
 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang terdapat di 

lingkungan lembaga pendidikan tertinggi seperti universitas, institusi, sekolah 

tinggi, akademi dan lembaga perguruan tinggi lainnya. Perpustakaan perguruan 

tinggi berfungsi sebagai sarana yang akan menunjang proses perkuliahan dan 

penelitian di perguruan tinggi tersebut. Secara umum tujuan perpustakaan 

perguruan tinggi untuk menunjang Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Secara khusus adalah untuk membantu para dosen dan mahasiswa serta tenaga 

kependidikan di perguruan tinggi dalam proses pembelajaran. Begitu pentingnya 

peran perpustakaan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan, maka 

perpustakaan perguruan tinggi sudah menjadi salah satu indikator mutu 

pendidikan di perguruan tinggi (Hermawan dkk, 2006) 

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) 

Riau adalah perpustakaan yang berada di bawah naungan UIN Suska Riau yang 

ada untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi civitas akademika UIN Suska 

Riau. Kegiatan yang ada di perpustakaan ini antara lain layanan sirkulasi, seminar, 

pameran, bedah buku, pelatihan dan sosialisasi e-journal. Dalam upaya untuk 

meningkatkan pelayanan kebutuhan informasi yang semakin beragam dan 

meningkat, Perpustakaan UIN Suska Riau terus melakukan inovasi seperti 

penambahan jumlah koleksi, peningkatan fasilitas perpustakaan dan pemperbaiki 

sistem layanan yang ada seperti layanan keanggotaan, layanan sirkulasi, layanan 

referensi, layanan local content, layanan multimedia, layanan bebas pinjaman 

pustaka, layanan pendidikan pemakai dan layanan fotocopy. 

Perpustakaan UIN Suska Riau juga melakukan berbagai bentuk inovasi 

sistem informasi untuk mewujudkan otomasi perpustakaan. Perkembangan sistem 

informasi ini merambah ke seluruh divisi kerja yang ada di lingkungan 
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Perpustakaan UIN Suska Riau diantaranya yaitu pada bagian sirkulasi sejak tahun 

2009 dengan tujuan untuk lebih memaksimalkan layanan kepada pemustaka serta 

mengikuti perkembangan teknologi informasi, maka otomasi perpustakaan 

menggunakan software Openbiblio. Pada software OpenBiblio menyediakan 

menu Online Public Access Catalog (OPAC), menu sirkulasi dan menu katalog 

yang digunakan oleh petugas sirkulasi dalam melayani kebutuhan pengguna 

perpustakaan. Menu OPAC juga dapat digunakan oleh pengguna pustaka dalam 

menelusuri koleksi perpustakaan. Pada tahun 2012 untuk lebih memudahkan 

petugas sirkulasi dan pengguna pustaka dalam melakukan transaksi, maka 

diterapkan sebuah alat berbasis komputer yaitu Multy Purpose Stations (MPS) 

yang dapat digunakan untuk melakukan peminjaman, pengembalian dan 

perpanjang buku. Pada bagian Tata Usaha sejak tahun 2012 sudah menerapkan 

Sistem Informasi Pembuatan Surat Bebas Pustaka untuk membuat surat bebas 

pustaka bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan masa studinya. Pada bagian 

Repository sejak tahun 2012 menerapkan sebuah aplikasi Eprints yang digunakan 

untuk mengelola data penelitian yang ada di Perpustakaan UIN Suska Riau.  

Dalam berbagai kegiatan operasional perpustakaan Uin Suska Riau masih 

memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan diantaranya belum memiliki 

standar yang jelas dalam pengadaan atau pengembangan sistem informasi. 

Pengadaan sistem informasi yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang 

terjadi saat itu dan tidak berorientasi masa depan. Pengembangan dan penerapan 

sistem informasi yang tidak didukung oleh perencanaan yang matang tidak akan 

mampu menjadi mediator antara berbagai keinginan dan kepentingan dalam suatu 

organisasi. Sistem yang tidak memiliki road map yang jelas tidak mampu menjadi 

pegangan dalam melaksanakan sistem informasi sesuai dengan tujuan 

perpustakaan dan pada akhirnya akan menemui kegagalan dalam penerapannya 

dan hanya menumbulkan inefisiensi dalam hal biaya, waktu dan tenaga. 

Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang teknologi informasi (TI) yang 

dimiliki oleh Perpustakaan UIN Suska Riau saat ini hanya terdiri dari satu orang 

dan terasa sangat kurang karena berakibat pada kurang maksimalnya dalam 

mengerjakan semua tugas yang diberikan pihak manajemen dalam pengelolaan 
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atau pengembangan teknologi informasi. Apabila ada kerusakan atau kesalahan 

pada sistem informasi maka akan mengakibatkan lambatnya proses perbaikan atau 

SDM TI yang tidak sedang ada di tempat mengharuskan untuk meminta bantuan 

kepada pihak Pusat Komputer (Puskom) atau pihak lain. 

Belum adanya sistem yang terintegrasi antar divisi kerja menimbulkan 

masalah lain yaitu adanya pengulangan data seperti yang terjadi di bagian 

Repository yang membutuhkan data penelitian tugas akhir, skripsi, tesis dan 

penelitian dosen harus mengambil data secara berkala ke divisi Multimedia secara 

manual (melalui media penyimpanan) sebelum di upload ke Repository UIN. 

Tentu saja hal seperti ini tidak memberikan efisiensi kerja bagi divisi Repository. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian pengolahan bahan pustaka, 

diketahui bahwa pada tahun 2016 jumlah koleksi buku teks adalah 22.254 judul 

dan 79.662 eksemplar, jumlah pengunjung pustaka pada tahun 2016 adalah bulan 

Januari 16.555, Februari 10.209, Maret 37.698, April 34.069, Mei 23.240, Juni 

15.128, Juli 1.372, Agustus 4.022, September 17.382, Oktober 38.005, November 

28.043 dan Desember 18.982. Menurut pedoman portofolio akreditasi perguruan 

tinggi bahwa rasio jumlah mahasiswa dengan jumlah buku memadai apabila 

perbandingan antara 1:10 sampai dengan 1:20 (Depdiknas, 2007). Sedangkan 

jumlah anggota pustaka diperkirakan mencapai 20.000 anggota. Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa rasio anggota perpustakaan dengan jumlah koleksi buku 

kisaran 1:4. Dari data yang ada dapat diketahui bahwa adanya kecendrungan rasio 

koleksi yang tidak seimbang dengan jumlah pengguna pustaka mengakibatkan 

kurang terpakainya koleksi yang ada untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi 

pengguna pustaka. Keberadaan koleksi yang sangat menunjang keberhasilan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi akan menjadi tidak sukses apabila koleksi yang tersedia 

kurang tepat, karena itu dibutuhkan sebuah media untuk mengelola informasi 

tentang kebutuhan koleksi buku di Perpustakaan UIN Suska Riau. 

Berdasar permasalahan di atas maka penulis menganggap perlu untuk 

melakukan analisa strategi bisnis dan teknologi informasi yang diterapkan di 

Perpustakaan UIN Suska Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perencanaan strategi sistem teknologi informasi menurut Ward dan 
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Peppard. Berdasar kerangka kerja menurut Ward dan Peppard terdapat 4 langkah 

yang harus dilakukan yaitu melakukan analisa internal bisnis dan analisa eksternal 

bisnis perpustakaan dan analisa internal teknologi informasi dan analisa eksternal 

teknologi informasi perpustakaan, untuk itu dalam penelitian Tugas Akhir ini 

penulis mengangkat judul “Analisis Perencanaan Strategi Sistem Informasi 

Menggunakan Metode Ward dan Peppard (Studi Kasus: Perpustakaan UIN Suska 

Riau)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas yang menjadi masalah utama yang akan dibahas 

pada penelitian ini adalah bagaimana merancang sebuah perencanaan strategi 

sistem infomasi pada perpustakaan UIN SUSKA Riau agar strategi sistem 

informasi sesuai dengan strategi bisnis dan dapat mendukung kinerja 

perpustakaan secara berkelanjutan. 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan dapat dicapai sesuai dengan yang 

direncanakan, maka diberikan beberapa batasan permasalahan sebagai berikut: 

1. Kerangka kerja perencanaan strategi sistem informasi berdasarkan 

metodologi menurut Ward dan Peppard. 

2. Alat bantu yang digunakan untuk menganalisa lingkungan bisnis internal 

adalah analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threath (SWOT) dan 

analisis Critical Success Factor (CSF) dan alat bantu yang digunakan untuk 

menganalisa lingkungan bisnis eksternal adalah analisis Politik, Ekonomi, 

Sosial, Teknologi (PEST). 

3. Alat bantu yang digunakan untuk menganalisa lingkungan sistem informasi 

internal adalah berdasarkan pada portofolio aplikasi pada saat ini dan alat 

bantu yang digunakan untuk menganalisa lingkungan sistem informasi 

eksternal adalah berdasarkan pada tren teknologi saat ini. 

4. Alat bantu yang digunakan untuk input proses strategi sistem informasi 

adalah analisis CSF, analisis portofolio aplikasi saat ini, analisis PEST dan 

analisis tren teknologi saat ini. 
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5. Kegiatan kerangka kerja rencana strategi sistem informasi dilakukan sampai 

pada menentukan strategi teknologi informasi. 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan strategi 

teknologi informasi sebagai rancangan rencana strategi sistem informasi 

Perpustakaan UIN Suska Riau di masa mendatang. 

2. Manfaat 

Sedangkan manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Menjadi pedoman dalam pengembangan sistem  informasi perpustakaan 

UIN Suska Riau berikutnya. 

b. Sebagai langkah strategis bagi manajemen dalam pengadaan dan 

pengembangan sistem informasi perpustakaan supaya lebih terarah dan 

dapat mengurangi resiko kerugian. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa 

sub pokok bahasan. Berikut penjelasan tentang masing-masing bab: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi uraian yaitu latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan membahas mengenai dasar-dasar teori yang 

mendukung perencanaan strategis teknologi informasi. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode pengumpulan data dan metode analisis 

yang digunakan. Penjelasan yang terkait tahap-tahap dan kegiatan 

dalam penelitian. 
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BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menguraikan sejarah singkat tentang perpustakaan 

UIN Suska Riau, analisis terhadap bisnis dan teknologi informasi dan 

hasil analisa keselarasan strategi bisnis dengan strategis teknologi 

informasi. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan yang berkenaan dengan hasil pemecahan 

masalah ini serta beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. 


