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ABSTRAK 

Arsip sebagai pusat ingatan dari setiap organsasi. Apabila arsip yang dimiliki oleh 
organisasi kurang baik dalam proses pengelolaannya, maka akan mempengaruhi 
tingkat reputasi suatu organisasi, sehingga yang bersangkutan akan mengalami 
hambatan dalam pencapaian tujuan. Kegagalan yang terjadi dalam sistem temu 
kembali informasi, berkaitan dengan kriteria kerja perolehan dan ketepatan. 
Kegagalan terjadi karena kekeliruan dalam sebuah penelusuran untuk mengetahui 
kesesuaian menghasilkan dokumen. Selain itu mengenai deskripsi isi yang kurang 
spesifik, kurang keluasan, tidak lengkap dalam pencantuman kosep penting atau 
penggunaan istilah yang kurang tepat akan menghasilkan yang kurang sesuai. 
Sedangkan dalam susunan penelusuran akan mempengaruhi perolehan bilamana 
susunan tersebut tidak dapat meliputi semua aspek dari pertanyaan atau bila 
dirumuskan terlalu spesifik atau terlalu luas. Hasil yang nanti didapatkan 
dokumen tidak cukup memuaskan permintaan. Maka akan terjadi sebaliknya 
apabila susunan penelusuran tidak spesifik atau terlalu luas, menggunakan istilah 
yang tidak memuaskan atau kombinasi istilah yang kurang bagus bila penelusuran 
keliru maka hasil ketetapan buruk. Oleh sebab itu dalam penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi temu kembali 
informasi pada kearsipan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan lokasi penelitian 
di Kearsipan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Metode 
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 
sampel sebanyak 40 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi 
sistem temu kembali pada kearsipan untuk  kriteria evaluasi dengan indikator 
recall and precision sebesar 4,11 masuk dalam kategori baik, indikator respon 
waktu sebesar 3,99 masuk dalam kategori baik, indikator segi penggunaan sebesar 
4,09 masuk dalam kategori baik, indikator segi penyajian sebesar 4,28 masuk 
dalam ketegori sangat baik, serta untuk indikator cakupan koleksi sebesar 3,94 
masuk dalam kategori baik. 
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