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BAB I 

 PENDAHULIAN  

1.1  Latar Belakang Masalah 

Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang semakin canggih, sejalan dengan kemajuan zaman maka penggunaan 

komputer semakin meningkat dan perannya sangat penting dalam membantu 

kegiatan suatu perusahaan. Kemajuan komputerisasi telah melanda dan semakin 

berpengaruh terhadap kinerja suatu organisai, sehingga menimbulkan dampak 

positif bagi perkembangan teknologi di lingkungan masyarakat terutama di bidang 

informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan modern. 

Kemajuan teknologi komputer juga dirasakan dalam sebuah perusahaan, 

banyak perusahaan menggunakan jasa komputer sebagai alat untuk membantu 

segala kegiatan yang sedang berjalan di perusahaan. apabila dalam pelaksanaan 

suatu perusahaan masih bekerja secara manual maka dalam waktu tertentu 

perusahaan akan mengalami ketidakmampuan dalam mengontrol data-data Berkas 

yang keluar dan masuk, selain itu proses kegiatan perusahaan akan berjalan lambat 

sehingga hasil yang diharapkan tentu tidak maksimal.hal ini tentu menghambat 

suatu organisasi dalam melakukan aktifitasnya.khususnya dalam “pencatatan 

berkas masuk dan berkas keluar”. 

Proses pengontrolan histori data-data keluar masuknya berkas di BPD 

GAPENSI selama ini di lakukan oleh bagian Sertifikat Badan Usaha menggunakan 

Microsoft Office Excel  sehingga terkadang terjadi kesalahan selain itu terkadang 

juga petugas kesulitan jika ingin mencari data berkas yang diinginkan. 
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Pengontrolan data keluar masuknya berkas merupakan bagian krusial dan perlu 

mendapatkan perhatian serius mengingat data yang masuk sangat besar setiap 

tahunnya, tentunya masalah seperti ini harus dicari jalan keluar yang dapat 

membantu kegiatan pengontrolan data keluar masuknya berkas. Salah satunya 

dengan membangun aplikasi Sistem control berkas pada berkas yang masuk dan 

berkas yang keluar agar dapat memudahkan bagian Sertifikat Badan Usaha dalam 

melakukan pencatatan histori berkas yang keluar dan berkas yang masuk. Dengan 

adanya Aplikasi sistem pencatatan berkas ini diharapkan dapat membantu bagian 

Sertifikat Badan Usaha untuk memonitoring data berkasnya sehingga dapat 

meningkatkan kinerja bagian Sertifikat Badan Usaha dan membawa dampak baik 

bagi BPD GAPENSI. 

1.2  Rumusan Masalah 

Membangun sebuah Aplikasi Sistem Informasi Pencatatan berkas berbasis web 

dapat memudahkan dalam proses monitoring pencatatan keluar masuknya berkas 

bagian Sertifikat Badan Usaha dalam mengontrol berkas masuk dan berkas keluar 

di BPD Gapensi Jatim. 

1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka pembatasan masalah dalam 

Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Pencatatan Berkas Berbasis Web 

dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini meliputi proses penginputan data berkas yang masuk dan berkas 

yang keluar, historis data berkas masuk (penerimaan), histori data pengeluaran 

berkas (penyerahan sertifikat) dari LPJK ke BPD GAPENSI. 
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2. Aplikasi ini di jalan kan diluar aplikasi yang sedang berjalan di bagian SBU. 

3. Aplikasi  ini haya menghasilkan laporan history berkas masuk dan berkas yang 

keluar. 

1.4  Tujuan  

Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah :  

1. Membuat system yang mana dapat membantu proses untuk menangani 

pencatatan histori dan memonitoring pendataan berkas keluar dan berkas 

masuk. 

2. Mempercepat dan mengurangi kesalahan dalam proses penginputan data dan 

meminimalisir tingkat kehilangan data. 

3. Menyediakan sebuah informasi yang mudah dikelola serta dapat melihat 

laporan-laporan berkas yang keluar masuk dengan mudah.  

1.5 Kontribusi 

Diharapkan setelah proyek Kerja Praktek (KP) ini selesai maka proses 

pencatatan data berkas yang masuk dan berkas yang keluar dapat lebih cepat dan 

mampu meminimalisir tingkat kehilangan data berkas. 

1.6  Sistem Penulisan 

Penulisan laporan ini secara sistematis dapat dibagi menjadi 5 bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah yang ada, perumusan masalah berdasarkan 

tujuan, batasan masalah yang akan dibahas, tujuan dari pembuatan 

aplikasi, kontribusi serta sistematika penulisan. 

 

 



 4 
 

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Berisi kilas sejarah instansi, visi dan misi, departemen yang ada pada 

tempat kerja praktek. 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori pendukung yang digunakan dalam pembuatan aplikasi. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi uraian tentang tugas-tugas yang dikerjakan pada saat kerja praktek, 

yaitu dari metodologi penelitian, analisa system, pembahasan masalah 

berupa system flow, data flow diagram, entity relationship diagram, 

struktur tabel, dan implementasi sistem berupa capture dari setiap tampilan 

program. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran untuk perbaikan sistem untuk ke depan.  

 

   

 


