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BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 1.1

Perkembangan teknologi yang semakin maju pada saat ini memacu 

manusia untuk berpikir lebih maju pula. Dengan didorong perkembangan 

teknologi, manusia menginginkan segala sesuatu dilaksanakan dengan cepat, tepat 

dan teliti. Teknologi Informasi merupakan teknologi yang dibangun dengan basis 

utama teknologi komputer. Untuk mempermudah kegiatan transaksional sehari-

hari, dibuat suatu perencanaan sistem yang mengacu pada pengolahan data secara 

sistematis yang diimplementasikan pada suatu program. 

Pada saat ini banyak perusahaan dan instansi pemerintah mulai melakukan 

komputerisasi pada setiap bidang pekerjaannya. Hal ini dimaksudkan untuk 

membantu meringankan pekerjaan manusia agar lebih efektif dan efisien dibidang 

pengolahan data khususnya pengelolaan arsip. Arsip perlu dikelola menggunakan 

pengelolaan arsip yang baik dan benar, sehingga apabila ada pihak yang 

membutuhkan arsip tersebut akan disajikan dengan cepat dan tepat. Menyadari 

pentingnya arsip sebagai pusat ingatan dan sumber informasi, Pemerintah 

Indonesia memberlakukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

2009 tentang kearsipan, yang menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban 

nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan 

kebangsaan yang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya. Terkait 

dengan adanya Undang-undang khusus tentang kearsipan tersebut, arsip dalam 
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suatu organisasi/instansi merupakan bahan pertanggungjawaban tertentu dan 

memiliki nilai guna bagi penyelengaraan Pemerintah. 

Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman 

serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang 

kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu 

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha 

Negara. Lingkungan Badan Peradilan Umum membawahi 33 Pengadilan Tingkat 

Banding/Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, salah satu Pengadilan Tingkat 

Banding yang bertempat di Provinsi Lampung yaitu Pengadilan Tinggi 

Tanjungkarang. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membawahi 11 Pengadilan 

Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri sewilayah Provinsi Lampung yang bertugas 

dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding 

serta merupakan garda terdepan dalam menjalankan fungsi pengawasan di daerah 

yaitu pada Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri. Selain fungsi 

Pengawasan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menyelenggarakan fungsi 

administrasi yakni administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya 

untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi 

peradilan.  Terkait hal tersebut untuk mendukung fungsi administrasi di bidang 

kepegawaian salah satunya pengelolaan data arsip yang rapi, mudah dalam 

penyimpanan dan pencarian, serta terjamin keamanannya. Data arsip kepegawaian 

yang banyak diterbitkan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yaitu Surat 

Keputusan. 
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Pada mulanya pengolahan data arsip Surat Keputusan di Pengadilan 

Tinggi Tanjungkarang masih dilakukan secara manual. Surat Keputusan yang 

telah dibuat masih diagendakan di buku besar dan diarsipkan secara hardcopy, 

selain itu pendistribusian Surat Keputusan masih secara manual dengan 

membagikan ke masing-masing Pegawai yang bersangkutan sehingga dengan 

sistem manual tersebut membutuhkan waktu yang lama serta rentan terjadi 

kerusakan, kehilangan, maupun ketidaktelitian petugas dalam membuat laporan 

pendataan Surat Keputusan. 

Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan di Pengadilan 

Tinggi Tanjungkarang diperlukan suatu sistem yang mampu mengolah dan 

mengarsipkan data secara digital serta menghasilkan sebuah laporan yang akurat 

Peneliti akan mencoba membuat sebuah “Aplikasi Arsip Digital Surat Keputusan 

(SK) pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.” 

 Rumusan Masalah 1.2

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mengelola arsip Surat Keputusan 

dan menyimpannya secara digital 

2. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mempercepat proses 

pendistribusian Surat Keputusan 

3. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mengolah laporan Surat 

Keputusan 
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 Batasan Masalah 1.3

Dari rumusan masalah diatas peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas 

yaitu hanya mencakup : 

1. Aplikasi yang akan dibuat hanya mengolah  data Surat Keputusan dari  

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. 

2. Pengolahan data pada aplikasi yang akan dibuat dari pengarsipan, 

pendistribusian hingga rekapitulasi. 

3. Penginputan data Surat Keputusan dilakukan oleh admin yaitu Petugas 

Kepegawaian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. 

4. Aplikasi dapat diakses oleh seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi 

Tanjungkarang yang telah memiliki akun. 

5. Aplikasi yang akan dibuat berbasis web dan menggunakan PHP. 

6. Pembuatan database menggunakan MySQL. 

7. Pengujian Sistem menggunakan ISO 25010 dengan indikator pengujian 

Functional Suitability, Performance Efficiency, Usability. 

 Tujuan Masalah 1.4

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu : 

1. Membuat aplikasi yang dapat mengelola arsip Surat Keputusan secara 

digital sehingga mempermudah pengarsipan dan pencarian saat diperlukan. 

2. Membuat aplikasi yang dapat mempercepat proses pendistribusian Surat 

Keputusan kepada pihak yang terkait. 

3. Membuat aplikasi yang dapat mengolah laporan Surat Keputusan secara 

akurat. 
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 Manfaat Penelitian 1.5

Dengan adanya kegiatan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi beberapa pihak antara lain : 

1. Meningkatkan kualitas kinerja kepegawaian dalam pengelolaan Surat 

Keputusan secara akurat,efektif dan efisien. 

2. Ramah lingkungan karena dapat mengurangi penggunaan kertas. 

3. Meningkatkan mutu pelayanan kepegawaian terhadap para pihak yang 

terkait dalam Surat Keputusan. 

 Sistematika Penulisan 1.6

Sistematika penulisan dalam laporan ini, disusun sebagai berikut : 
 
BAB I PENDAHULUAN 
 

Bab ini berisi belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, 

tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka serta teori 

maupun alat yang mendukung dalam proses penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tempat dilakukannya penelitian, kerangka 

penelitian, metode pendekatan sistem, metode pengembangan sistem, 

metode pengumpulan data, alat dan bahan penelitian, analisis kebutuhan, 

usulan desain pengembangan sistem, serta rencana pengujian sistem. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi analisis dari hasil dan pembahasan penelitian serta 

pengujian sistem yang telah dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta 

saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 


