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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Di era globalisasi seperti saat sekarang ini, kemajuan teknologi 

sudah semakin berkembang pesat. Hal tersebut berpengaruh terhadap 

berbagai aspek kehidupan baik individu, organisasi,  maupun  instansi  

lainnya  yang juga  tertarik untuk mengembangkan sistem yang mereka 

miliki sebelumnya. 

 Keberadaan dan penggunaan alat-alat elektronik seperti komputer 

untuk menyimpan, menciptakan, menemukan kembali dan menyebarkan 

luaskan informasi suatu organisasi dengan cepat mendorong munculnya 

arsip berbentuk dalam media baru yang berbasis elektronik. Dalam suatu 

organisasi arsip merupakan hal yang sangat penting, karena suatu arsip 

dapat dijadikan sebagai bukti otentik ketika diperlukan. 

 Saat ini beberapa organisasi sudah banyak yang mulai beralih dari 

penggunaan arsip konvensional menjadi arsip yang berbasis elektronik. 

Hal itu dapat terjadi karena penggunaan arsip konvensional memiliki 

beberapa kelemahan yaitu memakan banyak waktu dalam pencarian file 

yang dibutuhkan, resiko kerusakan dokumen dan membutuhkan ruang 

yang banyak untuk meletakkan lemari arsip. 

 Kemunculan arsip yang berbasis elektronik tidak dapat dihindari dan 

hal ini menjadi tantangan baru bagi seluruh pegawai agar tidak kalah saing
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dengan teknologi.  Pada PT TASPEN (PERSERO) penerapan arsip yang 

yang digunakan yakni berupa arsip konvensional dan arsip yang sudah 

berbasis elektronik.  

 Arsip  statis  pada PT TASPEN (PERSERO) memiliki nilai 

informasi yang penting  namun sangat disayangkan kondisi  fisik  arsip 

tersebut hampir rusak, sehingga jika ingin menggunakannya kembali 

diperlukan kehati-hatian  dan  tentu saja hal tersebut mempersulit  dalam 

pemakaian arsip. Oleh karena itu, arsip tersebut perlu  di  alih  mediakan  

maupun di duplikasi  dengan  media  elektronik  untuk menjaga  

kelestariannya. 

 Maka dilihat dari permasalahan yang ada, dengan ini Penulis 

memilih judul “Analisis Penerapan Sistem Kearsipan Berbasis Elektronik 

Pada PT TASPEN (PERSERO)” untuk dijadikan sebagai Laporan Karya 

Ilmiah. 

B. Perumusan Masalah 

  Adapun perumusan masalah yang Penulis bahas dalam Karya 

Ilmiah ini adalah “Apakah Penerapan E-Filling System Lebih Efektif 

Daripada Penerapan Arsip Konvensional?”. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

a. Meningkatkan wawasan tentang sistem kearsipan berbasis 

elektronik 

b. Mengetahui apakah penerapan e-filling system lebih efektif 

daripada penerapan arsip konvensional 

c. Mengetahui kelebihan e-filling system 

2. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan Karya Ilmiah 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Penulis 

1. Sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya. 

2. Menambah wawasan tentang kearsipan berbasis elektronik. 

3. Mengetahui seberapa besar efektifitas arsip yang berbasis 

elektronik. 

b. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

untuk memperbaiki sistem yang ada. 

2. Dapat dijadikan referensi pengembangan ilmu pengetahuan 

mengenai kearsipan berbasis elektronik. 
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c. Bagi Instansi 

1. Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki manajemen 

kearsipan elektronik. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi 

pengembangan penelitian sejenis yang akan dilakukan 

perusahaan pada masa yang akan datang. 

3. Sebagai pengetahuan tentang seberapa besar efektifitas 

kearsipan berbasis elektronik. 
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