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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Di era yang semakin maju menuntut manusia untuk menciptakan 

teknologi yang makin canggih, praktis, efektif dan efisien. Begitu pula 

dalam kemajuan teknologi disektor pemerintah dan swasta untuk dapat 

mengolah manajemen diperlukan informasi yang akurat, tepat dan cepat.  

Dalam sebuah instansi / organisasi, penggunaan komputer memang 

sangat diperlukan untuk membantu semua kegiatan dalam keseharian  

contohnya dalam bidang pengarsipan dokumen. Mengingat peranan arsip 

dokumen yang begitu penting bagi kehidupan berorganisasi, maka 

keberadaan arsip dokumen di sebuah organisasi benar-benar dapat 

mendukung dalam penyelesaian pekerjaan yang dilakukan semua personil 

dalam organisasi. 

Tujuan kearsipan itu sendiri adalah menyediakan data dan 

informasi secara cepat dan tepat kepada yang memerlukan. Untuk dapat 

mencapai tujuan tersebut diperlukan pengelolaan arsip dokumen yang 

efektif dan efisien dengan cara memahami masalah apa yang terkandung 

di dalam proses pengarsipan dokumen tersebut. 

Sistem penyimpanan arsip dokumen dikatakan baik apabila waktu 

pencarian arsip dokumen yang dimaksud dapat dengan mudah ditemukan 

kembali dengan cepat dan tepat, sehingga diperlukan penataan arsip 

dokumen yang sistematis dan efektif, karena sistem penyimpanan arsip ini 

tidak lepas dari kegiatan penataan dan penemuan kembali arsip dari 

sebuah dokumen.  

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang merupakan salah 

satu Lembaga Negara yang bergerak dibidang pelayanan masyarakat, 

dalam penyimpanan dokumen  Susenas KP maupun MKP pada instansi ini 

masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu penyimpanan arsip 

dokumen secara fisik menimbulkan kendala dalam proses pencarian dan 
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memerlukan ruangan penyimpanan data yang sangat besar mengingat 

banyaknya jumlah dokumen yang  diterima oleh BPS Kota Pangkalpinang, 

sebab itu pencarian dokumen akan menjadi tidak efisien dalam hal waktu 

dan tenaga.  

Dengan adanya masalah yang telah disebutkan di atas, BPS Kota 

Pangkalpinang dirasa perlu untuk merubah metode Manajemen 

Pengarsipan Dokumen yang saat ini mereka gunakan yaitu metode manual 

menjadi metode Manajemen Pengarsipan Dokumen yang 

terkomputerisasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat 

adalah : 

1) Seiring banyaknya dokumen Susenas KP / MKP  yang diterima 

ataupun dibuat oleh BPS Kota Pangkalpinang mengakibatkan volume 

penyimpanan arsip manual bertambah secara terus-menerus 

mengakibatkan tempat atau peralatan yang tersedia tidak dapat 

menampung arsip lagi.  

2) Hilangnya arsip-arsip dokumen Susenas KP / MKP akibat dari sistem 

penyimpanan yang kurang sistematis, pengamanan yang kurang 

sempurna, serta peminjaman atau pemakaian arsip oleh pimpinan 

ataupun oleh bagian lainnya dalam jangka waktu yang lama, sehingga 

arsip lupa dikembalikan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam hal ini, batasan sistem yang akan diterapkan yaitu : 

1) Aplikasi Pengarsipan Dokumen Susenas KP / MKP di BPS Kota 

Pangkalpinang ini menggunakan bahasa pemrograman VB 6 dan 

Database Ms.Access. 

2) Aplikasi Pengarsipan Dokumen Susenas KP / MKP di BPS Kota 

Pangkalpinang ini dibuat untuk menghasilkan informasi mengenai 
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manajemen pengarsipan dokumen sesuai dengan fungsi dan 

keperluannya. 

3) Aplikasi ini hanya di buat untuk pengarsipan dokumen Susenas KP / 

MKP yang masuk ke BPS Kota Pangkalpinang dan tidak di 

peruntukkan pada dokumen lain.  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat  

1.4.1. Tujuan  

Adapun tujuan penulisan kuliah praktek ini antara lain :  

1) Menyediakan Aplikasi Pengarsipan Dokumen Susenas KP / 

MKP untuk BPS Kota Pangkalpinang dalam hal penyimpanan, 

pengamanan dan pencarian dokumen Susenas KP / MKP. 

2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip 

dokumen Susenas KP / MKP secara tepat, cepat dan akurat. 

3) Sebagai syarat untuk mengikuti Skripsi serta memenuhi  dan 

menyelesaikan laporan kuliah praktek di Kampus STMIK 

Atma Luhur Pangkalpinang. 

 

1.4.2. Manfaat  

Adapun manfaat dari penulisan laporan ini antara lain : 

1) Sistem menjadi lebih mudah, cepat dan sederhana dalam 

mencari informasi penyediaan dan pengarsipan dokumen 

Susenas KP / MKP.  

2) Memberikan kemudahan dalam melihat data pengarsipan 

dokumen Susenas KP / MKP  BPS Kota Pangkalpinang. 

3) Pengarsipan dokumen Susenas KP / MKP dilakukan secara 

digital sehingga meminimalisir kerusakan dan resiko hilangnya 

dokumen tersebut.   

4) Setiap Operator dan Kepala Bidang dapat melihat infomasi 

dokumen Susenas KP / MKP  dan mencetaknya menggunakan 

Ms.Access. 
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1.5 Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan langkah penting dalam penyusunan 

laporan kuliah praktek khususnya bagi perancangan aplikasi. Didalam 

kegiatan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif,  menurut 

Rahmat (2009) “ dimana penulis sebagai alat penelitian yang artinya 

peneliti sebagai alat utama pengumpulan data yang dilakukan dengan 

teknik sebagai berikut :  

1) Riset Lapangan 

Riset lapangan dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara 

langsung  dari BPS Kota Pangkalpinang. Adapun teknik pengumpulan 

data yang digunakan, yaitu : 

a) Pengamatan, yaitu pengumpulan data dan informasi yang 

dilakukan dengan cara mengamati langsung ke objek dan juga 

menganalisa sistem yang sedang berjalan. 

2) Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung 

dengan Ketua Bagian IPDS di BPS Kota Pangkalpinang. 

3) Studi Literatur 

Data diperoleh melalui buku-buku yang berhubungan lagsung dengan 

masalah yang akan diteliti sebagai bahan referensi bagi penulis. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Gambaran secara garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam 

laporan kuliah praktek ini terdiri dari lima bab yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat, Metode Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang menunjang 

dan berhubungan didalam penulisan laporan Kuliah Praktek 

mengenai Pengarsipan. 

 

BAB III ORGANISASI 

Dalam bab ini berisi tentang Profil atau sejarah Instansi, 

Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Tugas, Fungsi dan 

Wewenang instansi terkait. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang Analisa, Use Case, Diagram 

Activity, Rancangan Sistem, Rancangan Basis Data, 

Rancangan Aplikasi, beserta Pengimplementasian Aplikasi.  

. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari penulis mengenai 

Aplikasi Pengarsipan Dokumen Susenas KP / MKP Di BPS 

Kota Pangkalpinang. 
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