
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen-dokumen sebuah institusi sekarang 

menjadi faktor penting untuk kelangsungan sebuah organisasi. Pemeliharaan 

dokumen yang baik diperlukan dalam suatu kegiatan dan organisasi yang menjadi 

salah satu sumber data atau informasi yang dibutuhkan, dimana dapat dijadikan 

sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan  serta sebagai bukti kesuksesan 

suatu organisasi untuk kepentingan bagi organisasi lain. Dokumen merupakan 

suatu sarana transformasi informasi dari satu orang ke orang lain atau dari suatu 

kelompok ke kelompok lain, dokumen meliputi berbagai kegiatan yang diawali 

dengan bagaimana suatu dokumen dibuat, dikendalikan, diproduksi, disimpan, 

didistribusikan, dan digandakan (Pabokory dkk, 2015). 

Sejalan dengan berkembangnya zaman penggunaan teknologi informasi 

merupakan prasarana dalam sebuah perusahaan, semakin canggih teknologi yang 

digunakan maka diharapkan akan membuat sebuah perusahaan dapat berjalan 

dengan maksimal. PT Bess Finance adalah perusahaan bergerak di bidang multi 

finance yang berkantor pusat di Jakarta dengan konsetrasi pada pembiayaan 

konsumen serta penjualan kendaraan roda dua diseluruh Indonesia.                      

PT Bess Finance telah membuka  beberapa jaringan kantor yang satu diantaranya 

terletak di Jln. P. Diponegoro No.83, Kecamatan Kupang Teba, Teluk Betung 

Utara, Kota Bandar Lampung. 
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Pengarsipan data merupakan kegiatan penyimpanan data yang dilakukan 

oleh pegawai pada perusahaan PT Bess Finance. Dokumen–dokumen yang 

berisikan data nasabah, formulir data kunjungan marketing, berkas lelang, dan  

berkas tarikan kendaraan akan diarsipkan. Saat ini informasi  tentang  pembiayaan 

nasabah yang berupa fotocopy BPKP, KTP, PBB, STNK dan lainnya masih 

disimpan dalam satu map untuk diarsipkan berdasarkan no kontrak. Data nasabah 

yang semakin banyak dan adanya tidak kesesuaian no kontrak dikarenakan tidak 

terfile dengan baik  membuat pencarian dokumen membutuhan waktu kurang 

lebih 15 menit. Dokumen yang semakin banyak membutuhkan tempat 

penyimpanan yang baik dalam administrasi untuk mengarsipkan data nasabah. 

Sehingga dibutuhkan sebuah sistem e-dokumen untuk pengelolaan dokumen yang 

lebih baik dan meminimalisasi tempat penyimpanan dokumen nasabah.               

E-dokumen diharapkan menjadi sistem yang dapat memproses data dan 

menyimpan dengan media database. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik 

untuk mengangkat judul : “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen               

E-Dokumen Berbasis Web ( Studi Kasus : PT Bess Finance)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang Sistem Informasi Manajemen e-dokumen untuk  

pengelolaan dokumen nasabah pada PT Besss Finance ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan e-dokumen untuk informasi sebagai data 

pengambilan keputusan ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Adanya hasil Rancang Bangun Sistem Informasi Mananajemen E-Dokumen 

pada PT Bess Finance 

2. Adanya hasil analisis implementasi perancangan E-Dokumen dalam 

pengambilan keputusan 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian penulis metetapkan beberapa batasan masalah 

sebagai berikut :  

1. Pengembangan  sistem yang dibangun menggunakan metode prototipe 

2. Penelitian ini dilakukan pada PT Bess Finance yang beralamat                     

di Jln. P. Diponegoro No.83, Kecamatan Kupang Teba, Teluk Betung Utara, 

Kota Bandar Lampung. 

3. Sistem yang dibangun hanya bisa untuk menyimpan, hapus, pencarian dan 

unduh dokumen. 

4.    Sistem tergantung aturan cabang dan pusat. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah : 

1. Pada penelitian ini penulis akan menambahkan registrasi untukmendaptkan 

akses login dengan persetujuan administrasi untuk setiap marketing baru. 
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2. Adanya fitur notifikasi setiap ada regristrasi baru, untuk setiap peminjaman 

yang dilakukan marketing dan akses informasi untuk setiap marketing yang 

sudah mendapatkan izin dari loan dokumen. 

3. Pada penelitian ini penulis akan menambahkan menu peminjaman untuk 

mengelola data marketing yang ingin mengambil atau men-dwonload 

dokumen yang diperlukan. Marketing belum dapat mengambil informasi 

dokumen yang perlukan karena loan dokument akan mengecek terlebih 

dahulu, apakah pendaftar termasuk pegawai PT Bess Finance atau tidak dan 

mengecek keperluan dokumen yang diambil. 

4. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan prototyping dan metode 

perancangan sistem UML (Unified Modeling Language). 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat  dari penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut : 

1. Dapat membantu dalam pencarian dokumen yang dibutuhkan. 

2. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan pembiayaan nasabah. 


