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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan dari suatu organisasi atau instansi dipengaruhi oleh pengelolaan 

sumber data dan informasi yang baik, salah satunya dengan meningkatkan kualitas 

manajemen kearsipan. Manajemen kearsipan  berfungsi sebagai sumber informasi 

dan sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam 

rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan 

kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, penanggungjawaban, 

penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya (Barthos, 2013). Dengan memanfaatkan 

perkembangan sistem informasi, memungkinkan pemakai mengakses data dan 

informasi lingkungan berdasarkan subsistem fungsional dan menggantikan teknologi 

atau sistem penyimpanan data konvensional ke dalam bentuk data yang dapat 

disimpan dalam komputer sehingga meningkatkan efisiensi dalam pencarian data dan 

perawatan data (Vidyarsih dkk, 2016). 

 Universitas Lancang Kuning (UNILAK) merupakan salah satu Perguruan 

Tinggi swasta di Riau yang bermodel Universitas, diurus oleh DIKTI dan tercatat 

kedalam KOPERTIS wilayah 10. UNILAK telah beridiri sejak 6 September 1982 

dengan Nomor SK PT 84 dan Tanggal SK PT 6 Desember 1982. Berdasarkan 

struktur organisasi terdapat 28 divisi, 9 fakultas dan 22 jurusan, dimana setiap divisi 

memiliki kategori, tipe dan class arsip masing-masing, dengan jumlah data yang 

sudah di upload ke system sebanyak 1264 dokumen.  

UNILAK telah menerapkan sistem informasi e-arsip berbasis desktop dalam 

mengelola  arsip digital selama dua tahun, namun masih terdapat kekurangan-

kekurangan dalam pengelolaan arsipnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 

Triono Dul Hakim, ST., M.IP selaku penanggung jawab kearsipan UNILAK dan 

Sekretaris Pangkalan Data dan Pusat Teknologi (PDPT), pada sistem e-arsip yang 
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sedang berjalan arsip dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu, pertama, class 

arsip adalah pengelompokan arsip berdasarkan penomoran arsip. Kedua kategori 

arsip yaitu  pengelompokkan arsip berdasarkan kepemilikan arsip. Ketiga, tipe arsip 

adalah sekumpulan arsip yang memiliki kesamaan jenis. Keempat, standarisasi 

merupakan pengelompokan arsip berdasarkan standar-standar yang ditetapkan untuk 

akreditasi. Namun pada sistem e-arsip tidak terdapat menu untuk menambah atau 

menghapus profil akses,  kategori arsip, penambahan divisi, class arsip, standarisasi 

arsip dan tidak terdapat menu kelola user. Operator melakukan scan berkas hard copy 

yang disimpan dengan format pdf kemudian softcopy-nya diserahkan kepada admin 

sistem untuk di upload ke sistem e-arsip. Admin login pada sistem earsip dan 

memilih profil akses untuk menentukan divisi mana yang akan di akses, admin 

mengunggah file hasil scan pada menu upload dan menentukan class arsip, kategori 

arsip dan standarisasi arsip yang tersedia pada sistem. Ketika dibutuhkan informasi 

arsip, admin dapat mengelola, melihat informasi, mengunduh, dan membuat laporan. 

Untuk mengelola arsip seluruh divisi hanya dilakukan oleh satu admin, dan database 

sistem hanya dapat diakses pada satu komputer saja, sehingga  sistem e-arsip yang 

ada tidak dapat diterapkan secara penuh pada masing-masing divisi karena database 

yang belum terpusat.  

Tentunya dengan permasalahan-permasalahan diatas mengakibatkan proses 

manajemen  arsip belum berjalan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan  penanggung jawab kearsipan UNILAK dan Sekretaris PDPT 

menyebutkan bahwa diperlukan pengembangan sistem yang tentunya dapat 

melakukan manajemen pengelolaan  arsip digital secara baik, dengan sistem yang 

lebih dinamis sehingga dapat dilakukan penyesuaian antara sistem dengan kebutuhan 

manajemen pengelolaan  arsip mengingat pesatnya perkembangan data kearsipan 

serta banyaknya berkas yang dikelola. 

Pada penelitian sebelumnya oleh Imasita dkk (2015) menyatakan 

pengembangan sistem arsip atau rekaman kegiatan dalam suatu organisasi sangat 

penting untuk dikelola dan pengelolaan arsip yang kurang baik akan berdampak 
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buruk pada kinerja kantor tersebut  serta kecepatan dan ketepatan dalam memperoleh 

informasi kearsipan akan berpengaruh terhadap kualitas pengambilan keputusan. Ada 

beberapa manfaat dari penerapan sistem informasi e-arsip seperti yang disebutkan 

oleh Wibisono (2013), pertama, sebagai sumber informasi yang bisa dijadikan 

sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Kedua, sebagai sumber informasi yang 

akurat, maksudnya adalah ketika arsip dikelola dengan baik maka informasi yang 

didapatkan juga sifatnya terpercaya dan dapat dibuktikan. Ketiga, memudahkan 

penemuan berkas-berkas ketika dibutuhkan kembali. 

Dalam penelitian ini akan dikembangkan sistem informasi manajemen  arsip 

digital berbasis web dengan pengembangan pada menu arsip sehingga admin dapat 

menambahkan kategori arsip, tipe arsip, standarisasi arsip agar sistem dapat 

memenuhi kebutuhan pengelolaan data yang selalu berkembang, dan terdapat menu 

kelola user agar super admin dapat menambah dan mengelola user yang memiliki hak 

akses pada masing-masing divisi. Kemudian untuk memudahkan kinerja operator 

dalam melakukan upload dokumen, selain terdapat menu browse file  pada menu 

upoad dokumen terdapat pilihan scan dokumen secara langsung yang mana sistem 

akan di integrasikan dengan mesin scanner sehingga proses scan dan upload berada 

dalam satu operasi. Kemudian sistem yang akan dikembangkan menggunakan 

database MySQL. Pengembangan sistem informasi manajemen arsip digital ini 

menggunakan metode waterfall. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini diberi judul : 

“Pengembangan Sistem Informasi Manajemen  Arsip Digital Berbasis Web 

Studi Kasus: Universitas Lancang Kuning”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

diperoleh rumusan masalahnya, yaitu: “Bagaimana mengembangkan sistem informasi 

manajemen  arsip digital pada Universitas Lancang Kuning”  
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1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini bertujuan agar pembahasan tidak meluas 

dan dapat terfokus pada bidang kajiannya. Maka batasan masalahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisa sistem menggunakan metode OOA (Object Oriented Analys). 

2. Pengembangan sistem menggunakan metode Waterfall hingga tahap 

pengujian. 

3. Sistem dapat diakses oleh kepala yayasan, rektor, penanggung jawab 

kearsipan UNILAK selaku admin, dan operator per divisi dan jurusan. 

4. Pada sistem yang dikembangkan terdapat fitur scan berkas sehingga 

proses penyimpanan arsip digital lebih mudah dan cepat. 

5. Pengujian sistem menggunakan metode Black box. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi sistem informasi manajemen arsip digital berbasis web. 

2. Mempermudah dalam pengelolaan arsip secara digital. 

3. Mempercepat dalam memperoleh informasi arsip dan pembuatan laporan. 

4. Menampilkan informasi  arsip secara detail dan terstruktur. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mengurangi kerusakan atau kehilangan informasi dan dokumen 

dengan menggunakan sistem informasi berbasis web. 

2. Memiliki backup arsip yang dapat dikelola dengan baik. 

3. Memudahkan dalam pembuatan laporan 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi 

beberapa bagian: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan secara umum mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berasal dari jurnal, 

buku, serta studi kepustakaan sebagai landasan teori dalam 

penelitian tugas akhir ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan alur atau langkah-langkah dalam 

melakukan penelitian. Mulai dari tahap perencanaan sampai 

pada penulisan laporan. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang analisa sistem informasi e-arsip yang 

sedang berjalan saat ini pada Universitas Lancang Kuning serta 

merancang dan mengembangkan sebuah sistem usulan yang 

akan direkomendasikan. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, 

lingkungan implementasi dan hasil dari implementasi. Serta 

menjelaskan pengujian perangkat lunak dan hasil pengujian. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari tugas akhir 

yang direkomendasikan kepada pembaca. Tujuannya agar 

sistem informasi ini dapat diperbaharui dan dikembangkan lagi. 
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