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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem

Pengertian Sistem Menurut Harijono Djojodihardjo (2007 : 57) Suatu

sistem adalah sekumpulan objek yang mencakup hubungan fungsional antara tiap-

tiap objek dan hubungan antara ciri tiap objek, dan yang secara keseluruhan

merupakan suatu kesatuan secara fungsional.

Dengan kata lain Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling

berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama. Juga

Suatu sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau

procedur – prosedur / bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan

bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang

pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi

dan/atau barang. (Murdick, R.G : 2010 )

Berbeda Menurut Jerry Futz Gerald ( 2002 : 23 ) Sistem adalah suatu

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu

sasaran yang tertentu.
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Menurut Indrajit ( 1999 : 34 )mengemukakan bahwa sistem mengandung

arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur

keterkaitan antara satu dengan lainnya.

Mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. sistem ini menggambarkan

suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata,

seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

(Jogianto :2013)

2.2 Pengertian Kearsipan

Kearsipan ialah suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan,

pengaturan, pemeliharaan dan penyimpanan warkat menurut sistem tertentu,

sehingga saat diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.

Menurut UU No.7 Tahun 1971, mengenai ketatausahaan Pokok Kearsipan

yang dimaksud dengan arsip adalah:

a. Naskah - naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga

Negara dan badan - badan pemerinah dalam bentuk corak apapun, baik dalam

keaadan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan

pemerintah.
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b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan atau

perorangan dalam bentuk corak apapun baik keadaan tunggal maupun kelompok

dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

1. Menurut The Liang Gie dalam bukunya “Adiministrasi Perkantoran” arsip

adalah warkat yang disimpan secara teratur, berencana karena mempunyai

suatu kegunaan dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

2. Menurut Drs. E. Martonono ( 2008 : 18 ) yang dimaksud dengan kearsipan

adalah pengaturan dan penyimpanan warkat/record atas dasar sistem-

sistem tertentu serta dengan prosedur tertentu yang sistematis sehibgga

sewaktu-waktu diperlukan dapat ditemukan kembali dalam waktu singkat.

3. Menurut Drs. Anhar Kearsipan merupakan suatu proses pengaturan yang

penyimpanan bahan-bahan/warkat-warkat secara sistematis sehingga

apabila arsip tersebut diperlukan dapat dengan mudah dan cepat

ditemukan kembali.

Kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan,

pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta

penyimpanan warkat menurut sistem tertentu. Saat dibutuhkan dapat dengan cepat

dan tepat ditemukan. Bila arsip-arsip tersebut tidak bernilai guna lagi, maka harus

dimusnahkan. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya

organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi

organisasi. Mengingat arti pentingnya pemerintah Indonesia menaruh perhatian
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yang cukup besar terhadap kearsipan. Hal ini terbukti dengan diperlukannya

beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang kearsipan Nasional.(

Jadi kearsipan adalah suatu kegiatan pengaturan dari penyimpanan arsip

dengan menggunakan sistem tertentu secara sistematis sehingga apabila arsip

tersebut diperlukan dapat dengan mudah dan cepat.

2.3 . Pengertian Sistem Kearsipan

Sistem Kearsipan merupakan sistem yang mencangkup seluruh aktifitas

dan pengelolaan arsip.Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 Pengelolaan Arsip ini

meliputi penciptaan, pemanfaatan, penyimpanan dan penemuan kembali, tahap

pemindahan, penyusutan serta pemusnahan arsip.

1. Tahap Penciptaan.

Pada tahap ini arsip dibuat/dicptakan, kemudian digunakan sebagi media

informasi. Ada dua cara arsip diciptakan, pertama  diterima dari

seseoarang atau lembaga organisasi yang berasal dari organisasi lain

(eksternal). Seperti surat,laporan,formulir. Kedua, dapat diciptak secara

internal oleh satu atau dua orang lebih yang berada di dalam organisasi.

2. Tahap Pemanfaatan Arsip (Filling)

Pada tahap ini, arsip dapat dikategorikan sebagai arsip dinamis yang

amsih digunakan segara langsung dalam penyelenggaraan administrasi.
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3. Tahap Penyimpanan dan penemuan kembali

Arsip disimpan  untuk digunakan  kembali  jika  suatu waktu   dibutuhkan

4. Tahap Pemeliharaan

Dalam  kurun   waktu  penyimpanan   selembar   arsip   mungkin saja

dicari dan digunakan secara   terus menerus  yang sering  dinamakan

arsip Dinamis  Aktif.  Namun  demikian  arsip  tidak  selalu  digunakan

secara terus   menerus, maka   perlu  dimusnahkan  atau   di  pindahkan.

5. Tahap Pemusnahan

Tahap  pemusnahan merupakan tahap  penghapusan arsip yang tidak

dipergunakan    lagi   atau   sudah    habis   masa  aktifnya.

Menurut Drs. Basir Barthos (1989 : 12) tujuan kearsipan untuk

menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencannan,

pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk

menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah.

Menurut Drs. E. Martono ( 2003 : 12 ) tujuan Arsip:

1) Menyediakan warkat jika diperlukan

2) Menghindari pemborosan waktu dalam mencari warkat yang diperlukan.

3) Mengumpulkan warkat yang mempunyai hubungan antara satu

dengan yang lain

4) Menghemat tempat penyimpanan
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5) Mengamankan warkat yang penting baik dari bahaya pencurian atau

kebakaran

6) Menjaga kerahasiaan jika warkat benar - benar perlu dirahasiakan

Menurut Drs. Soewito tujuan arsip :

1) Agar arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman

2) Agar mudah mendapatkan kembali arsip yang dibutuhkan

3) Untuk menghindari pemborosan waktu dan tenaga dalam mencari arsip yang

dibutuhkan

4) Untuk menghemat tempat penyimpanan arsip

5) Untuk menjaga kerahasiaan arsip

6) Untuk menjaga kelestarian arsip

Jadi Tujuan kearsipan adalah Menjaga keselamatan bahan (dokumen/warkat)

pertanggung jawaban :

a. Menyimpan warkat secara sistematis

b. Mempermudah menemukan warkat pada saat diperlukan

c. Menjaga / memelihara kelestarian dan kerahasian arsip
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d. Meningkatkan efisiensi dan efektiivitas

Terdapat beberapa macam sistem penyimpanan arsip (Sistem Filling), namun

yang umum digunakan ada lima macam yaitu :

1. Filling Sistem Abjad

2. Filling Sistem Tanggal

3. Filling Sistem Nomor

4. Filling Sistem Wilayah

5. Filling Sistem Subjek/Pokok Masalah

2.4 Pelayanan dalam pandangan Islam

Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang

maupun pelayanan/jasa hendaknya memberikan yang berkualitas,jangan

memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. Seperti

dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267

Artinya: “Hai orang–orang yang beriman,nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian

dari hasil usahamu yang baik–baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan

dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk–buruk lalu kamu

nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan

dengan memicingkan mata terhadapnya.Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya

lagi Maha Terpuji”.

Dan di dalam memberikan pelayanan dianjurkan untuk berlaku lemah

lembut. Seperti dijelaskan dalam Al Qur’an Surat Ali Imran ayat 159.
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Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka;

mohonkanlah mapun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam

urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka

bertawakallah kepada Allah. Sesuangguhnya Allah menyukai orang-orang yang

bertawakal kepada-Nya”.

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa setiap manusia dituntunkan untuk

berlaku lemah lembut agar orang lain merasakan kenyamanan bila berada

memberikan rasa nyaman kepada yang diberikan pelayanan dengan lemah lembut

agar yang diberikan pelayanan merasa puas dengan layanan yang diberikan.

Dalam memberikan pelayanan harus menghilangkan jauh sikap keras hati dan .

Apalagi dalam pelayanan, yang memberi pelayanan harus harus memiliki sifat

pemaaf kepada yang diberikan pelayanan agar yang diberikan pelayanan terhindar

dari rasa takut, tidak percaya, dan perasaan adanya bahaya dari pelayanan yang

diterima. (http://thedarcancokulluhaba.blogspot.com).

2.5 Definisi Konsep

Defenisi konsep dalam penelitian ini digunakan agar tidak terjadi

kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana ditulis batasan-

batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasannya yaitu :
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1. Analisa yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menelaah pelaksanaan

sistem kearsipan pada UPT. Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan

Dokumentasi Daerah Kecamatan Siak kecil secara mendalam dan

akurat dengan menggambarkan dan membeberkan sesuai dengan data

dan fakta.

2. Sistem adalah  himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan

yang secara  bersama mencapai tujuan-tujuan yang  sama. Juga Suatu

sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau

procedure-prosedure/bagan-bagan pengolahan  yang  mencari suatu

tujuan bagian atau tujuan bersama  dengan  mengoperasikan  data

dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk  menghasilkan

informasi dan/atau energi dan/atau barang.(Murdick, R.G : 2010 )

3. Kearsipan adalah pengaturan dan penyimpanan warkat/record atas

dasar sistem-sistem tertentu serta dengan prosedur tertentu

yang sistematis sehibgga sewaktu-waktu diperlukan dapat ditemukan

kembali dalam waktu singkat. Drs. E. Martonono ( 2008 : 18 )

2.6 Konsep Operasional Penelitian

Tabel: II.1 Konsep  Operasional

Variabel Indikator Sub Indikator

1. Tahap  Penciptaan Penciptaan arsip
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Sistem

Kearsipan

2. Tahap  Pemanfaatan Arsip a.Arsip yang tersimpan bsa
dimanfaatkan sebagai
bahan pengetahuan

b. Arsip bisa dijadikan
sebagai bahan referensi
(bukti jika sewaktu-
waktu dibutuhkan)

3. Tahap  Penyimpanan dan Penemuan

Kembali

a.Ketepatan dalam
penyimpanan arsip
menurut jenis dan
sifatnya

b. Waktu yang diperlukan
untuk menemukan
kembali arsip

c. Tindakan yang diambil
jika Arsip tidak
ditemukan

4. Tahap  Pemeliharaan a.Keadaan    Arsip   (Fisik
ataupun isinya)

b.Kebersihan Arsip
c.Wadah                Tempat

penyimpanan          arsip
5. Tahap  Pemusnahan a.Posedur dalam

penyusutan/pemusnahan
arsip

b.Pemilihan(seleksi) arsip
yang akan dimusnahkan

c.waktu yang dibutuhkan
untuk pemusnahan arsip

2.7 Teknik Pengukuran Data

Teknik pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan skala likert

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang

tentang fenomena sosial. Dengan jawaban setiap item instrument 5 kategori, yaitu

sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik dan tidak baik.  Pengukuran data di
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fokuskan pada perwujudan pelayanan kearsipan yang didambakan oleh setiap

pihak yang mempengaruhi Sistem Kearsipan :

a. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan

Dimaksud disini adalah cara aparat pemerintah memberi pelayanan

Pengelolaan kearsipan dengan tidak mempersulit pengunjung yang membutuhkan

jasa pelayanan kearsipan pada UPT. Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan

Dokumentasi Daerah Kecamatan Siak Kecil. Adapun teknik pengukuran dalam

penelitian ini adalah:

Sangat Baik : Apabila Sistem Kearsipan yang diberikan aparat

Perpustakaan Kecamatan Siak Kecil sangat memuaskan

pengunjung.

Baik :  Apabila aparat Perpustakaan Kecamatan Siak Kecil mau

membantu pengunjung dengan tidak mempersulit dalam

proses pengelolaan arsip.

Cukup Baik :  Apabila aparat Perpustakaan Kecamatan Siak Kecil mau

membantu pengunjung, dengan kadang-kadang

mempersulit proses pengelolaan arsip.

Kurang Baik :   Apabila  aparat pemerintah Perpustakan Kecamatan Siak

Kecil kurang mau membantu, dengan kadang-kadang

mempersulit proses pengelolaan arsip.

Tidak Baik :   Apabila  aparat pemerintah Perpustakan Kecamatan Siak

Kecil tidak mau membantu, dengan mempersuli proses



22

pengelolaan arsip.

b. Memperoleh  pelayanan secara wajar

Dimaksud disini adalah aparat pemerintah memberi proses pengelolaan

arsip.pada pengunjung yang membutuhkan jasa pelayanan administrasi

pemerintah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun teknik pengukuran

dalam penelitian ini adalah:

Sangat Baik : Apabila Sistem pengelolaan arsip yang diberikan aparat

Perpustakaan Kecamatan Siak Kecil sangat memuaskan

pengunjung

Baik :  Apabila aparat Perpustakaan Kecamatan Siak Kecil dapat

memberikan dan menyelesaikan setiap proses

pengelolaan arsip sesuai dengan prosedur, dengan tidak

terbelit-belit

Cukup Baik :  Apabila aparat Perpustakaan Kecamatan Siak Kecil dapat

memberikan dan menyelesaikan Setiap proses

pengelolaan arsip sesuai dengan prosedur, tetapi kadang-

kadang terbelit-belit.

Kurang Baik :   Apabila aparat Perpustakaan Kecamatan Siak Kecil dapat

memberikan dan menyelesaikan setiap proses

pengelolaan arsip tidak sesuai dengan prosedur yang

berlaku, dan kadang-kadang terbelit-belit

Tidak Baik :   Apabila aparat Perpustakaan Kecamatan Siak kecil tidak

dapat memberikan dan menyelesaikan setiap proses

pengelolaan arsip dan tidak sesuai dengan prosedur yang

berlaku, serta selalu terbelit-belit
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c. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan arsip

Dimaksud disini aparat pemerintah memberikan pelayanan kepada

pengunjung yang membutuhkan jasa pelayanan administrasi secara tepat waktu

dan tanpa pilih kasih. Adapun teknik pengukuran dalam penelitian ini adalah:

Sangat Baik :  Apabila proses pengelolaan arsip yang diberikan aparat

Perpustakaan Kecamatan Siak Kecil sangat memuaskan

pengunjung

Baik :  Apabila setiap proses pengelolaan arsip dapat diselesaikan

secara tepat waktu dan tanpa pilih kasih

Cukup Baik :  Apabila setiap proses pengelolaan arsip.diselesaikan

secara tidak tepat waktu dan  tanpa pilih kasih

Kurang Baik :  Apabila setiap proses pengelolaan arsip.diselesaikan

secara tidak tepat waktu dan dengan pilih kasih

Tidak Baik : Apabila setiap proses pengelolaan arsip.tidak dapat

diselesaikan secara tidak tepat waktu dan seringkali

dengan pilih kasih

d. Pelayanan yang jujur dan terus terang

Dimaksud disini adalah sikap aparat pemerintah memberikan pelayanan

kepada pengunjung yang membutuhkan jasa pelayanan administrasi pemerintah

dengan keterbukaan serta mendorong untuk cepat selesai dan tanpa ada kesan

minta dilayani. Adapun teknik pengukuran dalam penelitian ini adalah:
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Sangat Baik : Apabila pelayanan yang diberikan aparat Perpustakaan

Kecamatan Siak Kecil sangat memuaskan pengunjung

Baik : Apabila aparat pemerintah memberikan pelayanan berlaku

sopan, ramah serta mendorong untuk cepat selesai dan

melayani

Cukup Baik : Apabila aparat pemerintah memberikan pelayanan berlaku

sopan, ramah serta mendorong untuk cepat selesai dan

sedikit minta dilayani

Kurang Baik : Apabila aparat pemerintah memberikan pelayanan berlaku

sopan, ramah namun kurang mendorong untuk cepat

selesai dan sedikit minta dilayani

Tidak Baik : Apabila aparat pemerintah memberikan pelayanan berlaku

secara tidak sopan, tidak ramah serta tidak  mendorong

untuk cepat selesai dan minta dilayani


