
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini ledakan informasi menyebabkan adanya peningkatan 

kebutuhan akan layanan informasi yang harus ada bagi manusia. Adanya 

informasi maka ketidakjelasan dapat teratasi. Penyediaan layanan informasi 

bisa juga didapat dari perpustakaan. Hal ini dikarenakan perpustakaan 

memiliki banyak informasi sesuai kebutuhan dari masing-masing individu. 

Adapun pengertianperpustakaan adalah institusi pengelolaan koleksi karya 

tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem 

yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, 

informasi dan rekreasi para pemustaka.
1
 

Perpustakaan yang maju bukan hanya sebatas tempat menghimpun 

koleksi sebagai kolektor pengetahuan yang terkandung dalam dokumen. 

Namun, lebih dari itu perpustakaan harus berusaha mengkomunikasikan 

pengetahuan tersebut kepada pemustaka atau pengunjung dengan lebih 

berinovasi dan bervariasi. Selain itu pengelolaan perpustakaan dituntut sesuai 

standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan kemajuan teknologi 

informasi serta layanan yang diberikan kepada pemustaka atau pengujung. 

Standar nasional yang diberikan sesuaidenganUndang-UndangNomor 43 

Tahun2007 tentangperpustakaanbab V pasal 14 ayat(2)dan(3)yakni: 
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(2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan 

berdasarkan standar nasional perpustakaan. 

(3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai    

dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 

Keberadaan perpustakaan khususnya perpustakaan umum yang telah 

memiliki standar sangat berguna dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

yang pada masyarakat yang bermutu. Perpustakaan umum sering diibaratkan 

sebagai universitas rakyat atau universitas masyarakat maksudnya adalah 

perpustakaan umum merupakan lembaga pendidikan bagi masyarakat umum 

dengan menyediakan berbagai informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

budaya, sebagai sumber belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ilmu 

pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat.
2
 

Menurut Abdul Rahman Saleh dalam Hartono terdapat enam alasan 

teknologi informasi diterima di perpustakaan di antaranya tuntutan terhadap 

jumlah dan mutu layanan perpustakaan, tuntutan terhadap penggunaan 

koleksi bersama, kebutuhan untuk mengefektifkan sumber daya manusia, 

tuntutan terhadap efisiensi waktu, keragaman informasi yang diterima, dan 

kebutuhan akan ketepatan layanan informasi.
3
 Adanya teknologi informasi, 

layanan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan 

pemakai serta aktivitas yang dilakukan pemustaka dapat lebih mudah, cepat, 

dan akurat.   

                                                             
2
Sutarno NS, PerpustakaandanMasyarakat, (Jakarta: YayasanObor Indonesia,2003), h. 

32 
3
Hartono, Manajemen Perpustakaan Sekolah Menuju Perpustakaan Modren dan 

Profesional. (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2016), h.221  
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Istilah Teknologi informasi (TI) atau (Informations Technology (IT) 

adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama 

untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Pengolahan data 

dengan komputer tersebut juga dikenal dengan istilah pengolahan data 

elektronik (Electronic Data Processing/EDP), yang didefinisikan sebagai 

proses manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berguna berupa informasi 

dengan menggunakan komputer. Data merupak objek yang belum akan 

dilakukan pengolahan yang sifatnya masih mentah. Sedangakn informasi 

adalah data lain yang telah terolah dan sifatnya menjadi data lain yang 

bermanfaat yang biasa disebut informasi.
4
Teknologi informasi sangat 

mempengaruhi kegiatan suatu instansi tidak terkecuali pada perpustakaan. 

Keberadaan teknologi informasi dapat dimanfaatkan melakukan pekerjaan 

biasa dengan proses penyelesaian lebih cepat dan tepat.  

Adanya teknologi informasi di perpustakaan dapat membantu 

pustakawan untuk mengerjakan tugas-tugas kepustakawan secara lebih 

profesional. Teknologi informasi yang lebih dikenal di perpustakaan saat ini 

adalah teknologi komputer. Manfaat komputer sangat besar dalam otomasi 

perpustakaan yaitu alat atau media yang digunakan untuk mengolah data 

termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan 

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang 

berkualitas.
5
 Adapun otomasi perpustakaan dalam pemanfaatan perangkat 

komputer dan teknologi terpadu (integrated) pada berbagai aktivitas 

                                                             
4
Akhmad Fauzi, Pengantar Teknologi Informasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.5-6. 

5
Hartono, Op.,Cit, h.222 
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perpustakaan seperti layanan informasi, layanan referensi, serta layanan 

referensi. 

Sedangkan pengertian layanan perpustakaan yaitu kegiatan yang 

dipersiapkan untuk memberikan jasa terhadap materi produk yang dimiliki 

perpustakaan agar dapat dimanfaatkan kepada mesyarakat yang 

membutuhkan.
6
 Perpustakaan umum harus memiliki sarana, sistem informasi 

yang lengkap agar memudahkan kegiatan pelayanan baik itu layanan 

referensi, informasi dan lainnya sehingga pemustaka dapat dengan mudah 

dalam melakukan penelusuran informasi serta pelayanan referensi. Pelayanan 

referensi adalah pelayanan yang memberikan penjelasan, jawaban, maupun 

informasi tentang sesuatu dengan cara menunjukkan sumber-sumbernya dan 

cara penemuannya. Sedangkan penulusaran informasi/layanan informasi 

adalah berupa usaha untuk menemukan suatu subjek, buku, artikelatau 

informasi lain dengan cara tertentu pada suatu sumber dengan mendapatkan 

hasil yang berupa naskah, teks, rekaman maupun bentuk reproduksinya sesuai 

minat dan keinginan pemustaka.
7
 

Penggunaan teknologi informasi dalam sebuah sistem otomasi 

perpustakaan terdapat beberapa unsur atau syarat-syarat yakni pengguna 

(users), perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan 

(network), dan data. Adapun pada layanan perpustakaan unsur-unsur yang ada 

antara lain fasilitas, koleksi, pustakawan, dan pemakai.
8
 Semua unsur yang 

ada baik pada teknologi informasi maupun pada layanan perpustakaan harus 

                                                             
6
Ibid. 

7
Lasa HS,ManajemenPerpustakaanSekolah/Madrasah, (Yogyakarta:Ombak,2013), 

h.211-212 
8
Hartono, Op.,Cit, h.185 
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ada secara keseluruhan dan semua unsur-unsur tersebut saling mendukung 

satu dan lainnya agar tercapainya kemajuan perpustakaan yang diharapkan. 

Meningkatkan kemajuan perpustakaan sebelumnya harus dilakukan 

pengembangan organisasi (Organization Development). Pengembangan 

organisasi adalah sistemik dan juga sistematik. Pengembangan organisas 

imerupakan satu cara untuk mengaitkan lebih erat sumber daya manusia dan 

potensi suatu organisasi pada tekhnologi, strukturdan proses manajeman.
9
 

Adanya pengembangan organisasi diharapakan dapat meningkatkan 

keefektifitas perpustakaan khususnya. Efektifitas menuru tahli Manajemen 

Peter Druckerdalam T Hani Handoko adalah melakukan pekerjaan yang benar 

(do the right things).
10

 

Berdasarkan pengamatan awal penulis  di Dinas Perpustakaan 

Kabupaten Siak memiliki dua lantai yakni lantai satu dan lantai dua. Lantai 

satu terdiri dari  ruang staf/pegawai dan tempat koleksi perpustakaan yakni 

buku-buku, majalah, koran, koleksi-koleksi lainya pada sisi belakang serta 

pada sisi depan terdapat tempat layanan sirkulasi, ruang baca, dan  ruang 

anak-anak bermain sehingga jika membaca buku dan mengerjakan tugas 

kurang kondusif karena ruang baca dan ruang bermain anak-anak berada pada 

tempat yang sama. Adapun lantai dua terdapat tempat penyimpanan arsip 

pemerintah kabupaten Siak. Untuk  jumlah pengunjung atau pemustaka yang 

datang ke Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak sangat tinggi meliputi dari 

anak-anak hingga orang dewasa atau masyarakat setempat. Selain itu, 

                                                             
9
Siswanto,PengantarManajemen, (Jakarta:PTBumiAksara,2006), h.107 
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Barnawi&M.Arifin,Manajemen sarana & Prasarana sekolah, (Jogjakarta:Ar-Ruzz 

Media,2014), h.11 
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diketahui bahwapenggunaan teknologi komputer yang ada dan terdapat dalam 

sistem OPAC (Online Public Acces Catalog) masing kurang, sehingga pada 

pelayanan informasi yang menyediakan informasi bahan pustaka berupa 

judul, subyek, pengarang, dan penerbit pemustaka masih mencari sendiri atau 

manual. Perpustakaan mengikutsertakan pustakawan untuk mengikuti 

pelatihan mengenai penggunaan teknologi informasi pada layanan. 

Diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, pegawai dapat bekerja 

semaksimal mungkin dalam penggunaan teknologi informasi dalam 

melaksanakan tugasnya. Meskipun begitu masih ditemukan keluhan dari 

pengguna yang merasa belum puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

beberapa petugas perpustakaan yang cenderung bersifat kurang peduli serta 

lama dalam memberikan layanan sirkulasi baik itu peminjaman, 

pengembalian serta merespon pengunjung dalam menanyakan informasi buku 

yang tidak ditemukan.Penelusuran koleksi menggunakan otomasi pada bagian 

pelayanan sirkulasi pada buku masih kurang, hal ini dikarenakan penelusuran 

informasi yang didapat oleh pemustaka berbedapada faktanya dalam 

menemukan buku, karena buku tidak ada di tempat semula atau terjadi 

ketidaksesuaian antara informasi dengan keadaan sebenarnya. Hal ini 

menyulitkan bagi pemustaka yang membutuhkan serta jika pemustaka tetap 

ingin mencarinya akan menggunakan waktu yang lama untuk 

mendapatkannya. 

Gejala-gejala yang ditemukan di Perpustakaan dan Arsip Kabupaten 

Siak yaitu: 
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1. Pengunjung masih mencari buku secara manual dan membutuhkan 

waktu yang lama. 

2. Masih ditemukan keluhan dari pengguna yang merasabelumpuas 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh beberapa petugas perpustakaan 

yang cenderung bersifat kurang peduli terhadap kebutuhan pengunjung 

di bagian pelayanan sirkulasi dalam hal peminjaman pengembalian 

serta lama dalam merespon pengunjung dalam menanyakan informasi 

buku yang tidak ditemukan. 

3. Terdapat ketidaksesuaian antara informasi dengan keadaan sebenarnya 

pada penelusuran koleksi menggunakan otomasi pada bagian pelayanan 

referensi. 

4. Di Dinas perpustakaan Kabupaten Siak hanya memiliki satu komputer 

dan pada sistem OPAC tidak digunakan serta memiliki banyak 

kelemahan yang ada pada sistem tersebut. 

5. Pemustaka atau pengunjung berharap layanan yang berbasis teknologi 

informasi berupa fasilitas komputer dan teknologi informasi lainnya 

lebih efektif dan efisien karena yang terjadi belum sepenuhnya berjalan 

dengan baik. 

Berdasarkan gejala-gejala tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul“Penggunaan Teknologi Informasi pada 

Layanan Perpustakaan di Dinas Perpustakan Kabupaten Siak”. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan meneliti judul di atas adalah : 
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1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas berkenaan dengan 

bidang ilmu penulis yakni administrasi pendidikan yang terdapat pada 

mata kuliah manajemen perpustakaan. 

2. Persoalan-persoalan yang diteliti dalam judul di atas, penulis mampu 

untuk menelitinya. 

3. Persoalan ini menarik untuk diteliti karena penggunaan teknologi 

informasi dapat meningkatkan kualitas pada layanan perpustakaan atau 

memberikan kontribusi yang besar pada mutu perpustakaan. 

4. Dinas Perpustakaan di Kabupaten Siak sudah dikenal di wilayah Riau 

apalagi di Kabupaten Siak dan merupakan satu-satunya perpustakaan 

kabupaten yang mendapat akreditasi A di Provinsi Riau, namun peneliti 

ingin mengetahui lebih dalam mengenai lokasi peneliti bukan sekedar 

dengan nama dan ceritanya. 

5. Lokasi penelitian ini ditinjau dari segi waktu, kemampuan dan 

pembiayaan dapat dijangkau oleh penulis.  

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan 

judul penelitian ini adalah penggunaan teknologi informasi pada layanan 

perpustakaan. 
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1. Teknologi informasi (TI) atau information technology adalah sub-

sistem atau sistem bagian dari sistem informasi.
11

Sistem bagian dari 

sistem informasi maksudnya yakni pengolahan informasi yang berbasis 

komputer dan terus berkembang dengan adanya teknologi lain dan bisa 

dikoneksikan pada komputer itu sendiri. 

2. Layanan perpustakaan adalah kegiatan yang dipersiapkan untuk 

memberikan jasa terhadap materi produk yang dimiliki perpustakaan 

agar dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan.
12

 Kegiatan 

memberikan jasa dalam hal ini adalah seorang pustakawan di bagian 

layanan. Unsur penyelenggaraan layanan yang diberikan oleh 

pustakawan kepada pemustaka menjadi penentu keberhasilan 

perpustakaan. Pustakawan di bagian layanan dituntut cekatan, terampil, 

ramah, rajin, serta cepat tanggap dan siap membantu pemustaka dalam 

menemukan informasi yang diinginkan. 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan 

yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penggunaan teknologi informasi pada layanan perpustakaan di Dinas 

Perpustakaan Kabupaten Siak.   

b. Layanan  perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak.   

                                                             
11

Jogiyanto, SistemTekhologiInformasi,(Jogyakarta:Andi,2009), h.3 
12

Hartono, Op.,Cit, h.183 
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c. Faktor-faktor yang mendukung dan mengahambat dalam penggunaan 

teknologi informasi pada layanan perpustakaan di Dinas Perpustakaan 

Kabupaten Siak 

d. Faktor-faktor yang mendukung dan mengahambat layanan 

perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak.  

2. Batasan Masalah 

Agar permasalahanpenelitian yang akan dibuat lebih terarah dan 

mengingat begitu luasnya ruang lingkup manajemen perpustakaan, maka 

penulis membatasi penggunaan teknologi pada layanan perpustakaan di 

Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak. 

3. RumusanMasalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana penggunaan teknologi informasi pada layanan 

perpustakaan di DinasPerpustakaan Kabupaten Siak? 

b. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam 

penggunaan teknologi informasi pada layanan perpustakaan di Dinas 

Perpustakaan Kabupaten Siak? 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka 

tujuan penelitian ini yaitu : 

a. Untuk mengetahui informasi tentang penggunaan teknologi informasi 

di Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

dalam penggunaan teknologi informasi pada layanan perpustakaan di 

Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak. 

2. KegunaanPenelitian  

a. Kegunaan Praktis 

Adapun temuan-temuan atau hasil penelitian ini diharapkan 

berguna untuk : 

1) Sebagai  informasi yang bermanfaat, yang dapat dijadikan masukan 

bagi pengambil keputusan diDinas Perpustakaan Kabupaten Siak, 

terutama di dalam penggunaan teknologi informasi pada layanan 

perpustakaan serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan 

penggunaan teknologi di Dinas PerpustakaanKabupaten Siak. 

2) Kegunaan bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan bagi 

penulis serta dapat diterapkan dalam dunia pendidikan khususnya 

pada perpustakaan tentang penggunaan teknologi informasi yang 

memberikan kontribusi yang besar pada layanan perpustakaan. 

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan 
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tugas akhir  dengan permasalahan yang sama untuk menerapkannya 

dalam sistem yang lebih luas dan lebih kompleks, ataupun 

menyempurnakannya. 

3) Sebagai informasi jurusan Manajemen Pendidikan Islam khususnya 

Administrasi pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang 

perlunya manajemen perpustakaan khususnya penggunaan 

teknologi informasi pada layanan perpustakaan. 

4) Sebagai pengembangan Ilmu Manajemen Pendidikan Islam sesuai 

dengan jurusan penulis yang dapat digunakan sebagai sumber 

informasi bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya 

mengenai penggunaan teknologi informasi pada layanan 

perpustakaan. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran baru khususnya tentang 

penggunaan teknologi informasi dapat memberikan kontribusi yang 

besar pada layanan perpustakaan. 

5) Bagi Dinas Perpustakaan di Kabupaten Siak penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perpustakaan serta 

pustakawan dampak dari penggunan teknologi informasi yang 

memberikan kontribusi yang besar pada layanan perpustakaan. 

Adapun dengan menggunakan teknologi informasi atau lebih kenal 

dengan otomasi perpustakaan dengan optimal maka akan 

berdampak pada layanan perpustakaan yang diberikan kepada 
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pengguna lebih efektif dan efesien. Otomatis usaha untuk 

meningkatkan perpustakaan lebih maju dan modern dapat tercapai.  

6) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada konsentrasi 

Administrasi Pendidikan jurusan Manajemen Pendidikan Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan (S.Pd.). 

b. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

yang bermanfaat. Diharapkan dapat memperkaya kajianAdministrasi 

Pendidikan serta menambah wawasan dan pengembangan mata kuliah 

manajemen perpustakaan khususnya dalam penggunaan teknologi 

informasi pada layanan perpustakaan di Dinas Perpustakaan 

Kabupaten Siak, maka informasi ini akan menambah pengetahuan 

tentang penggunaan teknologi informasi yang memberikan kontribusi 

besar pada layanan perpustakaan bagi perpustakaan-perpustakaan lain 

yang layanan perpustakaanya belum berbasis teknologi informasi.  

 

 

 

 

 


