
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Perpustakaan UIN Suska Riau 

Berdasarkan buku panduan perpustakaan uin suska riau (2015) bahwa 

perpustakaan IAIN Susqa dibentuk bersamaan dengan berdirinya Institut Agama 

Islam Negeri Sultan Syarif Qasim berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI 

No. 194 tahun 1970 tanggal 9 September 1970. Pada awalnya perpustakaan IAIN 

SUSQA menggunakan sistem tertutup, dimana pemustaka tidak dapat mengambil 

buku yang diinginkan langsung ke rak, tapi harus melalui petugas dengan terlebih 

dahulu melakukan penelusuran melalui katalog. Melihat animo pengguna atau 

pemustaka cukup banyak, maka pada tahun 1999 setelah dilakukan perluasan, 

digunakanlah sistem terbuka, dimana pengunjung dapat langsung melakukan 

browsing dan mengambil buku yang diinginkan. 

Pada tahun 2006 Departemen Agama RI melakukan program otomasi 

perpustakaan di 10 Perguruan Tinggi Islam, UIN Suska Riau termasuk ke 10 PTI 

tersebut dan mendapatkan software Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan 

(SIMPus). Dengan kerja keras dari seluruh staf perpustakaan selama 7 bulan 

mulai dari pengenalan program, training, persiapan input data seluruh koleksi 

yang ada di perpustakaan UIN Suska Riau sampai dengan pemustakaan otomasi 

secara menyeluruh termasuk pergantian kartu anggota, berkat dukungan pimpinan 

Universitas dalam memenuhi seluruh sarana yang diperlukan dalam menjalankan 

sistem otomasi, maka pada bulan September 2006 seiring dengan dimulainya 

tahun ajaran baru 2006/2007 sistem otomasi perpustakaan baik pengolahan, 

pendataan, transaksi peminjaman dan pengembalian, semua yang melekat pada 

program SIMPus tersebut diterapkan. Pada tahun 2009 sistem informasi 

perpustakaan yang sebelumnya berbasis Dos dengan menggunakan software 

SIMPus, beralih ke software OpenBiblio yang sudah berbasis Web. (Panduan 

Perpustakaan 2015) 
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Perpustakaan UIN Suska Riau mulai awal berdiri sampai sekarang telah 

dipimpin oleh 8 orang kepala yaitu yang dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Nama Pimpinan Perpustakaan dari tahun 1973-sekarang (2017). 

No Nama Pimpinan Tahun Jabatan 

1.  2. Drs. Basyiran S. Alam 1973 - 1976 

3.  4. Drs. Zul Asyri, LA 1976 -  1977 

5.  6. Drs. Noor Aini  1977 - 1978 

7.  8. Drs. Darwis Tanjung  1979 - 1994 

9.  10. Drs. Mahyunis Said 1994 - 2005 

11.  12. Dra. Hj. Azwinar Aziz  2005 - 2006 

13.  14. Drs. Suhaimi D. M.Si 2006 – 2014 

15.  16. Dr. Suriani,S.Ag.,SS.,M.Si 2014 -sekarang 

(Sumber: Buku panduan perpustakaan UIN Suska Riau, 2015) 

2.2. Visi, Misi dan Tujuan Perpustakaan UIN Suska Riau 

Perpustakaan UIN Suska Riau memiliki Visi, Misi, dan Tujuan 

berdasarkan buku pandun perpustakaan UIN Suska Riau (2015) sebagai berikut: 

1. Visi 

Visi perpustakaan UIN Suska Riau adalah: “Menjadikan Perpustakaan 

UIN Suska Riau sebagai lembaga akses informasi terkemuka bagi 

masyarakat Perguruan Tinggi Islam di kawasan Asia Tenggara”. Hal ini 

sejalan dengan visi UIN Suska Riau itu sendiri: “Menjadikan Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai lembaga utama pendidikan 

tinggi yang mengembangkan iptek dan ajaran islam secara integral di 

kawasan Asia Tenggara tahun 2013. 

2. Misi 

a. Membina dan meningkatkan sumber daya dan layanan perpustakaan 

yang berbasis teknologi informasi dan kemitraan. 

b. Memberikan pelayanan terbaik (prima) dan kenyamanan bagi 

pemustaka. 
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c. Menyediakan koleksi dan informasi mutakhir untuk mendukung 

proses Tri dharma perguruan tinggi. 

d. Menyelenggarakan pendidikan pemakai bagi pemustaka untuk 

memaksimalkan pemanfaatan perpustakaan. 

3. Tujuan 

Perpustakaan UIN Suska Riau sebagai perpustakaan Perguruan Tinggi 

bertujuan untuk membantu UIN Suska Riau dalam proses Tri Darma 

Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pemgabdian 

masyarakat, maka tujuan perpustakaan UIN Suska Riau adalah: 

a. Terwujudnya perpustakaan yang memenuhi standar sebagai 

perpustkaan induk dengan berbagai fasilitasnya. 

b. Meningkatkan fungsi perpustakaan sebagai pusat belajar dan penelitian 

bagi segenap civitas akademika khususnya, dan masyarakat pada 

umumnya. 

c. Meningkatkan peran perpustakaan sebagai sarana pendorong 

pembelajaran bagi mahasiswa dengan pelayanan prima. 

d. Memenuhi informasi masyarakat Perguruan Tinggi (Staf pengajar atau 

peneliti, mahasiswa, dan tenaga administrasi. 

e. Menyediakan bahan pustaka rujukan (referensi) pada semua tingkat 

akademis baik mahasiswa, tenaga pengajar dan peneliti. 

2.3. Pengertian Sistem 

Menurut Mulyanto (2009) Sistem adalah suatu jaringan kerja dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpulan bersama-sama untuk 

melakukan  suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. 

2.3.1. Karakteristik Sistem 

Menurut Mulyanto (2009) Suatu sistem mempunyai karakteristik atau 

sifat-sifat yang tertentu yaitu: 

1. Komponen Sistem 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, 

yang artinya salin bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-

komponen sistem dapat berupa suatu subsistem  atau bagian-bagian dari 
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sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem yang 

menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi  proses sistem 

secara keseluruhan. 

2. Batas Sistem 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem 

dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem 

ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas 

suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (Scope) dari sistem tersebut. 

3. Lingkungan Luar Sistem 

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem 

yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat 

menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. 

Lingkungan luar yan menguntungkan  merupakan energi dari sistem dan 

dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara, kalau tidak maka akan 

mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. 

4. Penghubung Sistem 

Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan 

subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini  memungkinkan sumber-

sumber daya mengalir dari satu subsistem  akan menjadi masukan (input) 

untuk subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung. Dengan 

penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang 

lainnya membentuk satu kesatuan. 

5. Masukan Sistem 

Masukan adalah energy yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan 

dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal 

(signal input). Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya 

sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses 

untuk didapatkan keluaran. 
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6. Keluaran Sistem 

keluaran adalah hasil dari energy yang diolah dan diklasifikasikan menjadi 

keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan  

masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supra sistem. 

7. Pengolah Sistem 

suatu sistem mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri 

sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi 

keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan 

baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. 

8. Sasaran Sistem 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective), kalau 

suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada 

gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang 

dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. 

2.3.2. Klasifikasi Sistem 

Menurut Jogiyanto (2005) sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa 

sudut pandang diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Sistem abstak (abstract system) dan sistem phisic (phisycal system) 

sistem abstrak adalah sistem berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak 

tampak secara phisik. Seperti sistem teologia, yaitu sistem yang berupa 

pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dengan tuhan. Sistem 

phisik meruapakan sistem yang ada secara phisik, seperti sistem komputer, 

sistem akuntansi, sistem produksi dan lain sebagainya. 

2. Sistem alamiah (natural system) dan sistem buatan manusia (human made 

system) 

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak 

dibuat manusia, seperti sistem perputaran bumi. Sistem buatan manusia 

adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan manusia yang 

melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin disebut dengan human-

machine system atau ada yang menyebut dengan man-machine system. 

3. Sistem tertentu (deterministic) dan sistem tak tentu (probabilistic system) 
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Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat 

diprediksi, interaksi antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, 

sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Sistem tak tentu adalah 

sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena 

mengandung unsur probabilitas. 

4. Sistem tertutup (close system) dan sistem terbuka (open system) 

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan sistem 

luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya campur tangan 

dari pihak luar. Secara teoritis sistem tertutup ini ada, tetapi kenyataannya 

tidak ada sistem yang benar-benar tertutup yang ada hanyalah relatively 

closed system (secara relatif tertutup, tidak benar-benar tertutup). Sistem 

terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan 

lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. 

2.3.3. Pengendalian Sistem 

Menurut Jogiyanto (2005) suatu sistem harus mempunyai daya membela 

diri atau harus mempunyai sistem pengendalian, pengendalian dari suatu sistem 

diantaranya yaitu: 

1. Sistem pengendalian umpan balik 

Bentuk dasar dari sistem yang sederhana terdiri dari masukan, pengolah 

dan keluaran yang tidak menyediakan suatu sistem pengendalian. 

Pengendalian umpan balik merupakan proses mengukur keluaran dari 

sistem yang dibandingkan dengan sutau standar tertentu. Apabila terjadi 

perbedaan-perbedaan atau penyimpangan-penyimpangan akan dikoreksi 

untuk memperbaiki masukan sistem selanjutnya. 

2. Sistem pengendalian umpan maju 

Sistem pengendalian umpan maju (feedforward control system) disebut 

juga dengan istilah positive feedback (umpan balik positif). Sistem 

pengendalian umpan maju merupakan perkembangan dari sistem 

pengendalian umpan balik. 
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3. Sistem pengendalian pencegahan 

Sistem pengendalian pencegahan mencoba untuk mengendalikan sistem 

dimuka sebelum proses dimulai dengan mencegah hal-hal yang merugikan 

untuk masuk kedalam sistem. 

 

2.4. Konsep Dasar Informasi 

Menurut Jogiyanto (2005) informasi dapat didefenisikan sebagai hasil dari 

pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi 

penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang 

digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber dari informasi adalah data, data 

adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan 

nyata. Menurut Jogiyanto (2005) bahwa konsep dasar informasi tersebut terdiri 

dari: 

1. Siklus Informasi 

Data merupakan bentuk yang masih mentah, sehingga perlu diolah lebih 

lanjut. Data diolah melalui suatu model untuk dihasilkan informasi. Data 

dapat berbentuk simbol-simbol semacam huruf-huruf, angka, bentuk suara, 

sinyal, gambar dan lain sebagainya. Data yang diolah melalui suatu model 

menjadi informasi, penerima kemudian menerima informasi tersebut, 

membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti 

menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat data kembali. 

Data tersebut akan ditangkap sebagai  input, diproses kembali lewat suatu 

model dan seterusnya membentuk suatu siklus. Siklus ini oleh Burch 

(2001) disebut dengan siklus informasi (information Cycle) atau ada yang 

menyebutnya dengan istilah siklus pengolahan data (data processing 

cycles). 

2. Kualitas Informasi 

Kualitas dari suatu informasi tergantung dari tiga hal yaitu: 

a. Akurat 

Berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak 

menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan 
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maksudnya, informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai 

ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat 

merubah atau merusak informasi tersebut. 

b. Tepat pada waktunya  

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Karena 

informasi merupakan landasan didalam pengambilan keputusan, bila 

pengambilan keputusan terlambat maka dapat berakibat fatal untuk 

organisasi. 

c. Relevan 

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya, relevansi 

informasi untuk setiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. 

d. Nilai Informasi 

Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif bila 

dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Kegunaan informasi adalah 

untuk hal ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan tentang 

sesuatu keadaan. 

 

2.5. Konsep Dasar Sistem Informasi 

Menurut Mulyanto (2009) Sistem informasi dapat didefenisikan sebagai 

suatu sistem didalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-

orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang 

ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi 

rutin tertentu, member sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap 

kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu 

dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik. 

2.5.1. Komponen Sistem Informasi 

Menurut Mulyanto (2009) Sistem informasi terdiri dari komponen-

komponen yang disebut dengan istilah blok, masing-masing saling berinteraksi 

satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya, 

diantaranya: 
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1. Blok Masukan 

Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input disini 

termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan 

dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

2. Blok Model 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik 

yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di dasar data 

dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang 

diinginkan. 

3. Blok Keluaran 

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi 

yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan 

manajemen serta semua pemakai sistem. 

4. Blok Teknologi 

Teknologi merupakan “kotak alat” (tool-box) dari pekerjaan sistem 

informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan 

model, menyimpan dan mengakses dan mengirimkan keluaran dan 

membantu pengendalian dari sistem keseluruhan. Teknologi terdiri dari 

dua bagian utama yaitu, perangkat lunak (software) dan (hardware) 

perangkat keras. 

5. Blok Basis Data 

Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan 

digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan 

di dalam dasar data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. 

Data didalam basis data perlu di organisasikan sedemikian rupa, supaya 

informasi yang dihasilkan berkualitas. Basis data diakses atau 

dimanipulasi dengan menggunakan  perangkat lunak paket yang disebut 

dengan Database Management System (DBMS). 
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6. Blok Kendali 

Agar sistem infotmasi dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, 

maka perlu diterapkan pengendalian-pengendalian di dalamnya. Banyak 

hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti bencana alam, api, 

temperatur, air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan-kegagalan 

sistem itu sendiri. Beberapa kendali perlu dirancang dan diterapkan untuk 

meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah 

ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat 

diatasi. 

 

2.6. Konsep Perpustakaan 

2.6.1. Pengertian, Tujuan dan Tugas Pokok Perpustakaan 

Banyak batasan atau pengertian perpustakaan yang disampaikan oleh para 

pakar dibidang perpustakaan. Ada beberapa pengertian perpustakaan dibawah ini:  

a.  Menurut Hendrianto (2014) dalam Basuki (1993) perpustakaan diartikan 

sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan 

terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu 

digunakan pembaca bukan untuk dijual.  

b.  Menurut Hendrianto (2014) dalam Marto Atmojo Karmidi (1997) dalam 

pengertian yang terbaru seperti yang tercantum dalam keputusan Presiden 

RI Nomor II disebutkan bahwa perpustakaan merupakan salah satu sarana 

pelestarian bahan pustaka sebagai teknologi dan kebudayaan dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional.  

c.  Menurut RUU Perpustakaan pada Bab I pasal 1 menyatakan Perpustakaan 

adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, 

mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan 

intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi 

pengetahuan. Hendrianto (2014) 
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Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengertian perustakaan adalah 

“suatu institusi unit kerja yang menyimpan koleksi bahan pustaka secara 

sistematis dan mengelolanya dengan cara khusus sebagai sumber informasi dan 

dapat digunakan oleh pemakainya”. (Hendrianto, 2014) 

Tugas utama perpustakaan adalah mengumpulkan informasi, mengolah, 

mengajikan, dan melayani kebutuhan informasi bagi pemakai perpustakaan. 

Informasi tersebut berupa koleksi buku dan majalah, jurnal, hasil penelitian dan 

karya-karya ilmiah. (Afriani, 2012) 

Menurut  Afriani (2012)  tugas pokok perpustakaan adalah: 

1.  menghimpun bahan pustaka yang meliputi buku dan non buku sebagai 

sumber informasi. 

2. mengolah dan merawat bahan pustaka. 

3.  memberikan layanan bahan pustaka.   

Afriani (2012) secara umum, perpustakaan mengemban beberapa fungsi, 

yaitu:  

1. fungsi informasi sebagai penyedia berbagai informasi yang meliputi bahan 

cetak, terekam, maupun koleksi lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

2. fungsi pendidikan yaitu, sebagai sarana untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dan menerapan tujuan pendidikan. 

3. fungsi kebudayaan yaitu, sebagai sarana peningkatan mutu kehidupan dan 

menumbuhkan budaya membaca. 

4. fungsi rekreasi yaitu, sebagai sarana untuk pemanfaatan waktu lenggang 

dengan bacaan yang bersifat rekreatif dan hiburan yang positif. 

5. fungsi penelitian, yaitu sebagai sarana untuk menunjang kegiatan 

penelitian.  

6. fungsi deposit, yaitu untuk menyimpan dan melestarikan karya-karya, baik 

cetak maupun non cetak, yang diterbitkan.  
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Afriani (2012) perpustakaan dikatakan ideal apabila memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:  

a. Berani memantapkan keberadaan lembaga perpustakaan sesuai dengan 

jenisnya,dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau ICT seperti 

perpustakaan digital,  

b. Selalu meningkatkan mutu melalui pelatihan-pelatihan bagi tenaga 

pustakawan,  

c. Melakukan promosi dan menyelenggarakan jaringan kerja sama baik 

dalam negeri maupun luar negeri,  

d.  Melakukan upaya-upaya pengembangan secara continue dan pembinaan 

perpustakaan dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi ICT 

sehingga perpustakaan mudah diakses, efektif, efisien. 

 

2.7.  Sistem Informasi Perpustakaan 

Berdasarkan buku panduan perpustakaan Uin Suska Riau (2014) Sistem 

informasi perpustakaan dapat didefenisikan sebagai berikut: ”Sebuah sistem 

terintegrasi, sistem manusia mesin, untuk menyediakan informasi yang 

mendukung operasi, manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dalam sebuah 

perpustakaan”. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak 

komputer, prosedur manual, model manajemen, dan pengambilan keputusan basis 

data. 

Perpustakaan Uin Suska Riau telah melakukan berbagai bentuk inovasi 

sistem informasi untuk mewujudkan otomasi perpustakaan. Hal ini ditandai 

dengan telah diaplikasikan software SIMPus di perpustakaan sejak tahun 2006. 

Tahun 2009 dengan tujuan untuk lebih memaksimalkan layanan kepada 

pemustaka serta mengikuti perkembangan teknologi informasi perpustakaan maka 

otomasi perpustakaan menggunakan software OpenBiblio. 

OpenBiblio merupakan perangkat lunak otomasi perpustakaan berbasis 

web. Software ini merupakan hasil karya dari Dave Stevan. OpenBiblio 

menyediakan menu Online Public Acces Catalog (OPAC), sirkulasi (circulation), 

katalogisasi (cataloging), laporan (report) serta menu admin (administrator). 
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Berbagai menu-menu tersebut terintegrasi dalam sistem yang dibangun oleh 

software ini, sehingga satu menu akan berpengaruh terhadap menu yang lain. 

 

2.8. Kinerja 

Menurut Fahmi (2010). kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu 

organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented 

yang dihasilkan selama satu periode waktu.  

Menurut Mangkunegara (2001).  kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.  

Pengertian kinerja atau performance merupakan gambaran  mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi orgnasasi yang dituangkan melalui 

perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika 

individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar 

keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi. 

Arti kinerja sebenarnya berasal dari kata-kata job performance dan disebut 

juga actual performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah 

dicapai oleh seseorang karyawan. 

 

2.9. Pelayanan Sirkulasi 

Berdasarkan buku panduan perpustakaan UIN Suska Riau  (2014) Layanan 

sirkulasi adalah layanan yang diberikan kepada pemustaka untuk memperoleh 

pinjaman bahan pustaka untuk bawa pulang. Koleksi yang dipinjamkan adalah 

koleksi buku umum yaitu koleksi subjek islam dan koleksi subyek umum yang 

terletak di lantai 3 dan 4. 

Adapun persyaratan peminjam koleksi adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan peminjaman hanya diberikan kepada pemustaka yang memiliki 

kartu anggota perpustakaan. 

2. Pelayanan peminjaman dibuka sesuai dengan jam buka pelayanan 

perpustakaan. 
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3. Bagi mahasiswa D3, S1, S2 dan S3 yang akan mengikuti ujian munaqasah 

diperbolehkan meminjam buku perpustakaan sebanyak yang diperlukan 

dengan jangka waktu peminjaman 1 (satu) hari. 

4. Jangka waktu peminjaman koleksi perpustakaan: 

Koleksi umum dapat dipinjam sesuai dengan ketentuan berikut yang dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.2. Ketentuan peminjaman koleksi perpustakaan 

Status Lama Jumlah 

Dosen 1 Minggu 3 eksemplar 

Karyawan 1 Minggu 3 eksemplar 

Mahasiswa 1 Minggu 3 eksemplar 

(sumber: Buku panduan perpustakaan UIN Suska Riau 2015) 

 

2.10. Analisa 

2.10.1. Pengertian analisa 

Menurut Yogiyanto (2006) analisis sistem adalah penguraian dari suatu 

sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud 

untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, 

hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

perbaikan. Peranan analisis sistem secara sistematis menilai bagaimana fungsi 

bisnis dengan cara mengamati proses input dan pengolahan data serta proses 

output informasi untuk membantu peningkatan proses organisasional. Dengan 

demikian, analis sistem mempunyai tiga peranan penting, yaitu sebagai konsultan, 

ahli pendukung dan sebagai agen perubahan Tugas analisis sistem yang dilakukan 

oleh seorang analis sistem adalah:  

1. Mengumpulkan dan menganalisis semua dokumen, file, formulir yang 

digunakan pada sistem yang telah berjalan. 

2. Menyusun laporan dari sistem yang telah berjalan dan mengevaluasi 

kekurangan-kekurangan pada sistem tersebut dan melaporkan semua 

kekurangan tersebut kepada pemakai sistem. 

3. Merancang perbaikan pada sistem tersebut dan menyusun sistem baru. 
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4. Menganalisis dan menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk sistem 

yang baru dan memberikan argumen tentang keuntungan yang dapat 

diperoleh dari pemakian sistem yang baru tersebut.  

5.  Mengawasi semua kegiatan terutama yang berkaitan dengan sistem yang 

baru tersebut. (Syafriadi, 2015) 

Mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan, hambatan yang 

terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehinggan dapat diusulkan perbaikannya. 

Tahap analisa sistem ini dilakukan setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum 

tahap desain sistem, tahap analisis juga merupakan tahap kritis dan penting, jadi 

jika ada kesalahan ditahap ini menyebabkan kesalahan di tahap selanjutnya. 

Berdasarkan hal diatas bahwa dalam menganalisis penelitian melakukan 

kajian terhadap suatu objek riset dengan terlebih dahulu memecahnya ke dalam 

beberapa bagian. Kemudian dilakukan pengujian atas bagian-bagian itu. 

Berdasarkan pendapat diatas, kegiatan analisa merupakan proses kerja dari 

rentetan tahapan pekerjaan sebelum riset didokumentasikan melalui tahapan 

penulisan laporan. 

Sisi mekanisme dan substantiv, analisa dapat dilihat dari berbagai 

perspektif. Purnawan menjelaskan analisa dapat dilihat dari: 

1. Secara mekanis, dalam tahapan analisis aklan terjadi: 

a. Perubahan angka dan catatan hasil pengumpulan data jadi informasi 

yang lebih mudah dipahami. 

b. Penggunaan alat analisis yang bermanfaat untuk membuktikan 

hipotesis ataupun pendeskripsian variabel riset secara benar, bukan 

kebetulan saja. 

c. Penginterprestasian berbagai informasi dalam kerangka yang lebih 

luas, atau inferensi ke populasi, untuk menjawab pertanyaan yang 

muncul. 

2. Secara Substantif, dalam tahanpan analisis dilakukan proses: 

a. Membandingkan data mengetes teori atau konsep dengan informasi 

yang ditemukan. 
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b. Mencari dan menentukan konsep baru dari data yang dikumpulkan. 

c. Mencari penjelasan apakah konsep baru itu berlaku umum, atau baru 

terjadi bila ada kondisi tertentu (Halim,2002). 

Perspektif analisis baik dilihat secara mekanis atau substantif maka akan 

lebih mududahkan dalam menganalisis. Analisa yang memungkinkan kita 

melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variable secara bersamaan, dengan 

menggunakan teknik analisis ini maka kita dapat menganalisis pengaruh pengaruh 

beberapa variabel terhadap variabel-variabel lainnya dalam waktu yang 

bersaamaan. 

2.10.2. Macam-Macam Analisa 

Analisa merupakan aktivitas untuk menciptakan pengetahuan. Analisa 

diperlukan untuk mengetahui kekurangan apa saja yang dihadapi dalam suatu 

aktivitas. Adapun terdapat empat macam analisis yang sesuai dengan keguanaan 

yaitu: 

1.  Analisis Teknikal 

Analisis Teknikal adalah analisis yang dimulai dengann cara 

memperhatikan instansi itu sendiri dari waktu ke waktu. 

2.  Analisis Kekuatan Relatif (Relative Strength Analysis) 

Analisis Kekuatan Relatif adalah  analisis yang berupaya 

mengidentifikasikan masalah yang memiliki kekuatan relatif terhadap 

masalah lain. 

3.  Analisis Fundamental 

Analisis Fundamental adalah suatu sekuritas memiliki nilai intrinsik 

tertentu (nilai tingkah laku). Nilai intrinsic suatu sekuritas ditentukan oleh 

faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya. Faktor tersebut dapat 

dari instansi. Analisis ini menbandingkan nilai intrinsic suatu sekuritas 

dengan tingkah laku pegawai guna menentukan apakah sudah dapat 

diterapkan atau belum. Analisis ini akan memahami dan akhirnya 

mengevaluasi kinerja pegawai yang diterapkan. 
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4.  Analisis Instansi Individual 

Analisis Instansi Individual adalah analisis yang dilakukan dengan 

mengamati kinerja fungsi-fungsi instansi dan kepemimpinan para pegawai. 

Analisis ini akan mengetahui perkembangan dan kondisi kinerja pegawai. 

 Berdasarkan beberapa macam analisis di atas maka kita dapat nilai-nilai 

dan tingkah laku yang dimiliki oleh instansi atau individu dan dapat digunakan 

dalam mengambil keputusan untuk melangkah kedepan yang lebih baik. 

 

2.11. Proses Bisnis  

 Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur 

yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalh tertentu atau yang 

menghasilkan produk atau layanan. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi 

beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri tapi juga 

berkontribusi untuk mencapai tujuan dari super prosesnya. Analisis proses bisnis 

umumnya melibatkan pemrtaan proses dan subproses di dalamnya hingga 

tingkatan aktivitas atau kegiatan. 

 Defenisi lain adalah aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk 

memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Trdapat 

didalamnya penekanan yang kuat pada bagaimana pekerjaan itu dijalankan  

disuatu organisasi, tidak seperti fokus dari produk yang berfokus pada aspek apa. 

Suatu proses oleh karenanya merupakan urutan spesifik dari aktifitas kerja lintas 

waktu dan ruang, dengan suatu awalan dan akhiran, dan secara jelas 

mendefenisikan input dan output. (Hammer dan Champy‟s, 1993). 

 

2.12. Analisa Proses Bisnis 

2.12.1. Pengertian Analisa Proses Bisnis 

Proses bisnis adalah sebuah kumpulan tugas terhubung secara logis yang 

dilakukan untuk mencapai sebuah hasil bisnis yang pasti. (Novi, 2012). 

Sedangkan menurut Harmon (2007) seperti yang dikutip oleh Susanne 

Leist, et al (2011) mendefinisikan proses bisnis sebagai sebuah proses yang dapat 
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dilihat sebagai sebuah rangkaian kesatuan aktivitas yang menambah nilai untuk 

input dan merubahnya ke output. (Novi, 2012) 

Falahah (2012) proses bisnis adalah kumpulan dari tugas atau aktivitas 

yang terstruktur yang dapat menghasilkan layanan atau produk tertentu untuk satu 

atau banyak konsumen. Proses bisnis sering digambarkan secara visual dalam 

bentuk flowchart. 

Karakteristik proses bisnis meliputi: 

a. Definability, harus jelas batasan input dan output nya. 

b. Order, harus terdiri atas sekumpulan aktivitas yang dilakukan dengan urut-

urutan tertentu dan menempati ruang tertentu. 

c. Customer, harus ada pihak yang menerima keluaran proses tersebut yaitu 

konsumen. 

d. Value-adding, tranformasi yang terjadi di dalam proses harus memberikan 

nilai tambah bagi penerima. 

e. Embeddedness, proses tidak dapat berdiri sendiri, harus merupakan bagian 

terintegrasi dari organisasi 

f. Cross-functionality, proses biasanya melibatkan berbagai fungsional 

terkait dalam organisasi. 

Sebuah proses bisnis dapat diperbaiki melalui 4 area utama yaitu: 

a.  Efektivitas, merupakan ukuran kelayakan proses dan kemampuan proses 

untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan konsumen. 

b. Efisiensi, terkait dengan pengukuran kuantitatif, umumnya berupa waktu, 

yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu produk/layanan. 

c. Kontrol Internal, scenario pengendalian pemanfaatan sumber daya internal 

organisasi, termasuk alokasi sumber daya untuk satu tugas atau kegiatan. 

d. Kesesuaian dengan aturan dan kebijakan tertentu. 

Menurut Falahah (2012) analisis proses bisnis adalah aktivitas yang 

dilakukan untuk mengkaji proses bisnis yang sudah ada dan menerapkan berbagai 

ilmu praktis yang dapat membantu mengubah dan meningkatkan proses. Tahapan 

pertama dalam melakukan analisis proses bisnis adalah memahami semua 

aktivitas di dalam proses. 
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Pemahaman ini dapat dibantu dengan pemetaan proses atau pemodelan 

proses.Pemodelan struktur proses bisnis dapat dilakukan dengan berbagai 

pendekatan. Pendekatan yang paling umum adalah teknikal, struktur horizontal 

dan vertikal, dan ekstensi/intensif. Struktur horizontal memudahkan penelusuran 

hubungan antara konsumen dan layanan yang digunakan. Struktur vertikal 

memberikan berbagai tingkat kedetilan yang beragam, dari tingkat teknikal hingga 

tingkat abstraksi. Pada model struktur ekstensif,proses digambarkan sebagai satu 

kesatuan. Sedangkan pada model struktur intensif, proses bisnis digambarkan 

sebagai interaksi berbagai entitas yang terdapat di dalam sistem. Model ini 

menggambarkan proses bisnis dari sudut pandang internal. Model proses intensif 

ini dapat dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu: 

a. Workflow oriented yang menggambarkan perilaku proses bisnis dari sudut 

pandang satu item yang melewati proses tersebut. 

b. Functional oriented yang menggambarkan perilaku unit fungsional 

departemen dari sudut pandang urutan fungsi bisnis. 

 

2.13. Proses Peningkatan Kinerja  

Tahapan dalam proses peningkatan kinerja dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2.1 Tahapan Proses Peningkatan Kinerja 

Sumber: (Andersen, 2007) 

 

2.13.1. Dokumentasi Proses (Process Documentation) 

Dokumentasi proses adalah proses pertama dalam aktivitas peningkatan 

kinerja (Andersen, 2007). Istilah Dokumentasi dari kata dokument (Belanda), 

document (Inggris), documentum (Latin). Sebagai kata kerja dokument berarti: 

menyediakan dokumen, membuktikan dengan menunjukkan adanya dokumen; 

sebagai kata benda berarti: wahana (wahana kebenaran, alat pengangkut, 
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angkutan, alat untuk mencapai tujuan) informasi, data yang terekam atau dimuat 

dalam wahana tersebut beserta maknanya yang digunakan untuk belajar, 

kesaksian, penelitian, rekreasi, dan sebaginya. (Poerwadarminta, W.J.S. Kamus 

umum Bahasa Indonesia, 2007). 

Semua tulisan yang dikumpulkan dan disimpan yang dapat digunakan bila 

diperlukan, juga gambar dan foto. Mendokumentasikan: mengatur dan 

menyimpan tulisan atau gambar atau foto sebagai dokumen. Pemberian atau 

pengumpulan bukti-bukti dan keterangan (seperti kutipan-kutipan dari surat kabar 

dan gambar-gambar). (Badudu, Jus. Kamus umum Bahasa Indonesia, 1976)dan  

(Ensiklopedi Umum, 1977). 

Di dalam dokumentasi proses terdapat teknik pembuatan dokumentasi 

proses yaitu: 

1. Relationship mapping: chart yang menggambarkan seluruh hubungan 

antar bagian bisnis 

2. Flowchart: gambaran grafis aliran aktivitas dalam sebuah proses 

3. Cross-functional flowchart: menggambarkan aktivitas, siapa yang 

melakukan aktivitas tersebut dan di departemen fungsional apa mereka 

berada 

4. Several-leveled flowchart: pembagian flowchart (baik untuk flowchart 

biasa maupun cross- functional) menjadi beberapa level hirarki. 

2.13.2. Relationship Mapping 

Chart yang menggambarkan seluruh hubungan antar bagian bisnis 

(Andersen, 2007). Memberikan gambaran umum mengenai siapa yang terlibat 

dalam proses dan hubungan antar satu pihak dengan yg lain (mahendrawathi, 

2012). Relationship map tidak memperhitungkan aktivitas dan urutannya 

melainkan Relationship map dibuat dengan: 

1. Menggambarkan berbagai unit, departemen atau individual yang terlibat 

dalam atau mempengaruhi proses. 

2. Setiap hubungan antar bagian dianalisis untuk menentukan tipe hubungan 

(diwakili dengan panah yang berbeda). 
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3. Elemen yang tidak mempunyai hubungan dengan elemen lainnya dihapus 

dari map. 

4. Map digambar ulang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Relationship mapping untuk proses sampel 

(Sumber: Mahendrawathi, 2012) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Relationship mapping untuk Supply chain 

(Sumber: Mahendrawathi, 2012) 

 

2.13.3. Flowchart 

 Flowchart digunakan karena pada umumnya lebih mudah memahami 

sesuatu yang ditampilkan secara grafik daripada dengan kata-kata 

(Mahendrawathi, 2012). Ada berbagai cara untuk menggambarkan flowchart, 
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Cara paling sederhana adalah dengan menggunakan simbol yang berbeda untuk 

mewakili aktivitas, dan panah untuk menggambarkan hubungan antar aktivitas. 

   :  Start atau finished point  

   : Step atau aktivitas proses     

   : Decision point 

    

   : Input atau output 

   : Dokumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Flowchart untuk proses supply chain 

(Sumber: Mahendrawathi, 2012) 

2.13.4. Cross-functional flowchart 

Menggambarkan aktivitas, siapa yang melakukan aktivitas tersebut dan di 

departemen fungsional apa mereka berada (Andersen, 2007). Cross-functional 

flowchart memberikan informasi tambahan siapa yang melakukan aktivitas dan di 

departemen apa. Cross Functional Flowchart dapat dilihat pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Cross Functional Flowchart 

(Sumber: Mahendrawathi, 2012) 

Cross functional flowchart dapat digunakan untuk menampilkan informasi 

lebih lanjut. Sepanjang garis vertikal (horizontal jika flowchart digambarkan 

dalam format landscape), dapat ditambahkan informasi berikut: 

1. Waktu yang dihabiskan dalam proses  

2. Biaya yang dikeluarkan  

3. Value added 

4. Tingkat penyelesaian  

2.13.5. Several leveled Flowchart 

Pembagian flowchart (baik untuk flowchart biasa maupun cross- 

functional menjadi beberapa level hirarki (Mahendrawathi, 2012) 
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Gambar 2.6 Several Functional Flowchart 

(Sumber: Mahendrawathi, 2012) 

 

2.14. Performance Measurement 

Pengukuran kinerja adalah pemantauan yang sedang berlangsung dan 

program pelaporan kemajuan dan prestasi, dengan menggunakan pra-ukuran 

kinerja yang dipilih (Andersen, 2007). Istilah kinerja merupakan terjemahan dari 

performance yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan”, 

“unjuk kerja”, atau “prestasi” (Yeremias T. Keban, 2004). Secara etimologis, 

kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 

“kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti 

hasil kerja.  

Sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari 

berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

(www.wikipedia.com). Berbeda dengan Bernardin dan Russel (1993) dalam 

Yeremias T. Keban (2004) mengartikan kinerja sebagai the record of outcomes 

produced on a specified job function or activity during a specified time period. 

Jenis-jenis pengukuran kinerja: 
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1. Hard vs. Soft Measures 

2. Financial vs. Nonfinancial Measures 

3. Result vs. Process Measures 

4. Measures defined according to purpose 

 

2.14.1. Hard vs Soft Measures 

 Hard measures adalah fakta murni yang dapat langsung diukur, Disebut 

juga sebagai pengukuran secara kuantitatif. (Mahendrawathi, 2012). Contoh: 

waktu dan biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Soft measurement 

adalah kondisi yang “abstrak” dan harus diukur secara tidak langsung, Disebut 

juga sebagai pengukuran secara kualitatif (Mahendrawathi, 2012). Contoh: 

kepuasan konsumen. 

 

2.15. Penilaian Diri (Self Assessment) 

 Novi (2012) self  assessment  adalah  teknik  untuk mengevaluasi  tingkat  

kinerja perusahaan  dan  prosesnya.  Beberapa alat  untuk  memprioritaskan  usaha 

peningkatan  berdasarkan  hasil  self assessment adalah: 

1. Trend Analysis 

Trend  analysis  adalah  analisa perkembangan tingkat kinerja. 

2. Spider Chart 

Spider  chart  adalah  sebuah  tool untuk  membandingkan  tingkat kinerja  

sebuah  organisasi  dengan organisasi lain. 

3. Performance Matrix 

4. Performance  matrix  digunakan untuk  menganalisis  tidak  hanya sebaik  

apa  proses  bisnis  dilakukan tetapi  seberapa  penting  proses tersebut. 

Self Assessments Report (SAR) adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan 

untuk mengevaluasi kinerja dari proses yang dilakukan oleh dosen terkait dengan 

tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi. SAR ini diperlukan untuk menjamin 

terjadnya peningkatan mutu proses secara berkesinambungan, serta tercapainya 

sasaran mutu yang telah ditetapkan dalam Restra ITS 2008-2007. Tujuan akhir 

yang ingin dicapai dalam SAR adalah menumbuhkan kepedulian semua pihak 
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yang terkait, untuk melakukan pengawasan melekat dan mandiri, dalam 

menerapkan sistem penjaminan yang baik, sehingga mutu layanan jasa pendidikan 

meningkat secara berkesinambungan. 

   

2.15.1. Metode Prototype 

Dewantara (2014) sebuah desain prototype adalah bagian dari produk yang 

mengekspektasikan logika maupun fisik interface eksternal yang ditampilkan. 

Pendekatan prototyping memungkinkan nantinya pengguna memberi masukan 

kepada pengembang perangkat lunak. Pengguna akan melihat dan memberikan 

evaluasi setiap desain perangkat lunak yang diusulkan, proses tersebut terus 

berkelanjutan hingga desain tersebut telah mencukupi kebutuhan pengguna. 

Berikut proses yang dilakukan dalam prototype. 

1. Mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan perangkat lunak (Initial 

Requirement). 

2. Melakukan perancangan cepat (Quick Design)  

3.  Membuat prototype  

4. Evaluasi dilakukan oleh pengguna terhadap prototype (Customer 

evaluation)  

5. Apabila desain tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka prosesnya 

akan masuk siklus iterasi pada langkah berikutnya. Apabila telah 

memenuhi kebutuhan maka dapat berlanjut pada langkah berikutnya.  

6.  Perubahan rancangan dan desain (Review & Update)  

7.  Pengembangan perangkat lunak berskala besar dapat dimulai 

(Development)  
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Gambar 2.7. Proses dalam prototype model 

(sumber: Dewantara, 2014) 

 

Prototype memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai potensial 

tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Proses menghasilkan 

sebuah prototipe disebut prototyping ada dua jenis protoype, yaitu: 

1. Prototype Jenis I 

Prototype jenis I sesungguhnya akan menjadi sistem operasional. 

Pendekatan ini hanya mungkin jika peralatan prototyping memungkinkan 

prototype memuat semua elemen penting dari sistem baru. Langkah-

langkah pengembangan prototipe jenis I adalah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi kebutuhan pemakai.  

b. Mengembangkan prototype 

c. Menentukan apakah prototipe dapat diterima 

d. Menggunakan prototype 

2. Prototype Jenis II 

Prototype jenis II merupakan suatu model yang dapat dibuang yang 

berfungsi sebagai alat cetak biru bagi sistem operasional. Pendekatan ini 

dilakukan jika prototype tersebut hanya dimaksudkan untuk tampilan 

seperti sistem operasional dan tidak dimaksudkan untuk memuat semua 
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elemen penting.Tiga langkah pertama dalam pengembangan prototipe 

jenis II sama seperti untuk prototype jenis I. Langkah-langkah selanjutnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengkodekan sistem operasional 

b. Menguji sistem operasional 

c. Menentukan jika sistem operasional dapat diterima 

d. Menggunakan sistem operasional 

Metode ini sering digunakan pada dunia riil. Karena metode ini secara 

keseluruhan akan mengacu kepada kepuasan user. Bisa dikatakan bahwa metode 

ini merupakan metodewaterfall yang dilakukan secara berulang-ulang. Tahapan 

Metode Prototyping menurut Roger S. Pressman, PH.D 

1. Pemilihan Fungsi. Mengacu pada pemilahan fungsi yang harus 

ditampilkan oleh prototyping. Pemilahan harus selalu dilakukan 

berdasarkan pada tugas-tugas yang relevan yang sesuai dengan contoh 

kasus yang akan diperagakan. 

2. Penyusunan Sistem Informasi. Bertujuan memenuhi permintaan kebutuhan 

akan tersedianya prototype.  

3. Evaluasi. 

4. Penggunaan selanjutnya. 

 

Gambar 2.7 Model Prototype  

(Sumber: Roger S. Pressman, PH.D, 2010) 
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2.15.2. Kelebihan dan Kekurangan Model Prototype 

Kelebihan Prototyping model:  

1. Menghemat waktu pengembangan. 

2. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. 

3. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan 

pelanggan. 

4. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang 

diharapkannya. 

5. User dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem. 

6. Punya kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara 

abstrak. 

7. Untuk digunakan secara standalone. 

8. Digunakan untuk memperluas SDLC. 

Kekurangan Prototyping model: 

1. Pada prototype tentu saja banyak kebutuhan yang tidak di tampilkan 

seluruhnya karena data yang dikumpulkan hanya sebagian. 

2. Prototype yang di setujui oleh client harus dikembangkan oleh developer 

tanpa ada data tambahan dari client dan software dari prototype harus 

memiliki fungsi yang lengkap. 

3. Banyak ketidak sesuaian pada bentuk prototype. 

4. Proses analisis dan perancangan terlalu singkat. 

5. Walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototype, 

tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa 

memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. 

6. Pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan 

menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak 

efisien. 

7. Mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. 

8. Bisanya kurang fleksible dalam mengahadapi perubahan. 

9. Prototype yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah.  
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10. Pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak 

yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara 

keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk 

jangja waktu lama. 

11. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek. Sehingga 

menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk 

membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut 

bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem.  

12. Hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak 

mencerminkan teknik perancangan yang baik. 

 

2.16. Unified Modelling Languange (UML) 

Dewantara (2014) Unified Modeling Language (UML) adalah „bahasa‟ 

pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma „berorientasi 

objek‟. Pemodelan (modelling) sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan 

permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih 

mudah dipelajari dan dipahami. 

1.  Use-case Diagram  

Use case diagram dapat digunakan selama proses analisis untuk 

menangkap kebutuhan sistem dan untuk memahami bagaimana sistem 

seharusnya bekerja. Pada diagram Use case, orang-orang atau sistem yang 

berinteraksi dengan sistem target dinamakan actors, sedangakan fitur yang 

digunakan oleh actor disebut dengan Use case. Antara Use case satu 

dengan Use case lainnya dapat memiliki hubungan yang dihubungkan 

dengan panah ketergantungan (dependency arrow). Tujuan dari Use case 

adalah untuk menggambarkan fitur apa saja yang diinginkan Pengguna 

namun tidak mengungkapkan secara detail bagaimana fitur tersebut 

diimplementasikan. 

2.  Activity Diagram  

Activity diagram memodelkan alur logika dari Use case yang dibuat pada 

Use case diagram pada metode-metode yang mendukung Use case 
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tersebut. Activity diagram meminjam banyak notasi dari Flowchart 

diagram, namun menambahkan konsep konkurensi untuk mendukung 

banyak aplikasi modern. Activity diagram dinilai penting karena beberapa 

alasan berikut:  

a.  Merepresentasikan kebutuhan logika tentrang perilaku sistem  

b.  Merepresentasikan logika dari berbagai level desain, dari sebuah alur 

sistem menjadi metode – metode individual  

c.  Mudah untuk dimengerti  

d.  Sangat familiar bagi pengguna yang telah biasa mengikuti pelatihan 

bisnis ataupun membaca manual dari prosedur.  

3. Class Diagram  

Class Diagram memodelkan sumber daya yang essential secara tepat pada 

sistem yang ingin dibangun.Diagram lainnya mendefinisikan tentang 

sumber daya seperti nilai atribut, kedaaan, batasan pada perilaku yang 

harus dipetakan ke dalam Class Diagram. Class Diagram merupakan 

sumber rujukan dalam mengembangkan kode aplikasi perangkat lunak.  

4. Sequence Diagram  

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pemakai, display, dan sebagainya) berupa 

message yang disusun dalam suatu urutan waktu. Secara khusus, diagram 

ini berasosiasi dengan Use case. 

 


