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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, didukung dengan teknologi komunikasi yang menunjukkan 

peningkatan yang sangat signifikan merupakan alternatif yang tepat bagi suatu 

perusahaan untuk menunjang kinerja dari perusahaan dalam melakukan 

pengolahan data untuk menjadi suatu informasi yang dibutuhkan tersebut agar 

dapat berjalan dan bekerja dengan baik.  

Pengolahan data adalah manipulasi data agar menjadi bentuk yang lebih 

berguna. Pengolahan data ini tidak hanya berupa perhitungan numeris tetapi juga 

operasi-operasi seperti klasifikasi data dan perpindahan data dari satu tempat 

ketempat lain. Secara umum, kita asumsikan bahwa operasi-operasi tersebut 

dilaksanakan oleh beberapa tipe mesin atau komputer, meskipun beberapa 

diantaranya dapat juga dilakukan secara manual (Jogiyanto, 2014). Sementara itu 

dokumen yang akan diproses akan disimpan menjadi suatu rangkaian arsip atau 

kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, terencana, karena mempunyai 

nilai sesuatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali  

(Amsyah, 2005). Arsip merupakan pengelompokkan data – data adapun salah satu 

metode yang digunakan dalam melakukan pengelompokkan data adalah metode 

Mixture Modeling. 

Mixture Modeling atau Mixture Model adalah suatu metode yang 

memodelkan atau mengelompokkan data-data di dalam suatu dataset menjadi 

kelompok-kelompok data yang sebelumnya tidak terdifinisikan (Jorgensen, 2010). 
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Adapun keuntungan menerapkan Mixture Modeling atau Mixture Model dapat 

mempermudah proses pengarsipan dan pengolahan data berkas secara otomatis 

sesuai dengan kode dokumen yang akan diberikan, tanpa harus mengelompokkan 

dan memasukkan data dokumen berupa arsip pada pencatatan arsip yang biasanya 

dilakukan.  

CV Sena Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

House Hold Care yaitu bergerak dibidang distribusi produk bahan kebersihan 

seperti deterjen, pewangi pakaian, pengharum ruangan dan sabun pembersih 

kendaraan, CV Sena Jaya beralamatkan Jl. Nusantara Gang Cempaka No. 59 Way 

Halim, Bandar Lampung. Sebagai salah satu distributor pemasok bahan 

kebersihan yang dimiliki oleh perusahaan, CV Sena Jaya membutuhkan adanya 

suatu aplikasi pengolahan data yang dapat mengelompokkan dokumen keluar dan 

masuk yang ada pada perusahaan untuk dibuatkan laporan per-periode dan 

sebagai pendataan berkas pada perusahaan. 

Sistem lama yang berjalan pada saat ini dalam melakukan pengolahan data 

dokumen masuk dan dokumen keluar belum menggunakan adanya sistem. 

Kemudian dalam melakukan pencarian dokumen masuk dan dokumen keluar 

masih harus mencari dokumen secara satu – persatu pada lemari arsip dokumen 

masuk dan dokumen keluar hal ini yang mengakibatkan lambatnya proses 

pembuatan laporan pengarsipan dokumen masuk dan keluar yang ada pada  

CV Sena Jaya. Adapun permasalahan selanjutnya adalah ketika dokumen telah 

diarsipkan terjadi penumpukan berkas dokumen fisik pada gudang lemari arsip 

yang mengakibatkan tidak terawatnya arsip dokumen masuk dan dokumen keluar 

pada perusahaan. 
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Salah satu bentuk penyelesaian dalam mencari solusi terkait permasalahan 

yang dihadapi oleh perusahaan adalah membuat suatu aplikasi pengolahan data 

yang dapat mengelompokkan data dokumen masuk dan data dokumen keluar yang 

ada pada CV Sena Jaya, data dokumen tersebut dapat dikelompokkan secara 

otomatis dan tersusun sesuai dengan tanggal terkini dari dokumen berdasarkan 

nomor dokumen yang akan diberikan pada saat penyimpanan data tersebut pada 

aplikasi yang akan dirancang untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini. 

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul 

penelitian “Rancang Bangun Aplikasi Pengolahan Data Arsip Menggunakan 

Metode Mixture Modelling Pada CV Sena Jaya Berbasis Web”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diambil sebuah rumusan masalah, yaitu : 

1. Bagaimana melakukan analisa sistem yang berjalan agar data yang dikelola 

secara konvensional saat ini mampu diproses secara otomatis 

pengarsipannya dengan menerapkan teknologi informasi menggunakan 

metode Mixture Modelling. 

2. Bagaimana merancang suatu sistem pengolahan data dokumen yang mampu 

memberikan informasi yang bersifat cepat dan tepat bagi pimpinan ketika 

ingin mengetahui data terkait dokumen atau arsip masuk dan keluar pada 

perusahaan. 
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1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis 

membatasi masalah yaitu : 

1. Lokasi penelitian adalah CV Sena Jaya. 

2. Penelitian ini hanya membahas terkait pengolahan data pengelompokkan 

dokumen masuk dan dokumen keluar pada perusahaan. 

3. Pendekatan yang digunakan adalah Mixture Modelling 

4. Bahasa pemrograman yang akan digunakan adalah PHP dan menggunakan 

tools Adobe Dreamweaver. 

5. Database yang akan digunakan untuk melakukan penyimpanan data adalah 

Mysql 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk dapat mengolah data dokumen masuk dan dokumen keluar yang ada 

pada perusahaan secara otomatis menggunakan perkembangan teknologi 

informasi berbasis web agar dapat dimonitoring langsung oleh pimpinan      

CV Sena Jaya. 

2. Untuk membuat suatu sistem yang dapat mengolah segala aktifitas yang 

berkaitan dengan pengolahan data kearsipan dokumen masuk dan dokumen 

keluar yang ada pada perusahaan.  
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Agar dapat menyediakan informasi yang lebih baik dari hasil 

pengolahan data dokumen masuk dan dokumen keluar dengan 

menggunakan Rancang Bangun Aplikasi Pengolahan Data Arsip 

Menggunakan Metode Mixture Modelling Pada Cv Sena Jaya Berbasis 

Web. 

b. Sebagai salah satu bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi 

informasi yang dapat diterapkan pada CV Sena Jaya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penulis mampu mengembangkan kemampuannya dalam merancang dan 

membangun Rancang Bangun Aplikasi Pengolahan Data Arsip 

Menggunakan Metode Mixture Modelling Pada CV Sena Jaya Berbasis 

Web. 

b. Bagi CV Sena Jaya 

Manfaat penelitian ini untuk CV Sena Jaya khususnya dapat 

memudahkan dan meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi dalam 

mengakses pengolahan data dokumen masuk dan dokumen keluar yang 

ada pada perusahaan. 
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c. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

Diharapkan dapat menambah informasi, wawasan dan referensi untuk 

proses belajar bagi mahasiswa serta dapat menjalin kerjasama dengan 

perusahaan – perusahaan, organisasi dan instansi pemerintah di dunia 

kerja. 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan 

penelitian skripsi menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan bagian admin        

CV Sena Jaya yang bersangkutan mengenai data-data yang dibutuhkan 

dalam penulisan laporan ini, hasil wawancara disajikan dalam lampiran. 

2. Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengamatan langsung dan mencatat secara sistematika 

terhadap unsur-unsur yang diamati dalam kegiatan yang alur yang dilakukan 

untuk mendukung pengembangan sistem dalam penulisan laporan ini.  

3. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

membaca dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan untuk 

mengambil sebuah kesimpulan untuk pengembangan selanjutnya, contoh 

dokumen yang diperoleh adalah contoh laporan terkait data dokumen masuk 

dan dokumen keluar yang ada pada CV Sena Jaya. 
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1.7. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Rancang Bangun Aplikasi Pengolahan Data Arsip 

Menggunakan Metode Mixture Modelling Pada CV Sena Jaya Berbasis Web 

sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan dan untuk membuktikannya 

penulis melampirkan jurnal seputar pengelompokkan data arsip menggunakan 

metode Mixture Modelling. 

 


