
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang Masalah  

Pada setiap organisasi baik swasta maupun pemerintah selalu melakukan 

aktivitas kearsipan. Mengingat begitu pentingnya peranan pengarsipan maka 

untuk melaksanakan tugas kearsipan dengan baik dan benar perlu diusahakan 

peningkatan dan menyempurnakannya secara optimal sehingga dapat berfungsi 

dengan baik, dalam membantu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan tepat akan menjadi suatu 

kebutuhan pokok dalam suatu organisasi. 

Kearsipan (penyimpan file dokumen surat masuk dan surat keluar) 

merupakan bagian yang sangat  penting  dalam  suatu instansi. Salah satu instansi 

yang memerlukan kearsipan adalah Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Lampung. Dalam aktivitasnya, para staf kantor telah melakukan 

pengolahan banyak dokumen secara manual dan banyak menerima dokumen. 

Setiap dokumen yang diterima dan dibuat selalu disimpan dalam tempat 

penyimpanan arsip. Selain penyimpanan yang dilakukan para staf kantor, mereka 

juga melakukan pencarian kembali arsip-arsip yang telah disimpan tersebut. 

Dalam prakteknya, banyak kendala yang dihadapi yaitu sulitnya pencarian 

dokumen, ruang kantor yang terbatas untuk penyimpanan dokumen, bahkan sering 

kali staf kantor mengalami kehilangan dokumen asli dan untuk pembuatan surat 

keluar, Masalah–masalah tersebut disebabkan karena tidak adanya sistem yang 
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terkomputerisasi dengan database yang baik serta kurangnya memanfaatkan 

jaringan komputer. 

Dalam setiap organisasi saat ini pun, diharuskan untuk memanfaatkan 

teknologi yang ada. Sebuah kinerja dapat dilihat dari sejauh mana organisasi itu 

bisa memaksimalkannya, agar bisa dapat berfungsi dengan sebagai mestinya, 

kemudahan-kemudahan yang juga bisa membantu user dalam pekerjaannya. 

Dengan demikian penulis membuat laporan E-Document ini menyimpan 

sistem pengolahan data yang ada pada Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Lampung Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka penulis 

mengambil judul “Perancangan Sistem Informasi E-Document Surat Berbasis 

Client Server Pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis 

merumuskan masalah yang akan diselesaikan adalah: “Bagaimana Merancang 

Sistem Informasi E-Document Surat Berbasis Client Server Pada Badan Satuan 

Polisi Pamong Praja yang dapat memberikan kemudahan bagi staf kantor dalam 

pengarsipan dokumen?” 

 

1.3. Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Metode Pengembangan Sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Metode Prototyping Evolutionary. 
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2. Alat perancangan sistem yang digunakan untuk pengembangan sistem 

informasi ini adalah BAD (Bagan Alir Dokumen), DFD (data flow 

diagram), ERD (Entity Relationship Diagram). 

3. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Borland Delphi 7 

menggunakan database MySQL. 

 

1.4. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelitian tentang perancangan sistem informasi E-Document 

surat berbasis client server pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja, 

sepengetahuan penulis masalah yang dikemukakan belum pernah dilakukan 

khususnya pada Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. 

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian: 

1. Risma, dkk (2012), meneliti tentang “Analisis Sistem Informasi Manajemen 

Administrasi Surat di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi 

Jawa Barat.” Hasil pengumpulan data dan analisis dari penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh 

dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Aplikasi sistem 

dibangun dengan menggunakan database Sybase SQL Anywhere dan 

programming tools dengan Power Builde 11.5. Tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui identifikasi masalah, memahami kinerja dan untuk 

mengetahui hasil laporan analisis dari sistem informasi manajemen 

administrasi surat. 

2. Sugiarto, dkk (2013), meneliti tentang “Pengembangan Sistem Kearsipan 

Elektronik Berbasis Client Server (Studi Pada Kantor Yayasan Perguruan 
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Tinggi Kristen Satya Wacana).” Sistem kearsipan elektronik ini 

dikembangkan berbasis client server dengan bahasa pemrograman PHP dan 

basis data server MySQL 5.0. Metode desain sistem kearsipan elektronik 

menggunakan DFD (Data Flow Diagram) serta teknik pengembangan 

sistem menggunakan SDLC dengan model waterfall. Tujuan penelitian ini 

yaitu untuk melakukan analisis dan perancangan sistem yang akan 

dikembangkan sesuai kebutuhan dan mengembangkan perangkat lunak 

sistem kearsipan elektronik serta agar dapat memenuhi kebutuhan 

manajemen akan pengelolaan kearsipan yang bik, sehingga dapat menjadi 

sumber informasi yang lengkap dan terintegrasi saat dibutuhkan untuk 

pengambilan keputusan- keputusan penting bagi organisasi. 

3. Aminudin (2010), meneliti tentang “Komputerisasi Sistem Kearsipan 

Dokumen Berbasis Client Server di SKB Ajibarang.” Perancangan sistem 

dilakukan dengan membuat DFD (data flow diagram) serta merancang 

database  menggunakan ERD (Entity Relationship Diagram), sedangkan 

untuk penyimpanan data menggunakan MySQL,  penyajian laporan atau 

informasi menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan perancangan 

tampilan web   menggunakan   dreamweaver   8.   Sistem   kearsipan   ini   

akan menghasilkan pengisian kartu surat masuk, surat keluar dan lembar 

disposisi serta pembuatan  laporan dalam bentuk print out sehinga  lebih 

rapi. Selain itu dapat memudahkan karyawan dalam mencari dokumen 

atau surat yang dibutuhkan. 
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4. Yaqin, dkk (2011), meneliti tentang Aplikasi Manajemen E-Document di Dinas 

Pertanian Kabupaten Jombang.” Aplikasi sistem berbasis web, tujuannya 

untuk mendukung berbagai macam manajemen dokumen diantaranya 

manajemen dokumen pribadi, dokumen publik, folder pribadi, folder publik, 

user, dan grup. Dalam aplikasi ini terdapat 2 jenis manajemen dokumen 

yaitu manajemen dokumen publik dan manajemen dokumen pribadi. Selain 

itu juga terdapat 10 fitur manajemen dokumen publik dan pribadi 

diantaranya upload, download, share, check-in, check-out, edit, view, 

pindah, hapus, dan cari. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi suatu aplikasi manajemen dokumen elektronik yang handal, 

tersentralisasi, aman, rapi, mudah diakses oleh antar pegawai dari seksi dan 

bidang yang berbeda dan mudahnya penyebaran dokumen  antar seksi dan 

bidang. 

5. Tartib Wardana (2013) dengan judul penelitian “Analisis dan Perancangan 

Sistem Informasi Kearsipan SMA N 11 Purworejo.” Masalah yang sering 

terjadi ialah tidak adanya fasilitasyang memenuhi untuk menyimpan data-

data dokumen sehingga membutuhkan waktu yanglama dalam proses kerja 

para guru. Kekurangan Sistem masih bersifat stand alone ,sehingga hanya 

pada satu komputer yang dapat mengelola sistem, di harapkan dapat 

dikembangkan menjadi client server. Kelebihan dari sistem disini ialah 

Sistemsangat user friendly dan sesuai dengan kebutuhan user. Hasil akhir 

dari aplikasi yang dibangunsudah di implementasikan dan berjalan dengan 
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baik, namun tetap masihmembutuhkan kontrol terhadap sistem dan 

pengembangan sesuai dengan kebutuhan user. 

6. Nursi’ahWulandari (2009) dengan judul penelitian “Sistem Informasi 

Kearsipan pada SMP Negeri 1Polokarto kabupaten Sukoharjo.” Sistem 

Informasi yang diusulkan ini menggunakan bahasa pemrograman Borland 

Delphi 1.0, dengan database MySQL Server. Hubungan penelitian yang 

dilakukan dengan penulis yaitu memiliki kesamaan dalam proses sistem 

yang akan dibuat dan bahasa pemrograman serta database yang digunakan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka pembahasan yang dilakukan belum pernah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terutama di Kantor Badan Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, serta dapat dilihat perbedaannya yaitu: 

1. Alat pengembangan sistem yang dipakai yaitu BAD (Bagan Alir Dokumen), 

DFD (data flow diagram), ERD (Entity Relationship Diagram). 

2. Metode Pengembangan Sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Metode Prototyping Evolutionary. 

3. Perancangan yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 

Borland Delphi 7 dengan database MySQL. 

4. Jaringan komputer berbasis client server. 

5. Pencarian surat berdasarkan katagori surat. 
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1.5.  Manfaat  Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Manfaat bagi ilmu pengetahuan dapat menambah dan memberikan 

sumbangan pemikiran tentang sistem informasi E-Document surat berbasis 

client server. 

2. Manfaat bagi Badan Satuan Polisi Pamong Praja dapat menghasilkan sistem 

baru sehingga membantu dalam proses pengarsipan surat-surat dan 

pencarian surat dengan cepat pada waktu dibutuhkan. 

3. Manfaat bagi peneliti dapat menganalisis suatu permasalahan di sistem yang 

lama sehingga peneliti menggembangkan sistem yang baru agar dapat 

berguna bagi pengguna dalam proses pengarsipan surat-surat. 

 

1.6. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi permasalahan pada proses 

pengarsipan surat di Badan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. 

2. Untuk merancang E-Document agar dapat membantu membuat sistem 

informasi yang diharapkan sesuai kebutuhan Badan Satuan Polisi Pamong 

Praja Provinsi Lampung. 

3. Untuk mengolah pengarsipan agar sesuai dengan kebutuhan Badan Satuan 

Polisi Pamong Praja inginkan. 

 


