
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu sumber informasi adalah arsip atau dokumen merupakan hal 

penting dalam tiap kegiatan sehari-hari dalam suatu institusi atau perusahaan. 

Kegiatan sehari-hari banyak berkaitan dengan dokumen, baik hardcopy (dokumen 

dalam bentuk kertas) maupun softcopy (dokumen dalam bentuk file komputer). 

dokumen kadang kala disimpan dalam jangka waktu lama sebagai acuan jika 

diperlukan untuk dilihat sewaktu-waktu. Dokumen hardcopy menjadi masalah 

kompleks karena berkaitan dengan ketahanan bahan dari kertasnya bagaimana agar 

terhindar dari kerusakan yang akan menghilangkan atau mengurangi nilai yang 

tertulis.  

Mengingat pentingnya surat bagi suatu kantor maka peran dokumen 

persuratan dalam mengelola surat sangat diperlukan untuk menunjang kinerja 

sebuah kantor. Sebagai sumber informasi dokumen persuratan memberikan 

kontribusi besar dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan 

pertanggungjawaban sebuah instansi secara tepat. Penanganan yang baik dibidang 

kearsipan akan mendukung pencapaian tujuan kantor, sedangkan jika dokumen 

tidak ditangani secara baik maka akan menimbulkan banyak masalah. Untuk 

menciptakan manajemen dokumen yang baik membutuhkan perhatian yang lebih 

pada sistem dokumen persuratan yang digunakan, apabila kurangnya perhatian 

sebagaimana mestinya, hal ini mengakibatkan dokumen tersebut tidak tertata 

dengan baik dan sistem dokumen persuratan tidak akan berjalan dengan baik pula 

(Kunjana , 2008) 
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Kemajuan besar dalam teknologi informasi elektronik telah membuat 

penciptaan, penyimpanan dan aliran dokumen elektronik tidak hanya layak, tetapi 

ekonomis, dan akibatnya telah menyebabkan peningkatan besar dalam 

produktivitas. E-document adalah sistem pengalihan media dari dokumen kertas ke 

dokumen elektronik. Dokumen dalam bentuk elektronik mudah dibuka dan 

ditelusuri isi dan riwayatnya, yang sebelumnya sulit dilakukan pada dokumen 

kertas. Dokumen elektronik memungkinkan pembagian informasi (information 

sharing) yang efektif, serta dapat memberikan kontribusi pada penyebarluasan 

informasi. Untuk itu terlebih dahulu dilakukan proses scan untuk merubah 

dokumen kertas menjadi file komputer, agar masuk ke sistem yang kemudian 

disimpan kedalam lokasi tertentu yang aman dari gangguan kerusakan kertas 

(Wallace, 2007).  

Pada Paud Kasih Bunda Bandar Lampung   kegiatan kearsipan dokumen 

surat masih menggunakan cara konvensional atau masih dilakukan secara manual. 

Masalah-masalah yang sering terjadi pada Paud Kasih Bunda Bandar Lampung ini 

yaitu kesulitan mencari dokumen surat pada saat dibutuhkan sehingga menghambat 

pekerjaan lainnya karena sulitnya mencari  surat-surat yang  dibutuhkan dan sering 

terjadinya kehilangan surat karena surat tersebut tidak diletakkan pada tempat yang 

seharusnya seperti dokumen dipinjam oleh karyawan lainnya. Paud Kasih Bunda 

Bandar Lampung tentunya harus memiliki manajemen dokumen persuratan yang 

baik sehingga mempermudah penyimpanan, penataan, pemeliharaan dan pencarian 

kembali surat-surat yang dibutuhkandengan menggunakan teknologi yang 

memudahkan pengelolaan dokumen, yaitu dengan mengubah dokumen manual 
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menjadi  media elektronik. Dokumen elektronik lebih efisien dari segi penggunaan 

kertas lebih cepat dalam penemuan kembali dan pemusnahan dokumen, dan lebih 

mudah untuk pemeliharaan dokumen (Sukoco, 2007) 

Menurut (Sukoco, 2007) menyebutkan bahwa arsip atau dokumen 

elektronik dapat berasal dari berbagai bentuk, yaitu semua dokumen kertas, surat, 

peta, buku (kecuali buku yang dikelola oleh perpustakaan), microfilm, 

magnetictape, atau bahan lain tanpa menghiraukan bentuk fisik atau karakteristik, 

dibuat atau diterima menurut undang-undang. 

Penggunaan media elektronik diharapkan dapat membantu pihak pengelola 

arsip untuk dapat mengelolah arsipnya secara efisien. Dengan menggunakan media 

elektronik dalam pengelolaan arsip akan diperoleh manfaat kecepatan, kemudahan 

dan hemat. Maksud dari kecepatan disini adalah melalui penggunaan media 

elektronik maka proses pencarian, penemuan, pendistribusian dan pengolahan data 

dilakukan dalam waktu yang cepat. Maksud dari kemudahan penggunaan media 

elektronik adalah kemudahan dalam hal pencarian, pendistribusian dan pengolahan 

data, yang dimaksud hemat dalam penggunaan media elektronik bahwa bisa 

mengurangi tenaga pikiran dan menghemat biaya dalam pengelolaan arsip. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka dapat di ambil 

kesimpulan bahwa rumusan masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimana 

merancang sistem informasi manajemen pengarsipan pendidikan anak usia dini 

pada PAUD Kasih Bunda Bandar Lampung untuk membackup data dari kerusakan 

atau hilang?”. 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar Pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah maka hanya dibahas pada 

proses pembuatan sistem dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Dokumen Persuratan yang dibahas pada penelitian ini adalah surat masuk,  

surat keluar, laporan bulanan, dan absensi guru.    

2. Pembuatan aplikasi pengarsipan berbasis web yaitu Sistem pengolahan data 

surat masuk, surat keluar, laporan bulanan, absensi guru,  Paud Kasih Bunda 

Bandar Lampung  dibangun menggunakan bahasa pemgrograman php dan 

DBMS MySQL sebagai databasenya dan ditulis menggunakan teks editor 

Dreamweaver. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Membuat Sistem Informasi Pengarsipan untuk merancang suatu sistem 

informasi yang dapat melakukan penyimpanan dokumen elektronik. 

2. Aplikasi yang dirancang diharapkan dapat membantu manajemen 

pengarsipan pada  PAUD KASIH BUNDA Bandar Lampung. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Terciptanya pengelolaan dokumen lebih baik.  

2. Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Dapat Membantu mengatasi 

masalah-masalah pelaksanaan manajemen tata persuratan yang terdapat 

pada Paud Kasih Bunda Bandar Lampung  seperti surat  yang hilang, 

lamanya waktu yang diperlukan untuk mencari data-data surat, kesulitan 
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mencari surat pada saat diperlukan  dan pengarsipan surat kurang teratur. 

3. Efesiensi dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk dokumen. 

 

 

 


