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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Arsip dan Kearsipan 

3.1.1 Definisi Arsip 

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2015), Secara harfiah, istilah arsip 

berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata arche, kemudian berubah menjadi 

archea dan selanjutnya mengalami perubahan kembali menjadi archeon. Archea 

artinya dokumen atau catatan mengenai permasalahan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, arsip 

adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai 

dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, 

perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, berbangsa, dan 

bernegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, 2009).  

Menurut Barthos (2009), Arsip (record) yang dalam Bahasa Indonesia 

disebut sebagai “warkat”, pada pokoknya dapat diberikan pengertian sebagai: 

setiap catatan tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun bagan yang memuat 

keterangan-keterangan mengenai sesuatu subjek (pokok persoalan) ataupun 

peristiwa-peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingat orang (itu) 

pula. Yang termasuk arsip itu misalnya: surat-surat, kwitansi, faktur, pembukuan, 

daftar gaji, daftar harga, kartu penduduk, bagan organisasi, foto-foto dan 

sebagainya. 
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Menurut Gie (2002), Arsip adalah suatu kumpulan dokumen yang 

disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali 

diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali.  

 

3.1.2 Peranan Kearsipan 

Menurut Barthos (2009), Kearsipan mempunyai peranan sebagai “pusat 

ingatan, sebagai “sumber informasi” dan “sebagai alat pengawasan” yang sangat 

diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, 

penganalisaan, pengembangan, perumusan kebijaksanaan, pengambilan 

keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian 

setepat-tepatnya. 

Setiap kegiatan tersebut, baik dalam organisasi pemerintahan maupun 

swasta selalu ada kaitannya dengan masalah arsip. Arsip mempunyai peranan 

penting dalam penyajian informasi bagi pimpinan untuk membuat keputusan dan 

merumuskan kebijakan, oleh sebab itu untuk dapat menyajikan informasi yang 

lengkap, cepat dan benar haruslah ada sistem dan prosedur kerja yang baik di 

bidang kearsipan. 

Dari pengertian tersebut tampak bahwa arti pentingnya kearsipan ternyata 

mempunyai jangkauan yang amat luas, yaitu baik sebagai alat untuk membantu 

daya ingatan manusia, maupun dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

kepemerintahan dan pelaksanaan kehidupan kebangsaan. 

Selain itu kearsipan juga merupakan salah satu bahan untuk penelitian 

ilmiah. Usaha-usaha penelitian untuk mempelajari persoalan-persoalan tertentu 

akan lebih mudah bilamana bahan-bahan kearsipan terkumpul, tersimpan baik dan 

teratur. 
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3.1.3 Tujuan Penyelengaraan Kearsipan 

Menurut undang-undang kearsipan No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, 

tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah sebagai berikut: 

a. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 

negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 

politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai 

penyelenggara kearsipan nasional. 

b. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat 

bukti yang sah. 

c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan 

arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan 

rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan 

terpercaya. 

e. Mendinamiskan penyelengaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem 

yang komprehensif dan terpadu. 

f. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti 

pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

g. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, 

politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri 

bangsa. 

h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 152, 2009). 
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Menurut Barthos (2009), tujuan kearsipan ialah untuk menjamin 

keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, 

pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk 

menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah.  

 

3.1.4 Jenis-jenis Arsip 

Menurut Priansa (2014), Arsip pada dasarnya memiliki banyak jenis. 

Berikut ini disampaikan beberapa jenis arsip: 

1. Berdasarkan media 

a. Arsip berbasis kertas, merupakan arsip yang berupa teks atau gambar atau 

numerik yang tertuang diatas kertas. 

b. Arsip liat dengar, merupakan arsip yang dapat dilihat dan didengar. 

Contohnya kaset video, film, VCD, cassette recording, dan lain 

sebagainya. 

c. Arsip katografi dan arsitektual, merupakan arsip berbasis kertas tetapi 

isinya memuat gambar, grafik, peta, maket, atau gambar arsitek lainnya. 

Dan karena bentuknya unik dan khas maka dibedakan dari arsip berbasis 

kertas pada umumnya. 

d. Arsip elektronik, merupakan arsip yang dihasilkan oleh teknologi 

informasi khususnya komputer.   

2. Berdasarkan fungsi 

a. Arsip dinamis, arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara 

langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun penyelenggaraan 

aktifitas dilingkungan perkantoran, yang pada umumnya di pergunakan 

secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran. Jadi 
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arsip dinamis adalah semua arsip yang masih berada dalam organisasi. 

Karena masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan kegiatan administrasi lainnya. Arsip dinamis dalam 

bahasa inggris disebut record. Arsip dinamis terdiri dari dua macam: 

1) Arsip dinamis aktif 

Arsip yang masih digunakan secara langsung dalam penyelesaian suatu 

kegiatan. Sehingga arsip aktif ini juga merupakan berkas kerja. 

2) Arsip dinamis inaktif 

Arsip yang sudah tidak digunakan secara langsung dalam penyelesaian 

kegiatan, karena kegiatan sudah selesai tetapi sewaktu-waktu masih 

diperlukan sehingga perlu disimpan. 

b. Arsip statis 

Arsip yang sudah tidak lagi digunakan dalam kegiatan oleh penciptanya, 

tetapi mempunyai nilai tertentu sehingga pantas untuk 

dilestarikan/diabadikan untuk kepentingan umum, sejarah, atau sebagai 

bahan bukti. 

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2015), Bentuk Arsip bisa beragam, tidak 

hanya berupa lembaran kertas dan tulisan seperti yang kerap dianggap oleh 

kebanyakan orang. Namun, dalam sebagian besar kantor, arsip memang terutama 

berupa surat atau dokumen bebentuk lembaran kertas bertulisan. Untuk dapat 

mengenal arsip, bisa dilihat dari beberapa dimensi, yaitu: 

1. Arsip Menurut Subyek atau Isinya 

Menurut Subyek atau isinya, ada bermacam-macam arsip, yaitu:  

a. Arsip Keuangan 

b. Arsip Kepegawaian 
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c. Arsip Pemasaran 

d. Arsip Pendidikan  

2. Arsip Menurut Bentuk dan Wujudnya 

Menurut bentuk dan wujudnya, ada bermacam-macam arsip, yaitu: 

a. Surat 

b. Gambar, Foto, Peta 

c. Compack Disk (CD), DVD, Disket 

d. Mikrofilm 

3. Arsip Menurut Nilai atau Kegunaannya 

Menurut nilai dan kegunaanya ada bermacam-macam arsip, yaitu: 

a. Arsip bernilai informasi 

b. Arsip bernilai administrasi 

c. Arsip bernilai hukum 

d. Arsip bernilai sejarah 

e. Arsip bernilai ilmiah  

f. Arsip bernilai keuangan 

g. Arsip bernilai pendidikan 

4. Arsip Menurut Sifat Kepentingannya 

a. Arsip tidak berguna (non esensial) 

b. Arrsip berguna 

c. Arsip penting 

d. Arsip Vital 

5.  Arsip Menurut Fungsinya 

a. Arsip Dinamis 

b. Arsip Statis 
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6. Arsip Menurut Tempat / Tingkat Pengelolaannya 

a. Arsip Pusat 

b. Arsip Unit 

7.  Arsip Menurut Keasliannya 

a. Arsip Asli 

b. Arsip Tebusan 

c. Arsip Salinan 

d. Arsip Petikan 

8. Arsip Menurut Kekuatan Hukum 

a. Arsip Otentik 

b. Arsip Tidak Otentik 

 

3.1.5 Pengorganisasian Arsip 

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2015) Di dalam pengorganisasian arsip, 

membicarakan siapa yang melakukan pengelolaan arsip dalam suatu organisasi. 

Hal ini harus diperhatikan agar pengaturan arsip dan penanggungjawabnya dapat 

diketahui secara jelas. Dengan demikian pembagian tugas dan wewenang 

pengelolaan arsip dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dalam suatu organisasi. 

Dengan adanya kejelasan siapa yang mengelola dan siapa yang 

bertanggungjawab, maka kegiatan pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan 

tertib. Hal ini juga untuk mengantisipasi saling melempar tanggung jawab dalam 

pengelolaan arsip yang dapat menyebabkan ketidak-efektifan pengelolaan arsip 

secara umum. 

Ada beberapa pengorganisasian arsip dalam kantor yang sudah dikenal, 

yaitu: 
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1. Sentralisasi 

Yaitu sistem pengelolaan arsip yang dilakukan secara terpusat dalam suatu 

organisasi, atau dengan kata lain peyimpanan arsip yang dipusatkan di satu unit 

kerja khusus yang lazim disebut Sentral Arsip. Dengan sentralisasi arsip maka 

semua surat-surat kantor yang sudah selesai diproses akan disimpan di Sentral 

Arsip. Dengan demikian pekerjaan pengelolaan semua arsip diserahkan pada unit 

khusus yang disebut dengan sentral arsip. Dengan sistem ini, petugas administrasi 

tiap unit lebih ringan tugasnya, karena dia tidak perlu membuang waktu untuk 

mengelola arsip-arsipnya. Di lain pihak petugas yang ada di pusat arsip yang 

disimpan cenderung banyak, karena berasal dari berbagai unit yang ada. Dan yang 

paling penting dia harus mampu melayani semua permintaan akan arsip dari 

berbagai unit dengan efektif. 

Sistem ini akan lebih menguntungkan bila diterapkan pada organisasi yang 

relatif kecil atau sederhana. Namun sebaliknya akan kurang tepat bila diterapkan 

pada organisasi yang sudah relatif besar yang mempunyai urusan yang rumit. 

Keuntungan dari sentralisasi arsip: 

a. Ruang atau tempat penyimpanan, tenaga dan peralatan arsip dapat 

dihemat, karena dalam satu organisasi terdapat satu tempat pengelolaan 

atau penyimpanan arsip. 

b. Karena menjadi unit khusus, maka petugas dapat mengonsentrasikan diri 

khusus pada pekerjaan kearsipan. 

c. Tidak adanya duplikasi arsip, karena kantor hanya menyimpan 1 (satu) 

arsip. 

d. Sistem penyimpanan dari berbagai arsip dapat diseragamkan, sehingga 

sistem penyimpanan atau penggolongan arsip lebih sederhana. 
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Kerugian dari sistem sentralisasi: 

a. Sistem sentralisasi arsip hanya efesien dan efektif untuk organisasi yang 

kecil. 

b. Tidak semua jenis arsip dapat disimpan dengan satu sistem penyimpanan 

yang seragam. 

c. Unit kerja yang memerlukan arsip akan memakan waktu lebih lama untuk 

memperoleh arsip yang diperlukan. 

2. Desentralisasi 

Yang dimaksud dengan pengorganisasian secara desentralisasi yaitu 

pengelolaan yang dilakukan pada setiap unit kerja dalam suatu organisasi. Bila 

suatu kantor atau organisasi menganut sistem pengelolaan secara desentralisasi, 

ini berarti bahwa semua unit mengelola arsipnya masing-masing. Dalam sistem 

ini setiap unit yang ada mempunyai tugas untuk mengatur dan mengelola arsipnya 

sendiri. Sistem ini akan lebih menguntungkan bila diterapkan pada organisasi 

yang relatif besar. 

Keuntungan desentralisasi arsip adalah: 

a. Pengelolaan arsip dapat dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja masing-

masing. 

b. Keperluan akan arsip mudah terpenuhi, karena berada dalam unit kerja 

sendiri, sehingga relatif dapat dijangkau dengan mudah dan cepat. 

c. Penanganan arsip lebih mudah dilakukan, karena arsipnya sudah dikenal 

baik. 

Kerugian desentralisasi arsip adalah: 

a. Penyimpanan arsip tersebar diberbagai lokasi, dan dapat menimbulkan 

duplikasi arsip yang disimpan. 
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b. Kantor harus menyediakan peralatan dan perlengkapan arsip disetiap unit 

kerja, sehingga penghematan pemakaian peralatan dan perlengkapan sukar 

dijalankan. 

c. Penataran dan latihan kearsipan perlu diadakan karena petugas –petugas 

umumnya bertugas rangkap dan tidak mempunyai latar belakang 

pendidikan kearsipan. 

d. Kegiatan pemusnahan arsip harus dilakukan setiap unit kerja, dan ini 

merupakan pemborosan.  

3. Kombinasi Sentralisasi dan Desentralisasi 

Untuk mengatasi kelemahan dari dua cara pengelolaan arsip, baik 

sentralisasi maupun desentralisasi, sering ditemukan diperkantoran penggunaan 

kombinasi dari dua cara tersebut. Cara ini dapat disebut sebagai kombinasi 

Sentralisasi dan Desentralisasi arsip. Dengan cara ini kelemahan-kelemahan kedua 

cara memang dapat diatasi. 

Didalam penanganan arsip secara kombinasi, arsip yang masih aktif 

dipergunakan atau disebut arsip aktif (active file) dikelola di unit kerja masing-

masing pengolah, dan arsip yang sudah kurang dipergunakan atau arsip inaktif 

dikelola di Sental Arsip. Dengan demikian, pengelolaan arsip aktif dilakukan 

secara desentralisasi dan arsip inaktif secara sentralisasi. Dalam prakteknya 

banyak organisasi yang menggunakan sistem pengorganisasian kombinasi ini. 

Dari segi pelayanan penggunaan arsip, sistem pengorganisasian secara kombinasi 

dapat efektif, tetapi dari segi penghematan peralatan, masih kurang efektif, karena 

disamping menyediakan peralatan di unit kerja, organisasi juga harus 

menyediakan peralatan kearsipan di pusat arsip.   

 



46 

 

 

    2
3
 

3.2 Sistem Pengarsipan (Filing) 

Menurut Ernawati (2003), Setiap sekretaris harus menguasai sistem 

pengarsipan yang konsisten, sehingga dokumen-dokumen dapat dengan mudah 

dan cepat diketemukan pada saat dibutuhkan. 

Sistem pengarsipan adalah cara pengaturan penyimpanan arsip secara logis 

dan sistematis dengan memakai abjad, numerik/nomor, huruf ataupun kombinasi 

huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang terkait. 

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2015), Sistem pengarsipan adalah sistem 

yang digunakan pada penyimpanan dokumen agar kemudahan kerja penyimpanan 

dapat diciptakan dan penemuan dokumen yang sudah disimpan dapat dilakukan 

dengan cepat bilamana dokumen tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan. Sistem 

pengarsipan pada prinsipnya adalah menyimpan berdasarkan kata tangkap 

(caption) dari dokumen yang disimpan baik berupa huruf maupun jenis urutan, 

yaitu urutan abjad dan urutan angka. 

Macam sistem pengarsipan (Filling System) diantaranya sebagai berikut: 

 

3.2.1. Sistem Abjad (Alphabetical Filing System) 

1. Pengertian Sistem Abjad 

Menurut Ernawati (2003) Adalah sistem penyimpanan arsip dengan 

memakai metode penyusunan menurut abjad. Umumnya dipakai untuk arsip yang 

dasr penyusunannya dilakukan terhadap nama orang, nama perusahaan/organisasi, 

nama tempat, nama benda, dan subjek/masalah. 

a. Pemakaian sistem abjad: 

Nama-nama diambil dari nama si pengirim (surat masuk) dan nama alamat 

yang dituju (surat keluar). 
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b. Mengindeks adalah: 

Cara menemukan dan menentukan ciri/tanda dari suatu dokumen yang 

akan dijadikan petunjuk atau tanda pengenal (caption) untuk memudahkan 

mengetahui tempat dokumen disimpan. 

Adapun kata tangkap dapat berupa: 

a. Nama orang 

b. Nama perusahaan/organisasi 

c. Nama tempat/daerah 

d. Istilah subyek atau angka (tergantung sistem pengarsipan yang dipakai). 

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2015) sistem abjad adalah sistem yang 

berdasarkan susunan abjad dari kata tangkap (nama) dokumen bersangkutan. 

Melalui sistem abjad ini, dokumen disimpan berdasarkan urutan abjad, kata demi 

kata, huruf demi huruf. Nama dapat terdiri dari dua jenis, yaitu nama orang dan 

nama badan. Nama orang (nama individu) terdiri dari nama lengkap dan nama 

tunggal. Sedangkan nama badan terdiri dari nama badan pemerintah, nama badan 

swasta dan nama organisasi. 

Sistem abjad umumnya dipilih sebagai sistem penyimpanan arsip, karena: 

1. Nama biasanya sebagai rujukan pertama dalam pencarian dokumen. 

Dokumen-dokumen cenderung dicari atau diminta melalui nama orang. 

2. Dokumen-dokumen dari nama yang sama, akan berkelompok dibawah 

satu nama dan satu tempat. 

3. Dokumen berasal dari banyak koresponden dengan nama yang bervariasi. 

4. Unit kerja atau sekretaris biasanya hanya menerima dan menyimpan 

dokumen yang berhubungan dengan fungsi/tugas masing-masing, sehingga 
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isi dokumen lebih cenderung mengenai masalah yang sama. Untuk situasi 

tersebut susunan nama lebih membantu. 

5. Nama lebih mudah diingat oleh siapapun.  

 

3.2.2. Sistem Perihal (Subjek) 

Menurut Ernawati (2003) Sistem perihal adalah cara penyimpanan dan 

penemuan kembali surat berpedoman pada perihal surat atau pokok isi surat.  

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2015) sistem subjek adalah sistem 

penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada isi dari dokumen bersangkutan. 

Isi dokumen sering juga disebut perihal, pokok masalah, permasalahan, masalah, 

pokok surat, atau subjek. Dengan kata lain sistem merupakan suatu sistem 

penyimpanan dokumen yang didasarkan pada isi dokumen dan kepentingan 

dokumen.  

 

3.2.3. Sistem Nomor 

Menurut Ernawati (2003) Didalam sistem nomor ada 4 macam: 

1. Sistem Nomor menurut Dewey (Sistem Desimal/klasifikasi) 

Sistem ini menetapkan kode surat berdasarkan nomor yang ditetapkan 

untuk surat yang bersangkutan. 

2. Sistem Nomor menurut Terminal Digit 

Di dalam sistem ini, kode penyimpanan dan kode penemuan kembali surat 

memakai sistem penyimpanan menurut terminal digit, yaitu sistem 

penyimpanan berdasarkan pada nomor urut dalam buku arsip.  

3. Sistem Nomor Middle Digit 

Sistem ini merupakan kombinasi dari sistem nomor demical Dewey dan 
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sistem nomor Terminal Digit yang dijadikan kode laci dan guide adalah 

dua angka yang berada di depannya menunjukkan kode map, kemudian 

dua angka yang berada dibelakangnya menunjukan urutan surat yang 

kesekian dalam map. Dalam sistem ini kode angka harus berjumlah enam, 

sehingga terdapat dua angka di tengah, dua angka di depan, dan dua angka 

dibelakang. Seandainya angka kode kurang dari enam maka harus 

ditambahkan angka nol di depannya sampai mencapai  jumlah enam 

angka. Cara penyimpanan suratnya sama dengan Sistem Nomor Terminal 

Digit. 

4. Sistem Nomor Soundex (Phonetic System) 

Sistem Soundex adalah sistem penyimpanan warkat berdasarkan 

pengelompokan nama yang tulisannya atau bunyi pengucapannya hampir 

bersamaan. Dalam sistem ini nama-nama diganti dengan kode (notasi) 

yang terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. 

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2015) sistem penyimpanan dokumen 

yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau nama 

badan disebut sistem nomor (numeric filing system). Hampir sama dengan sistem 

abjad yang penyimpanan dokumen berdasarkan kepada nama, sistem nomor pun 

penyimpanan dokumen berdasarkan nama, hanya saja disini diganti dengan kode 

nomor.  

 

3.2.4. Sistem Geografis 

Menurut Ernawati (2003) Sistem Geografis atau wilayah adalah suatu 

sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang 

menjadi alamat suatu surat. Surat disimpan dan diketemukan kembali menurut 
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kelompok atau tempat penyimpanan berdasarkan geografi/wilayah/kota dari surat 

berasal dan tujuan surat dikrim. 

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2015), sistem geografis adalah sistem 

penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada pengelompokan menurut nama 

tempat. Sistem ini sering disebut juga sistem lokasi atau sistem nama tempat. 

Sistem ini timbul karena adanya kenyataan bahwa dokumen-dokumen tertentu 

lebih mudah dikelompokan menurut tempat asal pengirimnya atau nama temat 

tujuan dibandingkan dengan nama badan, nama individu, ataupun isi dokumen 

bersangkutan. 

 

3.3 Pemeliharaan Perawatan dan Keamanan 

Menurut Sugiarto & Wahyono (2014), usaha untuk mempertahankan 

keberadaaan dokumen agar tetap terjaga sampai batas yang telah ditentukan, 

diperlukan upaya pemeliharaan, perawatan dan pengamanan dokumen. 

a. Pemeliharan arsip 

Pemeliharaan arsip adalah usaha penjagaan arsip agar kondisi fisiknya 

tidak rusak selama masih mempunyai nilai guna. Untuk dapat memelihara 

arsip dengan baik, perlu diketahui beberapa faktor penyebab kerusakan 

arsip dan cara pencegahannya. Dengan kata lain usaha ini sering disebut 

dengan preventif. 

b. Perawatan arsip  

Perawatan arsip adalah usaha penjagaan agar benda arsip yang telah 

mengalami kerusakan tidak bertambah parah. Pada umumnya, kerusakan 

yang paling sering terjadi adalah sobek, terserang jamur, terkena air dan 

terbakar. 
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c. Pengamanan arsip 

Pengamanan arsip adalah usaha penjagaan agar benda arsip (fisik) tidak 

hilang atau agar isi atau informasinya tidak sampai diketahui oleh orang 

yang tidak berhak. Petugas arsip harus mengetahui persis mana saja arsip 

yang sangat vital bagi organisasinya, mana arsip yang tidak terlalu penting, 

mana arsip yang sangat rahasia, dan sebagainya. 

 

3.4 Penyusutan Arsip 

Menurut Sugiarto & Wahyono (2014), penyusutan arsip adalah kegiatan 

pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip in-aktif dan unit 

pengelolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, 

dan penyerahan atsip statis kepada lembaga kearsipan. 

Keuntungan adanya pemindahan dan pemusnahan arsip adalah: 

a. Penghematan penggunaan ruangan kantor. 

b. Penghematan pemakaian peralatan dan perlengkapan kearsipan  

c. Tempat arsip yang agak longgar akan memudahkan petugas bekerja 

dengan arsip. 

 

3.4.1. Pemindahan Arsip 

Menurut Sugiarto & Wahyono (2014), Pemindahan arsip adalah kegiatan 

memindahkan arsip-arsip dan arsip aktif (sering digunakan) kepada arsip tak aktif 

(inaktif) karena tidak arau jarang sekali dipergunakan dalam kegiatan sehari-hari. 

Selain pemindahan secara tempat penyimpanan, atau pihak lain, pemindahan arsip 

juga dapat dilakukan dengan cara pemindahan arsip ke media yang lain. Media 

elektronik sekarang ini banyak digunakan. Media elektronik yang dapat 



52 

 

 

    2
3
 

digunakan adalah media komputer yang dilengkapi dengan scanner, atau 

mikrofilm.Dengan menggunakan media ini cukup banyak keuntungan yang 

diperoleh. 

Menurut Sugiarto & Wahyono (2014), Pemindahan dan atau pemunsnahan 

arsip dapat dilakukan berdasarkan: 

a. Jadwal retensi, yaitu jadwal pemindahan dan pemusnahan arsip sesuai 

dengan lama masing-masing jenis arsip yang disimpan pada file aktif, file 

in-aktif dan kemudian dimusnahkan atau di abadikan. Jadwal retensi arsip 

adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan 

atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang 

penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau 

dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan 

penyematan arsip. 

b. Pemindahan massal menurut jangka waktu atau periode jangka waktu 

tersebut dapat 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan sebagainya 

tergantung pada peraturan yang ada di kantor. 

c. Pemindahan individual, yaitu pemindahan arsip yang dilakukan tanpa 

berdasarkan waktu, tetapi berdasarkan selesainya suatu kegiatan. Misal 

arsip perkara di pengadilan.     

 

3.4.2. Penyerahan Arsip 

Menurut Sugiarto & Wahyono (2014), Penyerahan merupakan tindakan 

eksternal, yaitu dari perusahaan kepada Arsip Nasional. Dokumen perusahaan 

yang wajib diserahkan kepada Arsip Nasional adalah dokumen perusahaan yang 

memiliki nilai historis yang penggunaannya berkaitan dengan kegiatan 
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pemerintahan, kegiatan pembangunan nasional, kehidupan kebangsaan. 

 

3.4.3. Pemusnahan Arsip 

Menurut Sugiarto & Wahyono (2014), Pemusnahan dokumen atau arsip 

dilakukan apabila dokumen yang disimpan oleh organisasi sudah tidak diperlukan 

lagi atau habis masa kadaluarsanya. Apabila sudah sampai waktunya arsip-arsip 

inaktif dimusnahkan, maka pelaksanaan pemusnahan arsip harus segera 

dilaksanakan. Tetapi untuk arsip yang berdasarkan jadwal retensi akan diabadikan 

(permanen) maka arsip tersebut tidak akan dimusnahkan melainkan diserahkan 

kepada Arsip Nasional. Bilamana kantor memiliki dana, maka arsip yang akan 

dimusnahkan dapat dibuatkan mikrofilmnya terlebih dahulu, terutama arsip-arsip 

yang dianggap penting. 

Menurut Basuki (2003), pemusnahan arsip dinamis artinya pemusnahan 

arsip yang tidak perlu dipergunakan lagi bagi badan korporasi. Pemusnahan dapat 

dilakukan oleh badan korporasi pemilik arsip dinamis inaktif atau pihak lain.  

Metode pemusnahan arsip dinamis meliputi: 

1) Pencacahan 

2) Pembakaran 

3) Pemusnahan kimiawi 

4) Pembuburan  

 

3.5 Pengenalan Database 

Menurut Wasito (2010), Database adalah kumpulan informasi yang 

terintegrasi, diorganisasikan dan disimpan dalam satu cara yang memudahkan 

pengambilan kembali. Sekumpulan informasi tersebut disusun secara teratur 
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berdasarkan suatu syarat atau subjek tertentu. 

Istilah database terkait dengan penyimpanan menggunakan bantuan 

komputer. Namun satu halo yang harus diperhatikan adalah istilah sesungguhnya 

bukan sekedar menyimpan data secara elektronis. Artinya tidak semua bentuk 

penyimpanan data secara elektronis disebut dengan database. 

Dalam Microsoft Access informasi dirganisasikan pada sebuah file 

database tunggal. Didalam file tersebut, data dipilah kedalam kolom penyimpanan 

yang disebut tabel. Data tersebut dapat diolah ke dalam media form, report, dan 

queries. Agar dapat disimpan, harus disisipkan sebuah tabel yang didalamnya 

terdapat beberapa kolom. Jika tabel yang dibuat lebih dari satu dan antar tabel 

tersebut dapat secara bersamaan digunakan (relationship). 

 

 Manfaat Database 3.5.1

Menurut Wasito (2010), Manfaat database untuk kemudahan Microsoft 

Access 2010 diantaranya adalah: 

a. Menyajikan informasi. 

b. Mencetak informasi. 

c. Mencetak permintaan berdasarkan kolom tertentu. 

 

 Model Relasional 3.5.2

Menurut Wasito (2010), konsep database dalam suatu rancangan tidak 

lepas dari model relasional. Unit dasar organisasi pada sejumlah database 

relasional adalah tabel. Tabel adalah pusat database. Kolom-kolom pada tabel 

mewakili field-field. 
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Dan baris-baris mewakili record. Access menyimpan setiap entry 

database-database pada barisnya sendiri, yang disebut dengan record. Sebuah 

tabel dapat dikoneksi satu sama lain berdasarkan field yang sejenis. Koneksi antar 

tabel tersebut merupakan sebuah metode yang disebut dengan relationship. 

Relationship mempunyai tiga bentuk, yaitu: 

A. One-to-one Relationship 

Hubungan antar tabel pertama dengan tabel kedua adalah satu berbanding 

satu. Record dalam tabel pertama hanya memiliki satu record yang cocok pada 

tabel kedua. Hubungan satu ke satu ini digunakan untuk membuat satu tabel 

dengan banyak field.  

B.  One-to-many Relationship 

Hubungan antar tabel pertama dengan tabel kedua adalah satu berbanding 

banyak. Sejumlah record dalam tabel pertama juga memiliki lebih dari satu 

record yang cocok pada tabel kedua. 

C. Many-to-many Relationship 

Hubungan tabel pertama dengan tabel kedua adalah berbanding banyak. 

Sejumlah record dalam tabel pertama juga memiliki lebih dari satu record yang 

cocok pada tabel kedua. 

 

 Tipe Data 3.5.3

Menurut Madcoms (2013), tipe data digunakan untuk menentukan tipe 

data dari suatu field dalam sebuah tabel. 

Berikut adalah tabel yang berisi beberapa pilihan Data Tipe: 
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Tabel 3. 1 Tipe data yang digunakan Microsoft Access 

No Tipe Data Keterangan 

1. Short Text 
Untuk menerima data teks sampai 255 karakter yang 

terdiri dari huruf, angka, dan simbol grafik. 

2. Memo  
Kombinasi text dan number yang lebih panjang, 

lebih dari 65.535 karakter. 

3. Number  

Untuk menerima digit, tanda minus, dan titik 

desimal. Tipe dala number mempunyai 5 pilihan 

ukuran bilangan dan jumlah digit tertentu. 

4. Date/Time 
Untuk menerima data tanggal dan waktu, serta nilai 

tahun dimulai tahun 100 sampai dengan tahun 9999. 

5. Currency 

Untuk menerima data digit, tanda minus dan tanda 

titik desimal dengan tingkat ketepatan 15 digit 

desimal disebelah kiri tanda titik desimal dan 4 digit 

di sebelah kanan tanda titik desimal. 

6. Auto Number 

Untuk menampilkan nomor dengan urutan otomatis, 

yaitu berupa data angka milai dari 1 dengan nilai 

selisih 1. 

7. Yes/No 
Tipe ini untuk menerima salah satu data dari dua 

nilai, yaitu Yes/No, True/False, atau on/Off. 

8.  Ole Object 

Untuk menerima data berupa objek grafik, 

spreadsheet, foto digital, rekaman suara, atau video 

yang dapat diambil dari program lain. Ukuran 

maksimal adalah 1 gigabyte. 

9. Hyperlink 

Untuk menerima data yang berupa teks yang 

berwarna dan bergaris bawah maupun grafik. 

Tipedata ini juga berhubungan dengan jaringan. 

10. Attachment 

Untuk menerima data yang berupa file gambar, 

spreadsheet, dokumen atau lampiran, grafik dan tipe 

file lainnya. 

11. Calculated 
Untuk menerima data yang berupa kalkulasi atau 

perhitungan. 
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No Tipe Data Keterangan 

12. Lookup wizard 

Untuk menampilkan satu dari beberapa tipe data yang 

ada dalam suatu daftar. Data tersebut dapat diambil 

dari tabel maupun query yang ada. 

Sumber: (Madcom, 2013) 

 

3.6 Pengenalan Microsoft Access 

Menurut Anggawirya (2010), Microsoft Access 2010 adalah fasilitas dari 

Microsoft Office untuk membuat aplikasi database. Microsoft Access 2010 

memiliki interface yang dapat membantu pengguna dalam menjalankan Microsoft 

Access, diantaranya: 

A. Backstage View 

Jendela Backstage View tampil ketika kita menjalankan Microsoft Access 

2010 dari menu start atau shortcut di dekstop. Fitur ini memudahkan dalam 

menentukan langkah awal pembuatan database. 

B. Ribbon 

Ribbon adalah area standart Microsoft Access 2010 yang berada diatas 

jendela program tempat memilih perintah-perintah. Fitur ini mengelompokkan 

perintah-perintah sejenis kedalam tab-tab tersendiri, sehingga memudahkan dalam 

mencari perintah-perintah yang akan digunakan. Contoh, jika ingin membuat 

tabel, form, report baru kita dapat menemukannya pada tab create.  

C. Navigation Pane 

Navigation Pane terletak di kiri, digunakan untuk menampilkan objek 

database seperti table, query, form, report, macro, dan module. Dengan 

navigation pane, pengguna tidak akan bingung ketika membuat tabel, form, atau 
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lainnya dalam jumlah besar. Pada navigation pane pengguna dapat menampilkan 

objek yang dibutuhkan saja.  

 

3.6.1 Menjalankan Microsoft Access  

Menurut Blee (2011), dalam menjalankan Microsoft Access 2010 terdapat 

beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Klik tombol Start pilih menu All Programs pilih Microsoft Office 

kemudian pilih Microsoft Access 2010. 

2. Setelah itu tampil awal jendela Access 2010 berupa tombol-tombol 

perintah yang berada pada Backstage View. 

3. Pada halaman Backstage View dapat memilih beberapa pilihan, yaitu : 

membuat database menggunakan template, membuat database 

menggunakan blank database, atau membuka database yang sudah dibuat 

sebelumnya. 

4. Setelah dari Backstage View kemudian klik tombol Create hingga tampilan 

lembar kerja Microsoft Access muncul. 

 

 Membuat Tabel 3.5.2

Menurut Blee (2011), tabel merupakan media input yang akan dijadikan 

dasar dalam pembuatan objek lain. Tabel terdiri dari dua bagian, yaitu Field dan 

Record. Field merupakan tempat data atau informasi dalam kelompok sejenis 

yang diinputkan pada bagian kolom tabel. Sedangkan Record merupakan 

kumpulan dari field yang saling terintegrasi dan tersimpan dalam bentuk baris dan 

kolom pada tabel. Pembuatan tabel pada Microsoft Access dapat dilakukan dengan 
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dua cara, yaitu membuat tabel dengan perintah datasheet view atau dengan 

perintah design view. 

a. Perintah Datasheet View 

Datasheet view merupakan sebuah lembar kerja database yang 

ditampilkan secara default oleh Microsoft Access. Langkah membuat tabel 

pada Datasheet View adalah : 

1. Kilk Create pada tab File sehingga jendela Datasheet View Tampil. 

2. Masukkan data inputan pada tiap-tiap field. 

3. Untuk berpindah antar field, tekan tombol Tab pada keyboard atau panah 

kanan pada keyboard. 

4. Secara default, judul per kolom diberi nama Field1, Field2, dan seterusnya 

sesuai dengan jumlah kolom yang akan diisi dengan data inputan. 

5. Untuk mengganti judul per kolom, klik dua kali pada field yang akan 

diubah namanya atau klik kanan Rename Field. 

6. Selanjutnya simpan tabel yang telah dibuat dengan klik tombol Save pada 

tab File. 

7. Pada kotak dialog Save As yang tampil, ketikkan nama tabel pada bagian 

kolom yang telah disediakan dan diakhiri dengan klik tombol OK.  

b. Perintah Design View 

Langkah untuk membuat tabel dengan perintah Design View adalah : 

1. Klik pada tab Create, kemudian klik tombol Table Design pada grup 

tables sehingga ditampilkan jendela Design View. 

2. Lengkapi beberapa pengaturan berikut: 

a. Field Name, isi dengan nama field yang akan dibuat. 

b. Data Type, tentukan tipe dari data yang akan diinputkan. 
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c. Description, isikan keterangan mengenai nama field tersebut. 

3. Setelah mengisi semua ketentuan yang terdapat pada jendela Design View, 

simpanlah tabel dengan klik tombol save yang terletak pada Quick Access 

Toolbar atau Ctrl+S. 

4. Selanjutnya, pada kotak dialog Save As yang tampil, ketikkan nama tabel 

pada kolom yang telah tersedia. 

5. Setelah itu tutuplah jendela Design View untuk mengakhiri proses 

pembuatan tabel dengan tombol Ctrl+F4. 

6. Jika tampil kotak dialog konfirmasi pemasangan Primary Key, maka pilih 

Yes untuk memasang Primary Key atau No untuk tidak memasangnya. 

 

 Memasang Primary Key 3.5.3

Menurut Blee (2011), Primary Key merupakan sebuah field yang 

digunakan sebagai field kunci dalam pengurutan data pada sebuah tabel. Berikut 

ini langkah-langkah untuk memasang primary key: 

1. Aktifkan pada jendela design view tabel, kemudian pilih field yang akan 

digunakan sebagai filed primary key. 

2. Klik tombol Primary Key pada tab Table Tools Design grup Tools. 

3. Setelah itu pada bagian Selector Row dari field yang digunakan sebagai 

primary key akan tampil ikon primary key yang berbentuk kunci. 

 

 Membuat Query 3.5.4

Menurut Blee (2011), Query pada Access digunakan untuk memanipulasi 

serta mengendalikan manipulasi data, record, dan field melalui suatu bahasa. 

Bahasa yang digunakan terkenal dengan nama Structured Query Language (SQL). 
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Ada beberapa macam query yang terdapat pada Access, diantaranya adalah: 

1. Select Query 

Select query mengambil data dari satu tabel atau lebih menggunakan suatu 

kriteria tertentu kemudian menampilkannya. 

2. Parameter Query 

Merupakan query yang jika dijalankan menampilkan kotak dialog yang 

menanyakan informasi yang akan digunkan sebagai kriteria untuk 

mengambil data atau suatu nilai yang ingin disampaikan ke dalam suatu 

field. 

3. Crosstab Query 

Menampilkan nilai-nilai yang telah diolah (jumlah total, jumlah nilai, dan 

rata-rata) dari suatu filed dalam tabel dan mengelompokkannya ke dalam 

satu kelompok fakta yang didaftarkan pada bagian kiri datasheet. 

4. Action Query 

Merupakan query yang membuat perubahan terhadap satu atau beberapa 

record sekaligus. 

5. SQL Query 

Merupakan query yang dibuat menggunakan sintaks SQL. 

Menurut Blee (2011), untuk membuat sebuah query dengan query design, 

gunakan langkah berikut: 

1. Klik tombol Query Design yang terdapat pada tab Create grup Queries.  

2. Perintah di atas untuk menampilkan lembar kerja query dan kotak dialog 

Show Table. 
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Gambar 3. 1 Kotak Dialog Show Table Pada Jendela Query 

Pada kotak dialog show tabel terdapat tiga buah tabulasi, yaitu: 

a. Tabels  : untuk menampilkan daftar nama tabel 

b. Queries  : untuk menampilkan daftar nama query 

c. Both  : untuk menampilkan daftar nama tabel dan query. 

3. Tambahkan tabel atau query pada jendela query dengan memilih nama 

tabel atau query kemudian klik tombol Add. 

4. Setelah itu klik tombol Close untuk menutup kotak dialog Show Table. 

5. Masukkan nama-nama field yang akan digunakan dalam query dengan 

melakukan salah satu perintah pilih nama field pada baris field di kisi QBE 

(Query By Example). Kisi QBE terdapat pada bagian bagian bawah dari 

lembar kerja design sebuah query dan terdiri dari beberapa bagian, yaitu : 

a. Tabel  : menampilkan nama tabel sebagai sumber data dari query. 

b. Sort  : melakukan pengurutan data. 

c. Show  : menampilakn atau menyembunyikan field-field. 

d. Criteria  : memasukkan kriteria dari suatu data yang ingin    

ditampilkan. 

6. Setelah itu untuk menampilkan hasil dari query dengan menggunakan 

perintah  klik tombol Run pada tab Design  grup Result.                 
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7. Simpan query yang telah dibuat dengan cara klik tombol Save pada Quick 

Access Toolbar sehinhgga akan ditampilkan kotak dialog Save As. 

8. Ketik nama query pada bagian Query Name, kemudian klik OK. 

 

 Mendesain Form 3.5.5

Menurut Blee (2011), form merupakan media input data dengan tampilan 

yang lebih menarik dan dapat dimodifikasi, serta dapat juga diberi objek atau 

kontrol. Sehingga dalam melakukan input data, selain melalui tabel juga dapat 

menginputkan data melalui form. Ada beberapa acara untuk membuat form, antara 

lain: tombol form, form design, blank form, form wizard, dan more form. Berikut 

ini lngkah-langkah membuat form dengan form wizard, yaitu: 

1. Pada tab Create grup Forms, klik tombol Form Wizard sehingga 

ditampilkan kotak dialog Frorm Wizard. 

2. Tentukan nama tabel atau query yang digunakan sebagai sumber data pada 

kolom Tables atau Query. 

3. Pilih field-field yang akan ditampilkan dalam form dengan menggunakan 

tombol-tombol Navigasi yang telah tersedia, kemudian klik Next untuk 

melanjutkan proses. 

4. Langkah selanjutnya menentukan layout atau bentuk form, selanjutnya klik 

Next. 

5. Selanjutnya diminta untuk mengetikan nama form. Pada kondisi default, 

Microsoft Access akan memberi nama form berdasarkan nama tabel atau 

query yang digunakan sebagai sumber data. 

6. Tentukan metode yang digunakan untuk menampilkan  hasil form dengan 

pilihan: 
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a. Open the form to view or enter information : Microsoft Access langsung 

menampilkan hasil pembentukan form. 

b. Modify the form’s design : Microsoft Access akan menampilkan lembar 

kerja design di mana dapat melakukan modifikasi pada form sebelum 

melihat hasilnya. 

7. Akhiri dengan klik tombol finish.  


