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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah penyelenggaraan proses belajar 

mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas 

dan jabatan tertentu. Dalam sebuah diklat tentunya mempunyai syarat yang harus 

dipenuhi oleh seseorang agar dapat mengikuti diklat salah satunya yaitu 

memenuhi dokumen yang ada dalam prosedur diklat. Sebuah lembaga yang 

menyediakan diklat hendaknya harus mempunyai cara pengarsipan atau 

pengelolaan dokumen diklat secara benar dan teliti.  

Unit Diklat Maritim PT. Pelindo Marine Service adalah salah satu unit 

perusahaan dari PT. Pelindo Marine Service yang melayani berbagai hal dalam 

Diklat Maritim, seperti pelatihan maritim, sertifikasi pelaut, bursa pelaut, asesmen 

dan konsultasi. Unit Diklat Maritim juga merupakan salah satu unit yang 

menerapkan berbagai teknologi dalam proses bisnis sehari-hari. Namun, Unit 

Diklat Maritim merupakan unit yang baru berdiri dan membutuhkan beberapa 

system atau aplikasi untuk membantu pengarsipan dokumen dalam sebuah diklat.  

Pengarsipan Dokumen diklat yang dilakukan oleh bagian Unit Diklat 

Maritim PT. Pelindo Marine Service masih mencatat secara langsung informasi 

mengenai dokumen diklat tersebut di buku arsip dan menyimpan fisik dokumen 

beserta lampirannya dalam ordner arsip. Hal tersebut menyebabkan seringnya 

terjadi kehilangan arsip dokumen yang sedang dibutuhkan sehingga sulit untuk 
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melakukan pencarian dokumen diklat. Hal ini dikarenakan letak dan tempat 

dokumen tidak beraturan. 

Dari permasalah diatas maka Unit Diklat Maritim PT. Pelindo Marine 

Service membutuhkan sebuah aplikasi untuk membantu pengelolaan atau 

pengarsipan dokumen diklat, yaitu melalui aplikasi Microsoft Access. Dengan 

aplikasi tersebut akan memudahkan Unit Diklat Maritim PT. Pelindo Marine 

Service dalam pencarian data dokumen peserta diklat yang dibutuhkan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  bahwa 

perumusan masalah yaitu, Bagaimana  membuat  aplikasi  sistem  pengarsipan 

dokumen diklat pada Unit Diklat Maritim PT Pelindo Marine Service dengan 

menggunakan Microsoft Acces? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan batasan 

masalah pada Proyek Akhir  ini sebagai berikut : 

a. Data Survei yang dilakukan hanya sekedar pada bagian Unit Diklat Maritim 

b. Aplikasi yang digunakan adalah Microsoft Access 2010 

c. Dokumen diklat yang ditangani terdiri dari : Foto, KTP, Kartu Keluarga, 

Ijazah Pendidikan Terakhir. 
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1.4. Tujuan 

Tujuan dari Proyek Akhir ini adalah membuat  aplikasi  sistem  

pengarsipan dokumen diklat pada Unit Diklat Maritim PT Pelindo Marine Service 

dengan menggunakan Microsoft Acces. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan pada Proyek Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bagian Bab ini membahas mengenai latar belakang 

permasalahan yang ada pada bagian Unit Diklat Maritim PT 

Pelindo Marine Service, perumusan masalah, pembatasan, tujuan, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bagian Bab ini membahas tentang gambaran umum PT 

Pelindo Marine Service, visi dan misi perusahaan, yang meliputi 

sejarah dan struktur organisasi, serta gambaran umum tempat 

pelaksanaan Proyek Akhir, yaitu pada bagian Unit Diklat Maritim 

PT Pelindo Marine Service yang meliputi lokasi dan tempat Proyek 

Akhir, serta fungsi dan tugas yang harus dilakukan. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bagian Bab ini membahas tentang landasan teori yang 

digunakan sebagai penunjang dan pendukung dalam 

menyelesaikan laporan proyek akhir sampai menyelesaikan laporan 

proyek akhir yang meliputi: Pengertian Pendidikan dan Pelatihan 



4 

 

 

(Diklat), pengertian dokumen, pengertian kearsipan, langkah-

langkah pengarsipan, pengenalan database, serta pengertian dan 

fungsi Microsoft Access. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bagian Bab ini membahas tentang uraian pekerjaan yang 

dikerjakan selama Proyek Akhir, dan juga berisi hasil-hasil 

pembahasan mengenai pengarsipan atau pengelolaan dokumen 

diklat sampai pemecahan masalah dengan menggunakan aplikasi 

Microsft Access. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian Bab ini membahas tentang kesimpulan dari kegiatan 

yang dilaksanakan pada bagian Unit Diklat Maritim PT Pelindo 

Marine Service, serta saran kepada bagian Unit Diklat Maritim dan 

agar bisa menjadi solusi yang dapat dikembangkan dengan lebih 

baik dan juga bisa bermanfaat untuk memajukan Unit Diklat 

Maritim PT Pelindo Marine Service. 


