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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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ABSTRACT 

Archives as the center of memory of every organ. If the archives owned by the 

organization is not good in the process of management, it will affect the health level of an 

organization, so that will happen will hamper the obstacles in the goal. Failures that 

occur in information retrieval systems, relationships with work criteria and precision. 

Failure due to a mistake in a search to find out the suitability of the document. In 

addition to the description of the content that is less specific, less extensive, incomplete in 

the inclusion of important kosep or the use of less precise terms will be less appropriate 

results. While in the order of search will not be able to add all aspects of the question or 

if it is too specific or too broad. The results of which there will not be enough documents 

to satisfy the request. Then it would be the opposite way of choosing not specific or too 



broad, using terms that are not satisfactory or a combination of terms that are less good 

if the result is wrong then the result of bad provision. Therefore, in this research is done 

with the aim to know how the process of retrieval of information on the archives at the 

Institute of Technology Sepuluh Nopember Surabaya. This research uses descriptive 

quantitative method with research location at Archives Institute of Technology Sepuluh 

Nopember Surabaya. Sampling method using purposive sampling technique with the 

number of samples counted 40 respondents. The result of the research shows that the 

retrieval system on archives for the assessment criteria with the recall indicator and the 

accuracy of 4.11 are included in the good category, the time response indicator of 3.99 is 

included in either category, 4.09 in terms of use, The serving aspect of 4.28 comes in very 

good category, and for the indicator is limited to 3.94 is good. 

Keywords: Archive, information retrieval, failure, evaluation criteria 

  

PENDAHULUAN  

 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. Informasi yang diperlukan melalui arsip, dapat menghindari 

kesalahan komunikasi, mencegah duplikasi pekerjaan dan membantu mencapai efisiensi 

kerja. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, maka arsip memiliki artian tersendiri untuk 

menyusun rencana program pelaksanaan kegiatan. Karena arsip dapat mengetahui 

berbagai macam informasi yang sudah dimiliki, sehingga dapat ditentukan sasaran yang 

akan dicapai, dengan menggunakan potensi yang ada secara maksimal. Sehingga maksud 

dari arsip merupakan sumber ingatan bagi suatu organisasi, karena dapat menampung 

beraneka ragam informasi. 

Suatu organisasi yang tidak memiliki kearsipan yang efisien akan sulit menemukan 

informasi yang telah disimpan, dan nantinya dapat menghambat pada tahapan proses 

selanjutnya. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi dalam proses pengambilan 

keputusan, yakni menghimpun informasi, mencatat dan mengklasifikasi informasi, 

menginterpretasi informasi, mengelola informasi, menyimpan dan mengambil kembali 

informasi dari tempat penyimpanannya, mendistribudikan informasi dan ketetapan 

penggunaan informasi. Hal tersebut dirasakan memiliki kelebihan, karena dalam usaha 

untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan informasi yang lengkap, guna mengatasi 

hambatan sehingga dapat dicapai kelancaran pelaksanaan tugas. Informasi yang terus 

berkembang perlu dicatat dengan baik, rapih dan sistematis di dalam kertas, disket atau 

alat lainnya sesuai kebutuhan, baik dalam bentuk surat, laporan atau bentuk lainnya. 

Sehingga dapat dipersiapkan informasi yang lengkap dan bermanfaat. 

Ditinjau dari segi waktu, efektivitas pengambilan keputusan sangat terganggu pada 

cepat atau lambatnya pengambilan informasi dari tempat penyimpanan. Di sinilah letak 

eratnya hubungan antara sistem penyimpan informasi dengan teknik penemuan kembali 

informasi. Dengan sistem penyimpanan yang baik, maka akan mudah pula dapat 

diketahui dimana informasi yang dibutuhkan tersimpan. Oleh sebab itu seseorang yang 

bertanggung jawab atas penyimpanan informasi harus mengetahui informasi apa yang 

dibutuhkan oleh siapa, dan dibutuhkan atau digunakan dalam rangka apa. Sehingga 

dengan demikian, seharusnya tata cara penyimpanan arsip perlu dipahami oleh pihak 

dalam rangka penemuan kembali dengan cepat dan tepat terutama apabila informasi 

dibutuhkan dengan segera, maka dalam hal seperti itu, informasi akan selalu tersedia, 

walaupun petugas khusu arsip tidak ada ditempat. Tanpa adanya informasi yang tepat 



atau memenuhi syarat, maka akhirnya pimpinan akan menetapkan keputusan berdasarkan 

perkiraan saja, sehingga akan mengakibatkan tidak dapat dijaminnya ketepatan keputusan 

yang telah diambil. Keberhasilan kinerja sistem temu kembali informasi dilihat dari segi 

efektivitas serta efisiensi. Dari segi efektivitas melihat kinerja sistem, sedangkan efisiensi 

melihat dari fungsi waktu. Sedangkan untuk evaluasi yang merupakan perbandingan 

kinerja alternatif dengan maksud untuk mengetahui baik atau buruk dari sistem temu 

kembali untuk mencapai sasaran. Evaluasi dilakukan dengan cara uji terhadap sistem, 

menggunakan parameter sebagai kemampuan mengukur dari sebuah sistem temu 

kembali. Sadar ataupun tidak evaluasi berkaitan dengan kepuasan dari pengguna. 

Pemakai cenderung untuk meningkatkan hasil daripada bagaimana sistem temu kembali 

beroperasi. 

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. Bila penelusuran yang 

tidak menujukan  kesesuaian maka  proses  akan  terhenti. Situasi  yang  mengehendaki  

dokumen  relevan adalah dokumen yang berguna bagi pengguna dalam melakukan 

penelusuran. Evaluasi  dilakukan  untuk menjelaskan  mengenai sistem beroperasi atau 

untuk mengetahui fungsi pada tingkat efisiensi dan efektivitas tertentu. Hal tersebut 

terdapat pula di kerasipan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, dimana arsip-

arsip yang ada volumenya selalu saja bertambah mengakibatkan perlu dilakukan 

pengelolaan dengan baik. Dilakukan pengelolaan yang baik agar saat dokumen atau 

informasi tersebut dibutuhkan dengan mudah ditemukan kembali. Dengan seiring 

kemajuan teknologi kearsipan pun membuat sistem untuk mempermudah dalam efisiensi 

pekerjaan serta efektivitas waktu. Saat dokumen atau informasi tersebut diinput kedalam 

sistem tekologi baru yang mempermudah dalam bentuk akses dimana saja serta kapan 

saja dengan PC ataupun smartphone yang telah terhubung dengan jaringan internet. 

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. Sebaliknya bilamana deskriptor yang digunakan 

keliru maka hasilnya ialah ketepatan yang rendah. Hal tersebut juga terlihat pada sistem 

yang tersedia di kearsipan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, bilamana data 

atau informasi yang telah diinput dan admin kurang teliti dalam pencatuman atau terjadi 

kekeliruan maka mengakibatkan saat pada tampilan sistem (output) hasil permintaan 

pencarian menjadi rendah atau bahkan hasil pencarian tidak muncul. 

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. Sama hal 

yang pernah terjadi saat melakukan penelusuran yang dilakukan peneliti dengan 

menggunakan id pengguna untuk mencari data yang ada didalam sistem kearsipan Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember, saat melakukan pencarian permintaan dengan menuliskan 

query hasil yang didapatkan ada namun bukan hasil sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Temu kembali informasi dan temu kembali arsip memiliki persamaan dasar dalam 

langkah-langkah temu kembali informasi, namun tetap memiliki perbedaan dalam 

prosedur saat pengorganisasian yang spesifik. Sasaran utama dari temu kembali arsip 

adalah menyediakan akses cepat dengan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan 

serta tepat, membangun prosedur yang efesien juga efektif pada proses keluarnya arsip 

saat dibutuhkan dari tempat penyimpanan dan dapat mengendalikan dalam pengembalian 



arsip ke file tempat penyimpanan. Untuk dapat memberikan arsip tersebut diciptakan, unit 

bisnis lain yang berbeda dalam organisai tersebut atau pengguna diluar organisasi yang 

telah mendapatkan hak serta perizinan untuk mengakses. Tingkat intensitas dalam 

penemuan kembali arsip yang paling tinggi terjadi pada saat arsip disimpan di Unit Kerja 

atau Unit Pengolah. 

Sejak banyak organisasi yang menangani arsip dalam jumlah yang besar, sistem 

yang dimiliki sebaiknya mampu memastikan arsip-arsip tersebut ada dan nantinya dapat 

dengan mudah ditemukan kembali sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga dapat 

mendukung aktivitas dan pencapai dalam tujuan instansi atau perusahaan sesuai target 

yang telah ditentukan. Oleh karena itu, sebuah unit kearsipan perlu menerapkan prosedur 

temu kembali arsip. Berdasarkan fenomena yang ada, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan melakukan evaluasi pada sistem di kearsipan Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya yang nantinya informasi ini akan berguna bagi 

Kearsipan ITS surabaya dalam upaya evaluasi mengenai sistem kearsipan. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
Temu kembali atau temu balik informasi (information retrieval) sering digunakan 

dalam arti kegiatan pencarian atau penelusuran informasi. menurut Lancaster (1979) temu 

kembali informasi adalah proses penelususran koleksi dokumen (dalam arti seluas-

luasnya) untuk mengidentifikasi dokumen mengenai subyek tertentu.  

 Setiap sistem yang dirancang untuk keperluan kegiatan penelusuran informasi 

dapat disebut sebagai sistem temu kembali informasi. Ingwersen (1992) mengatakan 

bahwa sistem temu kembali informasi merupakan sistem yang dibangun melalui proses 

antara obyek sistem, sistem setting, dan situasi yang memungkinkan terjadinya 

penelusuran dan ditemukannya informasi potensial yang diingankan oleh penelusur 

informasi.
3 

 Sistem temu kembali informasi didesain untuk menentukan kembali dokumen 

atau informasi yang dibutuhkan oleh kelompok pemakai. Adanya sistem temu kembali 

informasi dengan demikian didesain tidak semata-mata didasarkan atas kebutuhan 

mengumpulkan dokumen atau informasi, akan tetapi juga upaya pengorganisasian 

dokumen atau informasi untuk disajikan dan diakses oleh pemakai secara mudah dan 

cepat.
4 

Untuk memudahkan pemahanam tentang information retrieval, Chu (2003) 

menguraikan komponen dasar dari sebuah sistem informasi, yaitu:  

a. Sebuah pangkalan data (data base) sebagai tempat meletakkan dan menyimpan 

wakil dari dokumen atau informasi. 

b. Sebuah mekanisme pencarian untuk menemukan apa yang sudah tersimpan di 

pangkalan data. 

c. Seperngkat bahasa pencarian, yaitu bahasa yang digunakan manusia pengguna 

sistem dan apa yang dikenali oleh mesin komputer yang ia gunakan. 

d. Sebuah anatar muka (interface) yaitu segala sesuatu yang terlihat, terdengar atau 

tersentuh oleh pengguna ketika dia melakukan pencarian informasi.  

Jadi, information retrieval menunjukan ke keseluruhan kegiatan yang meliputi 

pembuatan wakil informasi (representation), penyimpanan (storage), pengaturan 

(organization) sampai ke pengambilan (accses). Semua ini harus memudahkan pemakai 

sisitem informasi untuk memperoleh apa yang diingikannya. Sementera itu, data retrieval 

memiliki lingkup yang lebih sempit yaitu bagaimana mencocokan antar kata-kata yang 

terkandung sebuah dokuemn dengan kata-kata yang digunakan seseorang dalam mencari 



infromasi (dengan asumsi bahwa yang dicari adalah kata-kata dan dokuemennya berisi 

kata-kata).
5 

 

Kegiatan Temu kembali Informasi 

 Chowdhury (2004) menyebutkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh suatu 

sistem untuk untuk keperluan temu kembali informasi, yaitu sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi susmber-sumber informasi (dokumen) yang relevan dengan 

minat pemakai 

b. Melakukan analisis isi dokumen 

c. Mewakili isi dari sumber informasi sesuai dengan pernyataan pemakai 

d. Melakuakan analisis terhadap pernyataan pemakai dan mewakilinya dalam 

bentuk yang cocok agar sesuai dengan database 

e. Mencocokan istilah penelusuran dengan database 

f. Menemukan kembali informasi yang relevan 

g. Melakukan hal-hal yang perlu disesuaikan dalam sistem berdasarkan umpan balik 

(feedback) dari pemakai
6
 

Tujuan dan Fungsi Sistem Temu Kembali Informasi  

 Sistem Temu Kembali Informasi didesain untuk menemukan dokumen atau 

informasi yang diperlukan oeleh 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 :
7 

a. Penulis mempresentasikan sekumpulan ide dalam sebuah dokumen menggunakan 

sekumpulan konsep 

b. Terdapat beberapa pengguna yang memerlukan ide yang dikemukakan oleh 

penulis tersebut, tapi mereka tidak dapat mengidentifikasikan dan 

menemukannya dengan baik  

c. Sistem temu kembali informasi bertujuan untuk mempertemukan ide yang 

dikemukakan oleh penulis dalam dokumen dengan kebutuah informasi pengguna 

yang dikemukaan dalam bentuk pernyataan (query) 

Berkaitan dengan sumber informasi di satu sisi dari kebutuhan informasi pengguna 

disisi yang lain. Sistem Temu Kembali Informasi berprean untuk: 

a. Menganalisis isi sumber informasi dan pernyataan pengguna  

b. Mempertemukan pernyataan pengguna dengan sumber informasi untuk 

mendapatkan dokumen yang relevan 

Adapun fungsi utama Sistem Temu Kembali Informasi seperti dikemukakan oleh 

Lancaster (1979) dan Kent (1971) adalah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi sumber informasi yang relevan dengan minat masyarakat 

pengguna yang ditargetkan 

b. Menganalisis isi sumber informasi (dokumen) 

c. Mempresentasikan isi sumber infromasi dengan cara tertentu yang 

memungkinkan untuk dipertemukan dengan pernyataan (query) pengguna 

d. Memperesentakikan pernyataan (query) pengguna dengan cara tertentu yang 

memungkinkan untuk dipertemukan sumber informasi yang terdapat dalam basis 

data  

e. Memepertemukan pernyataan pencari dengan data yang tersimpan dalam basis 

data 

f. Menemu kembalikan informasi yang relevan 

g. Menyempurnakan untuk kerja sistem berdasarkan umpan balik yang 

diberikanoleh pengguna
8
 

Evaluasi Sistem Temu Kembali Informasi 



Pengertian Evaluasi 

Evaluasi adalah penilaian, dengan kata lain mengevaluasi sistem untuk 

memastikan tingkat nilai. Dalam lingkungan penemuan informasi mungkin kita ingin 

menilai bagaimana tingkat kinerja suatu sistem yang ada untuk dapat ditingkatkan. 

Dengan demikian bahwa selama evaluasi, mengukur kinerja sistem yang diteliti terdapat 

beberapa skala. 
 Menurut Furman B. Aji dan S. Martin Sitrait, evaluasi adalah suatu usaha untuk 

mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah 

direncanakan sebelumnya. 

 Sedangkan menurut M. Manullang, evaluasi adalah membandingkan hasil 

pekerjaan dengan alat pengukur yang sudah ditentukan. 

Ada dua parameter dasar untuk mengukur kinerja sistem, yakni efektivitas dan 

efisiensi. Dalam sebuah sistem pencarian informasi, efektivitas merupakan ukuran 

seberapa jauh ia dapat menemukan informasi yang relevan dibandingkan dengan 

informasi yang tidak relevan. Adapun efisisensi adalah bagaimana secara ekonomi sistem 

itu mencapai tujuannya. Dalam sebuah pencarian informasi efisiensi sisitem dapat diukur 

oleh faktor-faktor seperti beberapa biaya minimum, apakah sistem berfungsi secara 

efektif. 

Tujuan Evaluasi  

Menurut Swanson yang dikutip oleh Chowdhury (2004), menyakatakan bahwa studi 

evaluasi memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut : 

1. Untuk menilai tujuan dan rencana program sebelum melaksanakan program tersebut. 

2. Untuk menemukan seberapa baik kinerja tujuan atau harapan yang diinginkan. 

3. Untuk menetukan alasan atau penyebab dari keberhasilan mauapaun kegagalan 

program tesebut. 

4. Untuk mengukapkan prinsip-prinsip yang mendasari waktu program yang 

berhasil. 

5. Untuk mengeksplorasi teknik yang dapat meningkatkan efektivitas program. 

6. Untuk memperbaiki cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. 

Kriteria Evaluasi 

 Menurut Salton dan McGill yang dikutip oleh Chowdhury (2004), 

menyatakan bahwa mengidentifikasi berbagai parameter sistem pencarian 

informasi, masing-masing lime kriteria evaluasi yaitu : 

No Kriteria Evaluasi Parameter Sistem 

1. Recall and Precision  Exhaustivity indeks 

Istilah indeks yang mendalam dapat 

meningkatkan recall 

 Term spesifitas 

Istilah indeks yang khusus dapat 

meningkatkan nilai precision 

 Bahasa pengideksan 

Menyediakan langkah-langkah untuk 



pengenalan sinonim, istilah-istlah yang 

terkait dll yang meningkatkan recall 

 Perumusan Permintaan  

Kemampuan untuk merumuskan 

permintaan pencarian yang akurat 

 Strategi pencarian 

Kemampuan pengguna untuk 

merumuskan strategi yang memadai 

2. Respon waktu  Pengorganisasian dokumen yang tersedia 

 Jenis query 

 Lokasi pusat informasi 

 Frekuensi yang meneriam permintaan 

pengguna 

 Ukuran koleksi 

3. Upaya pengguna  Aksebilitas sistem  

 Sistem menyediakan pedoman cara 

mengunakannya 

 Fasilitas untuk berinteraksi dengan 

sistem 

4. Dari segi penyajian  Sifat output : referensi bibliografi, 

abstrak, atau full text 

5. Cakupan koleksi  Jenis perangkat input dan ukuran 

perangkat penyimpanan 

 Kedalaman analisis subjek 

 Sifat permintaan pengguna 

 Bentuk fisik dokumen 

 

Beberapa kriteria kinerja yang disebutkan di atas dapat diukur dengan mudah. 

Misalnya permeter yang terkait dengan cakupsn koleksi dan dari presentasi terkait 

denganmasalah kebijakan, dan oleh karena itu ditentukan oleh pengelola sistem 

sebelumnya. Waktu respon dan usaha pengguna dapat diukur dengna mudah.  Padahal. 

Pengukuran faktor ii sering menimbulkan sejumlah maslah bagi penyidik sistem. Banyak 



usaha di bidang sstem pencarian nformasi eveluasi telah berkonsentrasi pada dua fektor 

ini. Bagian selanjutnya dikhususkan untuk beberapa diskusi detail mengenai recall and 

precision. 

 

Recall and Precision  

 Salah satu penerapan prinsip relevansi sejak dahulu digunakan dalam 

pengembangan sistem informaton retrieval (IR) adalah penggunaan ukuran recall and 

precision. Terjemah yang pas untuk istilah ini dalam bahasa indoneria belum ditemukan. 

Istilah recall digunakan pula dalam psikologi untuk menjelaskan proses mengingat yang 

dikerjakan otak manusia. Kata lain untuk recall dalam bahasa inggris adalah remember, 

recollect, remind. Di bidang IR, recall berkaitan dengan kemampuan menenukan kembali 

butir informasi yang sudah tersimpan. Jadi bebasnya mungkin adalah “penemuan- 

kembali”. 

 Precision dapat diartikan sebagai kepersisan atau kecocokan (antara permintaan 

informasi dengan jawaban terhadap permintaan itu). Jike sesorang mencari informasi di 

sebuah sistem, dan sistem menawrkan beberapa dokumen, maka kepersisan ini 

sebenernya juda adalah relevansi. Artinya, seberapa persis atau cocok dokumen tersebut 

untuk keperluan pencarian informasi, bergantung pada sberapa relevan dokumen tersebut 

bagi si pencari.  

  Recall adalah proporsi jumlah dokumen yang ditemukan kembali oleh sebuh 

prosesn pencarian di sismtem IR. Lalu, precision adalah proporsi jumlah dokumen yang 

ditemukan dan dianggap relevan untuk kebutuhan. 

Respon Waktu 

 Respon waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi melalui mesin 

pencarian merupakan faktor yang sangat penting. Cleverdon mengatakan respon waktu 

ini juga sangat dipengaruhi dengan tingkat kualitas lalu lintas internet pada saat 

digunakan. Hal ini juga dimungkinkan terjadi beberapa kesalahan dalam pengukuran. 

Selain itu, hal ini juga cukup sulit untuk menggunakan respon waktu sebagai ukuran 

kualitas sebugah mesin pencari. Namun untuk mengukur kualitas respon waktu pada 

sebuah mesin mencari dapat dilihat dari seberapa cepat mesin pencari menemukan 

informasi yang dipanggil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin waktu yang 

diperlukan dalam penelusuran maka semakin baik pula kualitas mesin penelusurannya. 

Upaya Pengguna 

 Upaya pengguna ini berkaitan dengan kondisi dan kemampuan pengguna yang 

beragam. Suatu sistem penelusuran informasi dikatakan baik ketika sistem tersebut dapat 

digunakan dengan mudah. Kemudahan ini tidak hanya dirasakan oleh pengguna yang 

sudah terbiasa menggunakan internet, namun juga pengguna yang belum terbiasa 

menggunakan internet. Upaya pengguna ini dilakukan untuk mengevaluasi kemudahan 

akses oleh pengguna dan kesediaan petujuk akses yang ada pada sistem. 

Segi Penyajian 

 Sebuah tampilan yang diberikan dari sebuah sistem penelusuran informasi. 

Tampilan yang baik adalah jika tampilan tersebut tidak menyulitkan pengguna saat 

menggunakan aplikasi. Sebisa mungkin presentasi yang diberikan sangat menarik dan 

tidak membingungkan pengguna. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi tampilan 

perangkat dan tersedianya kejelasan informasi dari tampilan sisitem penelusuran 

informasi. 

Cakupan Koleksi 

   Cara penyajian koleksi dari sebuah sistem temu kembali informasi dalam 

menampilkannya kepada pengguna. Cakupan koleksi ini sangat berpengaruh pada 

penilaian pertama oleh pengguna. Dalam hal ini cakupan koleksi suatu sistem 



penelusuran informasi dapat dilitah dari kelengkapan informasi, ketepatan atau 

kesesuaian informasi, dan penyajian yang diberikan oleh alat penelusuran informasi.  

 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif deskriptif, dengan populasi staff pengelola bagian arsip yang ada di 

lingkungan kearsipan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling dimana teknik 

menentukan sampel pada penelitian ini dengan menentukan beberapa kriteria tertentu 

yang bertujuan agar data yang di peroleh nantinya lebih spesifik. 

 

HASIL TEMUAN DAN ANALISIS DATA 

Recall and Precision  

 Menurut Salton dan McGill teori yang dipakai dalam penelitian ini, terkait 

dengan kriteria evaluasi dengan indikator recall and precision menjelaskan bahwa 

evaluasi dilakukan untuk melihat kemampuan sistem untuk menyajikan semua informasi 

yang relevan dengan informasi yang begitu relevan untuk kebutuhan pencari informasi. 

Berdasarkan temuan data yang diperoleh oleh penulis, pada indikator recall and 

precision, dalam item pernyataan RP-8 bahwa responden yang memilih “setuju” 

sebanyak 26 (65%), memilih “sangat setuju” sebanyak 13 responden (32,5%) serta 1 

responden (2,5%) memilih “netral” dalam menjawab pernyataan. Item RP-8 merupakan 

item pernyataan penyususnan informasi memberikan permintaan pencarian menjadi 

akurat yang memiliki skor rata-rata 4,30 presentase besar masuk dalam kategori “sangat 

baik”. Sesuai dengan fenomena yang ada pada Bab I terkait dalam susunan penelusuran 

akan mempengaruhi perolehan bila susunan tersebut tidak meliputi semua aspek. Hal 

tersebut didukung dengan penelitian Ismi (2015) yaitu dalam melakukan pencarian 

tergolong baik. Terbukti dengan menggunakan kata kunci yang mempermudah pengguna 

dengan melakukan pencarian informasi, dengan perolehan skor tertinggi yaitu 5,15. 

Dengan adanya hal tersebut, maka pengguna akan dipermudah dalam pencarian informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, kemudahan responden dalam penemuan 

karena dilakukan penyusunan mempengaruhi dalam recall and precision serta untuk 

evaluasi sistem temu kembali informasi pada kearsipan.  

 Selain dalam hal strategi pencarian, perumusan permintaan, strategi pencarian 

trem spesifitas dan exthaustivity mempengaruhi dalam recall and precision terkait 

penyusunan untuk mempermudah penemuan. Pada item pernyataan RP-1 bahwa 

sebanyak 26 responden (65%) memilih “sangat setuju”, 13 responden (32,5%) memilih 

“setuju” serta 1 responden (2,5%) memilih “netral”. Skor rata-rata dari point penyusunan 

untuk mempermudah penemuan sebesar 4,62 masuk dalam kategori “sangat baik”. Dapat 

dilihat bahwa dilakukannya penyusunan mempermudah dalam penemuan kembali 

informasi. Hal ini perkuat dengan apa yang dikemukaan Claverdon (1966) dalam teori 

yang membahas enam identifikasi kriteia evaluasi sistem temu kembali informasi, bahwa 

kemampuan sistem untuk menyajikan semua item yang relevan ada pada recall. 

Berdasarkan hal tersebut memperkuat asumsi penulis bahwa recall and precision juga 

dipengaruhi oleh penyusunan. 



Melihat temuan data yang telah ada, secara keseluruhan responden merasa 

evaluasi sistem temu kembali pada kearsipan sangat perlu dilakuakan agar selalu dapat 

memberikan layanan terbaiknya. Berdasarkan penilaian seluruh responden maka dapat 

dikatakan masuk dalam ketegori recall and precision masuk dalam kategori “baik” dan 

skor rata-rata 4, 11.  

Respon Waktu 

 Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya terkait tentang kriteria evaluasi 

namun dengan indikator selanjutnya, yakni respon waktu merupakan rata-rata waktu yang 

telah berlalu antara permintaan pencarian dan ketika hasil yang didapatkan. Hal ini sangat 

wajar saat pengguna mencari informasi ingin mendapatkannya dengan cepat tanpa harus 

menunggu lama serta dapat menemukan hasil pencarian yang sesuai. Dapat dilihat bahwa 

hasil penilaian untuk indikator ini secara keseluruhan adalah “baik” dengan skor rata-rata 

3,99. Disini ada beberapa item pernyataan yang hasilnya sangat baik. Seperti yang ada 

dalam item pernyataan RW-5, dari pilihan jawaban yang diperoleh dari 23 responden 

(57,5%) mejawab “setuju”, 16 responden (40%)  menjawab “sangat setuju”, serta 1 

responden (2,5%)  menjawab “netral”. Hasil skor rata-rata untuk pernyataan RW-5, yakni  

4,37 masuk dalam kategori “sangat baik”. Dari temuan data penulis melihat bahwa respon 

waktu untuk lokasi pusat informasi dalam cara dokumen cepat ditemukan secara online 

menujukkan hasil yang besar. Hal tersebut diperkuat dengan teori yang dikemukaan oleh 

Vicker (1970) yang membahas mengenai respon waktu, yakni rata-rata waktu untuk 

mendapatkan respon dari sistem. Dalam hal ini rata-rata waktu bukan hanya dari seberapa 

secepat dokumen (informasi) ditemukan akan tetapi juga dari cara untuk mendapatkan 

mudah menggunakan yang mana.  

Segi Penggunaan 

 Menurut teori Salton dan Mc Gill yang peneliti gunakan, dalam indikator segi 

penggunaan secara operasional didefinisikan sebagai kebutuhan diperlukan oleh 

pengguna dalam memperoleh jawaban terhadap permintaan pencarian. Secara tidak 

langsung disini pengguna menginginkan jawaban dari pencarian berupa hasil yang sesuai, 

baik itu dengan hasil pencarian ataupun bisa berbentuk bantuan jika menemukan masalah. 

Seperti yang dapat dilihat untuk item pernyataan SP-3 terkait tersedia fasilitas untuk 

melakukan interaksi, banyaknya responden yang menjawab ialah 22 responden (55%) 

“setuju”, 11 responden (27,5%) menjawab “sangat setuju”, serta 7 responden (17,5%) 

menjawab “netral”. Merasa bahwa dari segi penggunaan menyetujui bahwa tersedia 

fasilitas untuk melakukan interaksi. Melihat temuan data diatas makan terlihat bahwa 

staff pada kearsipan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya bisa saling 

melakukan interaksi dengan pengguna yang lain didalam sistem tersebut. Sejalan dengan 

yang dikemukakan oleh (Goodwin, 1987); (Silver, 1998); dalam Adam, 1992, intensitas 

penggunaan dan interaksi antara pemakai denga sistem juga dapat menujukkan 

kemudahan penggunaan. Sistem yang sering digunakan menujukkan bahwa sistem 

tersebut lebih dikenal, lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh 

pemakainya.  

Dengan melihat hasil data diatas penulis rasa dari segi penggunaan sistem dengan 

online atau adanya bantuan internet dalam mengakses masuk dalam kategori “baik” 

dengan skor rata-rata 4,09. Kesimpulannya adalah dengan adanya sistem yang berbasis 

TI, bukan beratri staff kehilangan  untuk melakukan interaksi dengan sesama pengguna 



karena dengan perkembangan zaman sekarang segalanya dapat dilakukan dengan mudah 

agar mengefisiensikan kerja juga mengefektivkasn waktu yang digunakan.  

 Segi Penyajian  

Menurut teori Salton dan Mc Gill yang digunakan penulis, segi penyajian ialah 

hasil dari pencarian berupa output yang mempengaruhi kemampuan pengguna dalam 

memanfaatkan sistem. Dengan parameter yang digunakan sifat output berupa refernsi 

bibliografi, abstrak, atau full text. Dimana pengguna dapat melihat hasil akhir dari 

pencarian yang telah disedakan oleh sistem untuk melakukan temu kembali informasi. 

berdasarkan data bahwa responden banyak sekali yang setuju dengan bentuk penyajian 

sudah berupa elektronik sebanyak 24 responden (60%) memilih “setuju”, 12 responden 

(30%) memilih “sangat setuju”, 4 responden (10%) memilih “netral”. Tetapi masih ada 

saja responden yang bersikap netral sebanyak 4 responden hal tersebut karena memang 

informasi yang di dapat pada bagian kearsipan bentuk awal berupa cetak yang belum 

didigitalkan atau berbentuk elektronik. 

Sedangkan untuk segi penyajian yang harus mengambil langsung ke ruangan 

kearsipan. Hasil data yang menujukkan bahwa sebanyak 2 responden yang menjawab 

“Sangat Tidak Setuju”, hal tersebut dikarenakan menurut responden tersebut dari segi 

penyajian sebuah informasi tidak harus untuk mengambil secara langsung ke ruang 

kearsipan sudah bisa berbentuk elektronik (digital). Tetapi masih banyak responden yang 

memilih “setuju” dengan informasi dari segi penyajian mengambilan langsung ke ruang 

kearsipan data tersebut sebanyak 16 responden membenarkan, 7 responden (17,5%) 

memilih “tidak setuju”, 9 responden (22,5%) memilih “netral” serta 6 responden (15%) 

memilih “sangat setuju”. Hal tersebut dapat menarik pemikiran bahwa responden sebagai 

pengguna sistem temu kembali informasi dapat memilih dari segi penyajian dari hasil 

pencarian untuk mengambil secara langsung ke ruang kearsipan atau sebaliknya. Dan 

hasil yang ditunjukkan untuk indikator segi penyajian dengan skor rata-rata 4,28 serta 

masuk dalam kategori “baik”.  

Cakupan Koleksi 

 Menurut teori Salton dan McGill yang penulis gunakan, untuk indikator cakupan 

koleksi  dalam kriteria evaluasi menjelaskan sejauh mana sistem meliputi masalah yang 

relevan. Adanya kecocokan antara perncarian dengan hasil yang ditemukan telah sesuai. 

Seperti yang dapat dilihat untuk item pernyataan CK-3, jawaban menunjukkan 

dengan skor rata-rata 4,27 masuk dalam kategori “baik” dan sebanyak 21 responden 

(52,5%) memilih “setuju”, 15 responden (37,5%) memilih “sangat setuju”, serta 4 

responden (10%) memilih “netral”, hal tersebut terasa dengan adanya evaluasi temu 

kembali informasi membuat cakupan koleksi mudah didapatkan. Melihat temuan data 

tersebut terlihat bahwa adanya kemudahan pengguna untuk mendapatkan dokumen 

informasi dari sistem temu kembali informasi. hal ini diperkuat dengan adanya fenomena 

yang terjadi di Kearsipan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dimana, 

bilamana data atau informasi yang telah diinput dan admin kurang teliti dalam 

pencatuman atau terjadi kekeliruan maka mengakibatkan saat pada tampilan sistem 

(output) hasil permintaan pencarian menjadi rendah atau bahkan hasil pencarian tidak 

muncul. Dengan hal tersebut membuat terdapat ketepatan dalam hasil permintaan 

pencarian. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Zamrud (2009) bahwa responden 

dalam mendapatkan informasi serta menemukan topik melalui Layanan E-Reference 

perputakaan ITS, untuk hasil sesuai tetapi, masih ada sumber informasi lain sebesar 9% 



tentu masuk dalam golongan sebagian kecil, tetapi untuk golongan pada umumnya 

sebesar 87%, mereka hampir selalu menemukan topik hasil penelusuran.  

Dari keseluruhan data yang ada dalam indikator cakupan koleksi menunjukkan 

skor rata-rata 3,94 masuk dalam kategori “baik”. Seluruh responden menjawab point-

point yang menjelaskan terkait jenis perangkat input dan ukuran perangkat penyimpanan, 

kedalaman analisis subjek, sifat permintaan pengguna serta bentuk fisik dokumen masuk 

dalam indikator dengan hasil “baik”. 

 Berdasarkan hasil data keseluruhan dengan data untuk tiap-tiap indokator yang 

ditemukan dan tujuan penelitian bahwa sistem temu kembali informasi masuk dalam 

kategori baik serta skor rata- rata menunjukkan 4,08 secara keseluruhan. Hal ini dapat 

diketahui dari banyaknya indikator yang memiliki kategori baik, dilihat pada beberapa 

indikator seperti pada indikator recall and precision mempunyai besar skor rata-rata 4,11. 

Hal itu menandakan bahwa skor tersebut masuk dalam kategori baik yang dapat diartikan 

bahwa sistem temu kembali informasi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 

secara keseluruhan hasil responden mengenai sistem temu kembali informasi sudah 

memenuhi dari tujuan penelitain. Untuk indikator respon waktu nilai rata-rata skor 

keseluruhan sebesar 3,99. Berarti dengan hasil nilai rata-rata skor secara keseluruhan 

yang dijawab responden memberikan hasil yang masuk dalam kategori baik. Dalam 

kategori baik dapat dimaknai bahwa sistem temu kembali informasi kearsipan ITS 

memberikan nilai baik untuk point pusat lokasi informasi yang mana dokumen dengan 

cepat ditemukan secara online. Selanjutnya pada indikator segi penggunaan, dari hasil 

penilaian yang menunjukkan indikator ini mempunyai besar skor rata-rata 4,09. Skor 

tersebut dapat dikategorikan kedalam skor baik. Seperti pada point aksebilitas sistem, 

sistem menyediakan pedoman cara menggunakan serta fasilitas untuk berinteraksi dengan 

sistem, hal tersebut mendapat penilaian baik dari responden. Hal tersebut dikarenakan 

memang adanya pedoman (Tata Cara) dalam menggunakan serta tersedianya fasilitas 

untuk berinteraksi dari sistem tersebut. Berikutnya, hasil penelitian indikator segi 

penyajian mempunyai besar skor rata-rata 4,28. Dengan demikian, skor hasil yang 

didapatkan masuk dalam kategori sangat baik. Pada indikator ini hanya terdapat satu 

point mengenai sifat output, dimana dari segi penyajian baik itu dalam pancarian bentuk 

elektronik ataupun pencarian bentuk secara langsung dalam arti mengambil langsung ke 

ruang kearsipan keduanya mendapatkan baik dari responden. Indikator yang terakhir 

adalah terkait cakupan koleksi besar skor pada indikator ini adalah 3,94. Sehingga dari 

beberapa point yang dibahas, yakni jenis perangkat input, kedalaman analisis subjek, sifat 

permintaan pengguna serta bentuk fisik dokumen. Semua point tersebut mendapatkan 

jawaban penilaian yang baik dari responden. 

 

PENUTUP 

 

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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