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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

1. Teknologi Informasi 

a. Pengertian Teknologi Informasi 

Teknologi informasi (TI) atau information technology menurut 

Jogiyanto adalah sub-sistem atau sistem bagian dari sistem 

informasi.Sistem informasi mempunyai 6 komponen atau bagian dan 

salah satu dari komponen dari sistem informasi adalah teknologi atau 

teknologi informasi.
1
 

 

Kemajuan teknologi informasi sangat berkembang pesat, 

terlebih lagi pada dunia perpustakaan. Penggunaan teknologi informasi 

pada perpustakaan dengan tepat memberikan dampak pada kemudahan 

dalam meningkatkan kinerja dan citra bagi pustakawan serta akses 

informasi yang tepat dan cepat bagi pemustaka. 

Informasi pada dunia perpustakaan adalah suatu rekaman 

fenomena yang diamati, atau bisa juga berupa keputusan yang dibuat 

seseorang.
2
Sebagai ilmu yang memproses informasi, ilmu perpustakaan 

dekat dengan beberapa ilmu komunikasi, bahasa, komputer dan lain-

lain. Pada ilmu komunikasi biasanya cendrung pemanfaatan media 

komunikasi yang yang banyak berlangsung pada teknologi informasi. 

Kehadiran teknologi informasi (komputer/internet) tidak bisa 

lagi dihindarkan pada otomasi perpustakaan. Siap atau tidak siap kita 

                                                             
1
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harus menerima kehadirannya. Ada beberapa hal yang menjadi sebab 

kita alasan melakukan otomasi perpustakaan sebagai berikut: 

1) Tuntutan terhadap jumlah dan mutu layanan perpustakaan, 

2) Tuntutan terhadap pengguna koleksi bersama, 

3) Kebutuhan untuk mengefektifkan sumber daya manusia, 

4) Tuntutan terhadap efisiensi waktu, 

5) Kebutuhan dan ketepatan layanan informasi. 

Manfaat dari otomasi perpustakaan adalah sebagai berikut: 

1) Memudahkan dalam pembuatan katalog, 

2) Memudahkan dalam layanan sirkulasi, 

3) Memudahkan dalam penulusuran melalui katalog.
3
 

b. Teknologi pada Sistem Komputer 

Sistem komputer pada perkembangannya digunakan untuk 

menyediakan suatu sistem standar serta dapat dipakai bersama di antara 

perpustakaan yang bekerja sama. Alasan lain adalah dengan sistem 

berbasis komputer, tugas-tugas yang diemban perpustakaan dapat 

diselesaikan secara lebih akurat, cepat dan terkontrol.
4
 Maka dari itu 

teknologi pada sistem komputer sangat diperlukan di dunia 

perpustakaan. 

Sistem komputer terdiri dari perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software). Perangkat keras adalah salah satu 

komponen pada komputer yang tampak dan berbentuk nyata serta 
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mendukung proses komputerisasi. Sedangkan perangkat lunak adalah 

prosedur yang digunakan untuk mengoperasikan komputer sesuai 

kebutuhan pemustaka.Tanpa perangkat lunak, perangkat keras hanya 

berfungsi sebagi benda metal sajayang tidak dapat mengerjakan 

sesuatu. Tanpa perangkat keras, perangkat lunak hanya sebagai kode-

kode komputer saja yang tidak dapat menggerakkan perangkat 

kerasnya. Oleh karena itu, perangkat keras dan perangkat lunak harus 

bekerja bersama-sama membentuk suatu sistem yaitu sistem komputer. 

Pada perangkat keras sebagai sub-sistem dari sistem komputer 

juga mempunyai komponen, yaitu komponen alat masukan (input 

device), komponen alat pemrosesan (processing device), komponen alat 

keluaran (output device). Alat masukan menyediakan sarana untuk 

pengiriman informasi ke dalam sistem komputer sehingga harus 

memiliki kemampuan untuk mengonversi karakter-karakter yang 

diinginkan ke dalam kode-kode biner yang perlu. Ada beberapa macam 

device/alatyang dikembangkan selama beberapa tahun untuk 

menyediakan alternatif untuk keyboard input di perpustakaan, antara 

lain sebagai berikut: 

1) Graphical User Interfaces (GUIs) adalah antar muka pengguna 

dengan menggunakan cara interaksi pada perangkat elektronik secara 

grafis bukan perintah teks pada pengguna dan komputer. Contoh 

GUIs yang ada di perpustakaan Microsoft windows yang ada pada 

OPAC. 
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2) Bar Codes berupa suatu pola yang mencetak garis-garis tebal dan 

tipis yang tujuannya memberikan informasi ke dalam komputer  

dengan cepat dan tepat serta bebas dari kesalahan (error-free).Bar 

codes biasa digunakan pada sistem pengawasan yang tujuannya 

mempermudah pada layanan sirkulasi  pada peminjaman buku di 

perpustakaan karena dapat bekerja dengan cepat dan tepat. 

3) Touch-Sensitive Screens adalah perangkat masukan komputer yang 

bekerja dengan sentuhan pada tampilan layar yang menggunakan jari 

tangan dengan mouse atau pena digital. Contoh touch-sensitive 

screens di perpustakaan berupa aplikasi yang terdapat pada OPAC 

yang digunakan oleh pemustaka. 

4) Scanner adalah sebuah perangkat keras yang fungsinya menyalin 

gambar atau teks berbentuk digital dengan menggunakan sebuah 

sensor cahaya. Fungsi Scanner pada perpustakaan memindahkan 

data-data yang terdapat pada lensa scannerke dalam komputer. 

Adapun contoh-contohscanneryakni scanner drum, scanner flatbed, 

dan handscanner. 

Alat pemrosesan di perpustakaan berupa penyediaan arus 

listrik dalam memberikan kontribusi pada komputer. Alat pemroses 

berupa ketersediaan arus listriksangat dibutuhkan di perpustakaan 

karena tanpa arus listrik mustahil penggunaan teknologi informasi akan 

berjalan optimal baik bagi pemustaka maupun pustakawan. Selain itu, 

arus listrik juga memberikan kontribusi pada pemanfaatan alat keluaran. 
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Unit keluaran (output) pada perpustakaan dapat berupa 

monitor komputer. Pada layar monitor  terdapat aplikasi yang 

digunakan pemustaka dalam mencari referensi yang dibutuhkan. Selain 

itu unit keluaran juga menyediakan sarana yang memungkinkan 

komputer dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Unit keluaran pada 

perpustakaan dibagian  informasi juga terdapat pada printer. Printer 

merupakan hardware yang dihubungkan pada komputer untuk 

menghasilkan cetakan baik berupa tulisan maupun gambar pada media 

kertas ataupun sejenisnya. Printer digunakan untuk membuat buletin 

kesiagaan terkini (current awanreness bulletins), panduan 

perpustakaan, newsletters, ulasan-ulasan (overdue notice), accessions 

lists, pesanan toko-toko buku, dan hasil-hasil penelusuran online. 

Sebuah sistem teknologi informasi pada komputer terdapat  

juga beberapa unsur atau syarat yang saling mendukung antara satu dan 

lainnya. Unsur-unsur yang terdapat dalam teknologi informasi pada 

komputer yakni: 

1. Pengguna (User)merupakan unsur utama dalam sebuah sistem 

teknologi informasi otomasi perpustakaan.
5
 Pengguna disini yakni 

pustakawan/staf dan pemustaka. Pada pustakawan/staf yang nantinya 

sebagai operator atau teknisi.  

2. Perangkat keras (Hardware) berupa semua bagian fisik komputer 

yang fungsinyamenerima dan megolah data menjadi informasi secara 
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tepat dan cepat untuk menjalankan perintah yang telah 

diprogramkan. 

3. Perangkat lunak (Software)dapat diartikan sebagai metode atau 

prosedur untuk mengoprasikan komputer agar sesuai permintaan 

pemakai. 

4. Jaringan (Network) pada komputer telah menjadi bagian dari 

otomasi perpustakaan karena perkembangan yang terjadi dalam 

teknologi informasi sendiri serta adanya kebutuhan pemanfaatan 

sumber daya bersama melalui teknologi.
6
 

5. Data merupakan bahan baku informasi, dapat didefinisikan sebagai 

kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, fakta, 

tindakan, benda, dan sebagainnya.
7
 Data di sini dapat berupa 

informasi buku-buku yang ada di perpustakaan. 

2. Layanan Perpustakaan 

a. Konsep Layanan Perpustakaan 

Layanan  merupakan  kegiatan yang memberikan jasa kepada 

pemustaka yang menggunakan koleksi bahan  perpustakaan dan dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat.
8
Layanan yang mengutamakan pada 

kebutuhan pemakai penentu keberhasilan perpustakaan. Oleh karena 

itu, layanan perpustakaan harus berorientasi pada kepuasan pelanggan, 

khususnya pada perpustakaan umum. 
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Adapun perpustakaan umum adalah perpustakaan yang 

diselenggarakan dengan tujuan melayani masyarakat umum, mulai dari 

anak-anak sampai dewasa. Oleh karena itu, di perpustakaan umum 

diselenggarakan berbagai jenis layanan, mulai dari layanan anak-anak 

sampai dewasa. Termasuk perpustakaan umum adalah perpustakaan 

provinsi, perpustakaan ibu kota/kabupaten, perpustakaan kotamadya, 

perpustakaan kecamatan bahkan sampai perpustakaan umum desa.  

Tujuan dan fungsi perpustakaan umum adalah memberikan 

peluang bagi umum untuk membaca koleksi perpustakaan,  serta 

menyediakan sumber informasi yang tepat dan murah, membantu 

masyarakat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, dan 

sebagai pusat budaya baginya bagi masyarakat disekitarnya.
9
Agar 

tujuan dan fungsi dari perpustakaan umum dapat tercapai diperlukannya 

aspek pendukung dalam ketertarikan pemustaka mengunjungi, 

membaca, hingga meminjam koleksi bahan perpustakaan. Aspek 

pendukungnya dapat berupa sudah terpenuhinya sarana dan prasarana 

yang sesuai standar. 

Berbagai sarana dan program dirancang dengan harapan agar 

pembaca senang datang ke perpustakaan. Dalam kaitannya, 

menciptakan kegiatan layanan perpustakaan yang baik, diperlukan 

unsur-unsur penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan. Unsur-
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unsur tersebut harus direncanakan sesuai dengan tujuan perpustakaan 

dan sistem layanan antara lain: 

1) Fasilitas yang baik, berupa sarana dan prasarana yang ada di 

perpustakaan. Sarana dan prasarana perpustakaan adalah semua 

benda, barang dan iventaris yang menjadi milik perpustakaan dan 

dipergunakan untuk menunjang penyelanggaraan kegiatan 

perpustakaan.
10

 Tujuan utama fasilitas yang ada di perpustakaan agar 

dapat memberikan kontribusi dan penggunaannya menunjang 

layanan perpustakaan agar lebih baik. 

2) Koleksi perpustakaaan merupakan salah satu faktor utama yang 

dapat menentukan kriteria dan jenis suatu perpustakaan. Pada 

perpustakaan umum koleksi yang ada bersifat umum yakni semua 

ilmu pengetahuan untuk kebutuhan seluruh lapisan masyarakat mulai 

dari anak-anak hingga orang dewasa. 

3) Pustakawan atau librarian adalah seorang tenaga kerja bidang 

perpustakaan yang telah memiliki pendidikan ilmu perpustakaan, 

baik melaui pelatihan, kursus, seminar, maupun kegiatan sekolah 

formal.
11

Pustakawan  sangat menentukan maju tidaknya 

perpustakaan serta unsur penggerak layanan yang ada di 

perpustakaan. Tanpa adanya pustakawan yang mengatur dan 

memberikan layanan, niscaya tidak akan ada layanan di 

perpustakaan.  
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4) Pemakai merupakan unsur pendukung dan penentu dalam layanan 

perpustakaan. Adapun pemakai pada perpustakaan umum yakni 

mahasiswa, guru, dosen dan masyarakat pada umumnya. 

b. Jenis- jenis Layanan 

Berdasarkan jenisnya, layanan perpustakaan meliputi layanan 

ruang baca, layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan fotokopi dan 

layanan lainnya. Sementara itu berdasarkan jenis koleksi dan tingkatan 

sosial meliputi layanan dewasa, layanan remaja, dan layanan anak-

anak.
12

Namun, berdasarkan jenis koleksi layanan dibagi menjadi 

beberapa jenis yakni layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan 

deposit, layanan audiovisual (av) dan layanan CD ROM dan internet 

c. Layanan Sirkulasi 

Layanan sirkulasi bahan pustaka merupakan unsur penting 

dalam kegiatan perpustakaan. Berapapun besar koleksi yang dimiliki 

perpustakaan, kalau sirkulasi dan pemakainnya tidak lancar, atau sedikit 

saja yang memanfaatkannya, maka kecil arti perpustakaan tersebut. 

Akan tetapi sebaliknya, jika kegiatan yang dilakukan oleh kegiatan 

sirkulasi lancar dan aktif, perpustakaan tersebut boleh dikatakan baik. 

Kegiatan layanan sirkulasi merupakan ujung tombak layanan 

perpustakaan, karena pada bagian sirkulasi inilah kali pertama pemakai 

harus berhubungan dengan pemakai.
13

Kegiatan sirkulasi  meliputi 

peminjaman, pengembalian, pemungutan denda, pendaftaran anggota, 
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baca di tempat, penagihan, pembuatan statistik dan hubungan 

masyarakat. 

Fungsi sirkulasi terdiri dari beberapa yakni: 

1) Pengawasan pintu masuk dan keluar perpustakaan, 

2) Pendaftaran anggota, perpanjangan keanggotaan, dan 

pengunduran diri perpustakaan, 

3) Peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan waktu 

peminjaman, 

4) Pengurusan keterlambatan pengembalian koleksi yang 

dipinjam seperti denda, 

5) Pengeluaran surat peringatan bagi buku yang belum 

dikembalikan pada waktunya dan surat bebas pustaka, 

6) Penugasan yang berkaitan dengan peminjaman buku, 

khususnya buku yang hilang atau rusak, 

7) Pertanggungjawaban atas segala berkas peminjaman, 

8) Pembuatan statistik peminjaman berupa statistik anggota yang 

memperbarui keanggotannya,  anggota baru, anggota yang 

mengundurkan diri, pengunjung perpustakaan, statistik 

peminjam, statistik jumlah buku yang dipinjam, statistik 

peminjaman buku berdasarkan subjek, dan jumlah buku yang 

masuk daftar tandon, 

9) Peminjaman antar-perpustakaan, 

10) Pengawasan urusan penitipan tas, jas, atau mantel milik 

pengunjung perpustakaan, 

11) Penugasan lainnya, terutama yang berkaitan dengan 

peminjaman.
14

 

 

Tujuan layanan sirkulasi adalah memperlancar dan 

mempermudah proses peminjaman koleksi untuk dibawa pulang. 

Pekerjaan pada bagian sirkulasi dibagi menjadi tujuh jenis kegiatan 

yakni pendaftaran peminjaman, prosedur peminjaman buku, 

pemungutan denda, pengawasan buku-buku tandon, waktu peminjaman 

di perpustakaan, statistik peminjaman, serta pinjam antar-perpustakaan 
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(Inter library Loan).Pelayanan yang ada di perpustakaan menggunakan 

tiga sistem yakni sebagai berikut : 

1) Akses layanan terbuka (Open Access), pengunjung diberi kebebasan 

untuk masuk dan memilih koleksi yang diinginkan oleh pengunjung. 

Kelebihan layanan terbuka yakni pemakai bebas memilih koleksi di 

rak, pemakai tidak harus menggunakan katalog, pemakai dapat 

mengganti koleksi yang mirip, pemakai dapat membandingkan isi 

koleksi dengan judul yang dicarinya serta koleksi lebih 

didayagunakan.Sementara kelemahan layanan terbuka yakni 

pemakai cendrung mengambil koleksi seenaknya, mengacaukan 

dalam penyusunan koleksi di rak, kemungkinan kehilangan koleksi 

sangatlah besar, tidak semua pemakai paham dalam mencari koleksi 

di rak, dan perlu pembenahan terus-menerus. 

2) Akses layanan tertutup (Closed Access) pengguna tidak dibenarkan 

mengambil langsung koleksi di rak perpustakaan. Kelebihan dari 

layanan tertutup yakni koleksi tersusun rapi  karena hanya petugas 

yang mengambil, kemungkinan koleksi hilang sangat kecil, koleksi 

tidak cepat rusak, pengawasan dapat dilakukan lebih longgar, proses 

tamu kembali lebih efektif.
15

Sementara kelemahan layanan tertutup  

yakni  pada pencarian koleksi pemakai tidak puas, koleksi  yang 

didapat kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai, 
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katalog cepat rusak serta koleksi tidak dapat didayagunakan secara 

optimal. 

3) Akses layanan campuran (Mixed Access), perpustakaan dapat 

menerapkan dua sistem layanan sekaligus (layanan terbuka dan 

layanan tertutup). Perpustakaan yang menggunakan sistem layanan 

campuran biasanya memberikan layana secara tertutup untuk koleksi 

skripsi, tesis, dan referensi. Sementara, untuk koleksi lainnya bersifat 

umum menggunakan akses layanan terbuka. Kelebihan akses 

layanan campuran berupa pengguna secara langsung dapat memakai 

koleksi referensi dan umum sekaligus serta tidak membutuhkan 

ruang baca untuk koleksi referensi. Sedangkan kekurangan akses 

layanan campuran berupa petugas agak sulit mengawasi pengguna 

yang memakai koleksi referensi dan umum serta perlu pengawasan 

yang ketat. 

d. Layanan Referensi 

Referensi berasal dari bahasa Inggris to refer ‘menunjuk’. Di 

dalam ilmu perpustakaan istilah referensi berarti menunjuk kepada 

suatu koleksi yang dapat menjawabpertanyaan yang disampaikan oleh 

pemakai perpustakaan.
16

 Koleksi rujukan maksudnya bahan bacaan 

yang telah tersusun dan tersistem yang tujuannya untuk mendapatkan 

informasi. Layanan yang diberikan kepada pengunjung sangat 

bervariasi tergantung dari jenis perpustakaannya. Namun, prinsip 
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layanan yang diberikan tetap sama yakni memberikan bantuan kepada 

pemustaka dalam mendapatkan bahan pustaka (informasi). Adapun 

pada kegiatan pelayanannya yakni cara mempertemukan pemustaka 

dengan bahan pustaka yang dicari. 

Tugas layanan referensi  yakni memberikan layanan  langsung, 

memberikan informasi baik bersifat umum maupun ilmiah untuk tujuan 

studi dan penelitian, memberikan layanan informasi dengan 

menggunakan sumber informasi yang seluas-luasnya baik sumber 

terdapat di dalam perpustakaan tersebut maupun tersimpan di dalam 

perpustakaan lain, serta membantu pengguna dalam memanfaatkan 

bahan pustaka yang ada dengan sebaik-baiknya.
17

 

Agar pelayanan referensi berjalan dengan baik, petugas 

referensi perlu memahami terlebih dahulu fungsi-fungsi referensi 

berikut ini: 

1) Fungsi pengawasan yakni petugas referensi dapat mengamati 

pengunjung, baik dalam hal kebutuhan informasi yang diperlukan 

maupun latar belakang sosial dan tingkat pendidikannya agar dapat 

menjawab pertanyaan dengan tepat, 

2) Fungsi informasi yakni petugas referensi dapat memberikan 

informasi kepada pengunjung, yaitu memberikan jawaban terhadap 

pertanyaan singkat maupun penelusuran informasi yang luas dan 

mendetail sesuai dengan kebutuhan pemakai. Informasi ini yang 

terpenting dari pelayanan referensi, 

3) Fungsi bimbingan yakni petugas referensi menyediakan waktu guna 

memberikan bimbingan kepada pengguna perpustakaan untuk 

menemukan bahan pustaka yang dibutuhkan, misalnya melalui 

katalog perpustakaan, buku-buku referensi, serta bahan pustaka 

lainnya, 

4) Fungsi instruksi yakni petugas referensi memperkenalkan kepada 

pemakai tentang bagaimana menggunakan perpustakaan yang baik, 
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5) Fungsi bibliografis yakni petugas referensi perlu secara teratur 

menyususn daftar bacaan atau bibliografi untuk keperluan penelitian 

atau mengenal bacaan dengan baik dan menarik.
18

 

Jenis-jenis koleksi referensi berupa kamus, ensklopedia, 

direktori, almanak, biografi, buku statistik, sumber geografi, buku 

tahunan, buku petunjuk, buku pegangan, bibliografi, indeks dan sumber 

elektronis.
19

Ada beberapa cara menyampaikan pertanyaan referensi 

antara lain dapat melalui surat, telepon, atau berhadapan langsung. 

Sifat pertanyaan referensi antara lain: 

1) Bersifat bimbingan (direction) 

Jenis pertanyaan ini masih memerlukan bimbingan dari petugas 

perpustakaan atau pustakawan. Hal ini terjadi karena sumber referensi 

memerlukan penjelasan untuk menggunakannya. 

2) Ready reference 

Jenis pertanyaan referensi seperti ini tidak memerlukan analisis atau 

bimbingan dari petugas perpustakaan. Pertanyaan dari pemakai cukup 

dijawab dengan satu sumber yang sudah pasti dan siap pakai.
20

 

3) Penelusuran (search) 

Jenis pertanyaan referensi ini masih memerlukan penelusuran dan 

biasanya pertanyaan memerlukan analisis tertentu.
21

 Cara menjawab 

pertanyaan referensi sebagimana dengan tabel berikut.
22
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Tabel II.1 

Klasifikasi Pertanyaan, Jenis Pertanyaan Referensi, dan Sumber Referensi  

 

 

No  

Klasifikasi 

 Pertanyaan 

 

Jenis Pertanyaan Sumber Referensi 

(1) (2)             (3)            (4) 

1.  Bahasa Arti, asal kata, definisi, 

pengejaan, pengucapan, 

singkatan, istilah, kata asing, 

sinonim, lambang, dan simbol    

Kamus  

2.  Pemilihan bahan pustaka Buku terbaik bidang 

pengetahuan tertentu, terbitan 

tertentu, perincian bibliografi, 

dan lokasi bahan pustaka  

Bibliografi, katalog, 

penerbit 

3.  Data peristiwa Kejadian-kejadian, statistik, 

kebiasaan, dan catatan 

kejadian 

Alamanak, buku tahunan 

4.  

 

Latar belakang dan  

pedoman 

Informasi umum, bahan untuk 

belajar sendiri, dan cara 

mengerjakan sesuatu 

Ensklopedi, buku pegangan, 

manual, brosur, pamflet, 

ensklopedi biografi, 

direktori 

5.  

 

Manusia,  

orang, pribadi 

Tokoh, pimpinan, spesialis, 

pengarang, dan orang-orang 

terkenal 

Direktori, buku 

 tahunan, almanak, 

 brosur dan pamflet 

6.  Organisasi dan lembaga Tujuan, keanggotaan, 

kegiatan, struktur, nama dan 

alamat 

Sumber geografi, peta, 

atlas, dan kamus 

 ilmu bumi  

7.  Tempat  Lokasi, deskripsi, jarak dan 

keterangan tempat 

Alat peraga (AV) 

8.  Ilustrasi  Bentuk, model, rupa,  

warna, film, dan rekaman 

Handbook, buku tahunan, 

buku pedoman 

9.  

 

Aktivitas  Cara mengerjakan, cara 

membuat, dan sebagainya 

Buku pedoman (manual) 

 

(1) 

 

10.  

 

           (2) 

 

Undang-undang,  

peraturan 

                 (3) 

 

Perundang-undangan, 

peraturan, data, fakta  

                (4) 

 

Lembaran negara,  

kitab undang-undang, 
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resmi terbitan pemerintahan 

 

Adapun unsur-unsur layanan referensi terdiri dari petugas, sarana 

dan prasarana, pemakai, serta pertanyaan referensi.
23

 

 

3. Faktor – faktor yang Mendukung dan Menghambat  Penggunaan 

Teknologi Informasi pada Layanan Perpustakaan 

 

Perpustakaan pada kenyataannya harus mampu memberikan layanan 

informasi yang tepat, cepat, dan tepat sesuai dengan kebutuhan pemustaka. 

Kemajuan dalam memberikan layanan informasi didukung dengan adanya 

penggunaan teknologi informasi. Seiring kesadaran para pengelola 

perpustakaan khususnya perpustakaan umum kabupaten pada pentingnya 

keberadaan perpustakaan di daerah kabupaten, para pengelola membuat 

cara-cara untuk meningkatkan kualitas  dan pemberdayaannya. Maksud 

pemberdayaan disini ialah memaksimalkan penggunaan teknologi 

informasi agar layanan perpustakaan optimal. 

Adapun faktor-faktor yang mendukung dan menghambat adanya 

penggunaan teknologi informasi pada perpustakaan seperti faktor affect, 

kesesuaian tugas, konsekuensi jangka panjang. Faktor affect berupa 

perasaan yang dirasakan oleh pemustaka atau pengunjung baik perasaan 

gembira, nyaman atau tidak nyaman, suka atau tidak suka terhadap 

kunjungan di perpustakaan. 

Faktor affect yang dirasakan oleh pemustaka atau pengunjung dari 

penggunaan teknologi informasi dapat dilihat dari penyediaaan buku atau 
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publikasi digital dengan tepat dan cepat serta memudahkan pengguna 

untuk mendapatkan kemudahan akses.
24

Adanya kemudahan pada setiap 

akses yang didapat dari perpustakaan maka memberikan perasaan senang 

kepada pengunjung karena apa yang dicari dan dibutuhkan didapat dengan 

mudah daan cepat. Sikap yang ramah, cepat tanggap diberikan pustakawan 

bagian layanan itulah yang memberikan dampak terhadap rasa suka atau 

tidak sukanya pengunjung atau pemustaka untuk datang ke perpustakaan.    

Faktor kesesuaian tugas pada penggunaan teknologi informasi yakni 

sejauhmana kemampuan individualmenggunakan teknologi informasi 

untuk meningkatkan kinerja individual dalam melaksanakan tugas. 

Adapun dengan adanya penggunaan teknologi informasi pada 

perpustakaan akan dapat membantu mempercepat proses memperluas 

layanan, memperbanyak koleksi, khususnya yang berbentuk elektronik dan 

digital,  selain itu juga penggunaan atau penerapan teknologi informasi 

secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan citra dan kinerja 

sebuah perpustakaan apabila penerapannya benar dan tepat.
25

 Dengan 

begitu adanya penggunaan teknologi informasi dalam faktor kesesuaian 

tugas memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja individu dalam 

melaksanakan tugas dengan cepat, tepat dan akurat. 

Faktor konsekuensi jangka panjang disini berupa pembaharuan suatu 

hal yang terbaru yang dirasakan seperti sukarsecara untuk memahami dan 

mengaplikasikan pada perpustakaan. Hal ini dapat dilihat pengaruh faktor 
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konsekuensi jangka panjang terhadap penggunaan teknologi perpustakaan 

yang berbasis komputer yang dipegangi oleh pustakawan yakni tidak 

semua hal bisa ditangani oleh komputer, pada prosedur pada komputer 

tidak selalu efisien, aplikasi komputer tidaklah mudah, terdapat kesukaran 

dalam transfer program-program sistem komputer di perpustakaan, tidak 

murah untuk membagi jasa komputer di perpustakaan, dalam 

mengkolaborasikan sistem perpustakaan dari yang bersifat individu ke 

dalam suatu sistem yang terintegrasi tidaklah mudah,  jasa yang diterima 

pemakai tidak lebih baik dari sistem berbasis komputer.Di samping adanya 

faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan  teknologi informasi, 

faktor-faktor yang mempengaruhi layanan perpustakaan juga memberikan 

kontribusi terhadap optimal pada kinerja staf/pegawai bagian layanan di 

perpustakaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi layanan perpustakaan 

berupa sarana dan prasarana, pustakawan, lingkungan, dan aturan.  

Sarana dan prasarana perpustakaan adalah semua benda, barang 

inventaris yang menjadi milik perpustakaan dan digunakan untuk 

menunjang penyelenggaraan kegiatan perpustakaan. 
26

Adapun  dalam hal 

ini yang dimaksud sarana dan prasarana berupa gedung/ruangan 

perpustakaan, perabot perpustakaan, peralatan perpustakaan, penerangan, 

ventilasai serta pengamanan yang memberikan kontribusi besar pada 

layanan perpustakaan dan yang dibutuhkan dalam melakukan atau 

memperlancar suatu kegiatan di perpustakaan.  
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Pustakawan yaitu orang yang bekerja di perpustakaan atau lembaga 

sejenisnya dan memiliki pendidikan perpustakaan secara formal (di 

Indonesia kriteria pendidikan minimal D-II dalam bidang ilmu 

perpustakaan, dokumentasi dan informasi).
27

Pustakawan merupakan salah 

satu komponen penting dari perpustakaan hal ini dikarenakan pustakawan 

memberikan jasa berupa layanan kepada pemustaka. Pustakawan dibagian 

layanan memberikan layanan perpustakaan kepada pengunjung atau 

pemustaka berupa sikap pelayanan seperti ramah tamah, cekatan, terampil, 

berwawasan luas, melayani pinjaman dan pengembalian buku dengan baik, 

cepat tanggap serta siap membantu pemustaka atau pengunjung dalam 

menemukan informasi yang sedang dibutuhkan.  

 Perpustakaan sebagai organisasi nirlaba (tidak mengutamakan 

keuntungan) yang manfaatnya tidak tampak secara langsung bagi 

masyarakat serta pada finansial/keuangan tidak menguntungkan harusnya 

bisa menjaga hubungan baik dengan lingkungannya sehingga manfaat 

dapat dirasakan oleh pemustaka atau pengunjung.Agar dapat dirasakan 

manfaatnya, lingkungan perpustakaan haruslah dalam kondisi stabil yakni 

tempratur, kelembapan, ventilasi penerangan, dan aspek yang lainnya 

harus ada dalam kondisi yang baik. Hal ini dikarenakan jika lingkungan 

perpustakaan aman dan nyaman maka akan memberikan dampak pada diri 

pemustaka atau pengunjung untuk minat dengan senang hati ke 

perpustakaan. 
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Aturan merupakan tata pelaksanaan yang diatur sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Dalam hal ini aturan yang dimaksud adalah tata 

tertib yang ada diperpustakaan. Tata tertib atau pengaturan penggunaan 

perpustakaan dibuat untuk mengatur kegiatan pelayanan perpustakaan. 

Tata tertib ini harus dibuat secara tertulis dan diketahui oleh para 

pengunjung atau pemustaka.
28

 Jika memungkinkan, tata tertib ini dibuat 

secara khusus yang disampaikan kepada para pengguna atau pemustaka 

dan setidaknya tata tertib ini ditempel pada tempat-tempat strategis di 

perpustakaan yang bersangkutan. Adapun tempat yang paling strategis 

yakni di depan pintu perpustakaan atau pada mading perpustakaan. Tata 

tertib yang ada disusun secara singkat dan jelas sehingga pemustaka atau 

pengunjung dapat dengan mudah membacanya. 
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4. Penelitian Relevan 

1. Nurbaida, (2013) meneliti tentang Pengaruh Pemanfaatan Teknologi 

Informasi dalam Mengelola Data Pajak Terhadap Kinerja Individual 

(Studi Empiris pada Pegawai Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pangkalan Kerinci).Penelitian ini menggunakan  metode kuantitatif 

dengan Analysis Linear Berganda dan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dari ke tujuh faktor terdapat lima faktor yang berpengaruh positif 

dan tidak signifikan yaitu; faktor sosial (0,121>p), konsekuensi jangka 

panjang (0,055>p), kondisi yang memfasilitasi (0,441>p), dan 

kepercayaan (0,283>p) sedangkan faktor yag berpengaruh negatif dan 

signifikan yaitu; perasaan pengguna (-0,128<055) dan kompleksitas (-

0,067 < 0,05)dengan kata lain pemanfaatan teknologi informasi sangat 

dibutuhkan dalam mengelola data pajak terhadap kinerja individual pada 

pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pratama Pangkalan Kerinci karena 

dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola data 

pajak dapat meningkatkan kinerja individual.Berdasarkan variabel faktor 

sosial pada pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola data pajak 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja individual 

pegawai KPP Pratama Pangkalan Kerinci dengan dibuktikan nilai 

0,12>0,05 dan pada variabel perasaan pengguna pada pemanfaatan 

teknologi informasi dalam mengelola data pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja.Perbedaan penelitian ini adalah penulis 
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meneliti tentang penggunaan teknologi informasi pada layanan 

perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak. 

2. Nanda Febriani, (2015) meneliti tentang Audit Sistem Informasi untuk 

Menilai Proses dalam Layanan Informasi dengan Menggunakan 

Framework COBIT (Studi Kasus Pusat Teknologi Informasi dan 

Pangkalan Data UIN Suska Riau). Dari hasil penelitian yang dilakukan 

ada 4 domain yaitu Plan and organize, Acqueire and Implement, 

Delevery and Support dan Monitor and Evaluate. Kemudian ada 34 

proses dan 170 detailed control objectives. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan, ada 28 proses dengan nilai kematangan COBIT 3,17 serta 

tingkat kematangan TI sudah berada di tingkat maturity level 3 (Defined 

Process / Dapat Ditetapkan).Perbedaan penelitian ini adalah penulis 

meneliti tentang penggunaan teknologi informasi pada layanan 

perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak. 

3. Depi Agusman, (2012) meneliti tentang Analisis Kualitas Pelayanan 

Perpustakaan dalam Penerapan Sistem Informasi Perpustakaan (Studi 

Kasus: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau). Penelitian ini menggunakan metode servqual dimana variabel 

penelitian adalah persepsi, ekspetasi, dan kepuasan pengunjung terhadap 

pelayanan perpustakaan UIN SUSKA Riau. Persepsi dan harapan 

menggunakan lima dimensi yakni tangible, reliability, responsiveness, 

empahty, dan assurance. Kuesioner dikembangkan berdasarkan 

metodeservqual parasuraman. Berdasarkan nilai servqual tiap dimensi, 
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dimensi tangible (0,04), dan reliability (0,00) bernilai positif yang berarti 

peralatan yang digunakan untuk memberikan pelayanan telah 

menggunakan sistem MPS dan OPAC telah memuaskan, fasilitas 

ruangan yang nyaman, dan penampilan pustakawan yang rapi serta pihak 

perpustakaan telah andal, konsisten dan akurat dalam memberikan 

pelayanan. Namun pihak perpustakaan belum cukup sigap, cepat, 

simpati, ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan pengunjung ketika 

memberikan pelayanan hal itu sesuai dengan dimensi responsiveness (-

0,12), empahty (-0,21), dan assurance (-0,07) yang benilai negatif. 

Tingkat kepuasan pengunjung ditentukan dengan melihat nilai 

kesenjangan antara persepsi dengan ekspektasi. Hasil menunjukkan 

bahwa pengunjung perpustakaan belum merasa puas terhadap pelayanan 

yang diberikan pihak perpustakaan. Atribut yang perlu diperbaiki adalah 

mengenai jumlah komputer MPS dan OPAC dalam memberikan 

pelayanan belum memadai, dan ketepatan pihak perpustakaan dalam 

mengawali dan mengakhiri memberikan pelayanan, serta sikap pihak 

pustakawan dalam memberikan pelayanan.Perbedaan penelitian ini 

adalah penulis meneliti tentang penggunaan teknologi informasi pada 

layanan perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak. Sedangkan 

Depi Agusman meneliti tentang analisis kualitas pelayanan perpustakaan 

dalam penerapan sistem informasi perpustakaan (Studi Kasus: 

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). 
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4. Sapri Akmal, (2016) meneliti tentang Analisis Tata Kelola Teknologi 

dengan Best Practice Itil V3 Service Operation (Studi Kasus: Pustaka 

dan Arsip Kampar). Penelitian ini menunjukkan bahwa Perpustakaan dan 

Arsip Kampar telah menggunakan teknologi informasi pada pelayanan 

perpustakaan tetapi pelayanan di perpustakaan belum optimal. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan acuan tata kelola 

berdasarkan Best Practice ITILV3 Service Operation.Best Practice 

adalah metode atau teknik yang secara konsisten menunjukkan hasil yang 

lebih unggul dari yang dicapai dengan cara lain dan digunakan sebagai 

acuan. Hasil penelitian berupa rancangan SOP mengacu pada ITIL 

proces, dan adanya pembuatan Service Level Agreement (SLA) untuk 

menyepakati setiap layanan yang ada. Perbedaan penelitian ini adalah 

penulis meneliti tentang penggunaan teknologi informasi pada layanan 

perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Siak sedangkan Sapri 

Akmal meneliti tentang analisis tata kelola teknologi dengan best 

practice itil V3 service operation (Studi Kasus: Pustaka dan Arsip 

Kampar). 

 

 

 

 

 


