
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun saat sekarang ini, teknologi menuntut perubahan dan cara kerja 

agar kita dapat beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Hal ini mengakibatkan 

dalam pencarian informasi sekecil apapun dapat dilakukan dengan mudah, cepat 

dan akurat. Salah satunya dalam pencarian dokumen informasi sangat mudah 

didapatkan kapanpun dan dimanapun. Jadi dapat dikatakan bahwa teknologi 

informasi berbasiskan komputerisasi saat ini telah menjadi sebuah kebutuhan 

mendasar dalam mendukung segala kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan.  

PT. PDAM Tirta Kampar Unit Airtiris merupakan proyek Dinas Pekerjaan 

Umum berupa Instalasi Penjernihan Air (IPA) berkapasitas 10 liter/detik. PDAM 

merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan 

dimonitor oleh aparat aparat eksekutif maupun legislatif daerah. PDAM sebagai 

perusahaan daerah diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola 

sistem penyediaan air bersih serta melayani semua kelompok konsumen dengan 

harga yang terjangkau. PDAM bertanggung jawab pada operasional sehari-hari, 

administrasi, keuangan, distribusi dan pelayanan pada pelanggan. 

Ada 13 dokumen surat yang diolah oleh PT. PDAM Tirta Kampar Unit 

Airtiris secara berkala dan adapula yang dikelola setiap harinya pada bagian 

opeasional dan bagian distribusi, yang terdiri dari empat surat masuk lima surat 

keluar dan empat surat internal. Surat masuk yaitu: surat pernyataan pelanggan, 

surat permohonan langganan, surat pemasangan baru pipa air, surat berita acara 

selesainya pemasangan. Surat keluar yaitu: surat perintah kerja opname, surat 

perintah kerja pemasangan, surat bukti serah terima, surat persetujan biaya 

penyambungan langganan, surat rancang anggaran biaya. Surat internal yaitu: surat 

distribusi air, surat persediaan pengawet, surat pemakain zat kimia dan surat laporan 

operasional utama.  

Pada surat masuk yang diterima oleh bagian operasional dan distribusi 

digunakan sesuai dengan bentuk fungsi surat tersebut, dan setelah fungsi surat telah 
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terpenuhi maka surat masuk dimasukkan kedalam buku besar dan lemari 

penyimpanan sebagai arsip. Sedangkan pada surat keluar dibuat arsipnya berupa 

hard copy yang disimpan didalam buku besar dan lemari penyimpanan. 

Adapun permasalahan yang dihadapi pada bagian operasional dan bagian 

distribusi adalah dalam penataan dan penyimpanan dokumen yang menggunakan 

buku besar dan lemari penyimpanan, kemudian terjadilah penumpukan dokumen 

pada tiap bagian, yang menyulitkan berbagi dokumen antar bagian, dan hilangnya 

dokumen yang dibutuhkan akibat berbagi dokumen antara bagian oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab. 

Pada tahun 2015 PDAM mengalami kehilangan dan kerusakan data 

dokumen surat masuk dan surat keluar di sebabkan banjir bandang yang melanda 

sebagian daerah Kampar, hal tersebut membuat pihak PDAM mengalami kerugian 

besar. Pemidahan arsip yang banyak pada saat kejadian membuat dokumen surat 

tersebut tidak semua terselamatkan. Karena penyimpanan dokumen surat masih 

menggunankan arsip dan lemari penyimpanan. Setelah wawancara dengan KA. 

Unit dan Pegawai bagian Operasional, PDAM menyetujui untuk pembuatan sistem 

informasi dokumen elektronik, Karena mereka tidak ingin mengulang kejadian 

seperti tahun sebelumnya. 

Dengan adanya Sistem Informasi Dokumen Elektronik (E-Document) 

diharapkan dapat membantu dalam mempermudah interaksi serta penyebaran 

dokumen yang mana akan mempermudah pengendalian seluruh dokumen, 

mengurangi total biaya manajemen dokumen secara konvensional dan 

meningkatkan efesiensi ruangan penyimpanan, mengurangi resiko kehilangan 

ataupun kerusakan dokumen dan salah satu cara mengatasi global warming karena 

mengurangi pemakaian kertas atau media berkas dalam proses manajemen 

administrasi surat menyurat. Dengan menggunakan berbasis web, sistem informasi 

E-Document bisa diakses kapanpun dan dimanapun, dokumen yang terpusat, 

mudahnya akses dokumen antar bagian, sub bagian dan aman. 

Sistem Informasi E-Document juga pernah dilakukan oleh beberapa 

penelitian sebelumnya. Mustafidah dan Kustiyahningsih (2013) dalam tugas akhir 

yang berjudul Rancang Bangun E-Ducument di Kantor Pelayanan Perizinan 
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Terpadu Kabupaten Bangkalan, dalam penelitiannya membangun sebuah 

rancangan sistem E-Document berbasis web dengan tujuan mampu untuk 

menyimpan berbagai dokumen yang ada dikantor pelayanan perizinan terpadu 

antara lain surat menyurat, dokumen laporan, dokumen perizinan, dokumen 

program kegiatan dan dokumen kegiatan yang dapat diunduh dan download oleh 

pegawai kantor pelayanan perizinan terpadu Bangkalan dengan daftar sebagai user 

member. Aplikasi ini dapat mengalihkan semua bentuk dokumen berbasis kertas 

kedalam bentuk elektronik sehingga dapat menambah efisiensi dalam 

pengelolaannya. Mulyani (2014) dalam skripsinya yang berjudul Sistem Informasi 

E-Document Pada Badan Penjamin Mutu Akademik Universitas Respati 

Yogyakarta, membangun sistem informasi dokumen elektronik pada perguruan 

tinggi. Sistem dikembangkan dengan menggunakan perangkat lunak 

pengembangannya yaitu: PHP, Drupal 7.20 dan Database Management system 

MySQL. Abdullah, Novita dan Erliana (2014) penelitiannya yang berjudul 

Perancangan Sistem Informasi Pengarsipan Pada PDAM Tirta Mon Pase Aceh 

Utara, membahas tentang ketidak efisien dalam pengolahan dan pengarsipan data 

surat. Tujuannya adalah membantu pegawai PDAM dalam melakukan pengolahan 

dan pengarsipan data surat sehingga pencarian surat yang dibutuhkan lebih cepat. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka dilakukan 

penelitian berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi E-Document Berbasis Web 

Pada PT. PDAM Tirta Kampar Unit Airtiris”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam Tugas Akhir ini adalah bagaimana 

membuat sistem informasi E-Document di PT. PDAM Tirta Kampar Unit Airtiris 

agar mempermudah kinerja pegawai. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan dari masalah pada penlitian ini adalah: 

1. Sistem yang dibangun menggunakan metode waterfall hingga 

pengkodingan 
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2. Analisis dan perancangan menggunakan Object Oriented Analisys and 

Design (OOAD) dengan tools 4 buah diagram Unified Modeling Language 

(UML), yaitu: (1) use case diagram; (2) activity diagram; (3) sequence 

diagram; dan (4) class diagram. 

3. Tools yang digunakan untuk membangun sistem adalah PHP v5.4.4, CSS3, 

AJAX, jQuery dan Javasript. 

4. Framework CSS yang digunakan adalah Twiter Bootsrap. 

5. Database engine yang digunakan adalah MySQL v5.5 dan Web server yang 

digunakan untuk menjalankan sistem adalah Apache v2.4.2. 

6. Metode pengujian menggunakan Black Box MH370. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membangun sistem E-Document pada PT PDAM Tirta Kampar Unit 

Airtiris.  

2. Untuk memudahkan kinerja pegawai pada bagian Operasional dan 

Distribusi dalam mengelola dokumen surat menyurat dan arsip. 

3. Untuk menjaga dan melindungi dari kerusakan dan kehilangn arsip 

penyimpanan data. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mempercepat pencarian dokumen yang dibutuhkan. 

2. pegawai lebih mudah melakukan proses administrasi surat menyurat dan 

arsip data secara terpusat.  

3. Mempermudah seluruh pengendalian dokumen surat menyurat dan 

mengurangi risiko kehilangan ataupun kerusakan dokumen. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini terdiri laporan penelitian ini dari pokok-pokok permasalahan 

yang dibahas, dan berikut uraian singkat masing masing bagian. 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang deskripsi umum dari penelitian yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistimatika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan 

pembahasan tugas akhir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan tugas akhir ini. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisikan tentang analisa sistem yang sedang berjalan dan melakukan 

perancangan terhadap Sistem Informasi E-Document berbasis web pada 

PT. PDAM Tirta Kampar Unit Airtiris yang akan dikembangkan. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, lingkungan 

implementasi dan hasil dari implementasi. Serta menjelaskan pengujian 

di PT. PDAM Tirta Kampar Unit Airtiris. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari tugas akhir yang dibuat. 


