BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perusahaan besar maupun kecil kini mulai memikirkan mengenai
keamanan data-data perusahaan. Salah satu cara perusahaan untuk membuat
data-data perusahaannya menjadi aman adalah dengan cara memperbaiki
penyimpanan dokumen-dokumen penting seperti halnya data internal
perusahaan, data customer perusahaan, data keuangan perusahaan dan lainlain. Beberapa perusahaan besar banyak yang mulai menyimpan data-data
tersebut dengan menggunakan sistem pengarsipan menggunakan aplikasi di
komputer dan beberapa perusahaan lain masih meggunakan cara pengarsipan
secara manual.
Menurut Undang-Undang Kearsipan No. 43 Tahun 2009 (Sugiarto, 2015:5)
“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, dan
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara”. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa arsip berperan penting
sebagai sumber ingatan atau memori, sebagai bahan pengambilan keputusan,
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Sebagai bukti atau legalitas dan sebagai rujukan historis. Mengingat akan
pentingnya peranan arsip maka perlu adanya pengelolaan arsip yang tepat dan
baik, dengan cara penyususan arsip sesuai dengan sistem pengarsipan
perusahaan, sarana dan prasarana yang terpenuhi dan tersedianya seorang
administrator yang memiliki ilmu kearsipan sehingga memudahkan dalam
penemuan kembali arsip tersebut.
Orbeat Music Lifestyle Academy Surabaya merupakan salah satu
perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan musik dan menerapkan cara
pengarsipan yang sesuai dengan aktivitas perusahaan, seperti data-data
pembayaran dan pendaftaran murid private yang tersusun dalam map dan
diletakkan dalam box file, akan tetapi ada beberapa data murid kelas group
yang penataan arsipnya tidak sesuai. Hal ini dikarenakan penyimpanan datadata pembayaran les seluruh murid kelas group yang disusun dalam satu
ordner dan tidak dibagi dalam kategori group sehingga menyulitkan saat
mencari data pembayaran murid yang dibutuhkan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul
Tugas Akhir

yaitu “Sistem Penyimpanan Arsip Data Kelas Group Pada

Orbeat Music Lifestyle Academy Surabaya”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah penelitian adalah
“Bagaimana sistem penyimpanan arsip data kelas group pada Orbeat Music
Lifestyle Academy Surabaya?”.
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C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan Penulisan
Tujuan

dari

penulisan

ini

adalah

untuk

mengetahui

sistem

penyimpanan arsip data kelas group pada Orbeat Music Lifestyle
Academy Surabaya.
2. Manfaat Penulisan
a. Bagi penulis
Untuk membandingkan teori kearsipan yang dipelajari dan
kenyataan yang ada di lapangan.
b. Bagi perusahaan
Sebagai bahan masukan dalam penyimpanan arsip dengan cara
yang benar dan tepat.
c. Bagi Politeknik NSC Surabaya
Sebagai bahan referensi tambahan untuk perpustakaan bagi
pembaca apabila ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

