. 

Dalam hal ini, perjalanan  dinas disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi 

(Tupoksi) pejabat/pegawai, termasuk untuk peningkatan kualitas SDM seperti 

mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, seminar, dan studi banding.  

Pada era informasisaat ini, salah satu permasalahan utama adalah 

bagaimana mengolah data sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi 

yang berguna, dan mudah digunakan oleh pengguna informasi. Sistem 

administrasi manajemen surat yang ada masih manual, oleh karena itu 

pembuatan aplikasi ini sangat dibutuhkan. Dengan banyaknya jumlah surat 

yang dibuat dan diterima, maka pencarian data akan menjadi tidak efisien 

dalam hal waktu dan tenaga. 

 Pembebanan tugas terhadap seseorang yang dilakukan dengan sistem 

manual juga menyebabkankemungkinan tidak meratanya beban tugas yang 

akan ditanggung pada tiaptiap orang. Sehingga pada saat ini diperlukan suatu 

sistem administrasi manajemen surat yang lebih terstruktur agar dapat 

mempercepat pembuatan laporan dan pencarian data yang ada. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis membuat tugas akhir  

untuk mempermudah dalam pengerjaan aplikasi surat dinas yang berjudul 
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“Rancang Bangun Aplikasi Surat Perjalanan Dinas Menggunakan PHP dan 

MySQL.” 

 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara membuat saplikasi surat dinas yang lebih  cepat dan 

efisien ? 

2. Bagaimana caranya menyajikan pengelolaan surat tugas dalam bentuk soft 

file agar dokumen surat tetap terjaga? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penulis membatasi 

pembahasan masalah pada : 

1. Aplikasi akan dijalankan berbasis localhost dan dapat diakses dengan 

semua browser internet. 

2. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 

MySQL. 

3. Data yang diolah adalah data kegiatan, data karyawan, data golongan, data 

biaya, data pelaksana, data pengikut dan data user. 

4. Administrator mempunyai hak akses penuh dan bisa mengelola semua 

data. 
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D. Tujuan  

Tujuan penulisan tugas akhir aplikasi surat perjalanan dinas ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Membuat saplikasi surat dinas yang lebih  cepat dan efisien  

2. Menyajikan pengelolaan surat tugas dalam bentuk soft file agar dokumen 

surat tetap terjaga 

 

E.  Manfaat  

Manfaat yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini antara lain : 

1. Proses dalam  membuat dan pengelolaan surat perjalanan dinas menjadi 

lebih efektif dan efisien. 

2. Petugas pembuat surat lebih dimudahkan dalam hal membuat dan 

mengelola surat perjalanan dinas. 

3. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam 

pembuatan surat dan kehilangan dokumen penting lainnya. 


