
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin berkembang pesat sangat 

berpengaruh terhadap kemajuan bisnis suatu perusahaan, baik perusahaan 

pemerintah maupun perusahaan swasta. Semua kegiatan pekerjaan yang dilakukan 

oleh suatu perusahaan pasti memerlukan informasi. Informasi memiliki peran 

yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi serta 

digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk meminimalisir 

kemungkinan kesalahan yang terjadi. 

Salah satu informasi yang sangat penting bagi perusahaan itu sendiri 

adalah rekaman dari kegiatan instansi itu sendiri, dan rekaman tersebut terdapat 

pada arsip. Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Pasal 1 tentang 

Kearsipan disebutkan bahwa arsip merupakan rekaman 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, 

dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

Arsip memiliki peranan penting pula dalam kelancaran kegiatan pekerjaan 

suatu instansi, yakni arsip sebagai alat pengingat dan sumber informasi. Jika suatu 

perusahaan tersebut memerlukan informasi, maka arsip dapat menjadi sumber 
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utama dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Salah satu kegiatan utama 

arsip adalah melakukan penyimpanan informasi secara sistematis agar dapat 

terpelihara dengan baik dan mudah ditemukan kembali untuk informasi yang 

dibutuhkan. 

Seiring dengan berjalannya waktu, arsip setiap waktunya selalu bertambah 

dikarenakan semakin banyak kegiatan di perusahaan menyebabkan semakin 

banyak pula arsip yang tercipta dan tertumpuk. Hal tersebut tentunya tidak bisa 

diabaikan karena disamping menyita tempat, tenaga dan waktu, informasi yang 

bersifat penting pun akan hilang, sehingga diperlukan adanya penyimpanan arsip 

yang baik agar kegiatan pengelolaan arsip dapat berjalan dengan lancar dan tepat. 

Dalam mencapai penyimpanan arsip yang baik dan optimal, perlu diciptakan pusat 

arsip yang bertujuan untuk pengurangan biaya pengelolaan baik ruang 

penyimpanan, alat, dan sumber daya manusia (Agustia dan Nelisa, 2013:300). 

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surabaya Karimunjawa adalah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi sosial. Dalam suatu perusahaan 

pasti terdapat banyak data yang harus disimpan dengan baik dan rapi. Salah satu 

data yang disimpan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surabaya 

Karimunjawa adalah arsip dinamis inaktif jaminan Hari Tua. Jaminan Hari Tua 

(JHT) merupakan salah satu produk jaminan sosial yang dihasilkan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surabaya Karimunjawa. Penyimpanan arsip 

dinamis inaktif merupakan cara bagaimana mengatur dan menata berkas yang 

sudah jarang digunakan secara langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan 

pekerjaan suatu instansi dengan susunan yang sistematis serta memperhatikan 
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kegunaan, bentuk, dan sifat yang bertujuan untuk menunjang kelancaran 

pelaksanaan pekerjaan instansi (Agustia dan Nelisa , 2013:299). 

Pada kenyataan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surabaya 

Karimunjawa, dalam penyimpanan arsip dinamis inaktif jaminan Hari Tua masih 

belum dilaksanakan secara optimal. Masih terdapat banyak penumpukan arsip 

yang belum tersusun dengan rapi, dikarenakan kurangnya ruang penyimpanan 

arsip sehingga mengakibatkan banyaknya kerusakan data arsip yang disimpan. 

Akibatnya informasi penting dalam arsip akan lenyap, oleh karena itu dibutuhkan 

penyimpanan arsip yang baik dan teratur agar data arsip yang dibutuhkan tidak 

tercecer dan ditemukan dengan cepat. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penulisan Tugas 

Akhir ini penulisan mengambil judul : “Penyimpanan Arsip Dinamis Inaktif 

Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surabaya 

Karimunjawa”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya 

adalah “Bagaimana penyimpanan arsip dinamis inaktif Jaminan Hari Tua di BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surabaya Karimunjawa?”. 

 

1.3  Tujuan Penulisan  

Berdasarkan rumusan masalah, maka penulisan ini dilakukan dengan 

tujuannya adalah untuk mengetahui penyimpanan arsip dinamis inaktif Jaminan 

Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surabaya Karimunjawa. 
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1.4 Manfaat Penulisan  

Berdasarkan uraian tujuan penulisan diatas, maka penulisan ini memiliki 

manfaat bagi beberapa pihak diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penulis memperoleh pengalaman, wawasan, dan pengetahuan dalam 

bidang kearsipan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sehingga 

dapat diterapkan di dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Bagi Universitas  

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan pembelajaran tentang 

peyimpanan arsip dinamis inaktif bagi mahasiswa Diploma III 

Administrasi Perkantoran Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 

3. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai dalam 

kegiatan penyimpanan arsip dinamis inaktif yang efektif dan efisien di 

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surabaya Karimunjawa. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016:2) metode penelitian diartikan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan 

menurut Sunyoto (2013:19) metode penelitian merupakan urutan-urutan proses 

analisis data yang akan disajikan secara sistematik karena dengan urutan proses 

analisis data dapat diketahui secara cepat dan membantu pemahaman maksud dari 

penelitian itu. 
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Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Mukhtar (2013:10) metode penelitian 

deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk 

menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. 

Sedangkan menurut Hikmawati (2018:94) analisis data dengan teknik analisis 

deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolak ukur. Penelitian yang 

banyak menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah penelitian evaluasi yang 

bertujuan untuk menilai sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan 

tolak ukur yang sudah ditentukan. 

Langkah kerja dari metode penelitian ini adalah menganalisis dan 

mendeskripsikan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber maupun 

perilaku yang diamati. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

mengungkap informasi berupa data deskriptif yang dapat digunakan untuk 

memecahkan dan mengatasi permasalahan dalam penyimpanan arsip dinamis 

inaktif jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surabaya 

Karimunjawa. 

Untuk mendukung keperluan penganalisisan data penelitian, penulis 

memerlukan sejumlah data pendukung yang berasal dari dalam maupun dari 

luar instansi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Menurut Mukhtar (2013:109) wawancara adalah proses tanya 

jawab antara peneliti dengan subjek penelitian dalam situasi sosial 
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untuk mendapatkan sejumlah informasi atau data yang dibutuhkan. 

Dalam penelitian ini melakukan wawancara secara terbuka dan 

informal dengan salah satu karyawan di BPJS Ketenagakerjaa Kantor  

Cabang Surabaya Karimunjawa. Berikut ini adalah biodata narasumber 

yang telah di wawancarai : 

Nama : Fadzil Muhamad Risal 

Jabatan : Penata Madya Kearsipan 

Divisi : Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia 

2. Observasi  

Menurut Mukhtar (2013:109) observasi adalah proses keterlibatan 

peneliti dalam situasi sosial, kemudian dia mengungkapkan seluruh apa 

yang dilihat, dialami, dan dirasakan langsung oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surabaya Karimunjawa, dengan 

tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat.  

3. Dokumentasi 

Menurut Mukhtar (2013:109) dokumentasi adalah data-data 

tertulis atau gambar yang ada pada suatu situasi sosial yang dibutuhkan 

peneliti, sebagai pendukung data dalam mengemas laporan penelitian. 

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan 

data yang berisi penjelasan terhadap infomasi yang diteliti, baik yang 

berbentuk tulisan seperti catatan harian, data internal perusahaan, 

maupun sumber lainnya yang berbentuk gambar misalnya foto. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PENYIMPANAN ARSIP DINAMIS... SARTIKA DEWI ANGGRAENI



7 

 

4. Studi Kepustakaan 

Menurut Sugiyono (2016:291) studi kepustakaan berkaitan 

dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, 

budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, 

selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan 

penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-

literatur ilmiah. Penelitian ini dimaksudkan sebagai cara mendapatkan 

landasan teoritis yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

mendapatkan teori yang didapat dengan praktik di lapangan, yaitu 

membaca literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, 

membaca buku dan jurnal serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dan 

berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada bagian ini, terdapat sistematika penulisan yang digunakan sebagai 

pedoman dalam penulisan Tugas Akhir yang berisi tentang rincian urutan 

penulisan pada setiap bab dan bagian bab yaitu sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai fenomena yang terjadi saat ini yang 

menjadi alasan peneliti dalam pengambilan topik dan judul peneliti yang 

kemudian dijelaskan dalam latar belakang. Berdasarkan uraian tersebut juga di 

jelaskan masalah apa saja yang menarik untuk di kaji kembali, tujuan melakukan 

penulisan tersebut, manfaat yang diperoleh dan metode penelitian yang digunakan 
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serta teknik pengumpulan data. Pada sub bab terakhir terdapat sistematika 

penulisan yang menjelaskan proses penulisan ini dibuat. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini memaparkan berbagai sumber literatur yang memiliki 

keterkaitan dengan masalah yang dikaji. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis 

menjelaskan pengertian arsip, fungsi arsip, jenis arsip, asas kearsipan, sistem 

penyimpanan arsip, dan tahapan penyimpanan arsip. Fungsi dari tinjauan pustaka 

adalah sebagai landasan teori dalam analisis berbagai temuan. 

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan dan deskripsi 

hasil penelitian penyimpanan arsip dinamis inaktif Jaminan Hari Tua. Selanjutnya 

menjelaskan tentang pembahasan mengenai hasil penelitian yang menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini. 

BAB 4 PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan tugas akhir yang berisi 

simpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi penelitian selanjutnya. 
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