
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimasa sekarang sangatlah

penting dan berkembang meningkat setiap tahunnya, sehingga kebutuhan

informasi juga semakin dibutuhkan, mengingat salah satu teknologi informasi

yang berkembang dan maju pada masa ini adalah komputer. Memanfaatkan dan

mengembangkan teknologi komputer saat ini sangatlah penting untuk

meningkatkan efektifitas dan efisien kerja. Sistem informasi yang dapat bekerja

secara sistematis, tepat waktu serta dapat memperoleh hasil yang diinginkan.

Teknologi Komputer pada masa ini telah menjadi kebutuhan pokok semua aspek

seperti pendidikan, instansi, organisasi, dan lain sebagainya. perkembangan

teknologi tersebut dapat menyelesikan permasalahan yang dihadapi semua aspek

kehidupan.

PT Pertamina Patra Niaga adalah anak perusahaan dari PT. pertamina

(Persero). PT Pertamina Patra Niaga adalah Badan Usaha Milik Negara

Indonesia menawarkan perdagangan bahan bakar, penanganan bahan bakar,

manajemen armada dan manajemen depot. Sebagai salah satu perusahaan yang

memanfaatkan perkembangan teknologi. PT Pertamina Patra Niaga berupaya

meningkatkan kualitas dalam pelayanannnya, beberapa pelayanan pada PT

Pertamina Patra Niaga sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi dengan

baik. Nama dari sistem tersebut adalah Sistem SIOT. Sistem tersebut dapat



2

melakukan berbagai macam diantaranya absensi pegawai menggunakan sidik jari,

penggajian pegawai, sistem oprasional BBM, dll.

Dalam perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga ada bagian yang masih

belum terkomputerisasi dengan baik. Bagian tersebut adalah di bagian dokumen,

surat-menyurat atau di bagian Pengarsipan data-data penting perusahaan. Dimana

proses penyimpanan dokumen dan surat belum terkomputerisasi dengan baik.

Pada sistem penyimpanan dokumen dan surat yang masih dilakukan secara

manual dapat beresiko rusaknya surat, hilangnya surat atau dokumen. Oleh

karena itu, penulis ingin melakukan observasi dengan mengangkat judul “Sistem

Informasi Repositori Dokumen Pada PT. Pertamina Patra Niaga”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan tugas akhir yang ditulis pada latar belakang di atas, maka

permasalahan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem penyimpanan dokumen pada PT. Pertamina

Patra Niaga yang bisa digunakan sebagai media penyimpanan?

2. Bagaimana cara bekerja sistem agar dapat menyimpan dokumen pada PT.

Pertamina Patra Niaga dengan baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini

adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses penyimpanan dokumen pada PT. Pertamina Patra Niaga

2. Merancang sistem penyimpanan dokumen pada PT. Pertamina Patra Niaga

3. Membangun sistem penyimpanan dokumen pada PT. Pertamina Patra

Niaga.
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1.4 Batasan Masalah

Agar penulisan tugas akhir ini lebih terarah, permasalahan yang dihadapi

tidak terlalu luas, maka perlu dilakukan batasan masalah:

1. Pembahasan hanya membahas tentang dokumen, seperti surat keluar, surat

masuk, atau dokumen penting yang sifatnya tertulis dan perlu diarsipkan .

2. Pada perancangan ini, hanya dapat digunakan untuk mempermudah

penyimpanan dokumen pada PT. Pertamina Patra Niaga.

1.5 Manfaat

Manfaat dari pembuatan sistem repository dokumen pada PT. Pertamina

Patra Niaga adalah untuk meningkatkan keamanan dokumen agar dokumen

tidak hilang dan rusak. Dengan adanya sistem ini penggunan dapat

menghemat waktu dalam penyimpanan maupun pencarian dokumen yang

sudah lama disimpan.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung

dilapangan dengan mengamati kegiatan yang terjadi, yang berkaitan

dengan penyimpanan dokumen atau surat pada PT. Pertamina Patra Niaga.
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b. Wawancara (Interview)

Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data primer melalui

wawancara dengan narasumber yaitu karyawan PT. Pertamina Patra Niaga

c. Tinjauan Pustaka (Library Study)

Metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengumpulkan

data-data teoritas dari buku-buku, internet serta mempelajari referensi

dokumen dan catatan-catatan lain yang mendukung proses penelitian.

d. Dokumentasi (Documentation)

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen

yang berkaitan dengan masalah.

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir merupakan suatu laporan yang dibuat oleh Mahasiswa

yang telah melaksanakan tugas akhir dengan sistem penulisan yang telah

ditentukan. Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini antara lain:

BAB I Pendahuluan

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada Bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari

pembahasan secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model

yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti.

Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang informasi hasil
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penelitian dan menghubungkannya dengan masalah penelitian yang

sedang diteliti serta membandingkannya dalam bentuk tabel.

BAB III Analisis dan Perancangan
Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian,misalnya

Gambaran umum perusahaan, gambaran umum produk,serta data

yang dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang

dihadapi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan

menguraikan tentang analisis terhadap permasalahan yang terdapat

dikasus yang sedang diteliti. Meliputi analisis terhadap masalah

sistem yang sedang berjalan, analisis hasil solusinya,analisis

kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan, analisis kelayakan

sistem yang diusulkan. Perancangan sistem berisikan model-model

penyelesaian masalah sistem lama dengan membuat rancangan

untuk sistem baru yang diusulkan.

BAB IV Implementasi dan Pembahasan
Bab ini akan membahas tentang analisa dan perancangan sistem

serta memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, tahap analisa,

desain, hasil testing dan implementasinya.

BAB V Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis yang penulis

buat berdasarkan bab sebelumnya.

Pustaka Daftar pustaka merupakan daftar referensi dari semua isi referensi,

seperti buku Jurnal/papers, artikel, hand outs, laboratory manuals,

dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan tugas

akhir.
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Lampiran Lampiran dapat digunakan untuk menyajikan prosedur program

komputer, algoritma, hasil simulasi, bukti atau keterangan lain

yang tidak mungkin disingkat sehingga terlalu panjang untuk

dimuat di bagian utama tugas akhir.


