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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dari waktu ke waktu semakin cepat. Segala kerja 

manusia yang memungkinkan digantikan oleh teknologi yang ada seperti pada 

lingkungan pendidikan, perniagaan, kesehatan, pemerintahan, dan lain-lain. 

Seperti pada Kantor Kecamatan Nusaniwe, penerapan kemajuan teknologi juga 

digantikan dalam pembuatan dokumen dan beberapa proses kerja lainnya. Namun 

ternyata pembuatan daftar pengarsipan dokumen masih dilakukan dengan cara 

manual, yaitu dengan mengisikan data pengarsipan kedalam beberapa jenis buku. 

Pengisian dilakukan pada buku-buku daftar sesuai dengan kategori dan 

nomor urut, contohnya jika ada data pengantar Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK), pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau KARTU 

KELUARGA (KK) yang masuk misalnya, pengisian dilakukan dengan melihat 

data yang masuk kemudian dicatatkan pada buku-buku sesuai dengan kategorinya. 

Penulisan berulang pada pembuatan daftar pengarsipan menjadikan adanya 

peluang human error berupa inkonsistensi data. Selain itu juga terdapat 

kemungkinan human error lain berupa kesalahan dalam pengkategorian ke arsip 

mana suatu data tersebut harus dimasukan. 

Dengan adanya permasalahan diatas maka dibuat Sistem Informasi 

Pengarsipan Dokumen Di Kantor Kecamatan Nusaniwe. 
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Dengan harapan dapat membantu dan mengurangi tingkat kesalahan dalam 

proses pengarsipan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

diambil suatu rumusan masalah yaitu bagaimana merancang dan membangun 

Sistem Informasi Pengarsipan Dokumen Di Kantor Kecamatan Nusaniwe untuk 

menggantikan pembuatan daftar pengarsipan dokumen secara manual di Kantor 

Kecamatan Nusaniwe. 

1.3 Ruang Lingkup 

Yang Menjadi Ruang Lingkup dari aplikasi yang akan dibangun adalah 

sebagai berikut : 

1. Aplikasi Berbasis Desktop. 

2. Aplikasi digunakan hanya untuk bagian Pelayanan Masyarakat. 

3. Aplikasi memuat pengolahan pengarsipan dokumen seperti : Daftar 

Legalisasi KTP dan Kartu Keluarga (KK), daftar Register SKCK, 

daftar Legalisasi Umum, daftar Legalisasi Surat – surat Seksi 

Pelayanan Umum, daftar Register Transmigrasi, daftar Legalisasi 

Surat – surat Seksi kemasyarakatan, daftar Register Dispensasi Nikah, 

daftar Register Mutasi Penduduk. 

4. Aplikasi memiliki fitur pencarian. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah membuat Sistem Informasi 

Pengarsipan Dokumen di Kantor Kecamatan Nusaniwe, dan dengan Sistem 

Informasi Pengarsipan ini diharapkan mempermudah pengarsipan pada kantor 

Kecamatan Nusaniwe khususnya pada bagian Pelayanan Masyarakat dengan 

mengurangi berbagai kemungkinan human error dalam pengisian daftar 

pengarsipan manual, serta menyajikan laporan yang akurat. Dengan demikian 

diharapkan pengolahan pengarsipan dokumen menjadi lebih baik lagi. 

 

 


