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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Sejalan dengan perkembangan perusahaan kearsipan merupakan bagian 

pekerjaan kantor yang sangat penting, maka penggunaan informasi pun 

meningkat. Dokumen arsip sebagai salah satu sumber informasi sekaligus 

sebagai bukti kegiatan perusahaan maupun pembangunan memori perusahaan. 

Agar dokumen arsip dapat mendukung efektifitas dan efesiensi administrasi 

perusahaan, oleh karena itu perlu pengelolaan sebaik mungkin. Dokumen 

arsip sebagai sumber informasi yang mempunyai karakter autentik, reliabel, 

utuh, dan kebergunaan. 

Informasi tertulis yang tepat harus tersedia apabila diperlukan agar kantor 

dapat memberikan pelayanan yang efektif, Kearsipan sangat dibutuhkan 

dalam pelaksanaan administrasi karena arsip merupakan pusat ingatan bagi 

setiap kegiatan dalam suatu kantor. Tanpa arsip tidak mungkin seorang 

petugas arsip dapat mengingat semua catatan dan dokumen secara lengkap. 

Oleh karena itu suatu kantor dalam mengelola kearsipannya harus 

memperhatikan sistem kearsipan yang sesuai dengan keadaan organisasinya 

dalam mencapai tujuannya. Kearsipan memegang peranan penting dalam 

suatu organisasi, manajemen dan administrasi. Pengelolaan arsip harus 

dilakukan secara terprogram dan terpadu diseluruh unit pengelolaan yang 

dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan kearsipan. 

Dengan adanya kebutuhan dari divisi SAU untuk mendigitalisasikan proses 

arsip inaktif perusahaan yang selama ini masih menggunakan proses manual 

ke dalam suatu sistem.Sistem yang diharapkan dapat mengakomodir proses 

digitalisasi arsip yang di rancang oleh divisi SAU dan selain itu aplikasi ini 

juga dapat digunakan untuk manajamen dokumen di seluruh Divisi PT Timah 

Tbk. dengan adanya ini diharapkan proses pengarsipan dokumen dapat 
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tersistem dan tersimpan dalam satu database untuk semua dokumen arsip PT 

Timah Tbk. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana cara sistem pengelolaan kearsipan di PT Timah 

Tbk ? 

b. Bagaimana sistem pengelolaan kearsipan dapat digunakan dalam jangka 

waktu yang panjang ? 

c. Mengapa sistem pengarsipan itu penting untuk perusahaan ? 

 
 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut : 

a. Sistem yang di buat hanya dapat di akses karyawan PT Timah Tbk. 

b. Karyawan yang membutuhkan dokumen dapat meminta akses terlebih 

dahulu kebagian terkait. 

c. Sistem pengarsipan ini hanya dapat mengarsip dokumen yang ada di 

instansi 

 
1.4 Tujuan 

a. Membuat suatu sistem pengarsipan dokumen untuk PT Timah Tbk. 

b. Sistem pengarsipan ini dapat terintegrasi dengan aplikasi TEO. 

c. Mempermudahkan dalam pencarian dokumen arsip jika dibutuhkan. 

d. Sistem dapat mengakomodir sharing dokumen/peminjaman dokumen. 

e. Terkendalikannya seluruh dokumen secara sistematis cepat, tepat, dan 

aman. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

a. Model 

Penulisan ini menggunkan model waterfall karena melakukan pendekatan 

secara sistematis dan berurutan. 

 
b. Metode Pengembangan Sistem 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengembangan sistem 

menggunakan metode berorientasi objek baik untuk analisis maupun 

perancangan sistem. Untuk perancangan basis data menggunakan metode 

terstruktur dengan menggunakan model Entity Relationship Diagram (ERD). 

 
c. Tools Pengembangan Sistem 

Pada penelitian ini penulis menggunakan tools pengembangan sistem 

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa visual untuk 

pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan 

diagram dan teks-teks pendukit. 

 
1.6 Sistem Penulisan 

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab keseluruhan bab ini 

berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian 

berikut ini adalah uraian tingkat mengenai bab - bab tersebut : 

 
BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, dan tujuan dilakukannya penelitian dalam sistematikan 

penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka, pengertian surat, arsip, 

disposisi, konsep dasar sistem, konsep dasar sistem informasi, 

karakteristik sistem, pengertian analisa berorientasi objek (Activity 

Diagram), Perancangan berorientasi objek (Use Case Diagra, ERD, 
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Transformasi ERD ke LRS, LRS, Tabel/Relasi, Spesifikasi Basis Data, 

Rancangan Dokumen Aktif dan Inaktif, Rancangan Layar Program). 

BAB III TINJAUAN DAN ORGANISASI 

Bab ini berisikan tentang informasidari instansi yaitu PT Timah Tbk 

seperti profil desa, Kegiatan struktur organisasi, Visi dan misi. 

 
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang proses bisnis activity diagram, Analisa keluaran dan 

analisan masukan, Identifikasi kebutuhan, Use case diagram, Diskripsi 

use case, ERD (Entity Relationship Diagram), Transformasi ERD ke LRS, 

LRS (Logical Record Structure), Tabel, dan Spesifikasi basis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan pada bab 

sebelumnya dan saran - saran dari penulis. 


