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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sekarang ini sangat dipengaruhi 

oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Teknologi contohnya adalah  

dengan adanya alat-alat atau mesin seperti jam, mesin cetak, mesin jahit, sepeda 

motor, mobil, kapal, pesawat terbang, dan lain-lain, supaya manusia dapat 

memiliki kehidupan yang lebih aman, mudah  dan senang dalam kehidupan 

sehari-harinya.  

Pada tiap perusahaan, organisasi maupun lembaga dalam kegiatan 

operasional sehari-hari tentu akan menghasilkan dokumen. Dokumen-dokumen 

yang dibuat perlu diarsip dan dicari kembali bila suatu saat diperlukan dalam 

sebuah pengambilan keputusan. Sehingga dokumen-dokumen tersebut harus 

dikelola dengan baik agar tidak ada dokumen mengalami kehilangan ataupun 

kerusakan  dan mudah untuk dicari lagi.  

Seperti di Universitas Internasional Batam, masih menggunakan 

manajemen dokumen secara manual. Cara pengarsipan secara manual mempunyai 

beberapa kekurangan seperti lamanya proses pencarian dokumen, tidak 

berurutannya nomor dokumen yang dibuat, dan juga kerusakan pada dokumen 

yang dibuat. 
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Karena sebab itu maka pada penelitian kali ini penulis mengangkat sebuah 

judul penelitian yaitu “PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI 

MANAJEMEN DOKUMEN BERBASIS WEB DENGAN METODE SCRUM 

DI UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah perlu disusun oleh peneliti supaya memudahkan penulis 

menentukan masalah-masalah yang perlu diselesaikan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengimplementasikan metode Scrum pada aplikasi yang akan 

dirancang? 

2. Bagaimana merancang aplikasi manajemen dokumen berbasis web untuk 

membantu pencarian dokumen yang diarsip? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam sebuah penelitian perlu ditentukan batasan-batasan masalah dari 

penelitian ini oleh penulis agar dalam penelitian penulis dapat memfokuskan area 

yang perlu diteliti, sehingga penelitian tidak meluas melenceng dari topik masalah 

yang akan diteliti. Berikut ini merupakan pembatasan masalah pada penelitian ini 

yang telah disusun penulis : 

1. Sistem atau aplikasi yang dibangun pada penelitian ini merupakan aplikasi 

atau program berbasis web. 

2. Pada penelitian ini tidak mencakup mengenai masalah keamanan website. 

3. Aplikasi ini memiliki batasan mengenai jenis-jenis dokumen yang akan 

diupload. 

4. Aplikasi ini tidak mencakup proses pembuatan dokumen. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Proyek ini memiliki tujuan untuk merancang dan menganalisis  sebuah 

aplikasi manajemen dokumen berbasis web dengan metode Scrum untuk 

membantu pekerjaan staff Universitas International Batam. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat-manfaat sebagai berikut ini:. 

1. Membantu proses kerja staff UIB dalam manajemen dokumen-dokumen. 

2. Memberikan kemudahan kepada staff UIB untuk mengakses dokumen-

dokumen kampus. 

3. Membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk menghasilkan struktur yang formal dan jelas dalam penulisan 

laporan penelitian ini, jadi laporan ini dibagi secara sistematis menjadi beberapa 

bagian yang terstruktur yakni seperti di bawah ini : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, batasan masalah, tujuan proyek, rumusan 

masalah,  manfaat proyek, dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori–teori yang dapat mendukung pengembangan sistem 

informasi ini dan juga berisi teori-teori dalam pengembangan sistem. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini mencangkup metode/pendekatan yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam,  serta langkah-

langkah penelitian secara rinci, singkat dan jelas. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisis sistem lama, analisis sistem yang akan 

dirancang dan deskripsi kasar mengenai tampilan sistem (user interface). 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai ringkasan laporan yang bersangkutan dengan 

topik atau judul yang sudah dipilih. Bab ini juga melakukan pembahasan 

mengenai keterbatasan penelitian, kesimpulan dari hasil penelitian, dan 

saran dari penulis untuk pengembangan sistem  ini kedepannya. 

 

 


