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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Arsip di dalam sebuah perusahaan menjadi salah satu hal yang harus 

diperhatikan, dimana sebuah arsip baik yang sudah ada maupun yang baru tercipta 

menjadi sebuah aset perusahaan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan 

di masa depan nantinya, dan juga arsip memiliki data ataupun informasi yang 

sifatnya sangat rahasia dan hanya boleh dibuka oleh orang orang tertentu di dalam 

perusahaan.  

Sebagai salah satu perusahaan besar, PT SIER dalam  memanajemen arsip 

masih dilakukan secara manual di setiap divisinya, sehingga masih terdapat 

beberapa human error yang berakibat fatal. Terkadang saat sebuah divisi dalam 

perusahaan tersebut membutuhkan arsip yang dimiliki oleh divisi lain, arsip 

tersebut akan dipindah tangankan antar divisi, dan resiko yang kadang terjadi di 

lapangan ialah saat kondisi arsip tersebut sudah terlalu rapuh, yang bisa 

mengakibatkan kerusakan total, dan terkadang saat terjadi sebuah Human error saat 

peletakan arsip terlupa dan arsip tersebut hilang selamanya. Masalah masalah 

seperti ini harus segera dihindari mengingat nilai sebuah arsip bisa sangat membatu 

perusahaan mengambil langkah kedepannya dengan membaca informasi dari nilai 

sebelumnya.  

Manajemen Arsip ini, dapat meminimalisir resiko adanya human error yang 

terkait dengan arsip arsip di PT SIER. Dengan adanya sebuah Digital Liblary, arsip 

yang sudah ada di setiap divisi dalam perusahaan di scan ulang maupun diolah 
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kembali kedalam bentuk digital (.pdf), dan dari data arsip yang sudah diolah ke 

bentuk digital kemudian di kategorikan sesuai dengan kategori arsip dan disimpan 

ke dalam database. Tambahan keamanan dalam Manajemen Arsip yang sudah 

tersistem ini ialah saat arsip diupload kedalam database, user sudah bisa 

menentukan, untuk siapa saja arsip ini akan dibagikan (bisa dilihat). Saat user 

dengan hak akses yang sesuai kriteria yang diajukan oleh uploader, user bisa 

mengakses arsip tersebut dan memakainya tanpa adanya resiko Human error 

seperti hilangnya arsip, rusaknya arsip dan lain lain.  

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : Bagaimana cara membuat sistem informasi manajemen arsip yang 

dapat mengurangi adanya Human error ? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan batasan masalah dalam perancangan sistem informasi ini ialah : 

a. Sistem informasi manajemen arsip hanya untuk memanajemen arsip yang ada di 

perusahaan PT. SIER. 

b. Adanya level untuk user dalam sistem informasi dimana nantinya user yang 

memiliki level lebih tinggi bisa mengakses lebih banyak (penambahan kategori). 

c. Sistem Informasi Manajemen Arsip ini berbasis Web. 

d.  Sistem Informasi ini hanya meliputi proses Upload dokumen, Download 

dokumen, Pencarian Data dokumen serta Report dari tiap dokumen yang ada. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini ialah untuk : 

Membantu mengatasi permasalahan yang ada di PT SIER, dalam hal 

memanajemen arsip. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Berikut ialah beberapa manfaat penilitian yang telah dilakukan : 

a. Membantu PT SIER untuk memanajemen arsip yang sebelumnya dilakukan 

secara manual di dalam tiap divisinya 

b. Memberikan pengalaman dan ilmu baru bagi peneliti untuk bersiap menghadapi 

dunia kerja nantinya. 

1.6. Sistematika Penulisan  

Di dalam penulisan laporan ini secara sistematika diatur dan disusun dalam 

5 (lima) bab, yaitu:  

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah 

serta batasan terhadap masalah yang akan dibahas, tujuan dari pembahasan 

masalah yang diangkat, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir ini.  

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Pada bab ini dibahas gambaran umum dari perusahaan tempat 

dilakukannya penelitian yaitu PT SIER, diataranya seperti Sejarah 

Perusahaan, Lokasi PT SIER, Visi Misi Perusahaan, Struktur Organisasi, 

dan Deskripsi Pekerjaan.  

BAB III : LANDASAN TEORI  

Pada bab ini dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan 

Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Arsip, diantaranya yaitu 

penjelasan tentang Sistem Informasi, System Development Life Cycle, 

Manajemen Kearsipan, Analisa dan Perancangan Sistem, Document 

Flow, dan CDM & PDM.  

BAB IV : DESKRIPSI KERJA PRAKTIK  
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Pada bab ini berisi uraian tentang PT SIER serta penjelasan mengenai 

analisa dan perancangan sistem untuk membuat Sistem Informasi 

Mananjemen Arsip Berbasis Web yang meliputi tahap analisis, desain, 

coding, testing / verification, dan maintenance.  

BAB V : PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembuatan aplikasi dan 

saran yang bisa dilakukan untuk pengembangan aplikasi. 


