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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Komputerisasi di Indonesia pada saat ini semakin maju pesat seiring 

dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta telah banyak 

kita temukan dalam dunia pendidikan, bisnis, maupun pemasaran. Penggunaan 

perangkat komputer sebagai perangkat pendukung manajemen dan pengolahan 

data adalah sangat tepat dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas 

data, dengan demikian penggunaan perangkat komputer dalam setiap 

informasi sangat mendukung sistem pengambilan keputusan. Di instansi 

pemerintah pun banyak menggunakan sistem komputerisasi dalam pengolahan 

data untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dokumentasi yang baik. 

Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi komunikasi berkembang 

begitu pesat dengan banyak bermunculnya berbagai alat telekomunikasi atau 

penghubung yang canggih seperti; telepon, handphone, televisi, radio, 

telegram, faxsimile dan sebagainya, namun masih ada 2 komunikasi tertulis 

yang tidak dapat dilupakan keberadaannya, bahkan masih tetap kokoh terpakai 

seolah tak bisa tergantikan oleh berbagai peralatan komunikasi yang canggih 

itu, komunikasi tertulis tersebut adalah surat. 

Surat  merupakan salah satu  alat dan  sarana komunikasi disamping 

telepon,email,fax,dan sebagainya. Diantara alat dan sarana komunikasi ini, 

surat  memiliki  beberapa kelebihan,  selain  karena lebih  lengkap,  surat  
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juga merupakan bukti hitam di atas putih. Sebuah surat, baik itu surat masuk 

dan surat keluar pasti memiliki manfaat dan pengaruh yang besar bagi sebuah 

perusahaan atau instansi. Hal inilah yang menjadikan surat menjadi suatu 

aspek yang sangat penting keberadaannya dalam suatu perusahaan atau 

instansi. Oleh karena itu, surat harus dikelola dengan baik dan benar. Artinya 

dalam pengelolaan surat yang akan dilakukan tersebut, harus dapat disajikan 

secara cepat, tepat dan lengkap, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran 

kegiatan sehari-hari dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintah maupun 

swasta. 

Surat berfungsi sebagai alat penyampaian pesan,sebagai alat pengingat dan  

arsip serta sebagai alat bukti.Surat yang masuk dan keluar pada suatu instansi 

memiliki nilai yang sangat penting bagi kelangsungan atau perkembangan 

instansi tersebut, baik sebagai alat komunikasi, sebagai pusat ingatan dan 

sebagai bukti outentik. Salah satu sistem pemerintah yang sudah 

menggunakan sistem komputer adalah pada BP2MHP ( Balai Pengujian dan 

Penerapan Mutu Hasil Perikanan ) Semarang. Namun, ada beberapa yang 

disayangkan dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan surat menyurat 

karena masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu kurangnya pegawai 

dalam menangani surat menyurat, keterlambatan jaringan pada saat menginput 

surat, sering terjadinya eror pada sistem web kearsipan. Hal ini akan 

mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Mengingat betapa 

pentingnya pengelolaan surat masuk dan surat keluar maka hal inilah yang 

mendorong Penulis untuk memilih judul “ Prosedur Pengelolaan dan 
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Pengarsipan Surat Masuk serta Surat Keluar dengan Sistem Online di 

Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Semarang” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu 

adanya pembahasan pokok permasalahan. Agar tidak menyimpang dari judul 

yang telah ditentukan. 

Permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Bagaimana prosedur pengelolaan dan pengarsipan surat masuk serta surat 

keluar dengan sistem online di kantor BP2MHP Semarang? 

2. Apa saja hambatan yang dilalui saat pengelolaan dan pengarsipan surat 

masuk serta surat keluar dengan sistem online? 

3. Bagaimana solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan 

tersebut? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan dan pengarsipan surat 

masuk serta surat keluar pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu 

Hasil Perikanan Semarang; 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses prosedur pengelolaan 

dan pengarsipan sistem online; 

3. Untuk mengetahui solusi dalam pelaksanaan prosedur pengelolaan 

dan pengarsipan sistem online. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Melatih keterampilan penulis berdasarkan pengetahuan yang 

diperoleh dari Program Studi DIII Administrasi Perkantoran Fisip 

Undip. 

b. Belajar mengenal praktek administrasi pada unit-unit kerja baik 

dalam Instansi Pemerintah maupun Swasta. 

c. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah dan 

mencoba menemukan sesuatu yang baruyang belum diperoleh dari 

pendidikan formal. 

2. Bagi Program Studi Administrasi Perkantoran 
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a. Memanfaatkan umpan balik untuk menyempurnakan materi 

perkuliahan yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Instansi 

Pemerintah, BUMN, maupun Swasta. 

b. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat dengan skateholder. 

c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat dengan skateholder. 

3. Bagi Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Semarang 

a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna 

bagi perusahaan untuk memperbaiki kekurangan yang ada sebagai 

bahan pertimbangan untuk lebih baik. 

b. Menjalin hubungan yang baik, teratur, sehat dan dinamis antara 

instansi dengan Lembaga Perguruan Tinggi. 

 

1.4 Landasan Teori 

1.4.1 Pengertian Administrasi Perkantoran  

Mengetahui pengertian dari administrasi perkantoran merupakan langkal 

awal agar kita bisa lebih mudah lagi dalam memahaminya. Berdasarkan 

etimologinya, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yakni Ad yang 

berarti intensif dan ministrare yang mempunyai arti membantu, memenuhi dan 

melayani. Secara sempit, kita bisa mengartikan administrasi perkantoran 

sebagai semua aktivitas yang berupa teknis dan memiliki peranan pokok 
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dalam pengerjaan aktivitas operatif, menyajikan laporan bagi direksi dan 

berkontribusi untuk menciptakan organisasi perusahaan yang lebih efektif. 

Secara luas, administrasi perkantoran merupakan sebuah kegiatan yang 

merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, menyelenggarakan, dan 

mengawasi bermacam-macam pekerjaan yang berkaitan dengan ruang 

lingkupnya di kantor serta tata usaha yang tertib. 

Lalu hubungan administrasi perkantoran dnegan surat yaitu, surat menyurat 

merupakan korespondensi, dan di dalam lingkup administrasi perkantoran pasti 

melakukan korespondensi tersebut untuk melancarkan segala aktivitasnya. 

1.4.2 Pengertian Prosedur 

Secara umum, Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, 

tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara 

yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan 

yang sama, semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. 

Dalam berbagai aktivitas, manusia sering kali dihadapkan dengan 

berbagai macam prosedur atau pun tata laksana pelaksanaan / 

penggunaan. Dalam menggunakan komputer misalnya, kita perlu 

mentaati prosedur operasional komputer yang berlaku. Tanpa mengikuti 

prosedur yang berlaku, komputer yang kita gunakan tidak akan bisa 

dioperasionalkan dengan baik sehingga apa yang kita butuhkan dari 

komputer tidak akan bisa kita dapatkan. Lebih tepatnya, kata ini bisa 

mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, 
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keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang 

dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu 

tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah 

prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.  

1) Menurut Mulyadi (2009:5), prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departement atau 

lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 

transaksi perusahaan yang terjadi berulang. 

2) Menurut Ira Crisyanti (2011:43), prosedur adalah tata cara kerja yaitu 

rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan 

oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai 

tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir. 

3) Menurut Muhammad Ali (2000:325), prosedur adalah tata cara kerja 

atau cara menjalankan suatu pekerjaan. 

4) Menurut Ibnu Syamsi, SW (1994:16), prosedur adalah suatu 

rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan 

suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan. 

1.4.3 Pengertian Surat 

Secara umum, surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan 

informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya 

mencakup lima hal: sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan 

gagasan; alat bukti tertulis; alat pengingat; bukti historis; dan pedoman 

kerja. Pada umumnya, dibutuhkan perangko dan amplop sebagai alat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangko
https://id.wikipedia.org/wiki/Amplop
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ganti bayar jasa pengiriman. Semakin jauh tujuan pengiriman surat maka 

nilai yang tercantum di perangko harus semakin besar juga. 

1) Menurut Seojito dan Solchen (2004:1), surat merupakan jenis 

karangan (komposisi) paparan-pengarang mengemukakan maksud 

dan tujuannya, menjelaskan apa yang dipikirkan dan dirasakannya.  

2) Menurut Drs. I. G. Wursanto dalam bukunya Teknologi Perkantoran 

menyatakan bahwa surat dapat diartikan dengan berbagai cara, antara 

lain sebagai berikut: · Surat merupakan halai kertas dalam bentuk 

maupun dalam wujud apapun yang berisi keterangan-keterangan 

tertulis untuk disampaikan kepada pihak lain yang membutuhkannya. 

· Surat ialah suatu pernyataan bahasa secara tertulis, untuk 

menyampaikan suatu informasi atau keterangan dari satu pihak 

kepada pihak lain. 

3) Surat merupakan alat untuk menyampaikan atau menyatakan isi hati 

kepada pihak lain secara tertulis (Widjaja,1993:040) 

4) Surat adalah sebuah tulisan di kertas yang digunakan sebagai alat 

komunikasi untuk menyampaikan pernyataan maupun informasi dari 

pihak satu ke pihak lain (Tarzili Adlan, 2006:1) 

5) Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak ke pihak lain 

(Djoko,2007:2). 
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Jadi, surat merupakan suatu alat komunikasi tertulis untuk 

menyampaikan atau memberitahukan suatu informasi dari satu pihak 

ke pihak yang lainnya. 

 

1.4.4 Pengertian Surat Masuk 

Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima dari instansi 

lain dari perorangan, baik yang siterima melalui pos (kantor pos), 

maupun yang diterima melalui kurir (pengiriman surat). Untuk 

memudahkan pengawasan dan pengendaliannya, penerimaan surat masuk 

hendaknya dipusatkan di sekretariat atau di bagian lain yang diberi 

wewenang melaksanakan tugas tersebut. 

 

1.4.5 Pengertian Surat Keluar 

Surat keluar adalah segala komunikasi tertulis yang diterima oleh 

suatu badan usaha dari instansi lain atau perorangan ( Wursanto, 

1991 :144 ). Dari pendapat para ahli tersebut penulis mengambil 

kesimpulan bahwa prosedur pengelolaan surat masuk dan surat keluar 

adalah pekerjaan surat menyurat yang harus dilakukan secara tertata dan 

berurutan dengan kegiatan yang utama yaitu mengelola, mengatur, dan 

mengurus surat menyurat agar dapat mempelancar administrasi instansi 

tersebut.  Selain dikirimkan kepada instansi lain, dapat juga dikirimkan 

kepada pihak yang bersangkutan dalam satu instansi, misalnya 

dikirimkan kepada bagian yang lainnya yang berada dalam instansi 
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tersebut. Pada surat biasanya berisikan berupa pemberitahuan, undangan 

pertemuan/ rapat, undangan kerjasama ataupun jawaban (konfirmasi) dari 

surat yang telah dikirimkan sebelumnya. Pada surat juga ada yang 

berisikan mengenai perintah tugas. 

1.4.6 Fungsi Surat 

Ditinjau dari fungsinya surat adalah suatu alat/sarana komunikasi 

tertulis. Surat dipandang sebagai alat komunikasi paling efisien, efektif, 

ekonomis, dan praktis. Dibandingkan dengan alat komunikasi lisan, surat 

mempunyai kelebihan.  

Dari uraian diatas dapat diketahui beberapa fungsi surat antara lain :  

1. Sebagai bukti tertulis karena surat merupakan sarana komunikasi 

secara tertulis yang dapat dijadikan bukti yang mempunyai kekuatan 

hukum.  

2 . Sebagai wakil lembaga atau pribadi dari pembuat surat yang 

membawa pesan, misi atau informasi yang hendak disampaikan kepada 

penerima.  

3 . Sebagai pegangan untuk bertindak dan titik tolak untuk kegiatan  

4 . Sebagai catatan/dokumentasi historis dan bahan pengingat seseorang 

dalam kegiatan atau aktifitasnya dimasa lalu yang bisa dipergunakannya 

untuk melakukan kegiatan selanjutnya.  

 



11 
 

1.4.6 Pengertian Arsip 

Secara etimologi kata arsip berasal dari bahasa Yunani (Greek), 

yaitu archium yang artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Semula 

pengertian arsip itu memang menunjukkan tempat atau gedung tempat 

penyimpanan arsipnya, tetapi perkembangan terakhir orang lebih 

cenderung menyebut arsip sebagai warkat itu sendiri. Menurut Kamus 

Administrasi Perkantoran, oleh Drs. The Liang Gie Arsip adalah 

kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, terencana, karena 

mempunyai nilai sesuatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat 

cepat ditemukan kembali. Jadi sebagai intinya arsip adalah himpunan 

lembaran-lembaran tulisan. Catatan tertulis yang disebut warkat harus 

mempunyai 3 (tiga) syarat yaitu disimpan secara berencana dan teratur, 

mempunyai sesuatu kegunaan, dan dapat ditemukan kembali secara tepat. 

Sementara itu, definisi Arsip menurut Drs. Basir Barthos dalam 

Manajemen Kearsipan: “Setiap catatan tertulis baik dalam bentuk gambar 

ataupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai subyek 

ataupun peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingatan orang 

itu pula”. 

1.4.7. Peranan Kearsipan  

Arsip mempunyai peran penting dalam kelangsungan hidup 

organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Manfaat arsip bagi 
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suatu organisasi antara lain berisi informasi yang berguna dalam 

pengambilan keputusan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti bila 

terjadi masalah dan juga dapat dijadikan alat pertamnggung jawaban 

menajemen serta dapat dijadikan alat transparansi birokrasi. Arsip dapat 

bermanfaat secara optimal bagi organisasi apabila dikelola dengan tertib 

dan teratur, namun sebaliknya apabila arsip dikelola dengan tidak tertib 

akan menimbulkan masalah bagi suatu organisasi. Menumpuknya arsip 

yang tidak ada gunanya serta sitem tata arsip yang tidak menentu akan 

mengakibatkan ruangan terasa sempit dan tidak nyaman sehingga dapat 

berpengaruh negatif terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi suatu 

organisasi. Apabila suatu arsip sulit untuk ditemukan akan menjadi 

hambatan dalam proses pengambilan keputusan dan akan mempersulit 

proses hukum dan pertanggung jawaban.  

Intinya, peranan arsip adalah sebagai berikut : 

Informasi, arsip dapat membantu meningkatkan petugas yang lupa 

mengenai sesuatu masalah. Sebagai sumber dokumentasi, arsip dapat 

digunakan oleh pimpinan organisasi untuk membuat ataupun mengambil 

keputusan secara tepat mengenai masalah yang sedang dihadapi. Oleh sebab 

itu, dapat disimpulkan bahwa peranan arsip menurut Serdamayanti 

(2003:19) adalah sebagai berikut : 

1. Alat utama ingatan organisasi. 

2. Bahan atau alat pembuktian (bahan otentik). 
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3. Bahan dasar perencanaan dan penganmbilan keputusan. 

4. Barometer kegiatan suatu organisasi mengingat setiap kegiatan pada                         

umumnya menghasilkan arsip. 

5. Bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya.  

1.4.8. Pengertian Sistem  

   Kata Sistem berasal dari bahasa yunani yang mengandung arti 

“ Kesatuan “ atau keseluruhan dari bagian-bagian yang berhubungan satu 

dengan yang lainnya yang sama. Suatu sistem adalah suatu jaringan yang 

saling berhubungan, bersama-sama melakukan suatu kegiatan atau untuk 

menyelesaikan suatu saran tertentu.   Pernyataan sistem menurut beberapa 

ahli dapat didefenisikan sebagai berikut :         

1)  Menurut Tata Sutabri (Analisis Sistem Informasi : 2012: Edisi 

Pertama:4, Penerbit Andi, Yogyakarta). “Sistem adalah bagian-bagian 

atau komponen yang terpadu untuk suatu sistem.”         

2)  Menurut Jogiyanto (Sistem Teknologi Informasi: 2009: Edisi III: 24, 

Penerbit Andi). “Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling 

berhubungan satu sama lain yang membentuk kesatuan dalam usaha 

mencapai tujuan. “  

3)  Menurut Budi Sutedjo (Sistem Teknologi Informasi: 2009: Edisi 

Pertama: 34, Penerbit Andi). “Sistem adalah kumpulan dari komponen 

yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk suatu 
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kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu”. Jadi, Sistem merupakan 

sekumpulan komponen objek, alat, metode, atau aturan yang saling 

berhubungan atau terkait satu sama lain secara fungsional dan dapat 

bekerja sama untuk menghasilkan suatu kesatuan metode prosedur, teknik 

yang di gabung dan diatur sedemikian rupa, sehingga menjadi satu 

kesatuan yang berfungsi untuk mencapai data. 

1.4.9   Pengertian Sistem Arsip Online 

Sistem Online adalah sistem yang menerima langsung input pada 

area dimana input tersebut direkam dan menghasilkan output yang dapat 

berupa hasil komputasi pada area dimana mereka dibutuhkan. Sedangkan 

Sistem Arsip Online merupakan sistem yang sudah mengalami 

perubahan bentuk fisik dari lembaran kertas menjadi lembaran 

elektronik.  Proses sistem online dari lembaran kertas menjadi lembaran 

elektronik disebut alih media.  Proses alih media menggunakan perangkat 

komputer yang dibantu dengan perangkat scanner kecepatan tinggi. Hasil 

alih media arsip disimpan dalam bentuk file-file yang secara fisik 

direkam dalam media elektronik seperti Harddisk, CD, DVD dan lain-

lain.  Penyimpanan file-file ini dilengkapi dengan Database yang akan 

membentuk suatu sistem arsip elektronik yang meliputi fasilitas 

pengaturan, pengelompokan dan penamaan file-file hasil alih media. 

Sistem arsip online merupakan otomasi dari sistem arsip manual.  Maka 

sistem arsip online sangat tergantung dengan sistem arsip manual, 
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dengan kata lain sistem arsip online tidak akan terbentuk tanpa ada 

sistem arsip manual. 

1.4.10  Prosedur Pengelolaan dan Pengarsipan Surat dengan Sistem Online 

   Prosedur Pengelolaan dan Pengarsipan Surat dengan Sistem 

Online adalah sistem berbasis web guna mengelola dan menyimpan file-

file surat masuk maupun surat keluar, yang bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi, ketepatan dan keamanan surat yang diarsipkan. 

Diharapkan dengan adanya sistem online pengarsipan ini, dapat merubah 

sistem kinerja tata usaha dalam proses pengarsipan surat masuk dan surat 

keluar menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu pengembangan 

sistem online dititikberatkan pada pemenuhan kebutuhan bagian 

pengarsipan sehingga dihasilkan sistem online pengarsipan surat masuk 

dan surat keluar yang memenuhi standar faktor kualitas. Faktor kualitas 

perangkat lunak diperlukan agar sistem online yang dihasilkan benar-

benar memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh tata usaha bagian 

pengarsipan. 

1.5 Fenomena Penelitian 

Penelitian mengenai prosedur pengelolaan dan pengarsipan surat 

masuk dan surat keluar di Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil 

Perikanan Semarang untuk mengetahui hal-hal tentang pengelolaan dan 

pengarsipan surat masuk dan surat keluar dengan sistem online. 
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Fenomena pelitian yang digunakan penulis sebagai acuan penelitian 

adalah : 

1. Prosedur pengelolaan dan pengarsipan surat masuk dengan 

sistem online pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil 

Perikanan Semarang 

2. Prosedur pengelolaan dan pengarsipan surat keluar dengan 

sistem online pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil 

Perikanan Semarang 

3. Sarana/prasarana yang digunakan dalam pengelolaan dan 

pengarsipan surat masuk dan surat keluar dengan sistem online 

pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan 

Semarang 

4. Kendala pada pengelolaan dan pengarsipan surat masuk dan 

surat keluar dengan sistem online pada Balai Pengujian dan 

Penerapan Mutu Hasil Perikanan Semarang 

5. Solusi pada pengelolaan dan pengarsipan surat masuk dan surat 

keluar dengan sistem online pada Balai Pengujian dan 

Penerapan Mutu Hasil Perikanan Semarang 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Metode Penelitian Kualitatif 

Sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih 

mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah 

permasalahan. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang 
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sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih 

menampakkan proses maknanya. 

Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami secara luas dan 

mendalam terhadap suatu masalah secara detail pada suatu permasalahan 

yang sedang dikaji. 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif karena 

menggunakan kondisi obyek yang alamiah dengan mengambil beberapa teknik 

pengumpulan data dan hasilnya akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang 

mendeskripsikan tentang prosedur pengelolaan dan pengarsipan surat masuk 

serta surat keluar dengan sistem online pada Balai Pengujian dan Penerapan 

Mutu Hasil Perikanan (BP2MHP) Semarang. 

1.6.2 Fokus dan Lokus Penelitian 

1.6.2.1 Fokus Penelitian 

Fokus pada penelitian Tugas Akhir ini yaitu : 

Prosedur pengelolaan dan pengarsipan surat masuk serta surat 

keluar dengan sistem online pada Balai Pengujian dan Penerapan 

Mutu Hasil Perikanan (BP2MHP) Semarang. 

1.6.2.2 Lokus Penelitian 

Lokus yaitu suatu tempat yang dipilih untuk melakukan 

penelitian. Lokasi penelitian Tugas Akhir ini bertempat pada 

Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BP2MHP) 

Semarang. 
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1.6.3 Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian atau yang sering disebut sebagai informan 

penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Oleh karena itu, 

seorang informan harus benar-benar tahu atau merupakan perilaku yang 

terlibat langsung dengan permasalahan. Memilih informan harus dilihat 

dari kompetensinya, bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya. 

 Pada penelitian ini, penulis memilih seseorang narasumber yang 

dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

informan yang terpilih merupakan orang yang dianggap mengetahui dan 

memahami tentang masalah pengelolaan dan pengarsipan surat masuk dan 

surat keluar dengan sistem online di Balai Pengujian dan Penerapan Mutu 

Hasil Perikanan Semarang (BP2MHP) Semarang. 

1.6.4 Sumber Data 

1.6.4.1 Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer diperoleh 

dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan 

pegawai dan staff di Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil 

Perikanan Semarang, data yang diperoleh diantaranya tentang tata 

cara pengelolaan surat masuk dan surat keluar, dari penerimaan 

surat sampai dengan penyimpanan surat, serta bagaimana 

pengelolaan dan pengarsipan dengan sistem online di Balai 

Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Semarang. 
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1.6.4.2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa sumber, 

data sekunder adalah data yang diperoleh oleh suatu organisasi 

atau perusahaan yang berasal dari pihak lain yang telah 

mengumpulkan dan mengolahnya. Data sekunder diperoleh 

penulis diantaranya melalui berbagai buku yang didapat dari 

perpustakaan untuk memperoleh dasar teori tentang pengertian 

prosedur, pengertian surat, pengertian sistem online, penulis juga 

memperoleh data dari data yang diberikan oleh Balai Pengujian 

dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Semarang mengenai sejarah 

singkat Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan 

Semarang, struktur organisasi, lokasi, visi dan misi instansi dan 

lain sebagainya. 

  1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

           Terdapat tiga teknik yang digunakan penulis untuk pengumpulan data 

dalam penelitian yaitu :  

 1. Observasi 

 Metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara 

melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik. Metode yang 

dilakukan yaitu dengan mengamati secara langsung bagaimana 

proses pengelolaan dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar 

dengan sistem manual maupun dengan sistem online, perlengkapan 
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kerja, serta fasilitas yang digunakan untuk proses pengelolaan dan 

pengarsipan surat masuk dan surat keluar. 

2 Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data, cara 

berkomunikasi secara langsung dengan sumber atau responden. 

Dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab secara langsung 

kepada Kasubag, dan beberapa staff yang menangani surat di Balai 

Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Semarang untuk 

memperoleh data secara lengkap dan terperinci sesuai dengan 

kenyataan yang ada mengenai proses pengelolaan dan pengarsipan 

surat masuk dan surat keluar dengan sistem manual maupun dengan 

sistem online, perlengkapan kerja, serta fasilitas yang digunakan 

untuk proses pengelolaan dan pengarsipan surat masuk dan surat 

keluar, sarana prasarana yang digunakan, serta hambatan-hambatan 

yang ditemui solusi yang diberikan untuk memperlancar proses  

pengelolaan dan pengarsipan surat masuk serta surat keluar dengan 

sistem online di Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil 

Perikanan Semarang. 

3 Dokumentasi 

Didalam upaya mengumpulkan data dengan cara dokumentasi 

peneliti menelusuri berbagai macam dokumen antara lain 

buku,koran, dan sumber lainnya. Data yang didapatkan diantaranya 

adalah laporan surat masuk dan surat keluar yang harus dirsipkan, 
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serta keadaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses 

pengelolaan dan pengarsipan surat masuk serta surat keluar dengan 

sistem online di Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil 

Perikanan Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


