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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Majunya perkembangan teknologi informasi sudah mencapai 

taraf sebagai kebutuhan, sehingga semua lapisan masyarakat 

termasuk mahasiswa, Dosen dan Staff perguruan tinggi tergerak 

untuk maju dan menggunakannya. Perkembangan teknologi 

informasi juga menjamah proses dalam ruang lingkup instansi agar 

dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja. Salah satu 

contoh adalah kinerja bagian arsip Kantor Arsip dan Perpustakaan 

Daerah Kota Ternate Indonesia masih menerapkan sistem 

pengarsipan yang konvensional.  

Arsip yang tersimpan ada bermacam-macam diantaranya 

surat masuk umum, surat keluar seperti penugasan, surat 

permohonan dan lain-lain. Catatan surat masuk dan surat keluar 

dilakukan dengan mencatat aktifitas keluar masuk surat secara 

manual dan dengan cara mencatat aktifitas pada buku catatan 

arsip. Pengarsipan surat masuk dan keluar dilakukan secara manual 

dengan mengelompokan dokumen-dokumen yang sejenis. Dengan 
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penyimpanan manual secara mengelompok dapat memungkinkan 

data hilang, rusak dan menyulitkan dalam melakukan pencarian 

data jika suatu waktu diperlukan. 

Dengan banyak nya jumlah surat yang dibuat dan diterima 

oleh instansi, maka pencarian data akan menyita waktu dan 

tenaga. Kelemahan dari sistem yang manual ini adalah data 

tersebut tidak dapat tersimpan dengan baik karena mudah sobek di 

khawatirkan data yang ada sebelum nya hilang, buku yang dipakai 

mudah rusak. Peminjam buku di perpustakaan Kantor Daerah 

sering kali menghilangkan dan tidak mengembalikan yang 

dipinjamnya sehingga mengurangi koleksi buku yang ada pada 

perpustakaan Kantor Daerah. 

Dengan adanya masalah diatas, maka dibutuhkan suatu 

sistem informasi yang dapat membantu dalam melakukan 

pengarsipan dokumen tersebut. Sistem informasi ini bertujuan 

untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan dan keamanan dokumen 

yang diarsipkan. Diharapkan dengan adanya Sistem Informasi 

untuk pengarsipan ini dapat merubah sistem kinerja di bagian arsip 

agar mempermudah dalam pengarsipan dokumen dan membuat 
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buku menjadi versi e-book (buku elektronik) dalam format pdf dan 

Microsoft word  sehingga akan menjaga buku dari kerusakan atau 

hilang selain pihak perpustakaan daerah memiliki buku yang asli, 

juga dapat memudahkan staff Kantor Arsip dan Perpustakaan 

Daerah Kota Ternate Indonesia dalam mengetahui surat yang 

masuk, surat yang akan keluar telah di setujui atau belum dan 

dokumen tanpa harus bertatap muka dengan bagian arsip. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalahnya yaitu :  

1. Memanajemen data arsip dan buku perpustakaan 

dengan rapi dengan cara mengelompokkan dalam 

kategori-kategori buku dan arsip. 

2. Memudahkan pencarian data arsip dan perpustakaan 

secara cepat dan efisien. 

1.3 Ruang Lingkup 

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan 

maka diberikan batasan masalah sebagai berikut : 
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1. Pembuatan sistem aplikasi dokumen, e-book ( buku 

elektronik ) perpustakaan, surat masuk dan surat 

keluar menggunakan PHP. 

2. Penginputan data arsip diakses oleh admin, yaitu 

dilakukan oleh pihak administrasi Kantor Arsip dan 

Perpustakaan Daerah Kota Ternate Indonesia. 

3. Pengkategorian arsip dan buku dilakukan oleh admin. 

4. Data Arsip ditampilkan dapat dengan format PDF dan 

Microsoft Words. 

5. Pencarian data arsip berdasarkan judul data arsip 

(dokumen maupun surat). 

6. Pencarian buku yang ada di perpustakaan berdasarkan 

judul, pengarang dan penerbit. 

7. Buku dan arsip dokumen maupun surat dapat dibaca 

langsung atau di download. 

8. Sistem mempunyai peminjaman buku di perpustakaan. 

9. Sistem melakukan validasi dalam pengecekan hanya 

dapat meminjam tiga buku dengan judul yang berbeda 

dalam satu kali transaksi peminjaman. 

10. Sistem dapat mencatat pengembalian buku per item. 



5 

 

 

 

11. Batas waktu peminjaman adalah satu minggu dan 

keterlambatan pengembalian buku perpustakaan 

dikenakan denda seribu rupiah per hari untuk tiap 

bukunya sedangkan hari sabtu dan minggu tidak 

dihitung denda. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka 

tujuan yang akan dicapai adalah untuk mempermudah pekerjaan 

dalam mencari atau penginputan arsip (dokumen dan surat) dan 

data perpustakaan sehingga dapat mempersingkat waktu agar 

efesiensi kerja mengalami peningkatan.  


