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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam bentuk media sesuai 

dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga pendidikan, perusahaan, organisai politik, organisasi 

kemsyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsan dan bernegara. Menginat pentingnya arsip sebagai sumber informasi 

dari setiap organisasi maka diperlukan pengelolaan arsip meskipun hanya dikelola 

secara manual. Meskipun sistem yang manual tersesbut mudah dalam penemuan 

dokumen yang dibutuhkan, namun dengan seiring berjalannya waktu arsip juga 

akan semakin banyak dan meningkat yang menjadikan sulit untuk ditemukan. Jika 

pengelolaan arsip tidak dilakukan dengan baik maka akan mengakibatkan 

banyaknya arsip yang kacau yang tidak dilakukan pengelolaan. 

Penggunaan teknologi komputer dalam perkantoran membereikan 

keutungan tersendiri dalam proses pengolahan data, keberadaan teknologi ini juga 

sangat berguna untuk mempermudah kinerja dalam kegiatan sehari-hari dalam 

proses pengelolaan administrasi tidak terkecuali dalam pengelolaan arsip. Dengan 

adanya penggunaan teknologi computer akan memudahkan penemuan dokumen 

dan pengelolaannya. 

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Demak adalah salah satu 

organisasi atau instansi pemerintah Kota Demak yang terdapat beberapa bidang di 

dalamnya yaitu bidang perpustakaan dan kearsipan. Bidang kearsipan merupakan 

pengelola arsip dari seluruh kabupaten demak baik yang sudah melakukan 

pengelolaan arsip maupun belum dan juga pada instansi yang sudah bubar dalam 

1 (satu) tahun sebuah instansi dapat menciptakan arsip kurang lebih sebanyak 

1500 dokumen. Banyaknya data asrip yang diterima dan penyimpanannya yang 

hanya dimasukkan kedalam karung tersebut mengakibatkan sulitnya menemukan 

dokumen karena banyaknya arsip kacau yang tidak dikelola dan harus dikelola. 

Pengelolaan arsip kacau yang selama ini dilakukan hanya secara manusl, hal 



 

 

tersebut dirasa kurang efektif dan efisien sehingga menyulitkan petugas 

dalam melakukan pengelolaan maupun pencarian dokumen arsip tersebut. 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, solusi yang dapat 

diberikan yaitu dengan melibatkan penggunaan teknologi komputer yang akan 

memudahkan petugas dalam melakukan pengelolaan arsip, begitupun instansi 

yang sudah menitipkan arsip pada dinas perpustakaan dan kearsipan dapat melihat 

arsip mereka, untuk itu penulis mengangkat judul sistem informasi pengelolaan 

arsip kacau berbasis web, diharapkan sistem tersebut dapat membantu menangani 

permasalahan yang ada tersebut. 

  

a.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang ada yaitu bagaimana merancang dan membangun 

Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Kacau Berbasis Web pada Dinas 

Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Demak? 

 

a.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas, maka penulis membuat batasan masalah 

pada penelitian. Adapun batasan permasalahannya adalah sebagai berikut: 

1. Sistem yang dibuat hanya memasukkan data arsip, kode klasifikasi, 

data instansi. 

2. Sistem dapat menghasilkan kartu fisis yang digunakan sebagai penanda 

arsip. 

3. Sistem dapat menghasilkan informasi JRA (Jadwal retensi Arsip) yang 

digunakan untuk penyusutan arsip. 

4. Instansi yang lain dapat mengetahui informasi arsip yang dititipkan. 

5. Laporan yang dihasilkan berupa data arsip, data penyimpanan arsip 

dan statistik data arsip yang berupa grafik. 

a.4 Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan sistem yang akan 

digunakan untuk mengelola arsip “kacau” pada Dinas Perpustakaan Dan 

Kearsipan Kabupaten Demak. 
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a.5 Manfaat 

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian adalah: 

a. Bagi penulis 

Menambah wawasan dan pengalaman dalam menganalisa, merancang dan 

mengembangkan sebuah sistem dan mengimplementasikan ke dalam 

aplikasi. 

b. Bagi Akademis 

1. Mengetahui seberapa jauh mahasiswa mengetahui materi yang 

diberikan. 

2. Mengetahui seberapa jauh mahassiwa dapat menerapkan ilmu-ilmu 

yang bersifat teori sebagai evaluasi terhadap materi yang telah 

diberikan. 

3. Sebagai tambahan informasi dan refrensi khususnya bagi mahasiswa 

yang akan menyusun laporan penelitian. 

c. Bagi Instansi 

1. Memudahkan petugas dalam pengelolaan arsip kacau 

2. Menyediakan informasi yang cepat, tepat dan akurat mengenai data 

yang dibutuhkan 

3. Memberikan informasi dan refrensi bagi masyarakat yang melakukan 

penelitian pada instansi 

a.6 Metode Penelitian 

a.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Agar mendapatkan data yang akurat, relevan dan reliable, maka penulis 

melakukan pengumpulan data dengan cara: 

 

 

1. Sumber Data Primer  

a. Wawancara 

Metode wawancara merupakan metode yang dilakukan dengan cara tanya 

jawab dengan pihak yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan informasi mengenai alur pengelolaan arsip. 



 

 

b. Observasi  

Selain metode wawancara, penulis juga melakukan metode observasi yaitu 

penulis mendatangi lokasi objek penelitian untuk melihat dan mengamati 

langsung proses pengelolaan arsip yang sedang berjalan. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah 

ada. Data ini dapat diambil dari buku-buku, dokumentasi dan literatur-literatur 

dalam pembahasan yang sama, meliputi: 

a. Studi Kepustakaan 

Metode studi kepustakaan adalah salah satu metode pengumpulan data 

dengan cara mencari informasi di buku yang berkaitan dengan judul dan 

dapat dijadikan dasar teori serta dapat dijadikan bahan perbandingan 

dalam penelitian yang akan dilakukan. 

b. Studi Dokumentasi 

Metode studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dari 

literatur dan dokumentasi dari internet, diktat atau sumber informasi lain. 

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem merupakan salah satu proses terpenting 

dalam analisa sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam 

perancangan sistem informasi pengelolaan arsip kacau ini adalah dengan 

menggunakan metode waterfall. Pada bukuyang berjudul Rekayasa Perangkat 

Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek karangan Rosa A. S.&M. Shalahuddin 

(2018) mengakatakan model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup 

perangkat lunak secara sekuensial atau terurut. Dalam metode pengembangan 

sistem waterfall terdapat beberapa tahapan dalam pengembangan sistem yang 

meliputi: 

1. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 

Merupakan proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif 

untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat 

dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. 

2. Desain 
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Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada 

desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, 

arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur 

pengodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari 

tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat 

diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. 

3. Pembuatan Kode Program 

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. 

Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain 

yang telah dibuat pada tahap desain. 

4. Pengujian 

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan 

fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini 

dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan 

keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 

5. Pendukung (Support) atau pemeliharaan (maintenance) 

Tahap ini adalah tahapan terakhir yang dilakukan pada metode 

waterfall. Tahap ini dilakukan untuk memelihara perangkat lunak 

yang sudah jadi dan sudah dijalankan, selain itu dengan adanya 

pemeliharaan juga dapat menemukan kesalahan yang tidak 

ditemukan pada tahap pengujian.  

1.6.3 Metode Perancangan Sistem 

Menurut Nugroho (2009) dalam bukunya menjelaskan bahwa UML 

merupakan bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang 

berparadigma berorientasi objek. Pemodelan sesungguhnya digunakan untuk 

penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa 

sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Berikut ini adalah jenis-jenis 

diagram UML: 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan pemodelan untukmenentukan 

tingkah laku (behavior) sistem informasi yang akan dibuat. 

Usecase mendiskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih 



 

 

aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Usecase 

digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada didalam 

sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan 

fungsi-fungsi tersebut.  

2. Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendifinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun 

sistem. Kelas memiliki apa yang disebut dengan atribut dan metode 

atau operasi. 

3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case 

dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang 

dikirimkan yang diterima antar objek. Secara grafis 

menggambarkan bagaimana objek berinteraksi satu sama lain 

melalui pesan pada sekuensi sebuah use case atau operasi. 

4. Statechart Diagram 

Statechart diagram atau disebut dengan diagram mesin digunakan 

untuk menggambarkan perubahan status atau transisi dari sebuah 

mesin atau sistem atau ibjek. Diagram ini mengilustrasikan siklus 

hidup objek  berbagai keadaan yang dapat diasumsikan oleh objek 

kejadian-kejadian (events) yang menyebabkan objek dari satu 

tempat ke tempat yng lain. 

5. Activity Diagram 

Merupakan diagram yang menggambarkan aliran kerja atau 

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada 

pada perangkt lunak. Yang perlu diperhatikan disini adlah bahwa 

diagram aktifitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang 

dilakukan aktor, jadi aktifitas yang dapat dilakukan oleh sistem. 

 

1.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis 

besar alur berjalannya sebuah penelitian yang meliputi: 
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a. Problems  

Berisi tentang permasalahan dari penelitian yang diangkat oleh penulis 

b. Approach: 

Berisi solusi dan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian 

c. Software Development 

Berisi proses pengembangan software yang digunakan. 

d. Software implementation: 

Penerapan software ke target yang dipilih penulis. 

e. Software measurement: 

Seberapa jauh software terbukti bermanfaat. 

f. Result: 

Bagian yang menyimpulkan seluruh proses penelitian dan pengukuran 

yang dilakukan penulis. 

Kerangka pemikiran sistem informasi pengelolaan arsip kacau pada 

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Demak dapat dilihat pada gambar 

1.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 


