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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT BPRS BANGKA BELITUNG merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak dibidang keuangan perbankan, dan sebagai pelopor perbankan 

berbasis syariah di kepulauan Bangka Belitung. PT BPRS BANGKA 

BELITUNG pertama kali berdiri pada tanggal 3 Juni 2002 dan bertempat di 

kota Sungailiat. Untuk saat ini fasilitas yang terdapat di PT BPRS BANGKA 

BELITUNG cukup mumpuni akan tetapi masih ada kekurangan dalam hal 

pengarsipan dokumen-dokumen yang ada disetiap bagian perusahaan sejak 

pertama berdiri hingga saat ini.  

Dengan semakin berkembangnya perusahaan maka semakin banyak 

arsip perusahan yang harus disimpan dan dikelola dengan baik agar dapat 

memudahkan pihak internal pada saat membutuhkan informasi yang terdapat 

didalam arsip yang telah disimpan dalam waktu yang cukup lama.  

Arsip perusahaan merupakan hal penting dan harus diperhatikan dalam 

kegiatan operasional perusahaan, dokumen yang diarsip hendaknya mudah 

untuk didapat oleh pihak internal dan tidak diperkenankan untuk tersebar 

secara illegal kepada pihak luar yang akan membuat kerugian pada 

perusahaan. 

Sampai saat ini pengarsipan masih dilakukan secara manual sehingga 

dianggap cukup merepotkan bagi pihak internal perusahaan ketika hendak 

mencari data yang terdapat di salah satu dokumen arsip, sering kali 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mencari suatu arsip tertentu 

sedangkan pada bisnis perbankan pelayanan adalah nilai jual tersendiri. 

Untuk mengurangi kelemahan tersebut, maka kami melakukan 

penelitian tugas akhir ini untuk merancang aplikasi sistem pengarsipan di PT 

BPRS BANGKA BELITUNG. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat 

membantu mempermudah dalam pencarian arsip yang dibutuhkan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, adapun masalah yang ada di tempat riset, 

yaitu :  

a. Kesulitan dalam pencarian dokumen arsip yang telah lama tersimpan. 

b. Sering terjadi kehilangan arsip ditahun-tahun terdahulu. 

c. Area pengarsipan tidak sesuai tempat yang telah disediakan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar topik yang dibahas tidak menyimpang dari penelitian ini, maka 

batasan masalah akan dibatasi pada permasalahan pengolahan arsip surat 

masuk, surat keluar, data formulir pembukaan tabungan, data formulir 

pembukaan deposito, memorandum internal, laporan memorandum internal, 

laporan surat masuk dan laporan surat keluar. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membuat sebuah sistem aplikasi pengarsipan yang dapat mengelola arsip 

dokumen  setiap bagian di perusahaan dari awal berdiri hingga saat ini. 

2. Merancang sistem aplikasi pengarsipan yang mudah untuk digunakan dan 

bermanfaat. 

3. Merancang sebuah sistem pengarsipan yang dapat menyimpan dokumen 

data setiap bagian di perusahaan. 

4. Merancang sistem pengarsipan yang mempermudah atau mempercepat 

proses pencarian data yang dibutuhkan. 
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1.5 Metode Penelitian 

Metode merupakan satu cara untuk memahami alur-alur yang 

ditempuh dalam penelitian dan didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai 

pada suatu penelitian. Berikut ini metode penelitian yang penulis gunakan 

untuk mendapatkan data-data yang diperlukan: 

a. Wawancara  

Wawancara atau Tanya jawab langsung kepada kepada staf-staf yang 

berkaitan dengan sistem yang sedang diteliti. 

b. Pengamatan 

Melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data dengan 

melihat langsung, mengamati kegiatan yang sedang berjalan pada obyek 

yang diteliti. 

c. Kepustakaan 

Penelitian dengan sumber-sumber kepustakaan. Dengan cara 

mengumpulkan data dari sumber-sumber seperti buku-buku, bahan-bahan 

perkuliahan, artikel, jurnal, serta sumber informasi lainnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab 

ini uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian berikut 

ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Rumusan Masalah, Batasan Masalah, 

Tujuan dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang konsep-konsep teoritis sistem informasi dari tinjauan 

(database analyst). Dan sedikit menerangkan peralatan pendukung dalam 

pengembangan sistem aplikasi berbasis database. 
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BAB III PENGELOLAAN PROYEK 

Menjelaskan tentang beberapa hal dalam pengelolaan proyek, seperti ruang 

lingkup proyek, tujuan proyek, faktor penentu keberhasilan proyek, project 

execution plan, penjadwalan proyek, rencana anggaran biaya, sampai rencana 

rapat. 

 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan pembahasan masalah yang terdapat dalam metodologi sistem 

informasi dimulai dari tahapan perancangan sampai dengan tahap penggunaan. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

 

 


