
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi informasi saat ini disesuaikan dengan kebutuhan 

organisasi atau individu masing-masing pengguna, dimana dalam perkembangan 

teknologi informasi sebuah organisasi dan individu masing-masing pengguna 

saling berinteraksi untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi 

kelangsungan hidup sebuah organisasi (Falahani, 2009), contohnya kebutuhan 

teknologi dalam bidang kearsipan. Arsip merupakan catatan sebagai memori 

keberadaan suatu lembaga atau institusi. Tujuan keberadaan arsip adalah untuk 

menyatukan informasi, memudahkan akses dan penemuan kembali informasi. 

Peranan Arsip sangat penting dalam suatu lembaga, arsip merupakan bahan atau 

data untuk pengambilan suatu keputusan secara tepat, sehingga arsip dapat 

dikatakan suatu sistem dimana satu sama yang lain saling berkaitan. Beberapa 

universitas atau lembaga institusi di China sudah meluncurkan pembangunan 

digitalisasi arsip dalam rangka meningkatkan efisiensi dan standar pengelolaan 

arsip. Beberapa dari mereka telah menggunakan jenis komersial arsip manajemen 

sistem informasi untuk menginisialisasi pengelolaan arsip teks (Wang, 2011). 

Salah satu organisasi atau lembaga yang melakukan kegiatan pengarsipan adalah 

PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). PT KAI memiliki beberapa divisi regional 

yaitu Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh, Divisi Regional II Sumatera 

Barat, Divisi Regional III Palembang dan salah satu divisinya adalah Divisi 

Regional IV Tanjung Karang. 

Divisi Regional IV Tanjung Karang (Divre IV TNK) yang dulu merupakan 

Sub Divisi Regional III.2 Tanjung Karang atau Sub Divre III.2 Tanjung Karang 
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adalah Divre KAI dengan wilayah kerja di Provinsi Lampung dan Sebagian 

Sumatera Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Regional (Kadivre) 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi PT Kereta Api 

Indonesia atau biasa disebut PT KAI. Saat ini PT KAI sedang melakukan 

perawatan jembatan dan konstruksi rel kereta api, dalam proses perawatan 

memerlukan banyak dokumen seperti dokumen keluar masuk barang, dokumen 

lembur. Dokumen-dokumen tersebut akan diarsipkan oleh bagian staff 

administrasi, manfaat dari penggunaan arsip sangat dibutuhkan dalam proses 

perencanaan maupun pelaksanaan karena dapat digunakan secara langsung jika 

suatu saat arsip tersebuh masih dibutuhkan. Tujuan dilakukannya pengarsipan 

adalah sebagai alat pertanggungjawaban perusahaan atas pelaksanaan dan 

pengelolaan suatu perusahaan agar setiap bidang pekerjaan dalam suatu 

perusahaan tidak terbebani dengan adanya penyimpanan arsip yang tidak 

dibutuhkan lagi.  

Sistem pengarsipan pada PT KAI khususnya di bagian staff admin masih 

dilakukan dengan menyimpan arsip dalam bentuk fisik dan disimpan dalam rak 

(filing cabinet) yang lama kelamaan akan membutuhkan banyak ruang, sehingga 

dokumen akan bertumpuk dan akan mengakibatkan sulitnya proses pencarian data 

jika diperlukan. Misalnya dalam proses pencarian data arsip keluar masuk barang 

dan pencarian berkas pendukung lainnya. Masalah lain yang muncul pada proses 

pengarsipan di PT KAI yaitu belum adanya rencana untuk mengadakan 

penyusutan arsip sehingga mengakibatkan arsip semakin bertumpuk. Kurangnya 

pengertian terhadap pentingnya arsip, mengakibatkan fungsi arsip sebagai pusat 

ingatan organisasi tidak tercapai dan akhirnya tugas-tugas dibidang kearsipan di 
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pandang rendah. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat diatasi dengan 

menembangakan sebuah sistem pengarsipan agar proses pengarsipan dan 

pencarian data arsip dapat lebih mudah.  

Sistem pengarsipan telah banyak dikembangkan oleh para peneliti, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Latif dan Pratama (2015), menjelaskan bahwa 

sistem informasi kearsipan didalam perusahaan dapat dikatakan tidak efisien 

karena masih banyak penerapan sistem informasi pengarsipan yang masih 

konvensial, yaitu penyimpan di filling cabinet, dan mencatat ke buku sehingga 

keakuratannya masih dapat dikatakan kurang baik. Oleh karena itu, solusi untuk 

perusahaan berupa perancangan sistem arsip berupa digital yang dapat mengatasi 

masalah-masalah mengenai manajemen kearsipan. Manfaat dalam penerapan 

teknologi informasi dalam pengelolaan arsip yaitu faktor kepadatan penyimpanan 

arsip dapat menjadi efisiensi dalam penggunaan ruangan kantor, kemudahan 

dicapai dan ditemukan saat diperlukan. Selain itu Uddin dan Yuni (2015) 

mengembangkan sebuah sistem informasi yang dapat membantu bagian 

kepegawaian Politeknik TEDC untuk menyimpan informasi kearsipan dalam 

bentuk digital. Dengan adanya sistem informasi tersebut para pengguna dapat 

mempercepat pengaksesan sistem dan dapat mempermudah dalam pengarsipan 

dokumen. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Basri dan Devitra (2017) 

merancang sebuah prototype sistem informasi pengelolaan arsip berbasis web 

pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tebo yang dapat memberikan 

fasilitas layanan pengarsipan meliputi : surat masuk dan surat keluar dari KPU, 

arsip autentifikasi perolehan suara parpol pada pemilu, serta kebsahan PAW 

anggota DPRD yang diberhentikan. Dengan adanya sistem ini KPU dapat 
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melakukan pengolahan arsip dengan mudah, yaitu dengan megupload data arsip 

kedalam sistem, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian 

data arsip, selain itu sudah tersedianya fitur status arsip, agar dapat mengetahui 

apakah arsip tersebut penting atau tidak. 

Dengan adanya penelitian-penelitian yang pernah membahas tentang sistem 

informasi pengarsipan dan untuk mengatasi permasalahan yang ada di PT KAI 

tentang pengarsipan, maka dalam usulan penelitian ini akan mengembangkan 

aplikasi pengelolaan data arsip dokumen pada PT KAI berbasis web dengan 

menerapkan metode chaotic  storage. Sistem ini dibangun dengan harapan dapat 

mengolah data arsip secara online dan menggunakan metode chaotic storage agar 

dokumen-dokumen yang berbeda dapat disimpan dalam satu tempat 

penyimpanan. Keunggulan menggunakan chaotic storage yaitu mempercepat 

proses pencarian barang atau berkas, ruang peyimpanan kosong segara dapat 

terisi, penyimpanan barang atau documen menjadi dua kali lebih banyak 

digudang,  kesederhanaan artinya tidak perlu khawatir untuk menjaga berkas atau 

document karena anda tidak perlu tahu apa isi dokumen itu dan dimana 

diletakkannya (Batt dan Gallino, 2017).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas menjadi dasar peneliti 

untuk merumuskan masalah, yaitu bagaimana membuat sistem pengelolaan arsip 

untuk mengatasi permasalahan arsip dengan menggunakan metode chaotic 

storage? 
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1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar mempermudah dalam 

pembahasan dan lebih mengarah pada pokok persoalan, diantaranya : 

1. Sistem hanya digunakan untuk pengelolaan arsip dokumen yaitu dokumen 

perawatan jembatan, dokumen keluar masuk barang, dokumen kegiatan 

harian, dokumen rencana pekerjaan dan dokumen realisassi pekerjaan  

2. Sistem mampu menghasilkan output berupa laporan perawatan jembatan, 

laporan keluar masuk barang, laporan kegiatan harian, laporan rencana 

pekerjaan dan laporan realisassi pekerjaan 

3. Sistem mampu mempercepat proses pencarian barang atau berkas, ruang 

peyimpanan kosong segara dapat terisi, penyimpanan barang atau document 

menjadi dua kali lebih banyak digudang,  kesederhanaan artinya tidak perlu 

khawatir untuk menjaga berkas atau document karena anda tidak perlu tahu 

apa isi dokumen itu dan dimana diletakkannya 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan proposal ini adalah untuk mengembangkan sistem 

pengelolaan arsip dengan menerapkan metode chaotic storage.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan yaitu : 

1. Diharapkan pengelolaan arsip dapat digunakan dengan baik agar proses 

pencarian data arsip dapat dengan mudah untuk ditemukan 
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2. Diharapkan dapat mempermudah pengolahan data arsip  dan mengurangi 

penyimpanan arsip kedalam rak atau lemari sehingga terkomputerisasi 

melalui website 

3. Diharapkan dapat mempermudah proses dalam membuat laporan data 

laporan arsip 


