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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 
              

Sekretaris yang kompeten merupakan asset yang sangat berharga bagi 

seorang eksekutif. Di zaman ekonomi global dengan tingkat teknologi tinggi, 

para eksekutif sangat tergantung pada dukungan stafnya termasuk tenaga 

sekretaris untuk mengontrol sistem yang baru. Seorang sekretaris yang mampu 

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman akan sangat membantu 

memperlancar pekerjaan pimpinan. 

Dalam era globalisasi, fungsi dan peranan sekretaris semakin 

dibutuhkan oleh para manajer. Tingkat kompetensi sekretaris yang kini 

dimiliki perlu ditingkatkan, sehingga mampu bersaing dengan tenaga- tenaga 

sekretaris yang tidak mustahil akan didatangkan dari luar negeri oleh investor 

asing yang mempunyai kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, dengan kata 

lain terbentang persaingan yang tajam. 

Untuk menghadapi tantangan tersebut tidak ada alternatif lain bagi 

sekretaris kecuali mengantisipasi situasi yang akan datang dengan 

mengembangkan diri dan memiliki berbagai pengetahuan serta keterampilan 

mengenai hal-hal yang dapat menunjang pekerjaanya seperti menyesuaikan 

diri dengan penggunaan  teknologi perkantoran  yang ada saat ini. 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, menuntut manusia untuk 

bertindak semakin cepat dengan memperhatikan efisiensi di segala bidang 

termasuk di bidang kesekretariatan. Mesin kantor merupakan salah satu alat 

penunjang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara efisien (Sedarmayanti, 

2005:171). Menghadapi perkembangan tersebut, diperlukan kesiapan manusia 

dan kelengkapan sarananya. Oleh sebab itu, sekretaris perlu berusaha memiliki 

keterampilan dalam mengoperasikan mesin kantor tersebut. Sekretaris yang 

cepat memiliki keterampilan menggunakan mesin kantor akan mendapat 

keuntungan, di antaranya dapat lebih cepat menyelesaikan tugasnya. 
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Politeknik Negeri Sriwijaya merupakan perguruan tinggi terkemuka di 

Palembang yang memiliki visi menjadi lembaga vokasional  yang berkualitas, 

inovatif, adaptif terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) 

yang mampu bersaing dalam menghadapi tantangan global dan turut 

memajukan kehidupan masyarakat yang berbudaya berasaskan Pancasila dan 

Undang- Undang Dasar 1945. 

Sebagai seorang sekretaris pimpinan pada perguruan tinggi yang 

terkemuka, maka pekerjaan sebagai sekretarispun tentunya akan lebih 

kompleks dan sangat dibutuhkan pimpinan dalam menunjang pekerjaan 

pimpinan itu sendiri.  Salah satu hal yang menunjang kinerja itu sendiri yaitu 

dengan adanya kemampuan bagi sekretaris dalam menggunakan teknologi 

perkantoran atau mesin-mesin kantor sehingga pekerjaan lebih efektif dan 

efisien. 

Menurut Hendarto (2004:163), Era globalisasi informasi dan kemajuan 

ilmu pengetahuan teknologi menuntut orang-orang yang menggeluti profesi 

sekretaris untuk selalu menyesuaikan diri dan memperlebar wawasan bila 

tidak ingin tenggelam dalam persaingan atau rutinitas pekerjaan. Dari uraian 

latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul laporan 

akhir ini, yaitu: “DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI 

PERKANTORAN DALAM MENUNJANG TUGAS–TUGAS  

SEKRETARIS PIMPINAN DI POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA” . 

 
1.2 Perumusan Masalah 

 
Masalah yang akan dibahas dalam laporan ini adalah bagaimanakah 

dampak Penggunaan teknologi perkantoran dalam menunjang tugas-tugas 

sekretaris pimpinan di Politeknik Negeri Sriwijaya. 

Secara rinci masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Teknologi perkantoran apa saja yang sudah digunakan dalam menunjang 

tugas-tugas sekretaris pimpinan di Politeknik Negeri Sriwijaya? 

2. Apa dampak positif dari penggunaan teknologi perkantoran pada bagian 

Sekretaris Pimpinan di Politeknik Negeri Sriwijaya? 
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3. Apa dampak negatif dari penggunaan teknologi perkantoran pada bagian 

Sekretaris Pimpinan di Politeknik Negeri Sriwijaya? 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwa masalah pokok yang dihadapi oleh sekretaris pimpinan di Politeknik 

Negeri Sriwijaya adalah: 

“Bagaimana dampak penggunaan teknologi perkantoran dalam menunjang 

aktivitas sekretaris pimpinan di Politeknik Negeri Sriwijaya ?”. 

 
1.3 Ruang Lingkup 

 
Agar pembahasan dalam Laporan Akhir ini lebih terarah dan tidak 

menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis akan membatasi 

ruang lingkup pembahasan hanya pada: “Bagaimana dampak dari Penggunaan 

Teknologi Perkantoran dalam Menunjang Pekerjaan Sekretaris Pimpinan di 

Politeknik Negeri Sriwijaya?”. 

 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 
1.4.1 Tujuan Penulisan 

 
Tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini yaitu untuk: 

1. Mengetahui Teknologi Perkantoran  apa saja yang sudah digunakan 

oleh sekretaris pimpinan di Politeknik Negeri Sriwijaya. 

2. Mengetahui dampak positif yang diberikan oleh penggunaan 

Teknologi Perkantoran bagi sekretaris pimpinan di Politeknik Negeri 

Sriwijaya. 

3. Mengetahui dampak negatif apa yang dialami dalam penggunaan 

Teknologi Perkantoran bagi sekretaris pimpinan di Politeknik Negeri 

Sriwijaya. 

 
1.4.2 Manfaat Penulisan 

 
Adapun manfaat penulisan dalam laporan akhir ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagi Penulis 

Laporan akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis 

sehingga dapat melatih penulis untuk berpikir kritis mengenai 

penggunaan teknologi dalam dunia kesekretariatan. 

 

2. Bagi Perusahaan/Lembaga 

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi sekretaris pimpinan 

di Politeknik Negeri Sriwijaya mengenai dampak penggunaan 

teknologi perkantoran dalam menunjang tugas-tugas sekretaris 

pimpinan. 

3. Bagi Pembaca 

Laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

pembaca mengenai penggunaan teknologi dalam dunia 

kesekretariatan. 

 
1.5 Metodelogi Penelitian 

 
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian 

 
Agar penulisan laporan akhir ini tidak menyimpang dan mempermudah 

pembahasan permasalahan yang ada pada Sekretaris Pimpinan di 

Politeknik Negeri Sriwijaya, maka penulis membatasi pembahasan pada: 

Penggunaan Teknologi Perkantoran serta Dampaknya dalam menunjang 

tugas-tugas Sekretaris Pimpinan di Politeknik Negeri Sriwijaya. 

 
1.5.2 Jenis dan Sumber Data 

 
Adapun data yang digunakan dalam penulisan Laporan Akhir ini 

dengan menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer dalam laporan ini berupa data yang penulis kumpulkan 

melalui observasi dan wawancara mengenai kegiatan sekretaris dalam 

penggunaan teknologi perkantoran, dilakukan wawancara langsung 
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kepada Sekretaris pimpinan untuk mendapatkan informasi tambahan 

dalam penulisan laporan akhir ini. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder ini penulis peroleh dari data yang telah diolah 

oleh pihak lain baik dalam bentuk buku maupun tulisan di internet 

mengenai informasi seperti profil perusahaan, struktur organisasi,job 

deskripsi serta juga teori-teori dalam buku yang berkaitan dengan 

topik yang dibahas. 

 

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

mengumpulkan data dan informasi untuk penulisan laporan akhir ini 

yaitu menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Riset Lapangan 
 
a. Metode Wawancara 

Menurut Sugiono (2007:194) Wawancara merupakan 

teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab langsung 

dengan Sekretaris Pimpinan Politeknik Negeri Sriwijaya untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalma penulisan laporan ini. 

Data-data yang di dapat antara lain mengenai perkembangan 

teknologi perkantoran yang digunakan oleh Sekretaris Pimpinan di 

Politeknik Negeri Sriwijaya. 

 

b. Metode Observasi 
 

Menurut Yusi dan Umiyati (2009:106) Observasi adalah 

suatu cara yang digunakan oleh peneliti utnuk mendapatkan  data 
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(informasi) yang merupakan tingkah laku nonverbal dari 

responden; dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat 

menjelaskan dan menjawab permasalahan peneliti.  

Pada metode ini peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan cara meneliti langsung dan mengadakan pengamatan di 

bagian Sekretaris Pimpinan Politeknik Negeri Sriwijaya mengenai 

Teknologi Perkantoran yang digunakan. 

 

2. Riset Kepustakaan 
 
  Metode penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam 

material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, 

majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. 

Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan 

ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan 

penelitian lapangan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian 

yang membahas data-data sekunder. 

a. Buku Referensi 

Sebuah buku atau sekelompok buku yang biasanya digunakan 

untuk mencari informasi tentang masalah khusus ketimbang untuk 

dibaca keseluruhan; ensiklopedia, kamus, buku bibliografi 

termasuk ke dalam kategori buku-buku referensi (Mestika Zed, 

2008:83). Metode ini sangat diperlukan oleh penulis untuk mencari 

informasi yang terkait dalam maslah yang akan dibahas. 

b. Dokumen 

Dokumen adalah surat-surat yang tertulis atau tercetak yang dapat 

di gunakan sebagai bukti keterangan seperti akte kelahiran, surat 

nikah, surat perjanjian dan lain-lain.Jadi dokumen adalah tulisan 

yang memuat informasi. 
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1.5.4  Metode Analisa Data 
 

Dalam menganalisa data untuk melakukan penelitian mengenai 

dampak kemajuan teknologi perkantoran dalam menunjang aktivitas 

Sekretaris Pimpinan di Politeknik Negeri Sriwijaya. Penulis 

Menggunakan Metode Deskritif Kualitatif. Analisis kualitatif/deskritif 

digunakan untuk menjelaskan data yang berbentuk kata, kalimat, skema 

dan gambar (Sugiyono, 2007:14). 

 Dalam Analisis Deskriptif Kualitatif Penulis menggunakan 

data-data referensi baik literature ataupun buku yang terdapat teori yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas. Selain itu penulis 

menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara kepada Sekretaris 

Pimpinan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah  yang 

dibahas. Data-data yang penulis peroleh tidak dapat dinyatakan dalam 

bentuk angka, sehingga tidak dapat dihitung maupun diukur. 

 
1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

 
Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberika garis besar 

mengenai isi Laporan Akhir ini secara ringkas dan jelas, sehingga dapat 

menggambarkan hubungan antar bab dimana masing-masing bab akan dibagi 

beberapa sub-sub secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 
 

Pada Bab ini penulis emmberika gambaran umu tentang hal-hal 

pokok yang aka dibahas yaitu sebagai berikut: 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

1.2 Perumusan Masalah 

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan 

1.4 Tujua dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1.4.2 Manfaat Penelitian 
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1.5 Metodelogi Penelitian 

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.2 Jenis dan Sumber Data 

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

1.5.4 Metode Analisis Data 

1.6 Sistematika Penelitian  
 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

Pada bab ini penulis akan mengemukan beberapa teori yang 

menunjang penulisan laporan akhir ini, yaitu: 

2.1  Teknologi Perkantoran 

2.1.1 Pengertian Teknologi Perkantoran 

2.1.2 Macam-macam Mesin Perkantoran 

2.1.3 Pertimbangan dalam Pengadaaan Mesin Kantor 

2.1.4 Dampak Positif Penggunaan Mesin Kantor 

2.1.5 Dampak Negatif Penggunaan Mesin Kantor 

2.2  Sekretaris Pimpinan 

2.2.1 Pengertian Sekretaris  

2.2.2 Pengertian Sekretaris Pimpinan 

2.2.3 Fungsi Sekretaris 

2.2.4 Tugas-tugas Sekretaris  

 

BAB III  KEADAAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Sejarah Perusahaan 

3.2 Visi dan Misi Perusahaan 

3.3 Struktur Organisasi 

3.4 Mesin-Mesin Kantor pada Bagian Sekretaris Pimpinan di 

Politeknik Negeri Sriwijaya 

3.5 Deskripsi Pekerjaan Sekretaris Pimpinan di Politeknik Negeri 

Sriwijaya 
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisa Penggunaan Teknologi Perkantoran pada Bagian 

Sekretaris Pimpinan di Politeknik Negeri Sriwijaya 

4.2 Dampak Positif dari Penggunaan Teknologi Perkantoran pada 

Bagian Sekretaris Pimpinan di Politeknik Negeri Sriwijaya 

4.3 Dampak Negatif dari Penggunaan Teknologi Perkantoran pada 

Bagian Sekretaris Pimpinan di Politeknik Negeri Sriwijaya 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

5.2  Saran 


