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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami percepatan 

yang tinggi membuat sebuah perubahan yang sangat luar biasa bagi kehidupan 

manusia. Hal ini menuntut semua sumber daya manusia untuk terus berpacu dalam 

meningkatkan kinerja guna mengimbangi berkembangnya teknologi. Setiap sumber 

daya manusia dituntut untuk terus selalu update dengan perkembangan teknologi. 

Penerapan teknologi yang jelas terlihat dalam suatu lembaga atau instansi 

diantaranya adalah dalam bidang informasi, semakin besar dan beragamnya data 

atau informasi yang terkumpul di suatu lembaga atau instansi, menuntut adanya 

perlakuan yang baik pada manajemen informasi. Setiap lembaga atau instansi 

dalam pelaksanaan kegiatan administrasi sehari–hari tidak terlepas dari proses 

penciptaan arsip, karena pada dasarnya arsip merupakan catatan atau rekaman dari 

setiap kegiatan yang dilakukan. Catatan ini secara umum disebut naskah atau 

dokumen atau informasi terekam, yang dalam realisasinya baik berupa tulisan, 

gambar maupun suara. Dokumen tersebut dapat dinamakan arsip yang merupakan 

salah satu faktor dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan kegiatan 

administrasi.  

Fakultas Hukum Universitas Lampung merupakan salah satu Perguruan 

Tinggi Negeri di Indonesia yang termasuk dalam salah satu lembaga kearsipan. Di 

Fakultas Hukum Universitas Lampung terdapat beberapa sub-sub bagian yang 

tentunya bertugas untuk mengelola arsip-arsip sebagai hasil akhir dari kegiatan 
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administrasi. Ada banyak jenis arsip yang dikelola, dalam satu hari kerja jumlah 

surat masuk dan keluar dapat mencapai 50 surat. Namun pengelolaan arsip di 

Fakultas Hukum Universitas Lampung masih menggunakan cara konvensional. Hal 

ini sering menimbulkan beberapa kendala seperti, pola klasifikasi kearsipan ini 

disusun berdasarkan masalah yang menjadi pedoman dalam menentukan kode 

surat. Selama ini masih dijumpai antara masalah surat dengan kode surat yang 

kurang sesuai, sehingga menyulitkan dalam pengelompokan maupun penemuan 

kembali surat tersebut. Permasalahan ini juga didukung kurang memadainya 

fasilitas kearsipan baik secara kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas masih 

banyak tempat arsip yang sudah rusak namun belum diganti dan kurangnya tenaga 

pengelola kearsipan. Sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat dari banyaknya arsip 

yang ditumpuk dalam satu ruang kerja karena dalam penyimpanannya tentu 

membutuhkan tempat yang luas dan tertata.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, tentunya dibutuhkan solusi yang dapat 

mengatasi permasalahan dalam hal pengarsipan agar ke depannya dapat dikelola 

dengan baik dan benar. Hal tersebut dikarenakan arsip bukan hanya berupa 

tumpukan-tumpukan kertas semata, tetapi lebih dari itu, arsip memiliki arti dan 

peranan yang besar dalam suatu lembaga atau instansi. Sebuah arsip tidaklah terdiri 

dari kertas saja (dalam arti sebagai fisik), akan tetapi yang lebih penting adalah 

bagaimana kertas itu dapat memberikan informasi. Setiap kejadian atau peristiwa 

yang terjadi dapat direkam pada arsip. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk membuat suatu sistem pengolahan kearsipan berbasis web yang 

berjudul “Penerapan Sistem Pengolahan Arsip Digital Pada Fakultas Hukum 

Universitas Lampung” yang bertujuan untuk menata, menyimpan data dan 
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sebagai sarana temu balik elektronik apabila sewaktu-waktu arsip tersebut akan 

digunakan kembali. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah seperti kurang memadainya fasilitas kearsipan baik 

secara kualitas maupun kuantitas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Apakah Sistem Pengolahan Arsip Digital dapat mengatasi masalah dalam 

proses pengarsipan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung? 

b. Apakah penerapan Sistem Pengolahan Arsip Digital Pada Fakultas Hukum 

Universitas Lampung telah sesuai dengan kebutuhan user? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

a. Untuk menerapkan Sistem Pengolahan Arsip Digital Pada Fakultas Hukum 

Universitas Lampung 

b. Sebagai bahan pembelajaran dalam pembuatan sistem pengolahan arsip digital 

berbasis web sehingga dapat mempermudah pekerjaan dalam mencari atau 

penginputan arsip yang masuk atau pun yang keluar pada Fakultas Hukum 

Univesitas Lampung 

c. Mengetahui cara kerja sistem pengolahan arsip digital pada Fakultas Hukum 

Universitas Lampung 

1.4 Batasan Masalah Penelitian 

Agar pembahasan usulan penelitian dapat dilakukan secara terarah dan sesuai 

ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan, maka penulis perlu menetapkan 

batasan masalah yaitu: 
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a. Merancang dan menerapkan sistem pengolahan arsip digital berbasiskan web. 

b. Implementasi aplikasi ini dialokasikan pada bagian pengelolaan data arsip pada 

Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu bagian Umum dan Keuangan 

c. Penginputan pengolahan arsip digital diakses oleh admin, yaitu dilakukan oleh 

bagian Umum dan bagian Keuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian dalam pembuatan aplikasi ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Dapat mempelajari dan mengetahui serta menganalisa sistem pengolahan arsip 

digital pada Fakultas Hukum Universitas Lampung 

b. Teridentifikasinya kendala-kendala pada sistem pengolahan arsip yang 

dijadikan dasar dalam pengolahan arsip yang baik dan benar. 

c. Bagi masyarakat dapat menjadi media edukasi dalam pengolahan arsip digital 

di lembaga atau instansi di Indonesia 

d. Memberikan kemudahan pada sub-sub bagian pengolahan arsip dalam 

mengolah arsip dengan cepat dan akurat 

e. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan keahlian dalam 

mengimplementasikan sistem pengolahan arsip digital dan memberikan 

kontribusi untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan pendidikan. 

f. Bagi mahasiswa atau peneliti lain, dapat menjadikan penelitian ini sebagai 

referensi penelitian mengenai sistem pengolahan arsip digital. 

 


