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BAB II 

LITERATUR 

 

2.1.  Sistem Informasi 

Penyusunan dokumen dilakukan dengan tujuan agar mudah ditemukan 

kembali saat proses pencarian informasi, maka dari itu diperlukan adanya 

sistem penyimpanan arsip/dokumen yang baik. Sistem adalah suatu entity 

yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk 

mencapai tujuan (Ali Masjono Mukhtar, 1999: 2). Sedangkan sistem 

informasi dapat diartikan sebagai suatu pengorganisasian peralatan untuk 

mengumpulkan, menginput, memproses, menyimpan, mengatur, mengontrol 

dan melaporkan informasi untuk pencapaian tujuan (Ali Masjono Mukhtar, 

1999: 3).  

Tujuan dari sistem informasi adalah mengubah data menjadi informasi 

yang berguna bagi pengambil keputusan. Informasi yaitu data yang telah 

diolah dan disampaikan kepada orang lain sehingga menimbulkan perubahan 

(Ali Masjono Mukhtar, 1999: 4).  

Agar suatu informasi dapat berguna haruslah memiliki karakteristik sebagai 

berikut ini (Ali Masjono Mukhtar, 1999: 4):   
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1. Realiable (dapat dipercaya). Informasi haruslah bebas dari suatu 

kesalahan dan haruslah akurat dalam mempresentasikan suatu kejadian 

atau kerugian dari suatu organisasi. 

2. Relevan (cocok atau sesuai). Informasi yang relevan harus memberikan 

arti kepada pembuat keputusan. Informasi ini bisa mengurangi 

ketidakpastian dan bisa meningkatkan nilai dari suatu keputusan. 

3. Timely (tepat wktu). Informasi yang disajikan tepat pada saat dibutuhkan 

dan bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan. 

4. Complete (lengkap). Informasi yang disajikan termasuk di dalamnnya 

semua data-data yang relevan dan tidak mengabaikan kepentingan yang 

diharapkan oleh pembuat keputusan. 

5. Understanding (dimengerti). Informasi yang disajikan hendaknya dalam 

bentuk yang mudah dimengerti oleh si pembuat keputusan. 

2.2. Arsip 

2.2.1. Pengertian Arsip 

Arsip merupakan salah satu produk kerja kantor (office work). 

Produk pekerjaan kantor (office work) lainnya, ialah: formulir, surat, 

laporan (Drs.Ig Wursanto, 1991: 11).  
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Arsip menurut Sulistyo-Basuki adalah informasi terekam yang 

disimpan secara permanen (Sulistyo-Basuki, 2003: 6). 

Atas dasar pengertian diatas menurut saya arsip adalah surat-surat, 

catatan, kwitansi, pembukuan, foto, bagan organisasi dan sebagainya. 

Pengertian arsip mengandung beberapa macam pengertian, tergantung 

pada segi peninjauannya. Di bawah ini adalah contoh pengertian arsip 

dari berbagai sumber sebagai berikut (Drs.Ig Wursanto, 1991: 13) :  

2.2.1.1.  Pengertian Arsip Menurut Kamus/Ensiklopedi 

a. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, arsip adalah simpanan 

surat-surat penting.  

b. Menurut Kamus Administrasi Perkantoran, arsip adalah kumpulan 

warkat yang disimpan secara teratur berencana karena mempunyai 

suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan 

kembali. 

c. Dalam Buku “ Ensiklopedi Populer untuk Remaja”, arrsip 

diartikan sebagai kumpulan dokumen, tulisan, atau gambar-

gambar yang disimpan untuk tujuan ilmiah dan praktis. 
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2.2.1.2.  Pengertian Arsip Menurut Asal Katanya  

Kata arsip berasal dari Bahasa Belanda yakni archief. Menurut 

Atmosudirdjo, (1982, 157-158), archief dalam bahasa belanda 

mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut (Drs.Ig Wursanto, 

1991: 14) :  

a. Tempat penyimpanan secara teratur bahan-bahan arsip: bahan-

bahan tertulis, piagam-piagam, surat-surat, keputusan-keputusan, 

akte-akte, daftar-daftar, dokumen-dokumen, peta-peta. 

b. Kumpulan teratur dari bahan-bahan kearsipan tersebut. 

c. Bahan-bahan yang harus diarsip itu sendiri. 

Dalam bahasa Inggris, arsip dinyatakan dengan istilah file, yang 

berasal dari bahasa latin filum yang berarti tali atau benang. Karena 

pada awalnya orang-orang inggris menyatukan warkat dengan cara 

mengikatnya dengan tali atau benang. Istilah lain untuk arsip adalah 

records. Atmosudirdjo, memberikan pengertian file dan records 

sebagai berikut :  

Records adalah setiap lembaran dalam bentuk maupun dalam 

wujud apa pun yang berisi informasi atau keterangan untuk disimpan 

sebagai bahan pembuktian atau pertanggungjawaban atas suatu 
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peristiwa atu kejadian. Records merupakan Arsip dinamis yang 

diciptakan sebagai arsip terekam, termasuk didalamnya adalah data 

dalam sistem komputer, yang dibuat atau diterima oleh badan 

korporasi atau perorangan dalam transaksi kegiatan atau melakukan 

tindakan sebagai bukti dari aktivitas tersebut. Arsip dinamis yang 

menunjang disimpan sebagai bukti atas aktivitas yang telah 

dilaksanakan.  

Sedangkan File berarti wadah, tempat, alat atau suatu sarana yang 

dipakai untuk menyimpan surat-surat secara teratur; dan dapat pula 

berarti bahan-bahan keterangan dalam bentuk maupun wujud apapun 

yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian terhadap suatu 

peristiwa atau kejadian. 

2.2.1.3.  Pengertian Arsip Menurut Lembaga Administrasi Negara 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) memberikan rumusan arsip 

sebagai berikut: Arsip adalah segala kertas naskah, buku, foto, film, 

microfilm, rekaman suara, gambar peta, bagan atau dokumen-

dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya, aslinya atau 

salinannya, serta dengan segala penciptaannnya, dan yang dihasilkan 

atau diterima oleh suatu badan, sebagai bukti atas tujuan, organisasi, 

fungsi-fungsi, kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, prosedur-
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prosedur, pekerjaan-pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan pemerintah 

yang lain, atau karena pentingnya informasi yang terkandung 

didalamnya (Drs.Ig Wursanto, 1991: 18). 

2.2.2. Penggolongan Arsip Menurut Nilai Kegunaannya. 

Suatu arsip kemungkinan mempunyai beberapa nilai kegunaan. 

Milton Reitzfeld mengemukaan bahwa suatu arsip mempunyai 7 nilai 

sebagai berikut: 

a. Nilai-nilai kegunaan administrative (values for administrative use) 

b. Nilai-nilai kegunaan hukum (values for legal use) 

c. Nilai-nilai kegunaan keuangan (values for fiscal use) 

d. Nilai-nilai kegunaan untuk kebijaksanaan (values for policy use) 

e. Nilai-nilai kegunaan untuk pelaksanaan kegiatan (values for 

operating use) 

f. Nilai-nilai kegunaan untuk sejarah  (values for historical use) 

g. Nilai-nilai kegunaan untuk penelitian (values for Research) 

Dua lagi nilai arsip yang belum disebutkan, ialah arsip yang 

mempunyai nilai informasi dan arsip yang mempunyai nilai 

dokumentasi. Suatu arsip dapat mempunyai satu macam nilai 
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kegunaan saja atau lebih. Pada dasarnya setiap arsip mempunyai nilai 

informasi, hanya nilai informasinya yang berbeda-beda, yaitu 

informasi yang mempunyai nilai noon esensial, diperlukan, penting, 

dan vital. 

Seperti arsip Koran Suara Merdeka yang mempunyai lebih dari satu 

nilai kegunaan. Arsip Koran Suara Merdeka Mempunyai nilai 

informasi, nilai kegunaan sejarah, dan nilai dokumentasi. Nilai 

informasi yaitu arsip yang mempunyai nilai sebagai bahan informasi 

atau pemberitahuan, misalnya: iklan, berita, kabar duka, peristiwa dan 

lain-lain. Nilai kegunaan sejarah yaitu arsip yang dapat 

menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa pada masa lampau, 

misalnya: gambar atau foto-foto beserta keterangan terjadinya suatu 

peristiwa. Nilai dokumentasi yaitu arsip vital yang mempunyai 

kegunaan sebagai alat pengingat untuk selama-lamanya; seperti arsip 

yang disimpan di Arsip Nasional pada umumnya mempunyai nilai 

dokumentasi. 

2.2.3. Sistem Penyimpanan Arsip di Depo Arsip Koran Suara Merdeka 

Secara garis besar sistem penyimpanan di Depo Arsip Koran Suara 

Merdeka dibagi menjadi dua, yaitu : 
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2.2.3.1.  Sistem Manual  

Yang disebut sistem manual ini merupakan cara penyimpanan arsip 

cetak yang dibendel dalam kurun satu bulan mulai tahun 1950 sampai 

saat ini.  

2.2.3.2.  Sistem Digital atau Reprografi 

Sistem digital ini sudah langsung dilakukan oleh bagian 

penyimpanan dalam bnetuk PDF dari hasil pra cetak akhir atau layout 

yang disimpan kedalam CD ataupun file database mulai tahun 2000 

sampai sekarang (mekipun penyimpanan secara manual masih tetap 

dilakukan sampai saat ini). Adapun untuk tahun-tahun sebelum 2000 

(dari awal cetak tahun 1950-2000 dilakukan reprografi dari arsip 

manual yang telah dibendel tiap bulannya).  

Arsip sebagai suatu dokumen dapat rusak ataupun hilang baik 

secara fisik maupun informasinya hanya karena sering digunakan. 

Untuk itu agar dokumen dapat tetap awet dan tidak mudah rusak maka 

perludilakukan sebuah tindakan preventif dengan tujuan untuk 

memberikan pemeliharaan terhadap arsip atau dokumen.  

Langkah preventif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan 

pembuatan duplikat terhadap arsip atau dokumen aslinya, dan atau 

melakukan pengalihan media cetak kedalam media elektronik, 
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(microfilm atau compact disk). Program inilah yang disebut sebagai 

alih media. Reprografi merupakan progam alih media dengan 

melakukan pengalihan dari media cetak kedalam media elektronik 

melalui proses fotografi dan disimpan kedalam microfilm, compact 

disk, flash disk, hard disk, atau media penyimpanan lainnya. 

Reprografi menurut ibu Utami (Sumber: Depo Arsip Suara 

Merdeka) adalah proses alih media dari bentuk cetak ke bentuk digital 

melalui proses fotografi. Pada umumnya semua hasil karya fotografi 

dikerjakan dengan kamera, dan kebanyakan kamera memiliki cara 

kerja yang sama dengan cara kerja mata manusia.  
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2.2.3.2.1. Alat-alat Reprografi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pengambil gambar 

di Depo Arsip Koran Suara Merdeka (Mas Anton) diperoleh 

informasi bahwa alat-alat yang digunakan dalam proses digitalisasi 

sebagai berikut yang didukung dengan penjelasan materi dari 

Yulius Widi Nugroho (2011: 78-89) : 

1. Kamera Digital SLR/ Range Finder, merupakan kamera 

professional yang pengembangannya berbasis pada kamera 

analog dengan media perekamannya diganti dengan media 

digital. 

2. Lensa kid atau lensa normal adalah sebuah lensa yang 

memetakan citra yang tampak seperti perspektif pandangan 

normal mata manusia. Gambaran perspektif tersebut didapat 

karena panjang focus lensa sebanding dengan jarak diagonal 

bidang fokal dengan sudut pandang diagonal sekitar 53 derajat. 

Lensa ini juga biasa disebut dengan prime lens yang dapat 

menghasilkan gambar yang lebih tajam dari lensa-lensa yang 

lain.  

3. Electronic Flash Head atau yang sering disebut dengan lampu 

flash adalah lampu yang menyalurkan gas seketika dan 

memproduksi cahaya berdurasi singkat atau kilat. 



19 

 

4. Kabel Sinkron, Triger, dan receiver yang berfungsi sebagai 

pemicu agar lampu flash menyala saat tombol rana pada kemera 

ditekan. 

5. Silver Umbrella, payung jenis ini mempunyai dua permukaan, 

bagian dalam berwarna silver untuk memantulkan cahaya dan 

bagian luar yang berwarna hitam untuk menampung cahaya agar 

tidak tembus cahaya.  

6. CF/SD card digunakan untuk menampung atau memuat file yang 

dihasilkan oleh jepretan kamera. 

7. Card reader digunakan untuk mentrasfer file dari CF / SD card 

kedalam computer. 

8. Komputer digunakan untuk mengolah data yang sudah berubah 

menjadi soft copy/ file untuk kemudian diedit dan disimpan 

kedalam CD/ hard disk eksternal. 

9. CD merupakan tempat penyimpanan data yang berbentuk 

kepingan tipis dan mampu memuat file dalam jumlah yang 

cukup besar sehingga file dapat disimpan lebih ringkas. 

 

2.2.3.2.2. Proses Reprografi 

Berikut ini adalah proses reprografi yang dilakukan di Depo 

Arsip Koran Suara Merdeka, Arsip Koran cetak yang telah dibendel 

disiapkan terlebih dahulu, kemudian difoto dengan menggunakan 
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kamera digital SLR yang dilengkapi dengan pencahayaan yang 

dibantu dengan peralatan studio berupa lampu flash, trigger, kabel 

singkron, receiver dan silver umbrella. Selanjutnya disimpan di 

dalam CF kemudian ditransfer ke dalam computer melalui kabel 

data atau Card Reader untuk selanjutnya diolah atau dicroping agar 

rapi, baru kemudian disimpan ulang ke dalam CD, Microfilm dan 

Hard Disk Eksternal. 

Microfilm sebagai alih media dokumen atau arsip apabila dilihat 

dari sisi pemakaiannya memang kurang praktis bila dibandingkan 

dengan dokumen yang dicetak dengan media kertas karena untuk 

membacanya harus menggunakan alat baca sehingga mengurangi 

kebebasan baik dalam posisi duduk ataupun jumlah alat baca yang 

tersedia. Untuk dapat membaca dengan leluasa maka dokumen 

tersebut harus dicetak dalam media kertas. 

CD-ROM merupakan media optic pengembangan dari compact 

music disk (CMD). Teknologi yang digunakan adalah teknologi 

laser dalam proses perekaman dan pembacaan media optic tersebut. 
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2.3. Temu Kembali Informasi 

2.3.1. Pengertian Temu Kembali Informasi  

Sistem Temu Kembali Informasi (Information Retrieval System – 

IRS) merupakan salah satu tipe sistem informasi. Selain Sistem Temu 

Kembali Informasi, kita kenal beberapa sistem informasi yang lain 

seperti Sistem Manajemen Basis Data (Data Base Management System 

– DBMS), Sistem Informasi Manajemen (Management Information 

System – MIS), Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System 

– DSS) dan Sistem Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligent System – 

AI).  

Sistem Temu Kembali Informasi merupakan sistem yang berfungsi 

untuk menemukan informasi yang relevan dengan kebutuhan pemakai. 

Salah satu hal yang perlu diingat adalah bahwa informasi yang diproses 

terkandung dalam sebuah dokumen yang bersifat tekstual. Dalam 

konteks ini, temu kembali informasi berkaitan dengan representasi, 

penyimpanan, dan akses terhadap dokumen representasi dokumen. 

Dokumen yang ditemukan tidak dapat dipastikan apakah relevan dengan 

kebutuhan informasi pengguna yang dinyatakan dalam query. Pengguna 

Sistem Temu Kembali informasi sangat bervariasi dengan kebutuhan 

informasi yang berbeda-beda. 
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2.3.2. Tujuan dan Fungsi Sistem Temu Kembali Informasi 

Sistem Temu Kembali Informasi didisain untuk menemukan 

dokumen atau informasi yang diperlukan oleh masyarakat pengguna. 

Sistem Temu Kembali Informasi bertujuan untuk menjembatani 

kebutuhan informasi pengguna dengan sumber informasi yang tersedia 

dalam situasi seperti dikemukakan oleh Belkin (1980) sebagai berikut: 

1. Penulis mempresentasikan sekumpulan ide dalam sebuah dokumen 

menggunakan sekumpulan konsep. 

2. Terdapat beberapa pengguna yang memerlukan ide yang 

dikemukakan oleh penulis tersebut, tapi mereka tidak dapat 

mengidentifikasikan dan menemukannya dengan baik. 

3. Sistem temu kembali informasi bertujuan untuk mempertemukan 

ide yang dikemukakan oleh penulis dalam dokumen dengan 

kebutuhan informasi pengguna yang dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan (query). 

Berkaitan dengan sumber informasi di satu sisi dan kebutuhan 

informasi pengguna di sisi yang lain, Sistem Temu Kembali Informasi 

berperan untuk: 
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1. Menganalisis isi sumber informasi dan pertanyaan pengguna. 

2. Mempertemukan pertanyaan pengguna dengan sumber informasi 

untuk mendapatkan dokumen yang relevan. 

Adapun fungsi utama Sistem Temu Kembali Informasi seperti 

dikemukakan oleh Lancaster dan Kent adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi sumber informasi yang relevan dengan minat 

masyarakat pengguna yang ditargetkan. 

2. Menganalisis isi sumber informasi (dokumen) 

3. Merepresentasikan isi sumber informasi dengan cara tertentu yang 

memungkinkan untuk dipertemukan dengan pertanyaan (query) 

pengguna. 

4. Merepresentasikan pertanyaan (query) pengguna dengan cara 

tertentu yang memungkinkan untuk dipertemukan sumber informasi 

yang terdapat dalam basis data. 

5. Mempertemukan pernyataan pencarian dengan data yang tersimpan 

dalam basis data. 

6. Menemu-kembalikan informasi yang relevan. 
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7. Menyempurnakan unjuk kerja sistem berdasarkan umpan balik yang 

diberikan oleh pengguna. 

Menurut Lancaster (1979, 5-7) Sistem Temu Kembali Informasi 

terdiri dari 6 (enam) subsistem, yaitu: 

1. Subsistem dokumen 

2. Subsistem pengindeksan 

3. Subsistem Kosa Kata 

4. Subsistem Pencarian 

5. Subsistem Antarmuka pengguna-sistem 

6. Subsistem Penyesuaian 

Dokumen sebagai objek data dalam Sistem Temu Kembali 

Informasi merupakan sumber informasi. Dokumen biasanya 

dinyatakan dalam bentuk indeks atau kata kunci. Kata kunci dapat 

diekstrak secara langsung dari teks dokumen atau ditentukan secara 

khusus oleh spesialis subjek dalam proses pengindeksan yang pada 

dasarnya terdiri dari proses analisis dan representasi dokumen.  

Pengindeksan dilakukan dengan menggunakan sistem pengindeksan 

tertentu, yaitu himpunan kosa kata yang dapat dijadikan sebagai 
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bahasa indeks sehingga diperoleh informasi yang terorganisasi. 

Sementara itu, pencarian diawali dengan adanya kebutuhan informasi 

pengguna.  

Dalam hal ini Sistem Temu Kembali Informasi berfungsi untuk 

menganalisis pertanyaan (query) pengguna yang merupakan 

representasi dari kebutuhan informasi untuk mendapatkan pernyataan-

pernyataan pencarian yang tepat. Selanjutnya pernyataan-pernyataan 

pencarian tersebut dipertemukan dengan informasi yang telah 

terorganisasi dengan suatu fungsi penyesuaian (matching function) 

tertentu sehingga ditemukan dokumen atau sekumpulan dokumen. 

Indeks diperlukan sebagai sarana penelusuran sehingga lebih mudah 

dan efisien dalam proses pencarian informasi baik yang berupa 

artikel/berita yang diperlukan oleh pemakai. Friedman (1942:6) 

menyebutkan fungsi indeks surat kabar yaitu: 

1. Menyediakan kunci yang cepat dan tepat kepada opini masa kini, 

peristiwa-peristiwa dan waktu terjadinya peristiwa. 

2. Menyediakan fakta-fakta spesifik mencakup setiap aspek kehidupan 

manusia dengan cepat. 

3. Menghemat waktu penelitian. 

4. Menghemat pemakaian atau mengurangi kerusakan surat kabar 

terjilid atau koleksi mikro surat kabar. Hal ini tentunya juga berlaku 

dalam pemeliharaan arsip Koran Suara Merdeka. 
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Kegunaan  indeks artikel surat kabar ialah menghemat waktu, 

tenaga, biaya dan mengurangi kerusakan koleksi arsip Koran Suara 

Merdeka. Untuk proses penemuannya, perlu dibuatkan indeks untuk 

tiap berkas Koran yang berisi (Ibu Utami, Depo Arsip Suara Merdeka): 

1. Judul artikel, berita, ulasan, tajuk 

2. Nama penulis 

3. Judul surat kabar 

4. Tanggal, bulan dan tahun terbit 

5. Halaman pada berkas Koran Suara Merdeka. 

 


