
 
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Analisa 

2.1.1. Pengertian Analisa 

Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang 

terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

perbaikan-perbaikannya (Mulyanto, 2009). 

2.1.2. Langkah-Langkah Dalam Analisa 

Dalam analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan 

oleh analis sistem sebagai berikut: 

1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah 

Mengidentifikasi masalah merupakan langka petama yang dilakukan dalam 

tahap analis sistem. Masalah dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan 

yang diinginkan untuk dipecahkan. 

2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada 

Langkah ini dapat dilakukan dengan mempelajari secara terinci bagaimana 

sistem yang ada beroperasi. Mempelajari operasi dari sistem ini di perlukan 

data yang dapat diperoleh dengan cara melakukan penelitian. 

3. Analyze, yaitu menganalisis sistem 

Langkah ini dilakukan berdasakan data yang telah diperoleh dari hasil 

penelitian yang dilakukan. 

4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis 

Setelah proses analisis sistem ini selesai dilakukan, tugas berikutnya dari 

analisis sistem adalah membuat laporan hasil analisis. 
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2.2. Perencanaan 

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan 

menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan 

penggunaan sumber daya manusia (human resource), sumber daya alam (natural 

resource), sumber daya lainnya (other resource). untuk mencapai tujuan. Suatu 

perencanaan adalah suatu aktivitas interaktif yang berusaha memaksimumkan 

efektivitas seluruhnya dari organisasi sebagai suatu sistem, sesuatu dengan tujuan 

yang ingin dicapai. Berdasarkan definisi tersebut, perencanaan memiliki tiga 

karekteristik berikut: 

1. Perencanaan tersebut harus meyangkut masa yang akan datang. 

2. Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yaitu serangkaian 

tindakan di masa yang akan datang dan akan diambil oleh perencana. 

3. Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta organisasi 

merupakan unsur yang amat penting dalam setiap perencanaan. 

2.3. Strategi 

Strategi merupakan perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun 

waktu tertentu. Dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki 

tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki 

taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. 

Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan untuk mendapat suatu strategi yang 

baik, yaitu:  

1. Strategi harus sesuai dengan situasi perusahaan. 

2. Strategi harus dapat membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif 

yang berkesinambungan. 

3. Strategi harus dapat meningkatkan performansi perusahaan. 

Strategi sebenarnya adalah suatu bentuk kegiatan atau pendekatan yang 

diterapkan manajer-manajer untuk memuaskan pelanggannya, membentuk posisi 

pasar yang menarik dan mencapai sasaran-sasaran organisasi. perusahaan perlu 

mempunyai strategi yang tepat karena 2 hal, yaitu: 
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1. Perusahaan perlu secara aktif membentuk kegiatan-kegiatan. Suatu strategi 

perusahaan menyediakan suatu cara atau pendekatan (approach) bagi 

perusahaan untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatannya secara proaktif, 

yaitu dengan menyediakan peta jalan (roadmap) untuk beroperasi, petunjuk-

petunjuk untuk melakukan bisnis, perencanaan untuk membangun loyalitas 

pelanggan dan membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan melebihi 

pesaing-pesaingnya. 

2. Menyatukan keputusan-keputusan, inisiasi-inisiasi kegiatan yang dilakukan 

oleh departemen-departemen, manajer-manajer dan karyawan-karyawan di 

dalam organisasi ke dalam suatu perencanaan yang terkoordinasi dan 

terintegrasi di level korporasi. 

2.4. Perpustakaan 

Perpustakaan adalah salah satu bentuk organisasi sumber belajar yang 

merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengawasan dalam suatu unit kerja untuk mengumpulkan, menyimpan dan 

memelihara koleksi bahan pustaka yang dikelola dan diatur secara sistematis 

dengan cara tertentu dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk 

dimanfaatkan sebagai sumber informasi. 

Jenis-jenis perpustakaan pada dasarnya dikelompokkan berdasarkan pada 

fungsi dari perpustakaan, pemakai dari perpustakaan, koleksi dari perpustakaan 

dan layanan dari perpustakaan itu sendiri. Umumnya perpustakaan dibagi ke 

dalam beberapa jenis yakni perpustakaan sekolah, perpusatakaan perguruan 

tinggi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan nasional. 

1. Perpustakaan Sekolah 

Tujuan didirikan perpustakaan sekolah pada dasarnya tidak terlepas dari 

tujuan diselenggarakannya pendidikan sekolah secara umum yakni untuk 

membekali kemampuan dasar kepada peserta didik serta mempersiapkan 

mereka untuk mengikuti pendidikan menengah. Perpustakaan sekolah 

sebagai bagian dari yang tidak dapat dipisahkan dengan sekolah itu sendiri 
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maka pada dasarnya unit tersebut diharapkan dapat menunjang tercapainya 

tujuan pendidikan dasar itu sendiri.  

2. Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada di bawah 

naungan lembaga pendidikan tinggi. Fungsi utama perpustakaan perguruan 

tinggi adalah mendukung proses belajar mengajar dan penelitian di 

perguruan tinggi yang bersangkutan. 

3. Perpustakaan Umum 

Perpustakaan umum adalah yang mempunyai tugas melayani seluruh 

lapisan masyarakat tanpa membedakan tingkatan usia, tingkatan sosial, dan 

tingkat pendidikan. Perpustakaan umum lazimnya berada pada setiap 

kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan yang mempunyai koleksi 

bersifat umum dan berfungsi melayani seluruh lapisan masyarakat di 

sekitarnya.  

4. Perpustakaan Khusus 

Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang penyelenggaraannya 

dimaksudkan untuk menunjang tugas dan fungsi dari suatu lembaga atau 

instansi. Ada tiga kekhususan yang dimiliki oleh pemakai perpustakaan 

khusus yakni kekhususan berdasarkan bidang ilmu/profesi kekhususan 

berdasarkan tempat di mana mereka berkantor, dan kekhususan berdasarkan 

perusahaan tempat mereka bekerja.  

5. Perpustakaan Nasional 

Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat 

rujukan nasional, pusat deposit suatu negara dan berkewajiban membina 

semua jenis perpustakaan yang ada di negaranya serta melakukan kerjasama 

antar negara. 

2.5. Teknologi Informasi 

Teknologi informasi khusus merujuk kepada teknologi, misalnya: hardware, 

software, dan jaringan telekomunikasi. Baik yang terlihat (tangible), misalnya: 

server, PC, router, dan kabel jaringan maupun yang tidak terlihat (intangible), 
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misalnya: software dan lain-lain (Ward dan Peppard, 2002 dikutip oleh Hoga 

Saragih dkk, 2014). 

Teknologi informasi berkaitan dengan penggunaan komputer dan perangkat 

lunak untuk melakukan konversi, penyimpanan, perlindungan, pemprosesan, 

transmisi, dan penerimaan informasi dengan cara yang aman. Secara umum, 

teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian 

informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi 

tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. 

Teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang sangat penting karena 

sudah banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung 

kegiatan organisasi. Teknologi informasi diterapkan untuk pengelolaan informasi 

yang dewasa ini menjadi salah satu bagian penting karena: 

1. Meningkatkan kompleksitas dari tugas manajemen. 

2. Pengaruh ekonomi internasional (globalisasi). 

3. Perlunya waktu tanggap yang lebih cepat. 

4. Tekanan akibat dari persaingan bisnis. 

2.6. Sistem Informasi 

Sistem informasi ini mengumpulkan, memproses, menyimpan, 

menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Seperti sistem 

lainnya, sebuah sistem informasi terdiri atas input (data, instruksi) dan output 

(laporan, kalkulasi). Sistem informasi memproses input dan menghasilkan output 

yang dikirim kepada pengguna atau sistem lainnya. Mekanisme timbal balik yang 

mengontrol operasi pun bisa dimasukkan. Seperti sistem lainnya, sebuah sistem 

informasi beroperasi di dalam sebuah lingkungan. Dalam mempelajari sistem 

informasi, perlu diketahui mengenai perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. 

2.7. Perencanaan Strategi Teknologi Informasi 

Perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi merupakan suatu 

bentuk analisis terhadap proses bisnis perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis 

perusahaan serta membuat perencanaan strategi yang ampuh agar memberikan 

nilai tambah kepada perusahaan secara keseluruhan agar perusahaan mampu 
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bersaing. Perusahaan membutuhkan perencanaan strategik untuk pengembangan 

sumber daya teknologi informasinya dengan beberapa alasan sebagai berikut: 

1. Hasil perencanaan sistem teknologi informasi dapat dibagikan kepada 

manajemen dan ahli-ahli sistem teknologi informasi. Diskusi dan 

persetujuan akan hasil perencanaan ini dapat menyediakan pemahaman 

bersama antara ahli-ahli sistem teknologi informasi dan manajer-manajer 

bisnis tentang bagaimana cara terbaik bagi perusahaan untuk menggunakan 

sumber daya informasinya. 

2. Mengembangkan suatu rencana untuk sumber daya informasi yang dapat 

membantu mengkomunikasikan masa depan perusahaan itu kepada pihak 

lain di dalam organisasi. 

3. Diskusi mengenai perencanaan sering kali banyak membantu manejer-

manajer bisnis dan ahli-ahli sistem teknologi informasi dalam membuat 

keputusan yang mendasar mengenai bagaimana sistem teknologi informasi 

akan diarahkan untuk membantu bisnis perusahaan. 

4. Dengan perencanaan yang baik, jika sesuatu yang buruk terjadi mendadak di 

perusahaan, maka perusahaan sudah siap menghadapinya. 

5. Hasil dari perencanaan sistem teknologi informasi dapat membantu 

mengalokasikan sumber-sumber daya ke proyek-proyek sistem teknologi 

informasi yang penting dan bermanfaat bagi perusahaan. Hasil dari 

perencanaan ini didampingi dengan anggaran biaya yang mencerminkan 

prioritas bisnis untuk sistem teknologi informasi yang harus dikembangkan. 

6. Alat komunikasi dengan manajemen puncak. Banyak manajer sistem 

teknologi informasi meminta kenaikan anggaran yang signifikan untuk 

pengembangan sistem teknologi informasi. Suatu rencana sistem teknologi 

informasi yang baik, harus dengan jelas dihubungkan kepada arah bisnis. 

Hasil perencanaan yang baik juga menjelaskan bagaimana organisasi akan 

mencapainya. Permintaan anggaran akan terlihat lebih masuk akal dan lebih 

mudah disetujui bagi manajemen puncak yang ada di luar departemen 

sistem teknologi informasi. 
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7. Membantu pemasok. Arsitektur dan rencana dari sistem teknologi informasi 

adalah suatu cara efektif bagi organisasi untuk berkomunikasi dengan 

penjual/pemasok tentang kebutuhan dari produk-produk sistem teknologi 

informasi masa depan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan 

memahami kebutuhan masa depan ini, maka pemasok dapat 

mempersiapkannya jauh sebelumnya. 

2.7.1. Pengertian Strategi Sistem Informasi 

Ward dan Peppard (2002) menyebutkan strategi sistem informasi 

mendefenisikan kebutuhan-kebutuhan atau permintaan-permintaan perusahaan 

akan informasi dan sistem-sistem untuk mendukung keseluruhan strategi bisnis. 

Secara mendasar, strategi sistem informasi mendefenisikan dan memprioritaskan 

investasi yang dibutuhkan untuk mencapai portofolio aplikasi yang ideal, 

memperoleh keuntungan dan perubahan yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

keuntungan dengan keterbatasan sumber daya dan ketergantungan sistem.  

Turban (2005) mendefiniskan strategi sistem informasi adalah sistem yang  

membantu sebuah organisasi untuk mendapatkan keuntungan kompetitif melalui  

kontribusinya terhadap strategi tujuan dari organisasi  dan atau kemampuan untuk  

meningkatkan performance dan produktivitas secara signifikan. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat  ditarik kesimpulan bahwa 

perencanaan   strategi sistem dan teknologi informasi  merupakan analisis yang 

digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran perusahan serta menentukan 

strategi yang memanfaatkan keunggulan sistem informasi dengan dukungan 

teknologi informasi dalam menunjang strategi bisnis dan memberikan perusahaan 

suatu keunggulan jangka panjang dalam bersaing dengan perusahaan lain. 

2.7.2. Pentingnya Perencanaan Strategi Sistem Informasi 

Perusahaan membutuhkan perencanaan strategi untuk pengembangan 

sumber daya teknologi informasinya dangan alasan sebagai berikut: 

1. Hasil dari perencanaan sistem informasi dapat dibagikan kepada manajemen 

dan ahli-ahli sistem informasi. Diskusi dan persetujuan akan hasil 

perencanaan ini dapat menyediakan pemahaman bersama antara ahli-ahli 
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sistem infomasi dan manajer-manajer bisnis tentang bagaimana cara terbaik 

bagi perusahaan untuk menggunakan sumber daya informasinya. 

2. Mengembangkan suatu rencana untuk sumber daya informasi yang dapat 

mengkomunikasikan masa depan perusahaan itu kepada pihak lain dalam 

organisasi. 

3. Diskusi mengenai perencanaan sering kali banyak membantu manajer-

manajer bisnis dan ahli-ahli sistem informasi dalam membuat keputusan 

yang mendasar mengenai bagaimana sistem informasi akan diarahkan untuk 

membantu bisnis perusahaan. 

4. Dengan perencanaan yang baik, jika sesuatu yang buruk terjadi mendadak di 

perusahaan, maka perusahaan sudah siap menghadapinya. 

5. Hasil dari perencanaan sistem informasi dapat membantu mengalokasikan 

sumber-sumber daya ke proyek-proyek sistem informasi yang penting dan 

bermanfaat bagi perusahaan. Hasil dari perencanaan ini didampingi dengan 

anggaran biaya yang mencerminkan prioritas bisnis untuk sistem informasi 

yang harus dikembangkan. 

6. Alat komunikasi dengan manajemen puncak. Banyak manajer sistem 

informasi meminta kenaikan anggaran yang signifikan untuk pengembangan 

sistem informasi. Suatu rencana sistem informasi yang baik,harus dengan 

jelas dihubungkan kepada arah bisnis. Hasil perencanaan yang baik juga 

menjelaskan bagaimana organisasi akan mencapainya. Permintaan anggaran 

akan terlihat lebih masuk akal dan lebih mudah disetujui bagi manajemen 

puncak yang ada di luar departemen sistem informasi. 

7. Membantu pemasok. Arsitektur dan rencana dari sistem informasi adalah 

suatu cara efektif bagi organisasi untuk berkomunikasi dengan penjual atau 

pemasok tentang kebutuhan dari produk-produk sistem informasi masa 

depan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Memahami kebutuhan masa depan 

ini, maka pemasok dapat mempersiapkannya jauh sebelumnya. 
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2.7.3. Tahapan dari Perencanaan Strategi Sistem Informasi 

Seperti proses dari perencanaan strategi bisnis yang disebut dengan 

manejemen strategi terdiri dari lima tahapan utama, yaitu analisis strategi, 

formulasi strategi, mengukir strategi, implementasi strategi, dan mengevaluasi 

strategi, proses perencanaan strategi teknologi informasi juga mempunyai tahapan 

yang sama. Penjelasan proses manjemen strategi sistem teknologi informasi dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Proses-proses di manajemen strategi sistem teknologi informasi 

(Sumber: Sistem Informasi Strategik Untuk Keunggulan Kompetitif, 2005) 

2.7.4. Menelaah Misi Organisasi Sistem Informasi 

Bagian awal dari memformuliasikan strategi sistem teknologi informasi 

adalah menelaah kembali misi dari departemen sistem teknologi informasi 

termasuk menelaah misi dari organisasi bisnisnya, karena misi dari departemen 

sistem teknologi informasi tidak boleh menyimpang atau menentang, tetap harus 
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mendukung misi dari bisnis. Statemen misi dari departemen sistem teknologi 

informasi teknologi informasi menunjukan mengapa departemen ini diadakan di 

dalam organisasi. Menelaah misi departemen sistem teknologi informasi berarti 

mempelajari kembali aktivitas-aktivitas dari departemen ini untuk memahami 

mengapa aktivitas-aktivitas tersebut diperlukan. 

Misi dari departemen sistem teknologi informasi dapat beragam dari 

organisasi ke organisasi yang lain. Beberapa departemen sistem teknologi 

informasi mempunyai misi untuk meningkatkan efisiensi di dalam perusahaan, 

yang biasanya dilakukan dengan mengotomasi proses-proses dalam rangka 

mengurangi biaya. Beberapa departemen sistem teknologi informasi mempunyai 

misi yang lain, yaitu menyediakan informasi kepada seluruh tingkatan manajemen 

supaya mereka dapat mengambil keputusan yang efektif. Banyak juga departemen 

sistem teknologi informasi yang mulai mempunyai misi membantu organisasi 

mencapai keunggulan strategi atau kompetitif di pasar. 

2.7.5. Mengembangkan Visi Sistem Informasi 

Langkah dasar berikutnya setelah menelaah statemen misi adalah 

membayangkan suatu keadaan ideal di masa datang. Langkah ini menggambarkan 

apa yang organisasi ingin ciptakan atau inginkan untuk menjadi seperti apa, tetap 

tidak menggambarkan bagaimana cara mencapai misi. 

Martin (2005) mendefinisikan suatu visi informasi sebagai suatu ungkapan 

tertulis dari masa depan yang diinginkan tentang bagaimana informasi akan 

digunakan dan dikelola di dalam organisasi. Visi informasi mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut ini: 

1. Visi informasi adalah suatu pandangan yang ideal menyangkut masa depan 

dan bukan rencana mengenai bagaimana cara untuk berada disana. 

2. Visi informasi harus berfokus pada jangka panjang. 

Penciptaan visi informasi bermula dari spekulasi atas bagaimana lingkungan 

bisnis yang kompetitif akan berubah dan bagaimana perusahaan perlu mengambil 

keuntungan dari keadaan itu. Sekali visi bisnis ini ditetapkan, implikasi 
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bagaimana informasi harus digunakan di dalam perusahaan di masa datang harus 

diuraikan dengan jelas. Visi informasi untuk organisasi ini kemudian dapat ditulis. 

2.7.6. Mengembangkan Arsitektur Sistem Informasi 

Setelah visi kegunaan informasi di masa depan telah dirumuskan, manajer 

sistem teknologi informasi bersama-sama dengan manajer-manajer bisnis perlu 

merancang suatu arsitektur sistem teknologi informasi. Arsitektur ini menunjukan 

bagaimana teknologi, aktiva sumber daya manusia, dan organisasi sistem 

teknologi informasi harus dilakukan di masa dating untuk memenuhi visi 

informasi. Untuk visi informasi, arsitektur sistem teknologi informasi perlu 

digambarkan, karena teknologi informasi merupakan bentuk fisik yang dapat 

digambarkan arsitekturnya. 

Arsitektur sistem teknologi informasi terdiri dari dua komponen utama, 

yaitu komponen teknologi dan komponen manusia sebagai berikut ini: 

1. Komponen teknologi dari arsitektur sistem teknologi informasi terdiri dari: 

a. Perangkat keras 

b. Perangkat lunak 

c. Jaringan 

d. Data 

2. Komponen manusia dari arsitektur sistem teknologi informasi terdiri dari:  

a. Personel 

b. Nilai-nilai atau kultur 

c. Sistem manajemen 

2.7.7. Menentukan Saran-Saran 

Langkah berikutnya setelah menentukan visi dan arsitektur sistem teknologi 

informasi adalah menentukan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Menentukan 

sasaran adalah untuk mengkonversikan misi, visi informasi dan arsitektur sistem 

teknologi informasi ke dalam target-target kinerja yang dapat mengukut 

kemajuan-kemajuan yang akan dicapai organisasi sistem teknologi informasi. 

Tujuan konvensional dari banyak aplikasi sistem teknologi informasi adalah 

untuk mengurangi biaya operasi dengan terus meningkatkan efisiensi dari tugas 
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terstruktur yang berulang, seperti otomatisasi dari fungsi penggajian, pencatatan 

dan pelaporan akuntansi yang periodik. Peran aplikasi dari sistem teknologi 

informasi ini telah ditingkatkan tidak hanya berperan untuk efisiensi saja, tetapi 

sudah meningkat ke peran efektivitas untuk membantu manajemen dalam 

pengambilan keputusan masalah tidak terstruktur dengan efektif. 

2.7.8. Mengukir Perencanaan Strategi Sistem Informasi 

Perencanaan strategi sistem teknologi informasi harus dibangun dengan 

mempertimbangkan visi dari penggunaan informasi di masa depan dan 

keseluruhan manajemen teknologi informasi di dalam perusahaan, termasuk peran 

dari departemen sistem teknologi informasi. 

Perencanaan strategi sistem teknologi informasi dibutuhkan untuk 

mengarahkan bagaimana mencapai misi dan visi informasi dengan sasaran-

sasaran yang sudah ditentukan. Pembuatan strategi semuanya adalah tentang 

bagaimana mencapai target-target kinerja, bagaimana mencapai keunggulan 

kompetitif yang bertahan, bagaimana memperkuat posisi jangka panjang, 

bagaimana membuat visi informasi menjadi kenyataan. 

Hasil dari proses perencaan strategi sumber-sumber daya informasi ini kan 

dihasilkan keluaran berupa rencana strategi sistem-sistem teknologi informasi. 

Rencana strategi sistem teknologi informasi berisi seperangkat tujuan jangka 

panjang yang menunjukan pergerakan terukur ke arah visi informasi dan arsitektur 

teknologi dan seperangkat prakarsa utama yang terkait yang harus dikerjakan 

untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

2.8. Hubungan Antara Strategi Bisnis, Strategi Sistem Informasi dan 

Strategi Teknologi Informasi  

Dari sisi implikasi manajemen, kesuksesan proses organisasional tergantung 

dari banyak faktor, memfokuskan pada teknologi saja atau aspek bisnis saja tidak 

cukup membawa kesuksesan bagi keseluruhan rencana strategis. Sebagian besar 

dari strategi-strategi TI yang ada kuat dalam hal teknologi dan terminologi teknis 

namun lemah pada pengidentifikasian kebutuhan aplikasi dan aspek bisnisnya. 

Cara yang tepat untuk mencapai keuntungan strategis dari TI adalah dengan 
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mengkonsentrasikan atau memikirkan ulang bisnis dengan menganalisis 

permasalahan bisnis yang ada sekarang dan perubahan lingkungan dan 

menjadikan TI sebagai salah satu resep solusi. John Ward dan Joe Peppard, 

2002:41, “Strategic Planning for Information System”, Third edition, 

menggambarkan relasi antara rencana strategi bisnis. Penjelasan hubungan antara 

strategi bisnis, strategi system informasi dan strategi TI dapat dilihat pada Gambar 

2.2. 

 

Gambar 2.2 Hubungan antara strategi bisnis, strategi sistem informasi dan 

strategi teknologi informasi  

(Sumber: Ward dan Peppard, 2002) 

Dari Gambar 2.2 diatas, secara esensi strategi sistem informasi menegaskan 

pada kebutuhan organisasi atau “tuntutan” suatu informasi dan sistem yang 

mendukung keseluruhan strategi bisnis, sedangkan strategi teknologi informasi 

tertuju pada pemetaan visi bagaimana tuntutan otomatisasi terhadap informasi dan 

sistem berbasis teknologi. Perencanaan strategi sistem informasi diturunkan sesuai 

dengan arahan dari bisnis perusahaan dan sebaliknya rencana strategi sistem 

informasi yang dihasilkan harus dapat mendukung rencana bisnis perusahaan. 

Selanjutnya dari rencana strategi sistem informasi dibuat rencana strategi 
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teknologi informasi yang fokus pada infrastruktur dan teknologi yang sesuai 

dengan kebutuhan strategi sistem informasi. 

Model yang menampilkan kesetaraan antara konteks strategi bisnis dan 

strategi TI, menurut Henderson dan Venkatraman yang dikutip dari buku Jhon 

Ward and Joe Prepard, Strategic Planning for Information System, 2002: 45 , 

minimal melibatkan 4 (empat) domain strategi: strategi bisnis, proses dan 

infrastruktur organisasi, strategi teknologi informasi, proses dan infrastruktur 

teknologi informasi. Penjelasan model kesetaraan strategis dapat dilihat pada 

Gambar 2.3. 

  

Gambar 2.3 Model kesetaraan strategis 

(Sumber: Ward dan Peppard, 2002) 

2.9. Model Perencanaan Strategi SI/TI Versi Ward dan Peppard 

Seperti  telah  dijelaskan sebelumnya perencanaan strategi  sistem  dan 

teknologi informasi  merupakan  suatu   bentuk   analisis   terhadap   proses   

bisnis   perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan serta membuat  

perencanaan strategi  yang ampuh  agar memberikan nilai tambah  kepada  

perusahaan secara  keseluruhan agar perusahaan mampu  bersaing. 

Ward  dan Peppard  (2002) menyebutkan model  perencanaan strategi 

sistem  dan teknologi informasi memiliki input, proses, dan output. Penjelasan  

model perencanaan strategi SI/TI dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Model perencanaan strategi SI/TI  

(Sumber: Ward dan Peppard, 2002) 

Pada gambar di  atas mendeskripsikan bahwa ada 3 hal penting yang ada 

perencanaan SI/TI yaitu: 

1. Input 

a. The External Business Environment  

Merupakan keadaan ekonomi, industri dan kondisi persaingan yang 

terjadi saat ini di dalam segmen dimana perusahaan menjalankan 

bisnisnya. 

b. The InternalBusiness Environment 

Merupakan keadaan strategi bisnis terjadi saat ini, sumber daya, tujuan 

dan nilai-nilai atau budaya yang terjadi saat ini. 

c. The External IS/IT Environment 

Merupakan kondisi IS/IT di luar perusahaan, dari segi teknologi , aplikasi 

yang digunakan oleh customer, pesaing maupun supplier. 

d. The Internal IS/IT Environment 

Merupakan kondisi IS/IT saat ini baik dari segi sumber daya manusia di 

bidang IS/IT, teknologi dan infrastruktur, aplikasi yang berjalan maupun 

sedang dalam tahap perencanaan. 
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2. Process 

Proses perencanaan strategi SI/TI dimana data yang diperoleh dari input 

akan diolah sedemikian rupa serta menghasilkan informasi yang berguna 

sebagai output. 

3. Output  

a. Business IS Strategy 

Merupakaan pemetaan terhadap tujuan/objektif dari masing-masing unit 

di dalam suatu perusahaan terhadap aplikasi yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan/objektif tersebut.  

b. IS/IT Management Strategy 

Merupakan strategi yang diterapkan dalam mengatur IS/IT agar aturan 

yang telah ditetapkan dalam IS/IT yang dihasilkan berjalan dengan 

konsisten. 

c. IT Strategy 

Merupakan aturan dan strategi bagaimana teknologi dapat mendukung 

aplikasi. 

d. Current Application Portfolio 

Gambaran mengenai pengimplementasian sistem informasi dan teknologi 

informasi yang diterapkan perusahaan saat ini, dengan melihat 

keuntungan dan kekuatan yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi 

tersebut serta melihat dukungan aplikasi yang ada terhadap kegiatan 

operasional dan perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi bagi 

perusahaan untuk menghadapi persaingan dan pasar saat ini. 

e. Future Application Portfolio 

Gambaran yang menjelaskan usulan aplikasi yang akan digunakan 

perusahaan dalam waktu ke depan, untuk mengintegrasikan setiap unit 

dari perusahaan dan menyesuaikan perkembangan teknologi dengan 

perkembangan perusahaan. 
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2.9.1. Analisis Perencanaan Strategi Sistem Informasi dan Teknologi 

Informasi 

1. Analisis Lingkungan Internal Bisnis 

Lingkungan internal bisnis adalah hal yang menjadi pertimbangan utama 

dalam melakukan perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi 

informasi. Tujuan dari analisis lingkungan bisnis adalah untuk mengetahui 

detail dari bisnis yang ada di dalam perusahaan, aktivitas dan proses bisnis 

perusahaan, sumber daya yang dimiliki dan informasi yang dibutuhkan 

perusahaan. Analisis lingkungan internal bisnis dari sebuah perusahaan 

digunakan untuk mengetahui strategi bisnis perusahaan pada saat ini, visi 

dan misi perusahaan. 

2. Analisis Lingkungan Eksternal Bisnis 

Lingkungan eksternal bisnis perusahaan merupakan semua bentuk 

organisasi yang berada di luar perusahaan, seperti supplier, lembaga 

keuangan, pelanggan (klien), serta pemerintah. Hal ini perlu dianalisis untuk 

mengetahui seberapa besar keuntungan dan hubungan perusahaan dengan 

lingkungannya.  

3. Analisis Lingkungan Internal SI/TI 

Analisis lingkungan internal SI/TI untuk mengetahui pandangan SI/TI 

terhadap bisnis yang ada pada saat ini, pengalaman perusahaan dalam 

bisnis, cakupan bisnis, dan kontribusinya terhadap pasar, kemampuan 

perusahaan, sumber daya dalam perusahaan dan infrastruktur teknologi yang 

digunakan. Aplikasi portfolio saat ini dari sistem yang berjalan dan sistem 

yang sedang dalam pengembangan (Ward dan Peppard, 2002). 

4. Analisis Lingkungan Eksternal SI/TI 

Analisis ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang keadaan dan 

perkembangan SI/TI di luar lingkungan perusahaan, yang memberikan 

dampak dan pengaruh bagi perusahaan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mendapatkan 

pengetahuan tentang peluang-peluang baru dalam menggunakan SI/TI, dan 



24 
 

ini tidak terbatas hanya pada peluang untuk mengimplementasikan 

teknologi yang termutakhir namun juga dapat berupa peluang untuk 

menggunakan teknologi yang sudah ada dengan cara yang lebih hemat dan 

tepat dalam penggunaannya atau peluang untuk menggunakan teknologi 

dengan cara lain yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. 

Salah satu aspek dari analisis ini adalah untuk mengkategorikan elemen-

elemen potensial dan berharga dari teknologi untuk dapat dievaluasi dan 

dimanfaatkan oleh perusahaan. Inti dari analisis ini adalah untuk dapat 

menyediakan informasi yang menyeluruh tentang lingkungan eksternal SI/TI 

untuk digunakan sebagai salah satu bentuk masukan dalam proses perencanaan 

strategi SI/TI (Ward dan Peppard, 2002). 

2.9.2. Teknik Analisis 

1. Analisis Strength, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT) 

Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan 

kondisi dan mengevaluasi  suatu masalah, proyek atau konsep bisnis 

berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal yaitu Strenghts, 

Weaknesses, Opportunities and Threats. Metode ini paling sering digunakan 

dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan dilakukan. 

Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi bukan sebagai 

pemecah masalah. Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu: 

a. Kekuatan (Strength) 

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau 

konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang 

terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. 

b. Kelemahan (Weakness) 

Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek 

atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan 

faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis 

itu sendiri. 
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c. Peluang (Opportunities) 

Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. 

Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau 

konsep bisnis itu sendiri. Misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, 

kondisi lingkungan sekitar. 

d. Ancaman (Threats) 

Merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat 

mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. 

Jogiyanto (2005) menyebutkan analisis SWOT disebut juga dengan analisis 

KEkuatan, KElemahan, Peluang, ANcaman (KEKEKAPAN) digunakan 

untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-

sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan 

eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi. 

Rangkuti (2006) menyebutkan analisis SWOT adalah identifikasi berbagai 

faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini 

dilakukan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang 

secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan dan ancaman. 

Analisis SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats) 

digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari 

sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan 

eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Analisis ini terbagi atas 4 

komponen dasar yaitu: 

a. Mengidentifikasi kekuatan-kekuatan perusahaan dan kemampuan-

kemampuan sumber-sumber dayanya. 

b. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan perusahaan dan kecacatan-

kecacatan sumber-sumber dayanya. 

c. Mengidentifikasi kesempatan-kesempatan pasar. 

d. Mengidentifikasi ancaman-ancaman yang dihadapi oleh keuntungan 

masa depan perusahaan. 
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Analisis SWOT dapat digambarkan menjadi suatu matriks. Matriks ini 

dikenal dengan matriks SWOT. Matriks SWOT menggambarkan secara 

jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan 

dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

perusahaan. Penjelasan Mengenai matriks SWOT dapat dilihat pada Tabel 

2.1. 

Tabel 2.1 Matriks SWOT 

 

          Sumber: Rangkuti (2006) 

a. Strategi SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan 

peluang sebesar-besarnya. 

b. Strategi ST 

Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan ntuk 

mengatasi ancaman.  

c. Strategi WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan meminimalkan kelemahan yang ada. 
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d. Strategi WT 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan 

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari 

ancaman. 

2. Analisis Critical Success Factor (CSF) 

CSF merupakan sebuah metode analisis dengan mempertimbangkan 

beberapa hal yang kritis di dalam lingkungan perusahaan untuk 

mendefinisikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan 

kesuksesan perusahaan atau organisasi dan dapat ditentukan jika objektif 

organisasi telah diidentifikasi. Analisis CSF memberikan gambaran pada 

perusahaan tentang aspek-aspek kritis apa saja disetiap aktivitas dan proses 

bisnis perusahaan yang mempengaruhi  kinerja perusahaan dalam mencapai 

visi dan misi serta keberhasilan bisnisnya. Tujuan dari CSF adalah 

menginterpretasikan objektif secara lebih jelas untuk menentukan aktivitas 

yang harus dilakukan dan informasi apa yang dibutuhkan. Manfaat dari 

analisis CSF adalah sebagai berikut (Ward dan Peppard, 2002): 

a. Analisis CSF merupakan teknik yang paling efektif dalam melibatkan 

manajemen senior dalam mengembangkan strategi sistem informasi. 

Karena CSF keseluruhan telah berakar pada bisnis dan memberikan 

komitmen bagi manajemen puncak dalam menggunakan sistem 

informasi, yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan perusahaan 

melalui area bisnis yang kritis. 

b. Analisis CSF menghubungkan proyek sistem informasi yang akan 

diimplementasikan dengan tujuannya, dengan demikian sistem informasi 

nantinya akan dapat direalisasikan agar sejalan dengan strategi bisnis 

perusahaan. 

c. Dalam wawancara dengan manajemen senior, analisis CSF dapat menjadi 

perantara yang baik dalam mengetahui informasi apa yang diperlukan 

oleh setiap individu. 
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d. Dengan menyediakan suatu hubungan antara kebutuhan dengan 

informasi, analisis CSF memegang peranan penting dalam 

memprioritaskan investasi modal yang potensial. 

e. Analisis CSF sangat berguna dalam perencanaan sistem informasi pada 

saat strategi bisnis tidak berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan, 

dengan memfokuskan pada masalah-masalah tertentu yang paling kritis. 

f. Analisis CSF sangat berguna apabila digunakan sejalan dengan analisis 

value chain dalam mengidentifikasi proses yang paling kritis, serta 

memberikan fokus pada pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan 

yang paling tepat untuk dilaksanakan. 

3. Analisis Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi (PEST) 

PEST mengkaji tentang politik, ekonomi, sosial dan teknologi umum. 

Hubungan diantara semua kekuatan ini secara signifikan mempengaruhi 

semua produk, jasa, pasar dan organisasi di dunia. Oleh karena itu 

perusahaan harus mampu mengembangkan misi dan mendesain strategi 

untuk mencapai jangka panjang (Pudjadi et al, 2007). Ward dan Peppard 

(2002) menyebutkan analisa PEST adalah analisa terhadap faktor 

lingkungan eksternal bisnis yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, 

dan teknologi, yaitu: 

a. Faktor Politik 

Faktor politik meliputi kebijakan pemerintah, masalah-masalah hukum, 

serta mencakup aturan-aturan formal dan informal dari lingkungan 

dimana perusahaan melakukan kegiatan, seperti: kebijakan tentang pajak, 

peraturan ketenagakerjaan, peraturan perdagangan, stabilitas politik dan 

peraturan daerah. 

b. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi meliputi semua faktor yang mempengaruhi daya pembeli 

dari pelanggan dan mempengaruhi iklim dari bisnis suatu perusahaan. 

seperti: pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, standar nilai tukar, 

tingkat inflasi, harga-harga produk dan jasa. 
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c. Faktor Sosial 

Faktor sosial meliputi semua faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan 

dari pelanggan dan mempengaruhi ukuran dari besarnya pangsa pasar 

yang ada, seperti: tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan 

penduduk, kondisi lingkungan sosial, kondisi lingkungan kerja, 

keselamatan dan kesejahteraan sosial. 

d. Faktor Teknologi  

Faktor teknologi meliputi hal yang dapat membantu dalam menghadapi 

tantangan bisnis dan mendukung efisiensi proses bisnis, seperti: aktivitas 

penelitian dan pengembangan teknologi, automatisasi, kecepatan transfer 

teknologi, tingkat kadaluarsa teknologi. 

4. Analisis Mc Farlan Strategy Grid 

McFarlan strategic grid digunakan untuk memetakan aplikasi sistem 

informasi berdasarkan konstribusinya terhadap organisasi. Pemetaan 

dilakukan pada empat kuadran (strategic, high potential, key operation, and 

support). Penjelasan pemetaan aplikasi analisis Mc Farlan Strategy Grid 

dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Pemetaan Aplikasi Analisis Mc Farlan Strategy Grid 

STRATEGIC HIGH POTENTIAL 

- Applications that are critical 

to sustaining future business 

strategy 

- Applications that may be 

important in achieping 

future success 

- Applications in which the 

organization currently 

depends for success 

- Applications that are 

valuable but not critical 

to success 

KEY OPERATIONAL SUPPORT 

Sumber: Langkah-langkah perencanaan strategis sistem informasi       

dengan menggunakan  metode Ward dan Peppard  (2007) 
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2.10. Gambaran Umum Perpustakaaan UIN Suska Riau 

Perpustakaan IAIN Susqa dibentuk bersamaan dengan berdirinya Institu 

Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim berdasarkan SK Menteri Agama RI 

No. 194 tanggal 9 September 1970 yang terdiri dari 3 fakultas, yaitu Fakultas 

Tarbiyah di Pekanbaru, Fakultas Syariah di Tembilahan dan Fakultas Ushuluddin 

di Pekanbaru. 

Pada tahun 1970 itu juga masyarakat dan pemuka agama di Riau meminta 

kepada Gubernur Riau kolonel Arifin Ahmad untuk mendirikan kampus di Jl. 

Pelajar (sekarang Jl. Ahmad Dahlan) seluas tanah 3,5 hektar di Kecamatan 

Sukajadi Pekanbaru. Pada tahun 1973 pembangunan ruang kuliah selesai. Satu 

lokal diantaranya dipakai sebagai perpustakaan. Tahun 1978 Proyek Pusat 

Departemen Agama RI membangun gedung perpustakaan tersendiri dengan luas 8 

x 25 M, dengan koleksi buku 12.897 exp. yang terdiri dari 1.744 judul. 

Pada tahun 1985 ruang Perpustakaan diperluas menjadi 450 M2 dengan 

koleksi buku 30307 Exp. Dengan 2920 judul. 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/ 

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

digunakanlah sistem terbuka, dimana pengunjung dapat langsung melakukan 

browsing dan mengambil buku yang diinginkan. 

Sedangkan untuk melayani kebutuhan informasi pemustaka yang berada di 

Kampus 2 Panam, pada tahun 2000 dibangun sebuah perpustakaan cabang seluas 

7x16 M. 

Pada tahun 2005, seiring dengan perubahan status IAIN menjadi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) yang berimbas 

kepada perpustakaan. Perpustakaan dituntut untuk lebih optimal dalam melakukan 

pelayanan berorientasi kepada otomasi perpustakaan yang selama ini masih 

bersifat konvensional. Pada tahun 2006 Departemen Agama RI melakukan 

program otomasi perpustakaan di 10 Perguruan Tinggi Islam, UIN SUSKA Riau 
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termasuk ke 10 PTI tersebut dan mendapatkan software SIMPus (Sistem 

Informasi Manajemen Perpustakaan). 

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 pengemabalian, semua yang melekat pada 

program SIMPus tersebut diterapkan. 

Tahun ajaran 2008/2009 Perpustakaan menempati gedung baru 4 lantai 

dengan luas 4000 m2 di kampus Ali Haji Panam Pekanbaru. Gedung yang sangat 

representatif dibangun dengan dana bantuan IDB lengkap dengan sarana dan 

fasilitas yang diperlukan. Ketersediaan sarana dan fasilitas di perpustakaan 

tersebut menuntut dilakukan inovasi dalam hal otomasi perpustakaan. Untuk itu 

maka pada tahun 2009 sistem informasi perpustakaan yang sebelumnya berbasis 

Dos dengan menggunakan software SIMPus, beralih ke software OpenBiblio yang 

sudah berbasis web. 

2.10.1. Sumber Daya Manusia 

Perpustakaan UIN Suska Riau adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang 

perpustakaan setingkat dengan lembaga, dipimpin oleh seorang kepala dan 

bertanggungjawab langsung kepada Rektor. 

Perpustakaan UIN Suska Riau sejak mulai sampai sekarang telah dipimpin 

oleh 8 orang kepala. Penjelasan mengenai kepala perpustakaan UIN Suska Riau 

dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau 

No Nama Kepala Perpustakaan Tahun Jabatan 

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

2 Drs. Zul Asyri, LA Th.1976-1977 

3 Drs. Noor Aini Th. 1977-1978 

4 Drs. Darwis Tanjung Th. 1979-1994 

5 Drs. Mahyunis Said Th. 1994-2005 

6 Drs. Hj. Azwinar Aziz (Plt. Kepala) Th. 2005-2006 

7 Drs. Suhaimi D. M.Si Th. 2006-2014 

8 Drs. Suriani, S.Ag., SS., M.Si Th. 2014-Sekarang 

 

Sumber: Buku Panduan Perpustakaan UIN Suska Riau (2016) 

Untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan disyaratkan adanya 

sumber daya manusia profesional. Sumber daya manusia di Perpustakaan UIN 

SUSKA Riau terdapat beberapa pustakawan ahli berlatar belakang S1, S2 dan S3, 

memiliki pustakawan ahli yang berkompetensi sebagai asesor, memiliki 

pustakawan yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi. Pada saat ini 

pustakawan dilibatkan langsung dalam panitia pengadaan buku tahunan. 

Kebutuhan sumber daya manusia di perpustakaan pada saat ini pada bidang TI 

(teknisi, programmer, maintenance, jaringan), Tenaga ahli (subject specialist), 

Pengolahan koleksi berbahasa Arab, dan tenaga pustakawan yang berpendidikan 

S2 ilmu perpustakaan. 

Untuk memaksimalkan kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, 

perpustakaan UIN Suska Riau dikelola oleh 35 orang yang terdiri dari Kepala, 

Sekretaris, Pustakawan dan Staf. Dengan rincian 26 orang PNS dan 9 orang 

honorer. Adapun latar belakang pustakawan pada perpustakaan UIN Suska Riau 

dapat dilihat pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Latar belakang pustakawan pada perpustakaan UIN Suska Riau 

PENDIDIKAN JURUSAN JUMLAH 

S3 Ilmu Komunikasi 1 Orang 

S2 Ilmu Perpustakaan 1 Orang 

Administrasi Negara 1 Orang 

Pendidikan Islam 2 Orang 

Ilmu Lingkungan 1 Orang 

JURUSAN JUMLAH 

Ilmu Perpustakaan 4 Orang 

Komputer 1 Orang 

Pendidikan Agama Islam 2 Orang 

Peradilan Islam 3 Orang 

Biologi 1 Orang 

Psikologi 1 Orang 

Bahasa Inggris 2 Orang 

Ilmu Komunikasi 1 Orang 

Manajemen 1 Orang 

D3 Perbankan Syariah 1 Orang 

D2 Ilmu Perpustakaan 2 Orang 

SLTA - 9 Orang 

SLTP - 1 Orang 

JUMLAH  34 ORANG 

Sumber: Buku Panduan Perpustakaan UIN Suska Riau (2016) 

2.10.2. Koleksi 

Koleksi sebagai sumber informasi merupakan salah satu pilar, kekuatan dan 

daya tarik utama bagi pengunjung, untuk itu menjadi program yang sangat penting 

untuk dikembangkan, baik mengenai jumlah, jenis maupun kualitasnya. Pada sisi 

lain koleksi perpustakaan hendaknya selalu baru, terkini atau mutakhir dan 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk dapat 
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menghimpun koleksi yang selalu mengikuti perkembangan zaman, perpustakaan 

senantiasa mengikuti perkembangan serta akses informasi penerbitan. 

Keberadaan koleksi dalam berbagai formatnya sangat menunjang 

kebehasilan Tri Dharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian dan pengabdian 

masyarakat. Untuk mensukseskan pencapaian world-class university diperlukan 

berbagai koleksi dalam berbagai media. Alokasi anggaran pada saat ini 

sebenarnya masih tergolong sedikit untuk menjadi perpustakaan Perguruan Tinggi 

Islam bertaraf internasional. Namun demikian terdapat peluang menjadi anggota 

(membership) yang ditawarkan oleh PDII-LIPI dan PEPURNAS serta DIKTI 

sehingga mempermudah memperoleh akses e-resources. 

Koleksi perpustakaan pada saat ini telah tersedia dalam bentuk elektonik 

dan tercetak. Tersedianya koleksi untuk kebutuhan fakultas terutama bidang 

agama Islam. Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam hal koleksi perpustakaan 

UIN SUSKA Riau yaitu rasio koleksi tidak seimbang dengan jumlah civitas 

akademika perpustakaan. Langganan koleksi elektronik (e-book dan e-journal) 

masih belum terbatas. Sarana dan prasarana perawatan koleksi belum memadai. 

Belum ada Audio Visual. 

Perpustakaan UIN Suska Riau selalu mengikuti pembaharuan koleksi buku 

yang dianggarkan dalam pengadaan buku setiap tahun. Ketersediaan koleksi 

perpustakaan UIN Suska Riau berdasarkan data statistik laporan bulan Agustus 

2016 terlihat dalam Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Koleksi buku pada perpustakaan UIN Suska Riau 

NO Jenis Koleksi Kategori Jumlah Judul Jumlah Eksemplar 

1 Buku Tercetak 22.254 79.662 

Elektronik (e-book) 176 176 

2 Local 

Content 

Disertasi 14 14 

Tesis 750 750 

Skripsi 19.140 19.140 

Tugas Akhir 893 893 

Laporan Penelitian 827 919 
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Tabel 2.5 Koleksi buku pada perpustakaan UIN Suska Riau (Lanjutan) 

NO Jenis Koleksi Kategori Jumlah Judul Jumlah Eksemplar 

3 Referensi Buku Referensi 135 352 

ACIS Corner 263 700 

Laporan Penelitian 946 950 

4 Serial Jurnal UIN Suska 19 1.004 

Jurnal Umum 240 1.701 

Majalah 32 982 

Sumber: Buku Panduan Perpustakaan UIN Suska Riau (2016) 

2.10.3. Layanan 

1. Sistem Layanan 

Perpustakaan UIN Suska Riau menerapkan sistem layanan terbuka (open 

acces), artinya setiap pemustaka dapat mengakses secara langsung koleksi 

perpustakaan. Sistem ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan 

keleluasaan kepada pemustaka melakukan browsing (pencarian informasi) 

secara efektif dan efisien. 

a. Waktu Layanan 

Perpustakaan UIN Suska Riau memberikan layanan kepada pemustaka 

selama 6 hari dalam seminggu. Penjelasan mengenai waktu pelayanan 

pada perpustakaan UIN Suska Riau dapat dilihat pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Waktu pelayanan pada perpustakaan UIN Suska Riau 

HARI JAM LAYANAN ISTIRAHAT 

Senin – Rabu 08.00 – 15.15 12.00 – 13.00 

Kamis 09.00 – 15.15 12.00 – 13.00 

Jum’at 09.00 – 15.30 11.30 – 13.30 

Sabtu 09.00 – 16.00 – 

 

Sumber: Buku Panduan Perpustakaan UIN Suska Riau (2016) 
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b. Jenis Layanan 

1) Layanan Keanggotaan 

Semua civitas akademika UIN Suska Riau dapat menjadi anggota 

perpustakaan UIN Suska Riau dengan mengikuti persyaratan yang 

berlaku di perpustakaan. 

2) Layanan Sirkulasi 

Layanan sirkulasi adalah layanan yang diberikan kepada pemustakan 

untuk memperoleh pinjaman bahan pustaka untuk bawa pulang. 

Koleksi yang dipinjamkan adalah koleksi buku umum yaitu koleksi 

subjek Islam dan koleksi subjek umum yang terletak di lantai 3 dan 4. 

3) Layanan Referensi 

Layanan referensi adalah layanan dalam bentuk bantuan, petunjuk 

atau bimbingan untuk menemukan bahan pustaka atau informasi. 

Layanan referensi menyediakan buku-buku rujukan seperti kamus, 

ensiklopedia, handbook, buku pedoman dan lain sebagainya. Seluruh 

koleksi referensi hanya dapat dibaca di tempat dan di fotocopy. 

4) Layanan Local Content 

Layanan koleksi local content menerapkan sistem tertutup artinya 

pemustaka tidak dapat langsung melakukan pencarian koleksi ke rak, 

akan tetapi pemustaka melakukan pencarian koleksi melalui Online 

Public Access Catalogue (OPAC) dan atau Bibliografi untuk 

selanjutnya menyerahkan formulir daftar permintaan kepada petugas 

dan petugas yang mengambil ke rak. Koleksi local content terdiri dari 

koleksi skripsi, tesis dan disertasi. Seluruh koleksi ini hanya boleh 

dibaca dan di fotocopy di perpustakaan.  

5) Layanan Multimedia 

Layanan multimedia berupa layananan koleksi digital, meliputi soft 

copy skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian serta tugas akhir selain 

itu juga terdapat koleksi CD, VCD dan kaset yang merupakan 

pelengkap koleksi buku. Layanan ini juga menerapkan sistem layanan 
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tertutup dan diperuntukan untuk seluruh civitas akademika UIN Suska 

Riau. 

6) Layanan Pengembalian dan Perpanjang 

Anggota perpustakaan dapat melakukan transaksi pengembalian dan 

perpanjang buku. 

7) Layanan Bebas Pinjaman Perpustakaan 

Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di UIN Suska Riau 

harus memiliki keterangan bebas pinjaman perpustakaan yang 

dikeluarkan oleh perpustakaan.  

8) Layanan Pendidikan Pemakai 

Layanan ini diperuntukkan bagi mahasiswa baru UIN Suska Riau dan 

diberikan setiap awal tahun ajaran. 

9) Layanan Fotocopy 

Layanan fotocopy disediakan untuk mempermudah pemustaka 

memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Pemustaka dapat mem-

fotocopy bahan-bahan pustaka yang diperlukan di perpustakaan. 

2.10.4. Struktur Organisasi 

Penjelasan mengenai struktur organisasi UIN Suska Riau dapat dilihat pada 

Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.6 Struktur Organisasi Perpustakaan UIN Suska Riau 

(Sumber: Buku Panduan Perpustakaan UIN Suska Riau 2016) 
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