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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pengelolaan 

Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula 

pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen 

sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah 

pengertian yang popular saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu 

rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk 

melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Nanang Fattah, 

(2004:1) didalam skripsi Riskha Alfauzah (2015). 

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan 

dan tujuan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam 

pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Himpunan kamus besar bahasa Indonesia, 

(2003:534) 

Kesimpulan dari pendapat diatas bahwa pengelolaan arsip memegang 

peranan yang sangat penting bagi suatu instansi pemerintah atau jalannya 

suatu organisasi yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan 

organisasi yang dapat bermanfaat untuk bahan penelitian, pengambilan 

keputusan atau penyusunan program pengembangan dari organisasi yang 

bersangkutan. Dengan begitu apabila efektif dan efisien kegiatan pengelolaan 

kearsipan didalam suatu instansi ataupun organisasibaik itu pemerintah 

maupun swasta maka akan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 
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2.1.1 Fungsi Pengelolaan 

Pengelolaan memiliki fungsi pengelolaannya yang mana bahwa tahap-

tahap dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan. Berikut akan dijelaskan bagaimana fungsi 

pengelolaan tersebut. 

a. Perencanaan (planning) 

Menurut sutarmo NS (2004: 109), perencanaan diartikan sebagai 

perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku 

itu atau pelaksanaan dan bagaimana tata cara mencapai itu. 

b. Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiataan-kegiatan 

penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk 

melaksanakan kegiatannya. Rue dan Byars (2006:6). 

c. Pengarahan (Actuating) 

Keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya 

dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara 

efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. 

d. Pengawasan (controlling) 

Pengawasan adalah keinginan membandingkan atau mengukur yang 

sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau 

rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS, 

2004:128) 
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2.1.2 Pedoman Pengelolaan Arsip 

Pengelolaan arsip juga harus memiliki tumpuhan yang mana dalam 

melakukan pengelolaan arsip tentu harus mengacu pada pedoman atau 

petunjuk pelaksanaan agar suatu arsip yang dikelola dapat dengan mudah 

untuk dikerjakan. Untuk mengelola suatu arsip tentu harus menuntut 

pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen kearsipan, fungsi dan tugas 

organisasi, serta peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Teori-

teori kearsipan merupakan komponen utama dalam pengelolaan arsip. Hal ini 

karena dari teori inilah teknis pengelolaan arsip dengan mudah dapat 

dilaksanakan. 

Teori Kearsipan adalah komponen utama yang menjadi Pedoman 

pengelolaan arsip yang baik dalam suatu instansi. Adapun beberapa 

keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari adanya pedoman pengelolaan 

arsip, antara lain : 

a. Memberikan keseragaman dan konsistensi dalam pengelolaan arsip; 

b. Memberikan kejelasan tugas bagi unsur-unsur yang terlibat;  

c. Mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan;  

d. Menciptakan efisiensi waktu dan biaya;  

e. Menetapkan pertanggungjawaban dari setiap sub sistem dalam 

pengelolaan arsip;  

f. Mempermudah menentukan pelatihan;  

g. Menyiapan munculnya kebijakan dan prosedur baru dalam pengelolaan 

arsip. 
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2.2 Pengelolaan Kearsipan 

Pengertian arsip berasal dari bahasa asing, orang Yunani mengatakan 

“Arivum” yang artinya tempat untuk menyimpan, sering pula kata tersebut 

ditulils “Archeon” yang berarti Balai Kota (tempat untuk menyimpan 

dokumen) tentang masalah pemerintahan. Menurut bahasa belanda yang 

dikatakan “Archief” mempunyai arti: 

1. Tempat untuk menyimpanan catatan-catatan dan bukti-bukti kegiatan yang 

lain. 

2. Kumpulan catatan atau bukti kegiatan yang berwujud tulisan, gambar, 

grafik, dan sebagainya. 

3. Bahan-bahan yang akan disimpan sebagai bahan pengingatan. 

Perkataan arsip yang sudah secara umum dianggap sebagai istilah bahasa 

Indonesia, mempunyai arti: (a) Tempat untuk menyimpan berkas sebagai 

bahan pengingatan. (b) Bahan bahan baik, baik berwujud surat, laporan, 

perjanjian, gambar-gambar hasil kegiatan, statistika kuitansi, dan 

sebagainya yang disimpan sebagai bahan pengingatan.  

Defenisi lain dari arsip adalah arsip merupakan bagian yang sangat 

penting pada sebuah kantor, yaitu tempat menyimpan surat-surat dan 

dokumen-dokumen kantor yang dapat dihadirkan kembali dengan sewaktu-

waktu diperlukan. Adlan Ali dan Tanzil (2006:7)  

Sementara Kearsipan menurut The Liang Gie, (2000) didalam skripsi 

Nuratika (2017) adalah setiap catatan tertulis atau bergambar yang memuat 

keterangan mengenai suatu hal atau peristiwa yang dibuat orang untuk 

membantu ingatannya.  
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 mengenai 

kearsipan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, yaitu : 

a. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip 

b. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang dibuat dan diterimaoleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

c. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 

kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 

d. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar 

bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan 

tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 

e. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau 

terus menerus. 

f. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun 

g. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena 

memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan 

dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung oleh Arsip nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga 

kearsipan. 

h. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan 

kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang harus dijaga keutuhan, 

keamanan, dan keselamatannya. 
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i. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. 

Sedemikian lengkap UU No. 43 Tahun 2009 ini mewadahi pengertian 

arsip dan kearsipan. Tinggal bagaimana penerapannya dalam pengelolaan 

arsip bagi kehidupan kebangsaan, organisasi, perusahaan dan perkantoran 

sehingga pada akhirnya dapat terwujud dunia kearsipan tanah air yang 

terkelola secara optimal, efektif dan efisien. 

2.2.1 Fungsi Arsip 

Menurut Undang-Undang No 7 tahun 1971 disebutkan bahwa fungsi 

arsip dibagi menjadi dua golongan yaitu : 

1. Arsip dinamis  

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 

perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada 

umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggraan 

administrasi negara.LAN RI (1996:135) 

Menurut Sulistyo basuki (2003 : 13) arsip dinamis adalah 

informasi terekam, termasuk data dalam sistem komputer yang dibuat atau 

diterima oleh badan korporasi atau perorangan dalam transaksi kegiatan 

atau melakukan tindakkan sebagai bukti aktifitas tersebut. Arsip dinamis 

aktif dibedakan menjadi dua : 

a. Arsip dinamis aktif  

Arsip dinamis aktif adalah arsip dinamis yang secara langsung 

dan terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam 

penyelenggaraan administrasi. 
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b. Arsip dinamis In aktif  

Arsip dinamis in aktif adalah arsip dinamis yang frekuensi 

penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun. 

2. Arsip Statis.  

Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung 

untuk perencanaan, penyelenggraan kehidupan kebangsaan pada umumnya 

maupun penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. LAN RI 

(1996:136) 

Menurut Basir Barthos (2009 :12) ketentuan fungsi arsip tersebut 

menegaskan adanya dua jenis sifat dari arsip secara fungsional yaitu :  

a. Arsip dinamis, sebagai arsip yang senantiasa masih berubah nilai dan 

artinya menurut fungsinya.  

b. Arsip statis, sebagai arsip yang sudah mencapai taraf nilai abadi khusus 

sebagai bahan pertanggungjawaban nasional atau pemerintah. 

Fungsi kearsipan dibagi menjasi beberapa nilai guna berdasarkan 

Modul pengantar kearsipan pusat pendidikan dan pelatihan kearsipan 

Republik IndonesiabFungsi arsip dapat digariskan sebagai berikut (Neny 

Anindya Sanora 2016:4046) 

a) Nilai guna primer 

b) Nilai guna sekunder 

c) Nilai informasional yang perlu, misalnya untuk pengambilan keputusan. 

d) Penyimpanan dokumen sebagai alat bukti otentik  

e) Sebagai pedoman kerja.  
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2.2.2 Peranan Arsip 

Kearsipan mempunyai peranan sebagai pusat ingatan sebagai pusat 

informasi dan sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan setiap 

organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, pemganalisaan, 

pengembangan, peumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan 

laporan, pertanggung jawaban, penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya. 

Arsip mempunyai peranan sebagai sumber informasi dan sumber 

dokumentasi. Sebagai sumber informasi, maka arsip akan dapat membantu 

meningkatkan petugas yang lupa mengenai sesuatu masalah. Sebagai sumber 

dokumentasi, arsip dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi untuk 

membuat atau mengambil keputusan secara tepat mengenai suatu masalah 

yang sedang dihadapi. (H.M. Nawawi Dg. Sibali 2010:1572). 

Setiap kaitan tersebut, baik dalam organisasi pemerintahan maupun 

swasta selalu ada kaitannya dengan masalah arsip. Arsip mempunyai peranan 

penting dalam proses penyajian informasi bagi pimpinan untuk membuat 

keputusan dan merumuskan kebijakan kebijakan, oleh sebab itu untuk dapat 

menyajikan informasi yang lengkap, cepat dan benar haruslah ada system dan 

prosedur kerja yang baik dibidang kearsipan. Kenyataan bahwa bidang 

kearsipan belum mendapatkan perhatian yang wajar dalam jaringan informasi 

tersebut, maka dipandang perlu untuk segera memberikan petunjuk kerja yang 

praktis, bagaimana seharusnya arsip-arsip tersebut diterima dan dipergunakan 

kembali. 

Kearsipan mempunyai peranan sebagai “pusat ingatan”, “sebagai 

sumber informasi” dan “sebagai alat pengawasan” yang sangat diperlukan 
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dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan “perencanaan”, pembuatan 

laporan, pertanggungjawaban, penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya. 

Basir Barthos (2009: 2). 

Sebagai sumber informasi, maka arsip dapat membantu meningkatkan 

dalam rangka pengambilan keputusan secara cepat dan tepat mengenai sesuatu 

masalah. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa peranan arsip adalah 

sebagai: (a) alat utama ingatan organisasi (b) bahan atau alat pembuktian bukti 

otentik (c) bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan (d) barometer 

kegiatan suatu organisasi mengingat setiap kegiatan pada umumnya 

menghasilkan arsip (e) bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya. Sedarmayanti 

(2015:43). 

Melihat penjelasan penelitian tersebut maka sudah terlihat bahwa arti 

pentingnya kearsipan mempunyai jangkauan yang sangat luas, yaitu baik 

sebagai alat untuk membantu daya ingatan manusia, maupun dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah maupun swasta  dan pelaksanaan 

kehidupan kebangsaan. 

2.2.3 Sistem Pengelolaan Arsip 

Sistem arsip merupakan sistem yang mencakup keseluruhan aktivitas 

dan daur hidup arsip. Daur hidup arsip meliputi penciptaan, pemanfaatan, 

penyimpanan dan penemuan kembali, tahap pemindahan, penyusutan serta 

pemusnahan. 

1) Tahap penciptaan  

Pada tahap ini, arsip diciptakan / dibuat, kemudian digunakan 

sebagai media informasi.Ada dua cara diciptakan, Pertama dari seseorang 
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atau organisasi yang berasal dari organisasi lain (eksternal). Seperti surat, 

laporan, formulir.Kedua, dapat diciptakan secara internal oleh satu orang 

atau lebih. 

2) Tahap pemanfaatan Arsip.  

Pada tahap ini, arsip dapat dikategorikan sebagai arsip dinamis 

yang masih digunakan secara langsung dalam penyelenggraan 

administrasi. 

3) Tahap penyimpanan dan penemuan kembali  

Arsip disimpan untuk tujuan digunakan kembali sewaktu-waktu 

dibutuhkan bembali. 

4) Tahap pemindahan  

Dalam kurun waktu penyimpanan selembar arsip mungkin saja 

arsip dinamis aktif. Namun demikian arsip tidak selalu secara terus 

menerus digunakan, maka perlu dimusnahkan atau dipindahkan. 

5) Tahap pemusnahan  

Tahap pemusnahan merupakan tahap penghapusan arsip yang tidak 

dipergunakan lagi Zulkifli Amsyah (2001 : 71).  

Ada beberapa alasan pokok mengapa manajemen kearsipan sangat 

diperlukan, pertama: sebagai pusat ingatan kolektif instansi, kedua: sebagai 

penyedia data atau informasi bagi pengambilan keputusan, ketiga: sebagai 

bahan pendukung proses pengadilan, keempat: penyusutan berkas kerja. 

Adapun manfaat dari kearsipan itu sendiri adalah sebagai berikut : 

a. Untuk penjelaskan tentang surat-surat atau catatan-catatan penting.  

b. Untuk menguatkan buku.  
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c. Untuk bahan studi dan ilmu pengetahuan  

d. Untuk dokumen sejarah, foto-foto, ataupun arti-arti peristiwa yang 

bersejarah dan penting lainnya.  

e. Catatan sebagai bahan penyelidikkan dan pemikiran. 

2.2.4 Tujuan Kearsipan dan Tugas Pokok Unit Kearsipan 

Tujuan kearsipan secara umum adalah untuk menjamin keselamatan 

bahan pertanggungjawaban nasional tentang rencana, pelaksanaan dan 

penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan 

pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Sedarmayanti, 

(2015:43). 

Tugas pokok unit kearsipan pada dasarnya adalah sebagai berikut: 

a. Menerima warkat 

b. Mencatat warkat 

c. Mendistribusikan warkat sesuai kebutuhan 

d. Menyimpan, menata dan menemukan kembali arsip sesuai dengan system 

tertentu. 

e. Memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan arsip 

f. Mengadakan perawatan/pemelliharaan arsip. 

g. Mengadakan atau merencanakan penyusutan arsip 

h. Mengadakan atau merencanakan penyusutan arsip, dan lain-lain. 

Tujuan kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan bahan 

pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan 

penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan 
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pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Basir Barthos, (2009: 

12). 

Tujuan kearsipan dapat terlaksana dengan baik diperlukan berbagai 

usaha. Berikut adalah usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan kearsipan 

yaitu: 

a. Menyempurnakan penyelenggaraan kearsipan dengan sebaik-baiknya. 

b. Berusaha melengkapi peralatan atau sarana yang diperlukan. 

c. Menyiapkan tenaga-tenaga dalam bidang kearsipan yang mempunyai 

keahlian dan kemampuan para petugas bidang kearsipan melalui 

pendidikan dan pelatihan berupa penataran atau khursus. 

d. Memberikan imbalan dan penghargaan kepada para petugas kearsipan. 

Dengan usaha-usaha tersebut diatas, diharapkan fungsi arsip sebagai pusat 

ingatan dan pusat informasi dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. 

2.2.5 Jenis-jenis Arsip 

Setiap arsip bisa beragam, tidak hanya berupa lembaran kertas dan 

tulisan seperti yang kerap dianggap oleh kebanyakan orang tetapi di sebagian 

kantor, arsip juga berupa surat atau dokumen berbentuk lembaran kertas. Saat 

ini, bentuk arsip tidak hanya lembaran data yang ditumpuk dalam satu tempat 

menjadi satu (arsip konvensional), tetapi sudah berkembang dalam bentuk 

softcopy (disimpan dalam CD, video, kaset, atau flashdisk).Arsip yang seperti 

ini disebut arsip elektronik. 

Jenis-jenis arsip menurut Hendi Haryadi (2009 : 43) dalam bukunya 

Administrasi Perkantoran untuk Manajer & Staf terdapat 5 jenis arsip 
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yaituarsip menurut subjek, bentuk, nilai, sifat kepentingan, dan fungsinya di 

jelaskan sebagai berikut: 

a. Arsip menurut subjek 

Arsip ini adalah arsip keuangan, seperti laporan keuangan, bukti 

pembayaran, bukti pembelian, surat perintah membayar, dan daftar gaji, 

atau arsip kepegawaian, seperti data riwayat hidup pegawai, surat lamaran, 

dan surat pengangkatan pegawai. 

b. Arsip menurut bentuk 

Arsip dalam bentuk ini sangat banyak ragamnya, seperti naskah 

perjanjian, akte pendirian perusahaan, notulen rapat, laporan-lapuran, 

kuitansi, berita acara, bon penjualan, pita rekaman, mikro film, dan 

compact disk. 

c. Arsip Menurut Nilai 

Arsip ini adalah arsip yang memiliki nilai informasi, seperti 

pengumuman, pemberitahuan, dan undangan. Juga arsip yang memiliki 

nilai kegunaan administrasi, seperti ketentuan-ketentuan organisasi, surat 

keputusan, prosedur kerja, dan uraian tugas pegawai. Selain itu, arsip yang 

memiliki kegunaan hokum, seperti akte pemberian perusahan, akte 

kelahiran, peraturan-peraturan, surat perjanjian, surat kuasa, kuitansi, 

berita acara, dan keputusan peradilan. 

d. Arsip menurut sifat kepentingan 

Arsip ini adalah arsip esensial seperti surat permohonan cuti, surat 

pesanan barang, dan surat permintaan. Juga arsip penting seperti surat 
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keputusan daftar riwayat hidup, laporan keuangan, buku khas, dan daftar 

gaji. Selain itu ada juga arsip vital seperti akta pendirian perusahan buku 

induk pegawai dan dokumen kepemilikan tanah 

e. Arsip menurut fungsinya terbagi dua yaitu:  

Arsip Dinamis (dokumen) adalah arsip yang dipergunakan secara 

langsung dalam pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Sedangkan Arsip 

Statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk 

pelaksanaan kehidupan kebangsaan. 

2.2.6 Peminjaman dan Penemuan Kembali Arsip 

Penemuankembali arsip sangat erat hubungannya dengan sistem 

penataan atau penyimpanan yang dipergunakan, serta tergantung dari 

kecekatan petugas arsip. Oleh bsebab itu perlu dipikirkan tentang penentuan 

pemilihan sistem penataan atau penyimpanan arsip yang sesuai dengan 

kebutuhan. Apabila penemuan kembali arsip, sering mendapat kesulitan atau 

kegagalan, maka perlu diadakan penelitian, agar dapat segera diketahui 

penyebab terjadinya kesulitan atau kegagalan tersebut, untuk kemudian dicari 

jalan keluar atau cara pemecahannya. Sedarmayanti (2015:104) 

a. Peminjaman 

Penemuan kembali arsip diawali adanya permintaan dan pengguna. 

Sehingga antara peminjaman dan penemuan kembali arsip merupakan 

suatu hal yang berkaitan. Martono Boedi, (1992:67) 

Ketepatan dan kecepatan menemukan atau mendapatkan arsip akan 

sangat bergantung dari beberapa hal sebagaimana berikut ini: 
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1. Kejelasan materi yang diminta oleh pengguna 

2. Ketepatan system pemberkasan yang dipergunakan dalam 

pemberkasan jenis-jenis arsip 

3. Ketepatan dan kemantapan system indeks, baik system manual 

maupun mekanik 

4. Ketepatan dan kemantapan system klafikasi 

5. Tersedianya tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

memadai. 

b. Penemuan kembali Arsip 

Penemuan kembali arsip dapat dilakukan secara manual 

(konvensional) ataupun secara mekanik (inkonvensional). Penemuan 

kembali arsip secara manual berarti penemuan kembali dilakukan melalui 

kemampuan manusia tanpa menggunakan tenaga mesin. Petugas arsip 

mencari arsip langsung kepada himpunan berkas dan mengambilnya dari 

himpunan berkas tersebut. Kecepatan dan ketepatan penemuan kembali ini 

sangat tergantung dari ketetapan penerapan sistem penataan berkasnya 

serta penggunaan indeks yang merupakan identitas sesuatu arsip dokumen. 

Martono Boedi (1992:72) 

2.2.7 Tata cara Penataan dan Penyimpanan kearsipan (filling) 

Istilah file dapat dipersamakan dengan berkas. Sedangkan penataan 

berkas (filling) adalah mengatur, menyusum sehingga membentuk berkas 

sesuai dengan berkas sesuai dengan tipe dan kegunaan arsip bagi kepentingan 

pekerjaan. Didalam kegiatan pemberkasan ini termasuk di dalamnya 

mempersiapkan kelengkapan atau sarana serta penempatan berkas pada tempat 
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penyimpanannya. Bentuk fisik arsip bermacam-macam seperti arsip hasil 

korespodensi (surat), laporan, foto, film, disket, dan sebagainya. Sehingga tata 

cara penyimpanannya berbeda-beda pula. Perbedaan tata cara serta alat 

penyimpanan yang dipergunakan juga ditentukan dari tipe dan kegunaan arsip 

bagi pengguna. Sehingga dapat terjadi suatu perusahaan atau organisasi 

menerapkan beberapa system pemberkasan sesuai dengan tipe dan kegunaan 

arsip-arsip yang dimilikinya. Martono Boedi (1992:21) 

Sistem penataan arsip yang baik dan teratur, mencerminkan 

keberhasilan suatu pengelolaan kegiatan di masa lalu, yang akan besar 

pengaruhnya terhadap pengembangan di masa mendatang. Sedarmayanti 

(2015:93) 

Suatu instansi pemerintah maupun swasta harus memperhatikan 

bagaimana sistem penataan arsip yang baik.Sistem penataan arsip adalah 

kegiatan mengatur dan menyusun arsip dalam suatu tatanan yang sistematis 

dan logis, menyimpan serta merawat arsip untuk digunakan secara aman dan 

ekonomis. Sistem penataan arsip yang baik dan teratur, mencerminkan 

keberhasian suatu pengelolaan kegiatan dimasa lalu, yang akan besar 

pengaruhnya terhadap pengembangan dimasa mendatang. Sedarmayanti 

(2003: 68) 

Menurut YS. Marjo (2005:30) Adapun sistem penyimpanan arsip 

antara lain sebagai berikut: 

a. Abjad. Suatu sitem dimana huruf-huruf dalam urutan alphabet A sampai Z 

digunakan untuk menyimpan surat/dokumen, yang biasanya banyak 
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digunakan untuk menyimpan nama-nama orang. Nama perusahaan, nama 

organisasi, dan lain sebagainya. 

b. Pokok soal/ masalah. Apabila suatu kantor mempergunakan system lain 

selain system abjad atau alfanumerik, karena kantor itu mengerjakan 

kegiatan-kegiatam yang berkenaan dengan masalah-masalah yang 

berhubungan dengan perusahaan. Susunan dokumen menurut klasifikasi 

masalah-masalah yang terdapat dalam surat atau dokumen. 

c. Wilayah dan daerah. Untuk melaksanakan filing sistem menurut wilayah 

daerah, seorang penjuru arsip dapat mempergunakan namawilayah dalam 

hal ini nama-nama kota untuk pokok permasalahan, dimana pokok ini 

dapat dikembangkan menjadi masalah-masalah yang ada dalam hal ini 

adalah kota-kota yang berada di dalam wilayah itu. Dan selanjutnya dapat 

dikembangkan menjadi nama-nama dari para pelanggan atau rekan atau 

nasabah yang ada disetiap wilayah tersebut. 

d. Nomor urut. Sistem nomor merupakan system filing yang tidak langsung 

(indirect filing system) karena sebelum menentukan nomor-nomor yang 

diperlukan, maka juru arsip terlebih dahulu harus membuat daftar 

kelompok masalah-masalah. Seperti pada sistem masalah, kemudian 

diberikan nomor dibelakangnya. 

e. Tanggal. Sistem penyimpanan berdasarkan urutan tanggal atau bulan dari 

datangnya surat-surat tersebut.  

f. Jenis barang. Sementara itu, Hadi Abubakar (1991 : 28-29) menyebutkan 

sistem pennyimpanan arsip meliputi sebagai berikut: 
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1. Sistem Kronologis 

2. Sistem Numeric Agenda 

3. Sistem berdasarkan isi surat (subject) 

Lalu Sedarmayanti (2015:104-105) mengemukakan bahwa dalam 

menciptakan sesuatu sistem penataan arsip yang baik, hendaknya diperhatikan 

atau dipenuhi beberapa faktor penunjang, yaitu sebagai berikut: 

a. Kesederhanaan, sistem penataan yang dipilih dan diterapkan harus mudah 

agar bukan hanya oleh satu orang saja yang mengerti melainkan juga dapat 

dimengerti oleh pegawai lain. 

b. Ketetapan menyimpan arsip berdasarkan sistem  yang digunakan, harus 

memungkinkan penemuan kembali arsip dengan cepat dan tepat. 

c. Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu dapat memanfaatkan ruangan, 

tempat dan peralatan yang ada serta biaya yang sederhana. 

d. Menjamin keamanan, arsip harus terhindar dari kerusakan, 

pencurian/kemusnahan dan harus aman dari bahaya seperti api, air, udara 

yang lembab, gangguan binatang dan lain-lain, sehingga penyimpanan 

harus ditempat yang benar-benar aman dari segala gangguan. 

e. Penempatan arsip hendaknya diusahakan pada tempat yang strategis, 

maksudnya adalah agar tempat penyimpanan mudah dicapai oleh setiap 

unit tanpa membuang banyak waktu dan tenaga. 

f. Sistem yang digunakan harus fleksibel, maksudnya adalah harus 

memberikan kemungkinan adanya perubahan-perubahan dalam rangka 

penyempurnaan dan efesiensi kerja. 

g. Petugas arsip perlu memahami pengetahuan dibidang kearsipan. 
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2.2.8 Peralatan Arsip 

Peralatan Arsip menurut  Martono Moedi (1992:35) adalah peralatan 

yang digunakan bentuk fisik arsip, serta kebutuhan untuk penemuan 

kembalinya. Dalam menentukan peralatan yang dipergunakan perlu 

diperhatikan beberapa hal sebagaimana berikut ini: 

a. Arsip harus dapat dengan mudah diambil dan ditempatkan kembali pada 

lokasinya. 

b. Peralatan harus disesuaikan dengan bentuk dan ukuran fisik arsip seperti 

oeta foto, surat, dan sebagainya. 

c. Peralatan yang dipergunakan juga harus memperhatikan sifat arsip yang 

disimpan sehingga keamanan informasinya tejamin, seperti untuk 

menyimpan arsip yang bernilai guna tinggi, arsip rahasia, sangat rahasia 

dan sebagainya. 

d. Peralatan yang dipergunakan juga memperhatikan pertumbuhan atau 

akumulasi yang tercipta, seperti SPJ dan sebagainya. 

Peralatan yang dipergunakan untuk menyimpan dan menemukan arsip 

kembali arsip harus menunjang terlaksananya tujuan penataan arsip, yaitu 

dapat menyimpan dan menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat. 

Peralatan dan perlengkapan untuk menyimpan dan menemukan 

kembali arsip dapat dilakukan dengan cara: 

a. Manual 

Menyimpan dan menemukan kembali arsip yang dilakukan dengan 

tangan /tidak tidak dibantu tenaga listrik, contoh: Penggunaan map, 

penggunaan filling cabinet, dan lainnya. 
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b. Elektronis 

Menyimpan dan menemukan kembali arsip yang dibantu tenaga 

listrik, contoh: penggunaan computer. Penggunaan microfilm, dan lain-

lain. Sedarmayanti (2015:67-68) 

2.2.9 Pemeliharaan & pengamanan, Pencegahan Kerusakan Arsip 

Menurut Hadi Abubakar (1991:76) Pemeliharaan arsip terkandung dua 

pengertian yaitu: 

1) Pemeliharaan, perawatan dan penjagaan (pengamanan) terhadap arsip. 

2) Pemeliharaan, perawatan dan penjagaan (pengamanan terhadap 

lingkungan, ruangan kerja, peralatan, temperature, dan kelembapan. 

Dalam Undang-undang Nomor 7/1971 pasal 3, tujuan kearsipan ialah 

untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang 

perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta 

untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi pemerintah.Dan 

kemudian ditegaskan, bahwa setiap lembaga-lembaga Negara dan Badan-

badan Pemerintah baik dipusat maupun Daerah wajib pula mengatur, 

menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip “Pasal 10 Undang-undang 

Nomor 7/1971”. Hadi Abubakar, (1991:77) 

Untuk melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan arsip terdapat 

beberapa syarat, yaitu: 

1. Ruangan arsip 

2. Ruangan penyimpangan arsip perlu terpisah dari ruangan kantor unit kerja 

lainnya. Dalam hal ini adalah dalam rangka pertimbangan: 
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a. Security 

1) Arsip sifatnya rahasia 

2) Mengurangi lalu lintas pegawai lainnya 

3) Menghindari pegawai lain memasuki ruangan arsip  

b. Efesiensi: 

1) Pembagian ruangan kerja harus baik, sehingga efesiensi kerja akan 

timbul. 

2) Ruangan penyimpanan harus tahan air, api, serangan sengga 

terhindar. 

3) Ideal sekali, ruangan simpan arsip tidak menggunakan jendela, 

tetapi ventilasi cukup, cahaya listrik. 

3. Mencegah kerusakan 

Bahwa memelihara dan mencegah kerusakan adalah lebih baik dari 

pada perbaikan. Timbulnya serangga karena gedung arsip kurang 

penerangan. Jenisnya: 

a. Kutu buku (bookworm) 

b. Kecoa 

c. Nooklice atau psocids 

d. Rayap 

e. Tikus 

4. Rotasi arsip 

Supaya arsip yang telah rusak, karena sudah terlalu tua, atau 

pemeliharaannya kurang baik. Sehingga dimakan oleh serangan atau 

dihinggapi jamur dan perlakuan tangan-tangan kasar, arsip tersebut sobek, 

maka perlu dirotasi atau diperbaiki supaya dapat digunakan kembali. 
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5. Microfilm 

Teknik microfilm dalam kearsipan termasuk pula pemeliharaan dan 

pengamanan arsip, terutma arsip-arsip yang tidak dapat direstrorasi lagi, 

karena terlalu rapuh, maka arsip yang demikian dimikrofilm. 

Menurut Sedarmayanti (2015:137-138) bermacam-macam cara untuk 

mencegah rusaknya arsip, antara lain dengan cara: 

a. Penggunaan air condition, dalam ruangan penyimpanan, menyebabkan 

kelembaban dan kebersihan udara dapat diatur dengan baik. 

b. Funigasi, yaitu menyemprotkan bahan kimia untuk mencegah/membasmi 

serangga atau bakteri. 

c. Restorasi Arsip, yaitu memperbaiki arsip-arsip yang rusak, sehingga dapat 

digunakan dan disimpan untuk waktu yang lebih lama lagi. 

d. Mikrofilm adalah suatu proses ftografi, dimana arsip direkam pada film 

dalam ukuran yang diperkecil untuk memudahkan penyimpanan dan 

penggunaan. 

2.2.10 Pemusnahan arsip 

Menurut Sedarmayanti, (2015:128) Pemusnahan arsip adalah tindakan 

atau kegiatan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir 

fungsinya, serta yang tidak memiliki nilai guna. Penghancuran tersebut harus 

dilakukan secara total, yaitu sengan cara dibakar habis, dicacah atau dengan 

cara lain, sehingga tidak dapat lagi dikenal baik isi maupun bentuknya. 

Tujuan penyusutan arsip, adalah untuk: 

1. Mendayagunakan arsip dinamis sebagai berkas kerja maupun sebagai 

referensi. 
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2. Menghemat ruangan, peralatan, dan perlengkapan. 

3. Mempercepat penemuan kembali arsip. 

4. Menyelamatkan bahan bukti pertanggungjawaban pemerintah. 

Arsip penting dapat dimusnahkan setelah disimpan dengan status aktif 

selama 5 tahun dan inaktif selama 25 tahun. Contohnya arsip 

pertanggungjawaban keuangan, arsip surat perjanjian (disesuaikan dengan 

keperluan). Sedangkan arsip berguna pemusnahan dilakukan setelah arsio 

disimpan dengan status aktif selama 2 tahun dan inaktif selama 10 tahun. 

Contohnya arsip laporan tahunan, arsip neraca. Sedangkan arsip tidak berguna 

dapat dimusnahkan atau disimpab dipusat arsio paling lama 3 bulan. 

Contohnya arsip undangan, dan arsip pengumuman. 

Ada 2 macam Metode Penyusutan arsip yaitu metode berkala dan 

metode berulang-ulang atau terus-menerus yaitu sebagai 

berikut. Sedarmayanti (2003: 106) 

a. Metode berkala.  

Metode berkala adalah suatu metode penyusutan yang dilakukan 

dalam jangka waktu tertentu, setelah masa penyimpanan yang telah 

ditentukan berakhir, maka arsip aktif disusutkan sekaligus pada periode 

tersebut.  

Metode berkala dapat dibagi tiga, yaitu: (1) Metode berkala 1 kali 

dalam jangka waktu tertentu. (2) Metode berkala 2 kali dalam jangka 

waktu tertentu. (3) Metode berkala atas dasar waktu minimum-

maksimum.  

b. Metode berulang-ulang atau terus-menerus.  

Adalah suatu metode penyusutan yang dilakukan secara langsung, 

tanpa menunggu periode tertentu.  
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Menurut Sugiono dan Mulyono (2005:102) Pemusnahan arsip 

adalah tindakan kegiatan untuk menghancurkan arsip secara fisik dan 

identitas yang melekat pada arsip. Pemusnahan arsip dilakukan secara total 

sehingga tidak dapat dikenal lagi baik isi maupun bentuknya.  

Untuk memusnahkan arsip dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pembakaran 

Pemusnahan dengan cara pembakaran adalah yang lazim 

dilakukan, karena pelaksanaannya mudah. Tetapi pemusnahan arsip 

dengan cara pembakaran ini akan memakan waktu dan sangat berbahaya 

kalau pengarsipan dengan jumlah yang cukup banyak. 

2. Pencacahan 

Arsip yang sudah berwujud potong-potongan kertas yang sama 

sekali tidak dapat dikenal lagi identitas arsu yang bersangkutan. Cara 

pemusnahan dengan mencacah arsip dapat dilakukan secara bertahap, 

artinya tidak harus selesai pada saat itu. 

3. Penghancuran 

Pemusnahan dengan cara ini adalah memusnahkan arsio dengan 

menuangkan bahan kimia diatas tumpukkan arsip. Cara ini sedikit berbahaya 

karena menggunakan bahan kimia (soda api). Dengan demikian apabila 

penghancuran pada tempat tertentu, apakah disuatu lubang atau bak. 

 

2.3 Konsep Islam 

Dalam sebuah organisasi pemeliharaan dan perawatan arsip sangat 

diperlukan, dalam organisasi perlu adanya pegawai atau tenaga kerja yang 
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memiliki keahlian dibidang tertentu supaya pekerjaan yang dilakukan bisa 

berjalan dengan lancar. 

Didalam islam keahlian dan pengetahuan seseorang dikisahkan dalam 

sebuah hadist dan Firman Allah SWT yang menceritakan tentang riwayat nabi 

Yusuf AS. Firman Allah dalam Surat Yusuf ayat 54-55 yang berbunyi: 

                           

                          

     

Artinya:  “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 

padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa 
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui".(Al-Baqarah : 30) 

 

                       

       

Artinya:  “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik” (Al-A’raf : 56) 

 

                    

Artinya:  “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan” (Al-Syuara : 183) 
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Hal ini ini disabdakan oleh rasulullah SAW. Apabila sesuatu urusan 

diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya (tidak memiliki skill dan 

knowledge) maka tunggulah kehancurannya. HR. AL-Bukhari. 

Oleh sebab itu dalam organisasi dibutuhkan orang yang memiliki 

keahliannya dalam melaksanakan tugasnya. Begitupun dalam pengelolaan tata 

naskah kepegawaian dibutuhkan keahlian yang khusus supaya tata 

naskah/arsip/dokumen yang ada disuatu organisasi pemerintahan tersusun 

dengan baik. 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Adapun dalam penelitian ini penulis mengambil Penelitian terdahulu 

sebagai berikut: 

Nama Judul Hasil Perbandingan 

Irma Fitriani 

(2013) 

Analisis 

Pengelolaan 

Kearsipan Pada 

Kantor Camat 

Kampar Kiri 

Kabupaten 

Kampar 

(Skripsi) 

Pengelolaan kearsipan 

pada kantor camat 

Kampar kiri cukup baik. 

Pengelolaan kearsipan 

pada kantor camat 

Kampar kiri kab. Kampar 

dapat dilihat perindikator 

yaitu indicator 

kesederhanaan dalam 

kategori baik yaitu 

sebesar 46,87 %, untuk 

indicator pemeliharaan 

dan perawatan dalam 

kategori baik yaitu 

sebesar 48,43%, untuk 

indicator jaminan 

keamanan dalam kategori 

baik yaitu 48,43%, 

selanjutnya untuk 

indicator penempatan 

arsip dalam kategori 

cukup baik yaitu 54,68%, 

untuk indicator system 

yang digunakan harus 

fleksibel termasuk dalam 

kategori cukup baik yaitu 

52,08%, untuk indicator 

petugas arsip dapat 

dikategorikan baik yaitu 

48,43% dan indicator 

terakhir untuk kategori 

mengadakan pengontrolan 

arsip dikategorikan cukup 

baik yaitu 51,56%. 

Perbandingannya 

dengan penelitian 

ini adalah  dari 

segi lokasi tempat 

penelitiannya 

berrbeda. 

Penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

teori 

sedermayanti. 

Riskha 

Alfauzah 

(2015) 

Analisis 

Pengelolaan 

Kearsipan Pada 

Kantor Camat 

Kesimpulannya secara 

pengelolaan arsip 

disimpulkan masih kurang 

efektif dalam pelaksanaan 

Dari penelitian ini 

dapat dilahat dari 

segi tempat 

penelitiannya. 
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Tambang 

Kabupaten 

Kampar 

(Skripsi) 

kearsipannya 

Kesimpulannya dari 

pelaksanaan pengelolaan 

kearsipannya masih 

banyak hambatan-

hambatan dari kinerja 

pegawainya dalam 

menangani arsip 

Penelitian ini 

menggunakan 

Peraturan 

perundang-

undangan 

Nuratika 

(2017) 

Analisis 

Pengelolaan 

Pelaksanaan 

Kearsipan Di 

Kantor Desa 

Sawah 

Kecamatan 

Kampar Utara 

Kabupaten 

Kampar 

(Skripsi) 

Kesimpulannya dari 

pelaksanaan pengelolaan 

kearsipannya masih 

banyak hambatan-

hambatan dari kinerja 

pegawainya dalam 

menangani arsip 

Perbandingan 

dari penelitian ini 

adalah 

pelaksanaannya 

dan dari tempat 

penelitiannya 

sudah berbeda. 

Penelitian ini 

menggunakan 

peraturan 

perundang-

undanngan yang 

menjadi tolak 

ukurnya 

H.M. Nawawi 

Dg. Sibali 

(2010) 

Penerapan 

Sistem 

Kearsipan Pada 

Kantor Arsip 

Daerah 

Kabupaten 

Kutai Barat 

(Jurnal) 

Pekerjaan Administrasi 

Khususnya Penanganan 

kartu keluarga pada 

bagian seksi pengelolaan 

kab Kutai Barat belumlah 

optimal karena 

penyimpanan arsipnya 

menggunakan sisitem 

klasifikasi masalah tanpa 

menyebutkan asal wilayah 

kartu keluarga sehingga 

sulit jika dilakukan 

pencarian kembali. 

Peralatan yang digunakan 

untuk menyimpan kartu 

keluarga pada bagian 

seksi pengelolaan arsip 

kantor arsip daerah 

kabupaten kutai barat 

hanya menggunakan 

kotak arsip, folder dan rak 

arsip. 

 

Perbedaan dari 

skripsi terdahulu 

ini ialah 

bagaimana 

menerapkan 

system 

kearsipannya, 

sedangkan 

pembahasan 

peneliti ialah 

bagaimana 

pengelolaan 

kearsipan 
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Andes Wahyu 

Setiana (2014) 

Pengelolaan 

Kearsipan di 

Kantor 

Kecamatan 

Karang 

Tanjung 

Kabupaten 

Pendeglang 

(Jurnal) 

Penciptaan arsip masih 

menemukan kendala 

dalam pencatatan 

pengregistarian. 

Pemanfaatan arsip yang 

ada dikantor kecamatan 

karangtanjung belum 

sepenuhnya digunakan 

secara optimal untuk 

menunjang kegiatan pada 

kantor tersebut. Prosedur 

pengelolaan kearsipan 

dikantor kecamatan 

karang tanjung belum 

berjalan dengan baik dan 

perlu ditinjau ulang. Hal 

ini terbukti dari angka 

kecermatan dan lama 

waktu penemuan kembali 

arsip lebih dari 1 menit. 

Dan lain sebagainya. 

Dari referensi 

penelitian 

terdahulu diatas 

terdapat 

perbedaan yang 

mana pada 

penelitian ini 

penulis 

menggunakan 

metode penelitian 

deskriptif  

kualitatif dan 

menggunakan 

subjek penelitian 

key informen 

menggunakan 

wawancara. 

 

 

 

2.5 Defenisi Konsep 

Menurut Singarimbun (2006:34) berpendapat bahwa konsep adalah 

abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generelasi atas 

jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. 

Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing 

konsep guna untuk menghindari salah pengertian, maka defenisi beberapa 

konsep yang dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut : 

a. Pengelolaan adalah suatu keahlian yang diperlukan untuk memimpin, 

mengatur, menggerakkan waktu, ruang, manusia, dan dana untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

b. Arsip adalah segala kertas, berkas, naskah, foto, film, mikro film, 

rekamansuara, gambar peta, bagan atau dokumen lain dalam segala macam 

bentuk dan sifatnya atau salinan serta dengan segala cara penciptaannya, 
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dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan, sebagai bukti dari 

tujuan organisasi tersebut. 

c. Penataan berkas (filing) adalah mengatur, menyusun sehingga membentuk 

berkas sesuai dengan tipe dan kegunaan arsip bagi kepentingan pekerjaan. 

Didalam kegiatan pemberkasan ini termasuk didalamnya mempersiapkan 

kelengkapan atau sarana serta penempatan berkas pada tempat 

penyimpanannya. 

d. Sistem adalah susunan elemen yang membentuk suatu kegiatan atau skema 

untuk mencapai tujuan yang sama. 

 

2.6 Konsep Operasional 

Penelitian ini penulis menggunakan satu variable dan berpedoman 

pada Teori dapat dilihat sebagai berikut: 

Konsep Fokus Indikator Sub Indikator 

Pengelolaan 

Kearsipan 

pada Badan 

Pendapatan 

Daerah 

menurut UU 

No. 43 tahun 

2009  

Analisis 

Pengelolaan 

Kearsipan 

Pada Badan 

Pendapatan 

Daerah 

(BAPENDA) 

Kabupaten 

Kampar 

1. Penciptaan 

Arsip 

1. Penciptaan arsip 

mudah dipahami 

2. Penciptaan arsip 

sesuai prosedur 

2. Penemuan 

Kembali 

Arsip  

1. Ketersediaan arsip 

bila diperlukan 

sewaktu-waktu 

2. Arsip dimanfaatkan 

sebagai sumber 

informasi dan 

referensi 

3. Pemeliharaa

n 

1. Tersedianya sarana 

penyimpanan arsip 

2. Kebersihan arsip 

3. Keamanan dan fisik 

arsip yang terjaga 

4. Penyusutan 

dan 

pemusnahan 

1. Penyusutan dan 

pemusnahan sesuai 

prosedur 

2. Pemusnahan arsip 

secara berperiodik 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Menurut sugiyono (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai factor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. 

Kerangka Berfikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala 

yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir ini disusun dengan 

berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau 

terkait. Kerangka berpikir ini merupakan suatu argumentasi kita dalam 

merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan suatu hipotesis, argumentasi 

kerangka berpikir menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif) 

dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis premis dasarnya. 

Kerangka berfikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih 

jelas tentang variable penelitian dan indicator-indikator yang menentukannya. 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.1  

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objek Penelitian 

Kantor Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kabupaten Kampar 

Konsep 

Undangn-undang No. 43 Tahun 2009 tentang 

kearsipan 

Hasil yang Dicapai 

Analisis Pengelolaan Kearsipan 

Pada Kantor Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) 

Kabupaten Kampar 

Metode Pendekatan Sistem Kearsipan 

1.Penciptaan 

2.Penemuan Kembali arsip 

3.Pemeliharaan 

4.Penyusutan dan Pemusnahan 

 


