
BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 .   Latar Belakang Masalah 

Pada era teknologi yang semakin maju dan berkembang dengan  pesat seperti 

saat ini, komputer merupakan salah satu teknologi yang sangat banyak digunakan dan 

dimanfaatkan, baik itu instansi pemerintahan ataupun instansi swasta. Dengan 

menggunakan teknologi komputer dapat memudahkan suatu instansi atau perusahaan 

dalam menyelesaikan perkerjaannya. Salah satu penan teknologi komputer adalah 

mengolah data seperti mennyimpan dokumen-dokumen penting pada suatu aplikasi 

(perangkat lunak). Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada perlu 

dicari sistem alternatif yang dapat digunakan sebagai pengolahan data. Oleh karena 

itu diperlukan suatu aplikasi agar lebih mudah dan praktis. (Sudjana, 2011). 

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung merupakan suatu instansi 

pemerintah yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden Republik Indonesia 

nomor:22  tanggal 4 april 1994 mulai beroperasi sejak diresmikan oleh direktur 

jenderal badan pengadilan tata usaha negra yaitu ibu Lies Sugondo,S.H. pada tanggal 

15 November 1996. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung bertugas untuk 

menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya dan 

pembentukan lembaga tersebut bertujuan untuk mengontrol secara yuridis tindakan 

pemerintah yang dinilai melanggar ketentuan adminstrasi ataupun yang bertentangan 

dengan hukum. 



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam melakukan sistem 

penyimpanan dokumen menggunakan 2 cara penyimpanan yaitu secara konvensional 

dan penyimpanan file pada folder komputer. Pada penyimpanan dokumen secara 

konvensional dokumen disimpan pada map-map kemudian disimpan pada gudang 

penyimpanan dokumen sedangkan penyimpanan dokumen secara terkomputerisasi 

dengan cara disimpan berupa file-file pada suatu folder pada komputer. Banyaknya 

dokumen yang tersimpan secara konvensional  menyebabkan  proses pencarian 

dokumen membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 30 menit. 

Sedangkan untuk melakukan pencarian dokumen yang tersimpan pada folder 

computer pun membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit  karena dokumen pada file 

tersebut cukup banyak. Penyimpanan dokumen secara konvensional dan 

komputerisasi ini memiliki kekurangan pada sistem keamanan yang kurang maksimal 

karena membutuhkan tingkat ketelitian dalam menyimpan dan mengarsipkan berkas 

tersebut.  

Dengan demikian  maka perlu adanya suatuSistempengedalian dokumen.  

Sehingga dapat menjadi salah satu solusi yang cukup baik untuk  mengatasi masalah 

tersebut . Penerapan sistem yang akan dibuat di dukung oleh aplikasi berbasis online 

diharapkan menjadi aplikasi pengendalian dokumen yang fleksibel, penyimpanan 

data dapat dalam jumlah yang banyak dan dalam proses pencarian dokumen dapat 

lebih cepat tanpa membuka satu persatu dokumen yang sudah di arsipkan di dalam 

gudang dan folder pada komputer. Aplikasi pengendalian dokumen tersebut berupa 

E-Document. E-Document adalah sistem pengalihan media dari dokumen kertas ke 

dokumen elektronik. Dokumen elektronik memungkinkan pembagian informasi yang 



efektif. Untuk itu terlebih dahulu dilakukan proses scan untuk merubah dokumen 

kertas menjadi file computer, agar masuk kesistem kemudian disimpan pada aplikasi 

e-document. Namun dokumen yang tersimpan pada komputer berupa file doc.pdf 

hanya perlu dilakukan proses unduh pada aplikasi E-Document. Dengan adanya E-

Documentdi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung diharapkan dapat 

meningkatkan pelayanan masyarakat. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka didapatkan 

rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana cara merancang dan membangun aplikasi E-Document berkas 

perkara yang telah berkekuatan hukum tetap berbasis web pada Pengadilan 

Tata Usaha Negara Bandar Lampung ? 

2. Apakah aplikasi E-Document dapat membantu pegawai bagian hukum pada 

Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung dalam proses pencarian berkas 

perkara yang telah bekekuatan hukum tetap ? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Ruang lingkup penelitian hanya sebatas Perancangan Aplikasi E-

Document berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap berbasis 

web pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. 



2. Aplikasi hanya dapat diakses oleh staf panitera bagian hukum pada 

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan aplikasi dijalankan 

melalui browser. 

3. Informasi dan data yang digunakan untuk proses penelitian hanya pada 

Sistem arsip dokumen perkara yang telah berkekuatan hukum tetap pada 

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. 

4. Format file yang diupload berupa file document file.pdf,.jpg.png 

5. Pengujian sistem menggunakan black box. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Merancang aplikasi penyimpanan dokumen yang terintegrasi berbasis web 

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mengurangi 

resiko kehilangnya ataupun kerusakan dokumen. 

2. Membuat aplikasi yang dapat Mempermudah dan Mempercepat dalam proses 

pencarian dokumen sehingga kebutuhan pelayanan kepawda masyarakat, staf 

panitera hukum dan pihak yang berkepentingan dengan dokumen berkas 

perkarayang telah berkekuatan hukum tetap. 

3. Menghasilkan sebua aplikasi E-Document berkas perkara pada Pengadilan 

Tata Usaha Negara Bandar Lampung. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 



a. Bagi Perusahaan 

1. Untuk mempermudah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung 

dalam menyimpan dokumen atau berkas perkara yang telah berkekuatan 

hukum tetap. Sehingga dapat memberikan kemudahan dalam mencari 

dokumen atau berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap serta 

memberikan informasi dengan cepat dan tepat. 

b. Bagi Mahasiswa 

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan rekan-rekan 

mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. 

c. Bagi Akademisi 

1. Menerapkan pengabdian masyarakat untuk membantu pihak perusahaan 

dalam memecahkan permasalahan. 

 


