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ABSTRAK

Arsip merupakan salah satu sumber informasi yang memiliki fungsi
penting untuk menunjang proses kegiatan administrasi dan manajemen sebuah
institusi. Arsip memuat informasi yang kredibel (terpercaya) dan outentik (asli)
dan merupakan bukti akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Dengan demikian
arsip merupakan aset yang sangat berharga dan menjadi tulang punggung
manajemen pemerintahan dan pembangunan baik di pusat maupun daerah.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pematusan yang merupakan sebuah institusi
pemerintahan yang bergerak di bidang pengelolaan jalan, jembatan serta sistem
drainase perkotaan menggunakan arsip sebagai informasi yang terekam serta
bahan pertanggungjawaban dan bukti resmi mengenai penyelenggaraan
administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pada penulisan ini juga akan diterangkan tahapan pengerjaan mulai proses
analisa, perencanaan dan konstruksi menggunakan PHP dan MySQL untuk
databasenya, hingga tahapan pengimplementasian menggunakan metode spiral
dengan notasi perekayasaan dan pendekatan berorientasi obyek, UML (Unified
Modelling Language) dengan membuat use case diagram, sequence diagram,
class diagram, flow map (sebagai indikasi prosedur arus data pada system yang
akan diterapkan dan analisa), dan analisa masukan dan keluaran untuk mengetahui
data apa saja yang menjadi masukan dan keluaran.

Sistim informasi ini user friendly dan mudah dijalankan sehingga siapapun
bisa mengoperasikannya. Selain itu dapat memudahkan pengelola arsip dalam
proses penyimpanan maupun pencarian arsip baik secara fisik maupun secara
dijital serta penyusutan berkas arsip.

Kata Kunci : Sistim Informasi, Arsip, UML, Metode Spiral

1. PENDAHULUAN
Arsip merupakan salah satu asset yang sangat berharga yang dimiliki

oleh institusi. Sebelum manusia mengenal komputer, pengelolaan arsip
dilakukan secara konvensional (Classical Archiving).  Fungsinya yakni untuk
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menunjang proses kegiatan administrasi dan manajemen sebuah institusi.
Semua kegiatan yang dilakukan oleh institusi tersebut, baik itu berupa
proposal, surat-menyurat maupun dokumen-dokumen lain akan menjadi arsip.

Sebagaimana diketahui bahwa dinamika kegiatan pemerintahan dan
pembangunan tidak bisa terlepas dari proses administrasi yang menyertainya
yaitu arsip. Arsip pada hakekatnya merupakan rekaman informasi tentang
pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi baik organisasi pemerintah
maupun swasta. Keberadaan arsip tercipta seiring pelaksanaan tugas dan
fungsi tersebut, semakin banyak kegiatan yang dilaksanakan semakin banyak
dan beragam pula bentuk, corak dan jenis arsip yang dihasilkan yang
semuanya merupakan rekaman kebijakan, cara dan proses mencapai tujuan
organisasi serta bagaimana mencapai tujuan tersebut dapat dipertanggung
jawabkan.

Arsip memuat informasi yang kredibel (terpercaya) dan outentik (asli)
dan merupakan bukti akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Dengan demikian
arsip merupakan aset yang sangat berharga dan menjadi tulang punggung
manajemen pemerintahan dan pembangunan.

2. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian tentang kearsipan yang terdahulu menggunakan metode

Waterfall atau metode air terjun yang mana metode tersebut sering digunakan
oleh para peneliti atau pengembang perangkat lunak karena sistemnya
dilakukan secara berurutan atau secara linear.

Untuk penelitian ini Penulis menggunakan Pendekatan UML yang
memiliki nilai yang sangat baik dalam penelitian. Perangkat UML
distandarkan sebagai peralatan untuk dokumen analisa dan perancangan dari
sistem perangkat lunak. Perlatan UML termasuk diagram yang memberikan
seseorang untuk menampilkan konstruksi dari sebuah object oriented system.
Notasi artifak dalam UML antara lain :
1. Actor

Yakni segala sesuatu yang berinteraksi dengan sistem aplikasi
komputer. Jadi actor ini bisa berupa orang, perangkat keras atau mungkin
juga obyek lain dalam sistem yang sama.

2. Class
Merupakan pembentuk utama dari sistem berorientasi obyek yang

memiliki atribut dan operasi yang sama. Class digunakan untuk
mengimplementasikan interface.

3. Use Case
Use Case menjelaskan urutan kegiatan yang dilakukan actor dan sistem

untuk mencapai suatu tujuan tertentu
4. Interaction

interaction digunakan untuk menunjukkan baik aliran pesan atau
informasi antar obyek maupun hubungan antar obyek.

5. Interface
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interface merupakan kumpulan operasi tanpa implementasi dari suatu
class.

6. Dependency
Dependency merupakan relasi yang menunjukkan bahwa perubahan

pada suatu elemen memberi pengaruh pada elemen yang lain. Elemen
yang ada di bagian tanda panah adalah elemen yang tergantung pada
elemen yang ada di bagian tanpa ada tanda panah.

7. Association
Association menggambarkan navigasi antar class(navigation), berapa

banyak obyek lain yang bisa berhubungan dengan satu obyek, dan apakah
suatu class menjadi bagian dari informasi lainnya (aggregation).

8. Use Case Diagram
Yakni menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh sistem yang akan

dibangun dan siap yang akan berinteraksi dengan sitem.
9. Sequence Diagram

Sequence diagram menjelaskan secara detail urutan proses yang
dilakukan dalam sistem untuk mencapai tujuan dari use case, interaksi
yang terjadi antar class, operasi apa saja yang terlibat, urutan antar operasi,
dan informasi yang diperlukan oleh masing-masing operasi.

10. Class Diagram
Class diagram merupakan bangunan utama dalam pemodelan

berorientasi obyek.
3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1.Metode Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang dapat
mendukung penyusunan skripsi, baik dalam pengumpulan data maupun
informasi yang diperlukan, untuk mendapatkan uraian materi pembahasan.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembahasan
skripsi ini adalah dengan menggunakan Metode Interview Metode ini
dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa orang yang ahli dalam
bidangnya dan melakukan diskusi dengan seseorang yang mengerti terhadap
materi bahasan agar mendapatkan bahan masukan dan data pendukung dalam
penyusunan skripsi ini. Penggunaan metode interview ini digunakan karena
dapat mengetahui kebutuhan client secara langsung serta mudah dalam
pengaplikasian dan penerapannya. Selain itu penulis juga melakukan
peninjauan, pengamatan, dan penelitian langsung di lapangan untuk
memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

3.2.Metode Pengembangan Sistem
Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembahasan

skripsi ini adalah dengan menggunakan Model Spiral.
Model Spiral ini adalah termasuk dalam model proses perangkat lunak

evolusioner yang ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan
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perekayasa perangkat lunak mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih
lengkap sedikit demi sedikit. Kebutuhan produk dan bisnis kadang-kadang
berubah seiring dengan laju perkembangannya. Dalam situasi tersebut maupun
lainnya perekayasa perangkat lunak membutuhkan sebuah model proses yang
sudah dirancangan secara eksplisit untuk mengakomodasi produk
perkembangan sepanjang waktu.

Model spiral ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1 Tahapan-tahapan Metode Spiral
3.3.Implementasi Langkah Pengembangan Sistem

Model Spiral yang diusulkan Boehm, menggambarkan sebuah tahapan
proses pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari Tujuh wilayah tugas
sebagai berikut :
1. Komunikasi pelanggan

Tugas-tugas yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang
efektif diantara pengembang dan pelanggan.

2. Perencanaan
Perencanaan ini dilakukan suatu pendefinisian tentang sumber daya

yang akan menunjang dan mendukung pengelolaan dan pemeliharaan
sistem informasi.

3. Analisis resiko
Tugas-tugas yang dibutuhkan untuk menaksir resiko-resiko, baik

manajemen maupun teknis.
4. Perekayasaan

Tugas-tugas yang dibutuhkan untuk membangun satu atau lebih
representasi dari aplikasi tersebut.

5. Konstruksi dan Peluncuran
Tugas-tugas yang dibutuhkan untuk mengkontruksi, menguji,

memasang dan memberikan pelayanan kepada pemakai.
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6. Evaluasi Pelanggan
Langkah ini melakukan pengujian fungsionalitas dan efisiensi sistem

pada saat sistem tersebut telah selesai dibuat dan diimplementasikan.
7. Menarik kesimpulan

Tugas-tugas yang dibutuhkan untuk memperoleh umpan balik dari
pelanggan dengan didasarkan pada evaluasi representasi perangkat lunak,
yang dibuat selama masa perekayasaan dan diimplementasikan selama
masa pemasangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil survey dan interview yang dilakukan mengenai
prosedur pengelolaan arsip, dimana tahapan yang dilakukan oleh Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan adalah sebagai berikut :
1. Arsip dimasukkan kedalam ordner folio
2. Setelah itu ordner diberi judul sesuai klasifikasi
3. Ordner dimasukkan dan ditata ke dalam rak arsip

Permasalahan yang dihadapi pada sistem manual seperti ini adalah sebagai
berikut:
1. Belum adanya sistem pencarian yang cepat, tepat dan akurat
2. Sulit mencari arsip yang sudah tertumpuk atau tidak tertata
3. Belum adanya jadwal retensi yang akan dipergunakan untuk

menyusutkan arsip
4. Belum tersedianya pencatatan/pengadministrasian untuk yang meminjam

arsip, sehingga dikhawatirkan arsip tidak dikembalikan/hilang
5. Belum adanya duplikasi arsip ke dalam file softcopy yang nantinya

memudahkan pengguna jika ingin membaca isi arsip secara dijital.
4.2.Analisis dan Pembahasan

1. Perancangan
Adapaun alur sistem yang ditawarkan sesuai flow chart sebagai berikut

:
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Gambar 2 Flow Chart  Perekaman Data
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Gambar 3 Flow Map Pinjam Arsip

Berikut adalah Class Diagram untuk Sistim Informasi Dijital seperti
tampak pada gambar 4 dibawah ini :
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Gambar 4 Use Case Diagram
2. Implementasi Sistem

Setelah dilakukan perencanaan baik alur sistem maupun perancanaan
antarmukanya sehingga didapat hasil program seperti gambar 5 di bawah
ini :

Gambar 5 Halaman Input Arsip
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5. KESIMPULAN
Setelah dilakukan serangkaian percobaan maka didapatkan hasil

sebagaimana berikut :
1. Perubahan pengelolaan arsip yang sebelumnya manual menjadi suatu

sistim informasi yang terkomputerisasi  yang akan lebih memudahkan
proses penyimpanan arsip baik secara fisik maupun dijital;

2. Dengan sistem pengelolaan arsip secara dijital ini, maka bagian pengelola
arsip dapat lebih mudah dalam perekaman data dan lebih cepat dalam
melakukan pencarian  arsip.
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