
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dalam aspek pendidikan erat kaitannya 

dengan perpustakaan. Hal ini dikarenakan perpustakaan merupakan institusi 

pengelola 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 (UU No.43 Tahun 

2007). Perpustakaan juga sebagai sarana penunjang belajar yang telah menjadi 

satu kesatuan di tingkat pendidikan yang ada. Melalui perpustakaan, peserta didik 

dapat memperoleh banyak informasi (Kadarsih dkk:414, 2016). 

Akan tetapi pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan bukan hanya 

untuk mengolah dan menyajikan informasi kepada pengguna perpustakaan, justru 

fungsi yang lebih penting dari pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan 

adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas sehingga meningkatkan 

produktivitas dalam aktivitas kerja perpustakaan. Untuk mewujudkan efisiensi dan 

efektivitas melalui penerapan teknologi informasi dalam usaha mengumpulkan, 

mengolah dan mendesiminasikan informasi kepada pemakai dengan prinsip 

kecepatan, ketepatan dan kesesuaian kebutuhan pemakai maka perpustakaan perlu 

membangun sistem informasi perpustakaan (Hakim:2, 2008). 

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN 

SUSKA) Riau merupakan salah satu perpustakaan perguruan tinggi yang saat ini 

sudah menggunakan sistem informasi, baik untuk mendukung kinerja pustakawan 

maupun untuk layanan kepada para pemustaka (end user). Perpustakaan UIN 

SUSKA Riau pertama kali menerapkan sistem otomasi perpustakaan baik 

pengolahan, pendataan, transaksi peminjaman dan pengembalian, dan semua yang 

melekat pada program SIMPus (Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan) pada 

bulan September 2006 seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru 2006/2007. 

Kemudian, pada tahun 2009 sistem infomasi perpustakaan yang sebelumnya 
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berbasis DOS dengan menggunakan software SIMPus, beralih ke software 

OpenBiblio yang sudah berbasis Web (Panduan Perpustakaan UIN SUSKA Riau, 

2017). 

Selanjutnya pada tahun 2012 perpustakaan UIN SUSKA Riau mulai 

melakukan pengembangan sistem informasi perpustakaan yang terdiri dari 

pengolahan database anggota dan koleksi, sistem absensi, sistem sirkulasi loker, 

katalog online (OPAC) dan multy purpose stations (MPS). Hal tersebut dilakukan 

pengelola perpustakaan untuk mengelola koleksi perpustakaan, baik fisik maupun 

elektronik. Untuk koleksi buku fisik Perpustakaan UIN SUSKA Riau memiliki 

sebanyak 24.297 judul dan 80.786 eksemplar, sedangkan koleksi e-book sebanyak 

1.626 judul. Selain itu sistem informasi perpustakaan bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan kepada pemustaka yang setiap tahunnya yang terus 

mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2017/2018, 

saat ini Perpustakaan UIN SUSKA Riau memiliki anggota yang berjumlah 

sebanyak 33.598 orang. 

Dalam upaya pengenalan sistem perpustakaan, pengelola Perpustakaan 

UIN SUSKA Riau telah melakukan sosialisasi yang dilakukan setiap tahun ajaran 

baru kepada mahasiswa/i baru UIN SUSKA Riau. Namun, dari hasil pengamatan 

dan wawancara yang telah dilakukan, masih terdapat permasalahan atau kendala 

yang dihadapi selama penerapan sistem tersebut.  

Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu sistem tidak dapat membaca 

kode buku. Hal ini disebabkan human error dari petugas atau staff karena belum 

memasukkan kode buku kedalam database, ada juga buku yang belum di tagging 

dan data yang sudah terinput gagal tersimpan kedalam database ketika jaringan 

terputus atau mati lampu. Sehingga pemustaka yang ingin melakukan transaksi 

peminjaman gagal dan harus mendatangi petugas tandon agar dapat meminjam 

buku tersebut. 

Kemudian berdasarkan tingkat keakuratan terdapat ketidakcocokan 

informasi antara sistem pencarian koleksi buku (OPAC) dengan kondisi riil pada 

rak buku. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti kesalahan dalam 

penginputan kode buku, buku yang dalam perawatan karena rusak dianggap 
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tersedia didalam sistem, kemudian buku-buku yang telah dikembalikan tidak 

langsung disusun ke rak oleh petugas, serta kurangnya kesadaran pemustaka untuk 

tidak mengembalikan sendiri buku yang telah dibaca. Sehingga, pemustaka yang 

ingin mencari koleksi buku membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan 

koleksi buku yang diinginkan. 

Masalah selanjutnya, masih kurangnya infrastruktur penunjang sistem 

informasi perpustakaan. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang dimiliki 

perpustakaan belum mencukupi untuk melayani jumlah mahasiswa UIN SUSKA 

Riau. saat ini, perpustakaan hanya memiliki 1 PC absensi, 1 PC loker, 1 MPS dan 

12 PC untuk mengakses OPAC yang bisa digunakan. Sehingga mengakibatkan 

terjadinya antrian yang panjang ketika melakukan pencarian buku di OPAC dan 

transaksi sirkulasi peminjaman pada saat jam sibuk.  

Selain itu, layanan perpustakaan akan terganggu ketika arus listrik mati, 

hal ini dikarenakan komputer mati sehingga pelayanan sirkulasi dihentikan 

sementara karena layanan sirkulasi tidak dapat dilakukan secara manual. Masalah 

selanjutnya terdapat fitur yang tidak berfungsi pada sistem OpenBiblio yaitu pada 

fitur menu laporan dan cetak kartu. Berdasarkan hasil wawancara, fitur tersebut 

tidak berfungsi sejak awal sistem diterapkan.  

Masalah lainnya yaitu masih kurangnya fitur-fitur menu yang tersedia 

pada sistem informasi perpustakaan UIN SUSKA Riau. Misalnya tidak tersedia 

fitur layanan koleksi digital (audio visual) sehingga koleksi digital yang dimiliki 

oleh Perpustakaan UIN SUSKA Riau terabaikan karena tidak terpakai. Hal ini 

dikarenakan sistem informasi perpustakaan yang saat ini digunakan tidak men-

support untuk ditambahkan fitur tersebut. Padahal berdasarkan Standar Nasional 

Perpustakaan Perguruan Tinggi menyebutkan koleksi audio visual minimal 2% 

dari total jumlah judul koleksi non audio visual (www.perpusnas.go.id, 2017). 

Kendala lainnya adalah masih banyak mahasiswa yang belum 

memanfaatkan fitur e-book dan e-journal yang telah dilanggankan Perpustakaan 

UIN SUSKA Riau. Berdasarkan wawancara kepada anggota perpustakaan, hal 

tersebut dikarenakan para pemustaka tidak mengetahui bahwa perpustakaan 

http://www.perpusnas.go.id/
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memiliki koleksi e-book serta mereka tidak mengetahui tentang bagaimana cara 

mengakses e-book dan e-journal tersebut.  

Masalah selanjutnya, pengawasan dan penilaian terhadap sistem belum 

dilakukan secara optimal, hal ini dikarenakan tidak adanya Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dalam melakukan pengawasan IT. Selain itu pengecekan 

kerusakan dilakukan jika ada keluhan saja, hal ini disebabkan perpustakaan UIN 

SUSKA Riau saat ini kekurangan staf  dibidang IT karena hanya dikerjakan oleh 1 

orang staf. Idealnya rasio tenaga teknis di perpustakaan yaitu setiap 5.000 

mahasiswa paling sedikit 1 orang tenaga teknis (Standar Nasional Perpustakaan 

Perguruan Tinggi, 2017). 

Terakhir, struktur organisasi perpustakaan UIN SUSKA Riau masih sangat 

sederhana, hal ini dikarenakan dalam statuta UIN SUSKA Riau menyebutkan 

bahwa Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala 

membawahi stafnya, sehingga keberadaan sekretaris dan bagian lainnya (seperti 

KTU, koordinator pustakawan, kasubag pengolahan, kasubag pengembangan 

koleksi, kasubag otomasi, kasubag layanan sirkulasi, kasubag layanan referensi, 

kasubag multimedia, kasubag layanan local content) belum diakomodir. Hal ini 

belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi yang 

dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional RI yang menyatakan bahwa struktur 

Perpustakaan Perguruan Tinggi paling sedikit mencakup kepala perpustakaan, 

pelayanan pemustaka, pelayanan teknis, teknologi informasi dan komunikasi serta 

tata usaha. 

Terlepas dari hambatan yang ditemui, setiap perguruan tinggi juga harus 

menganggap bahwa pembuatan dan pemasangan peralatan digital di perpustakaan 

adalah peningkatan kualitas jasa perpustakaan demi menaikkan peringkat 

universitas, bukan sebagai penambahan jumlah atau pembaruan (modernisasi) 

peralatan saja (Pendit, 2007).  

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisa untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan penerapan sistem informasi perpustakaan di Perpustakaan UIN 

SUSKA Riau. Saat ini, ada banyak model yang telah dikembangkan untuk 

mengukur keberhasilan sistem informasi, diantaranya model kesuksesan Delone 
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Mclean, Task Technology Fit (TTF) Analysis, End User Satisfaction, Technology 

Acceptance Model (TAM) dan Human Organization Technology (HOT) Fit 

Model. Dari model-model yang diuraikan, HOT Fit Model dipilih karena yang 

lengkap dan paling sesuai dengan kondisi permasalahan yang ada dibanding 

dengan model lain. HOT Fit Model diakomodir variabel struktur dan lingkungan 

organisasi dimana variabel tersebut tidak terdapat pada model sebelumnya. 

Teori HOT Fit pertama kali dikemukakan oleh Yusof, et al 2006 di 

Konferensi Hawaii Science System ke 39. Teori ini dibuat dari dua model evaluasi 

untuk sistem informasi, model tersebut adalah D&M IS Success Model dan IT 

Organization Fit Model (Borman et al, 2012). Yusof dan yusuff (2013) 

mengemukakan bahwa faktor manusia, teknologi dan organisasi merupakan 

komponen penting dalam penerapan sistem informasi, dimana dampak sistem 

dievaluasi melalui keuntungan bersih (net benefits) secara keseluruhan (Erimalata, 

2016). 

Analisis terhadap sistem informasi perpustakaan di Perpustakaan UIN 

SUSKA Riau harus dilakukan untuk menilai atau mengukur manfaat yang 

didapatkan dari penerapan sistem dan untuk menemukan masalah yang sedang 

dihadapi oleh pengguna dan instansi. Hasil dari penelitian dapat digunakan 

sebagai acuan untuk pengembangan sistem kedepannya, sehingga menjadi lebih 

baik serta dapat mendukung visi dan misi perpustakaan. 

Oleh karena itu, judul pada penelitian ini adalah “Analisa Keberhasilan 

Sistem Informasi Perpustakaan dengan Pendekatan HOT Fit Model (Studi Kasus: 

Perpustakaan UIN SUSKA Riau)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mengukur keberhasilan penerapan 

sistem informasi perpustakaan dengan pendekatan HOT Fit Model. 

1.3 Batasan Penelitian 

Supaya pembahasan yang dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai, maka perlu adanya batasan-batasan masalah, yaitu : 
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1. Penelitian ini menggunakan HOT Fit Model dengan variabel: human 

(penggunaan sistem, kepuasan pengguna), organization (struktur 

organisasi), technology (kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas 

layanan) dan net benefit. 

2. Responden pada penelitian ini adalah anggota perpustakaan UIN SUSKA 

Riau yang berjumlah 100 orang. 

3. Teknik sampling yang digunakan adalah accidental sampling. 

4. Pengujian validitas, reabilitas, dan hipotesis menggunakan teknik analisis 

Structural Equation Modelling (SEM).  

5. Tools  pengolahan data yang digunakan adalah smartPLS. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui hubungan antar variabel penentu keberhasilan pada penerapan 

sistem informasi perpustakaan di Perpustakaan UIN SUSKA Riau 

berdasarkan HOT Fit Model. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi ilmu 

pengetahun, khususnya yang berkaitan tentang sistem informasi 

perpustakaan.  

b. Dapat dijadikan referensi yang dapat dikaji dan dikembangkan untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat mengetahui keterkaitan diantara faktor manusia (human), 

organisasi (organization), dan teknologi (technology) dalam penentu 

keberhasilan penerapan sistem informasi perpustakaan di 

Perpustakaan UIN SUSKA Riau. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Menjelaskan secara teoritis tentang hal-hal spesifik dan teori-teori 

yang mendukung dalam melakukan analisis terhadap sistem 

informasi perpustakaan UIN SUSKA Riau. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan bagaimana flowchart atau langkah-langkah dalam 

melakukan penelitian. Mulai dari tahap perencanaan sampai pada 

penulisan laporan. 

BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan hasil dari analisa pengaruh HOT Fit Model terhadap  

keberhasilan sistem informasi perpustakaan yang ada pada 

Perpustakaan UIN SUSKA Riau 

BAB V  PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. 


