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1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini informasi sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap organisasi,

baik organisasi pemerintah maupun swasta. Informasi merupakan bagian penting

dalam mendukung proses kerja administrasi dalam menghadapi tantangan

perubahan situasi dan kondisi yang begitu cepat. Salah satu sumber data atau

informasi adalah arsip (Aji, 2014). Pengelolaan Arsip merupakan hal yang paling

mendasar yang harus diperhatikan dalam segala jenis kegiatan administrasi,

manajemen arsip berperan sangat vital sebagai bahan perencanaan atau pelaporan

dalam suatu organisasi dan tanpa arsip tidak mungkin suatu organisasi dapat

beroperasi dengan tertib, teratur dan lancar (Normah, 2017).

Pengelolaan arsip dapat dikatakan tidak efisien karena dalam penerapan

pengarsipan yang masih konvensial, yaitu penyimpan di lemari arsip, file yang

diarsipkan terlihat rapih namun pada kenyataannya file tersebut dalam keadaan

acak. Jika dilihat dari segi ruang, membutuhkan persediaan tempat yang luas

untuk menyimpan perlengkapan arsip seperti stop map, map ordner, map

snelhecter, rak arsip dan lainnya. Dalam hal pencarian dokumen penataannya

yang tidak rapi, akan menyulitkan petugas pada saat memerlukan kembali data

tersebut, terutama dalam pencarian data, terlebih lagi jika petugas sedang

membutuhkan data tersebut dalam waktu yang tergesa-gesa.

Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi seluruh bidang

kehidupan manusia. Bahkan, kecanggihannya telah masuk ke dalam berbagai

bidang teknologi lain hingga sedemikian jauh hingga tidak ada satupun peralatan
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hasil inovasi teknologi yang tidak memanfaatkan perangkat teknologi informasi

(Asropudin, 2013). Teknologi juga dapat dimanfaatkan bagi dunia administrasi

dan manajemen, bukan hanya dapat dimanfaatkan dalam mendata aktifitas

kegiatan bisnis, namun juga membantu dalam Pengelolaan data dalam bidang

pendidikan, terutama dalam bidang kearsipan.

Pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan

teknologi yaitu menggunakan arsip elektronik (efiling), dengan menggunakan

arsip elektronik semua berkas seperti; arsip masuk dan arsip keluar terlebih

dahulu disimpan dalam format portable document format (.pdf) atau word

document (.doc /docx), jika berbentuk gambar maka disimpan dalam bentuk .jpg

atau .png dahulu dengan menscan atau memfoto file tersebut, lalu hasil dokumen

atau gambar tersebut disimpan dalam media elektronik yaitu komputer dengan

memanfaatkan teknologi website sebagai halaman informasi yang digunakan

dalam melakukan pengelolaan, baik penyimpanan maupun pada saat ingin

mengakses (melihat dan menggunakan kembali) arsip tersebut.

Berdasarkan permasalahan kearsipan tersebut, maka perlu dibangun

sebuah sistem informasi Pengelolaan arsip (efiling) supaya dokumen atau file

arsip dapat tersimpan dengan baik didalam database, sehingga tidak akan ada

kehilangan data ataupun tercecer, dan arsip tersebut dengan mudahnya dapat

diakses dimana saja dan kapan saja saat dibutuhkan dengan bantuan teknologi

internet dan website. Dari beberapa hal tersebut maka dalam tugas akhir skripsi

ini penulis mengangkat judul Sistem Informasi Pengelolaan arsip (e-Filling)

Berbasis Web.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat

oleh penulis adalah:

Bagaimana membangun sistem informasi Pengelolaan arsip (e-filling) berbasis

website?

Bagaimana membantu petugas arsip dalam mengelola dan memantau hal yang

berkaitan dengan kearsipan baik berbentuk berkas, folder atau dokumen

lain?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup, sebagai berikut:

Perancangan dan pembangunan sistem e-filling hanya memberikan informasi

ruang lingkup proses pengarsipan pada As Samba Bandar Lampung.

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian disimpan dalam format portable

document format (.pdf) atau word document (.doc / docx), jika berbentuk

gambar maka disimpan dalam bentuk joint photographic group (.jpg) atau

portable network graphics (.png).

Proses pencarian dokumen dilakukan dengan memilih ComboBox dengan

beberapa kategori pilihan yaitu Nama file (nama arsip) atau Tanggal

(tanggal arsip) atau No.Arsip (nomor arsip) dan dengan memasukan kata

kunci yang dibutuhkan untuk menemukan dokumen tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini, yaitu:

Membangun sistem informasi Pengelolaan arsip (e-filling) berbasis website.
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Membantu petugas arsip dalam mengelola dan memantau hal yang berkaitan

dengan kearsipan baik berbentuk berkas, folder atau dokumen lainya.

1.5 Manfaat/Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam memanajemen data atau

informasi terkait dalam hal kearsipan, dikarenakan penerapan dilakukan

dengan memanfaatkan teknologi berbasis website dan teknologi

penyimpanan menggunakan database yang data atau informasinya

tersimpan didalam komputer secara terorganisir.

2. Memberikan kemudahan bagi petugas dalam mencari file arsip atau

dokument arsip lainya, tanpa harus mencari data satu per satu. Arsip

tersebut dengan mudahnya dapat diakses dimana saja dan kapan saja

dengan mengakses website sistem informasi Pengelolaan arsip (e-Filling

System).


