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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

SMK Negeri 1 Berau merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan 

yang hingga kini memiliki empat jurusan, yakni jurusan akuntansi, jurusan 

penjualan, jurusan multimedia serta jurusan tata busana. Salah satu kegiatan 

pendidikan yang wajib dijalani pada SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) ialah 

kegiatan prakerin. Prakerin (Praktek Kerja Industri) adalah  kegiatan pendidikan, 

pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa SMK pada dunia usaha 

atau dunia industri yang relevan dengan kompetensi (kemampuan) siswa sesuai 

bidangnya. 

Bagian yang menangani kegiatan prakerin ialah panitia prakerin, bagian 

inilah yang akan bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dari awal 

sampai akhir. Dalam satu kali kegiatan prakerin paling tidak melibatkan 192 

siswa, 30 guru pembimbing, 50 tempat dunia usaha serta 10 anggota panitia, jika 

ditotal jumlah pihak yang terlibat mencapai 282 pihak dalam satu kali periode 

prakerin. Dalam kegiatannya, panitia prakerin mengurusi segala hal yang 

berkaitan dengan berlangsungnya kegiatan prakerin yang meliputi penganggaran 

dana dan perlengkapan, kesekretariatan dan administrasi, serta pembimbingan dan 

penilaian siswa prakerin. Dari kegiatan-kegiatan tersebut akan menghasilkan 

dokumen serta arsip yang harus dikelolah dan disimpan oleh bagian panitia 

prakerin. 

Dokumen-dokumen yang digunakan masih dalam bentuk lembaran kertas 

yang memiliki resiko hilang dan rusak, berdasarkan pengalaman sebelumnya 

apabila terjadi kehilangan dokumen yang berkaitan dengan pihak dunia usaha 

maka pihak panitia harus berurusan dengan pihak dunia usaha untuk mendapatkan 

kembali dokumen tersebut. Dokumen yang beredar pada siklus aliran dokumen 

tersebut juga membutuhkan kolaborasi dari personil sesuai dengan susunan 

panitia prakerin. Pengarsipan dari dokumen-dokumen tersebut dilakukan dengan 

sistem filing sehingga masalah yang sering terjadi seperti penemuan kembali 
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secara cepat dan tepat apabila sewaktu-waktu diperlukan kembali, hilangnya arsip 

akibat dari sistem penyimpanan yang kurang sistematis, bertambahnya arsip 

secara terus-menerus ke bagian kearsipan tanpa diikuti penyusutan arsip. 

Mengingat adanya tuntutan dalam pengembangan pengolahan dokumen 

yang ada sekarang, maka penerapan sistem manajemen dokumen secara 

terkomputerisasi merupakan solusi konkret. Sistem manajemen dokumen ialah 

proses yang memaksimalkan nilai dari dokumen kertas dengan tetap dapat dilihat, 

dicetak, dibagikan dan disimpan, namun lebih banyak memiliki keuntungan 

terhadap konten yang diolah (Laserfiche, 2007). Untuk mendukung hal tersebut, 

maka penerapan kedalam suatu aplikasi web merupakan solusi yang dapat 

diterapkan dengan mengingat kemudahan aplikasi klien untuk mengaksesnya. 

Aplikasi web adalah suatu aplikasi yang sejak awal dirancang untuk dieksekusi di 

dalam lingkungan berbasis Web (Simartama, 2010). 

Metode pengembangan sistem yang digunakan ialah metode Personal 

Extreme Programming (PXP). Metode PXP merupakan sebuah proses 

pengembangan perangkat lunak untuk pemrogram tunggal. Dengan mengacu pada 

penelitian Dzhurov (2009) dimana pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa 

dengan penerapan metode PXP maka kualitas dari software yang dikembangkan 

dapat ditingkatkan serta memperpendek waktu implementasi. PXP berbasis pada 

nilai-nilai yang terkandung dalam metode Extreme Programming (XP) seperti 

kesederhanaan, komunikasi, feedback dan keberanian. PXP berjalan dengan tetap 

menjaga aspek-aspek penting dari XP sehingga metode ini dapat cocok dengan 

situasi pemrogram tunggal (Agarwal dan Umpress, 2008). 

Dengan mengacu pada kesimpulan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Jeff (2014) yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Document Management 

System Pada Bagian Persediaan Di PT. Indonesia Indah Tobacco Citraniaga”, 

dimana disimpulkan bahwa aplikasi Document Management System yang 

dibangun dapat diterapkan oleh organisasi serta fungsionalitas yang ada 

didalamnya dapat berjalan sepenuhnya. Dengan kembali melihat pada penelitan 

terdahulu yang dilakukan oleh Hidayat (2013) dengan judul “Perancangan dan 

Pembuatan Mobile Learning Interaktif Berbasis Android Dengan Metode 
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Personal Extreme Programming”, disimpulkan bahwa dengan penerapan metode 

PXP maka akan dapat memberikan kemudahan dalam memperkirakan 

kemampuan pengembangan perangkat lunak yang dikembangkan. 

Dari permasalahan serta penerapan solusi yang memungkinkan untuk 

diterapkan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka pada penelitian 

tugas akhir ini akan dibangun sistem manajemen dokumen yang berbasis web 

yang dikhususkan untuk panitia prakerin SMK Negeri 1 Berau. Metode dalam 

pengembangan sistem menggunakan metode Personal Extreme Programming 

(PXP). Dengan diterapkannya solusi tersebut maka diharapkan akan berdampak 

pada banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh pihak panitia prakerin yang 

kaitannya dengan proses pengolahan dokumen. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat  dirumuskan permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini yaitu. 

1. Dokumen yang digunakan masih dalam bentuk lembaran kertas yang 

memiliki resiko hilang dan rusak. 

2. Dokumen yang beradar pada siklus aliran dokumen membutuhkan kolaborasi 

antar personil panitia prakerin. 

3. Sistem pengarsipan dilakukan dengan sistem filing sehigga terdapat masalah 

dalam penemuan kembali secara tepat dan tepat apabila sewaktu-waktu 

diperlukan kembali. 

4. Bertambahnya arsip secara terus-menerus ke bagian kearsipan tanpa diikuti 

penyusutan arsip. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

yaitu. 

1. Merancang sistem manajemen dokumen untuk bagian panitia prakerin secara 

terkomputerisasi yang memiliki fitur-fitur antara lain penyimpanan dokumen, 

forward dokumen, kirim dokumen serta approval dokumen. 

2. Dalam proses pengembangan perangkat lunak metode yang digunakan adalah 

metode Personal Extreme Programming (PXP). 



 4 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang dijadikan sebagai parameter pengerjaan 

pada penelitian ini yaitu. 

1. Sistem yang akan dikembangkan dikhususkan untuk bagian panitia prakerin 

SMK Negeri 1 Berau. 

2. Menggunakan prosedur pengolahan dokumen yang selama ini diterapkan 

pada bagian panitia prakerin. 

3. Dokumen yang dikelolah yaitu semua dokumen yang beredar pada bagian 

panitia prakerin yang akan disesuaikan pada tahap analisis kebutuhan sistem. 

4. Sistem yang dihasilkan berbasis web dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP, framework CodeIgniter serta menggunakan database 

MySQL.  

5. Menggunakan metode PXP dalam proses pengembangan perangkat lunak. 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Wawancara dan Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan wawancara yang digunakan untuk mencari fakta 

yang ada dilapangan sebagai sarana pemantapan perumusan masalah serta 

dilakukan kajian dan pemantapan materi yang akan digunakan seperti metode 

PXP, sistem manajemen dokumen, PHP, dan CodeIgniter. 

1.5.2 Identifikasi Kebutuhan 

Pada tahap ini mendefinisikan segala kebutuhan sistem yang 

dikembangkan, dimana identifikasi kebutuhan didapat dari komunikasi antara 

pihak pengembang dengan pihak panitia prakerin.  

1.5.3 Perencanaan 

Pada tahap ini akan ditentukan estimasi stories, prioritas, dan iterasi dari 

kebutuhan sistem yang telah didapat pada tahap identifikasi kebutuhan.  

1.5.4 Implementasi 

Pada tahap implementasi dilakukan dengan metode Test Driven 

Development (TDD).  



 5 

1.5.5 Pembuatan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-tahap 

sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian 

serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas mengenai hal-hal yang menjadi landasan dalam 

pengerjaan tugas akhir yang berkaitan dengan latar belakang dan perumusan 

masalah, batasan batasan dalam pengerjaan, tujuan dan manfaat penelitian, 

metodologi dalam penelitian serta sistematika penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan membahas mengenai beberapa teori seperti sistem 

manajemen dokumen, metode pengembangan perangkat lunak Personal Extreme 

Programming (PXP), aplikasi berbasis web dan bahasa pemrograman PHP serta 

framework CodeIgniter. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan membahas analisa dari program yang akan dibuat serta 

hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi ini. Analisa sistem akan 

membahas mengenai deskripsi aplikasi, kebutuhan fungsional, acceptance tests, 

use-case diagram, activity diagram. Sedangkan pada perancangan sistem akan 

dipaparkan tentang daftar release planning, arsitektur aplikasi, sequence diagram, 

perancangan database serta perancangan antarmuka sistem aplikasi manajemen 

dokumen. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Pada bab ini berisi tentang implementasi program dan pengujian sistem 

yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan 

baik. Implementasi serta pengujian yang diterapkan menggunakan metode Test 

Driven Development (TDD) yang ada di dalam metode PXP. 
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BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil pembuatan 

aplikasi untuk kesempurnaan sistem aplikasi di masa yang akan datang.   


