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1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dari tahun ke tahun yang berbasis komputerisasi selalu 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyaknya fasilitas yang memberi kemudahan 

dalam hal komputerisasi yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi secara 

langsung berdampak kepada beberapa instansi pemerintahan, intansi pendidikan, organisasi dan 

perusahaan industri lainnya. Karena perkembangan teknologi informasi yang berbasis 

komputerisasi ini mampu memegang peranan penting sebagai alat bantu dalam pengarsipan 

dokumen seperti pengarsipan atau sering disebut dengan e-arsip (Saryani et al., 2019). 

E-arsip adalah sebuah sistem kearsipan secara elektronis yang dapat digunakan oleh staf 

atau pegawai instansi pemerintahan sebagai suatu alat yang berguna dalam memantau dan 

mengelola hal-hal yang berkaitan dengan sistem kearsipan baik berbentuk berkas, folder, audio, 

visual. Pada proses penyimpanan data terdapat metode pokok kearsipan salah satunya yaitu 

chronological filling system merupakan suatu sistem penyimpanan warkat yang didasarkan kepada 

urutan waktu (dari tanggal, bulan, tahun yang tertera di surat) surat diterima atau waktu dikirim 

keluar (Irawan, Simargolang and Implementasi, 2018) 

Kantor Kecamatan Limau merupakan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus. 

Kecamatan merupakan wilayah kerja pemerintah sebagai aparatur daerah yang dipimpin oleh 

Camat yang berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan data hasil 

wawancara Dalam pengelolaan atau pembuatan surat keluar masih menggunakan arsip kertas 

sehingga hal ini menyebabkan banyaknya volume arsip yang bisa menimbulkan masalah yang 

terkait dengan tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengurus, fasilitas ataupun faktor 



lain yang bisa menyebabkan kerusakan pada arsip tersebut. Umumnya penyimpanan arsip secara 

konvensional tidak dapat menyimpan untuk jangka waktu yang lama, sebab penyimpanan secara 

konvesional dapat menyebabkan penumpukan arsip dan kerusakan akibat tergerus waktu. 

Sehingga penyimpanan secara konvensional tidaklah begitu efektif dan efisien. Dan seiring era 

teknologi yang berkembang, penyimpanan secara digital menjadi solusi yang tepat untuk 

penyimpanan arsip. Namun, banyaknya jumlah penyimpanan arsip secara digital juga 

menimbulkan masalah dalam hal pencarian arsip. 

Berdasarkan masalah penyimpanan dokumen pada Kantor Kecamatan Limau maka perlu 

adanya sistem dalam mengelola data surat dan menyimpan surat dikarnakan penyimpanan 

dokumen surat dilakukan setiap hari. Penerapan sistem yang akan menggunakan metode 

chronological filing system untuk mempermudah proses pencarian surat berdasarkan tanggal 

kronologi dan dibangun untuk mempermudah dalam tata kelola arsip sehingga dapat menghemat 

ruang dan waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah proses penomoran, 

layanan penyajian, dan mempercepat proses pembuatan laporan arsip berdasarkan kriteria dengan 

lebig cepat, tepat dan akurat serta menjaga data arsip agar tidak hilang.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut “Bagaimana merancang sistem informasi  e-arsip surat pada Kantor Kecamatan 

Limau dengan menerapkan metode chronological filing system ?.” 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian ini dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan, maka perlu diterapkan batasan masalah yaitu : 



1. Pembahasan hanya membahas kegiatan penyimpanan dokumen. 

2. Inputan sistem yaitu data kategori, surat keluar, surat masuk. 

3. Sistem dapat proses upload dan download dokumen. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu : 

1. Untuk merancang sistem e-arsip surat pada Kantor Kecamatan Limau dengan 

menerapkan metode chronological filing system. 

2. Untuk mempermudah dalam pencarian dokumen pada Kantor Kecamatan Limau. 

1.5 Manfaat yang Diharapkan 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

1. Mempermudah dalam penyimpanan surat yang ada pada Kantor Kecamatan Limau 

2. Dapat melakukan pencetakan ulang surat jika terjadi kehilangan atau kerusakan surat 

yang diarsip. 

3. Mempercepat dalam pencarian surat dan menghasilkan laporan dokumen yang telah 

diarsip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


