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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang, 

dimana tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini 

dikarena kan kemajuan suatu  bangsa terletak pada kualitas sumber daya 

manusianya. Kualitas sumber daya suatu bangsa salah satunya dapat dilihat 

dari tingginya minat baca masyarakat tersebut, hal ini disebabkan karena 

dengan membaca,  kita akan dapat mengetahui segala informasi yang ada 

disekitar kita. Untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan ilmu 

pengetahuan. Menurut ungkapan-ungkapan dari ilmuan bahwa gudang ilmu 

itu adalah perpustakaan. 

Pada dasarnya perpustakaan merupakan suatu lembaga, institusi yang 

mempunyai tugas pokok menghimpun, mengolah, melayani, dan menyebar 

luaskan informasi kepada pengguna atau pengunjung apabila diperlukan 

sewaktu – waktu. 

Perpustakaan mempunyai arti sebagai tempat kumpulan koleksi buku 

maupun non buku, semua itu dikelola dan dipelihara serta dipinjamkan kepada 

pemakai agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Perpustakaan 

sangat penting untuk menambah ilmu pengetahuan dan mencari informasi 

dengan membaca baik berupa buku, majalah, maupun kliping. 
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Perpustakaan diadakan untuk memberikan kesempatan bagi setiap 

orang dalam rangka menambah ilmu dan wawasan. Perpustakaan biasanya di 

pergunakan sebagai sumber informasi seperti studi, penelitian, teknologi, 

pelestarian budaya, sarana untuk menyimpan hasil karya, pendidikan, dan 

kultural serta bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai 

penunjang pembangunan sosial. 

Di dalam perpustakaan pengunjung/pengguna mempunyai arti penting 

bagi perpustakaan yang bergerak dibidang jasa peminjaman. pengunjung 

merupakan faktor utama eksistensi bagi suatu lembaga salah satunya 

memberikan pelayanan yang baik yang berkualitas bagi pengunjung agar 

terjadi hubungan yang baik antara satu sama lain. 

 Fungsi pelayanan perpustakaan tidak boleh menyimpang dari tujuan 

perpustakaan, perpustakaan harus dapat memberikan informasi kepada 

pengunjung, pembaca dan tidak memandang ras, umur, jenis kelamin, dan 

dasar pendidikan.  Kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan 

yang bersifat jasa adalah pelayanan, semakin baik pelayanan yang diberikan 

akan mendapatkan hasil yang memuas kan sebagaimana yang di harapkan 

oleh pengunjung. 

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Umum 

Dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis adalah :  

1. Membuat peraturan mengenai pemakaian bahan pustaka, peminjaman dan 

pengembalian buku 

2. Membuat pengumuman tentang persyaratan menjadi anggota perpustakaan 
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3. Pelayanan pembuatan kartu anggota perpustakaan 

4. Pengelolaan kearsipan, seperti surat menyurat, dan dokumen – dokumen 

penting 

5. Penataan buku 

6. Pembuatan laporan bulanan dan tahunan. 

Untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut telah didukung dengan 

beberapa pegawai baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun honorer, 

adapun data pegawai sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan Umum dan  

Kearsipan  Kabupaten Bengkalis 

No Status Pegawai Jumlah 

1 Pegawai Negeri Sipil 41 orang 

2 Honorer 23 orang 

Jumlah 64 orang 

Sumber : Dinas Perpustakaan Umum dan Kearsipan Tahun 2017 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah  pegawai Badan 

Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi berjumlah 64 orang, diantara 

nya pegawai negeri sipil berjumlah 41 orang dan pegawai honorer berjumlah 

23 orang.  

Perpustakaan dapat berlangsung atau dapat memainkan perannya 

dengan baik apabila ditunjang dengan :  

1. Gedung / ruang perpustakaan dan perlengkapannya 

2. Koleksi 

3. Tenaga pengelola 

4. Layanan perpustakaan dan organisasi 

5. Dan tata laksana perpustakaan 
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Sebagai pemberi pelayanan umum, maka perpustakaan harus memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat dan berpedoman pada 

ketentuan yang telah ditetapkan, dimana pegawai dtuntut untuk mempunyai 

loyalitas yang tinggi guna pencapaian tujuan yang ditetapkan serta berupaya 

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

 Untuk dapat memberi layanan kepada pengunjung/pengguna sebagai 

mana tersebut diatas agar tercapainya tujuan perlunya pendayagunaan pegawai 

perpustakaan. Tiap-tiap unsur melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sesuai dengan tugas dan urusan masing-masing. Oleh karena itu berhasil 

tidaknya suatu tugas pegawai akan dipengaruhi oleh kemampuan pada 

masing-masing unsur pegawai dalam menjalankan fungsinya sehingga 

pelayanan yang diberikan pegawai perpustakaan terhadap pengunjung/ 

pengguna dapat mencapai sasaran yang diharapkan.  

Kemampuan pegawai merupakan salah satu unsur penting yang harus 

dimiliki oleh setiap individu dalam organisasi, karena pada hakikat nya 

manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi, dan 

apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagi visi 

untuk kepentingan manusia serta dalam pelaksanaan misinya dikelola dan 

diurus oleh manusia. Betapapun sempurnanya teknologi yang dimilik, tetapi 

bila tidak didukung oleh pegawai yang bermoral, dinamis, dan bersatu maka 

suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa, kemampuan merupakan faktor 

pendukung untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalankan roda 
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organisasi, sehingga jika terjadi suatu masalah yang ada pada kinerja 

pegawainya maka, akan berdampak besar  terhadap pelayanan yang akan 

diberikan oleh organisasi tersebut. 

Demikian pula halnya dengan perkembangan pendidikan yang ada di 

Kabupaten Bengkalis, dimana dengan adanya pelayanan umum yang diberikan 

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan  maka pendidikan di Bengkalis akan 

semakin baik dan kualitas pendidikan semakin meningkat, baik dari tingkat 

TK hingga Perguruan Tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin 

bertambah disetiap sudut kota baik pendidikan negeri maupun swasta, 

demikian pula halnya dengan universitas dan juga lembaga pendidikan lain. 

Ini jelas membuktikan bahwa perkembangan pendidikan di Bengkalis semakin 

baik demikian pula dengan kualitas pendidikannya,  

Pengunjung perpustakaan atau pemakai bahan pustaka terdiri dari 

bermacam lapisan masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang tua. 

Tabel 1.2 

Data Pengunjung Perpustakaan Umum  

dan Kearsipan Tahun 2016 

No Bulan 
Status Pengunjung Jumlah 

Pengunjung  TK SD SMP SMA MAHASISWA UMUM 

1 Januari - 13 115 128 267 14 537 

2 Februari - 16 121 240 914 17 1.308 

3 Maret 12 15 143 327 1.092 50 1.639 

4 April - 14 212 216 864 67 1.373 

5 Mei 3 40 123 319 553 89 1.127 

6 Juni - 11 129 117 234 62 553 

7  Juli - 12 123 85 100 42 362 

8 Agustus - 38 289 198 198 91 814 

9 September - 19 145 208 1.012 81 1.465 

10 Oktober - 14 110 285 1.364 72 1.845 

11 November - 52 126 322 805 45 1.350 

12 Desember - 26 149 366 1.570 66 2.177 

 JUMLAH 15 270 1.785 2.811 8.973 696 14.550 

Sumber : Dinas Perpustakaan Umum dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis 

Tahun 2017  
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Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah pengunjung perpustakaan 

sebanyak 14.550 pengunjung. Dari status pengunjung TK sebanyak 15 

pengunjung, SD sebanyak 270 pengunjung, SMP sebanyak 1.785 pengunjung, 

SMA sebanyak 2.811 pengunjung, Mahasiswa sebanyak 8.973 Pengunjung 

dan Umum sebanyak 696 pengunjung. Jumlah pengunjung yang tertinggi 

adalah mahasiswa yaitu 8.973 pengunjung.  

Dengan tersedianya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan 

Umum Dan Kearsiapan yang saat ini semakin berbenah diri dan meningkatkan 

mutu pelayanan. Perpustakaan Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan serta 

melayani bahan koleksi pustaka dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan, sosial 

dan pendidikan juga pengolahan bahan pustaka dan informasi. Jenis-jenis 

koleksi Perpustakaan Umum Kabupaten Bengkalis terdiri dari : buku umum, 

buku agama, karya ilmiah buku fiksi, buku non fiksi, buku referensi, 

ensiklopedi, kamus, majalah-majalah, jenis surat menyurat dan  kliping koran. 

Disamping itu juga Perpustakaan Umum Kabupaten Bengkallis memiliki 

koleksi yang bersifat non buku seperti : globe, computer, vidio, televisi, vcd, 

dll. Perpustakaan Umum Kabupaten Bengkalis memiliki 4 unit mobll keliling 

masing-masing 2 unit di operasionalkan di Perpustakaan Kabupaten, 2 unit di 

operasionalkan di Perpustakaan Kecamatan. 

Adapun sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas 

Perpustakaan Umum dan Kearsipan.  Dapat kita lihat sarana prasarana yang 

Ada di Perpustakaan Umum dan kearsipan pada tabel berikut : 
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Tabel 1.3 

Data Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan Umum  

dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis 

No Nama Barang Jumlah Barang 

1. Rak Buku  28 

2. Meja Kerja 61 

3. Meja Baca 7 

4. Meja Sirkulasi 2 

5. Rak buku referensi 4 

6. Kursi Baca 70 

7. Kursi Kerja 69 

8. Perangkat Komputer 19 

9. Rak Surat Kabar 4 

10. Lemari Penitipan Tas 2 

11. Ac 22 

12. Mobil Pustaka Keliling 2 

13. Papan Pengumuman 6 

Sumber : Dinas Perpustakaan Umum dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis 

Tahun 2017 

 

Sedangkan untuk data jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh Dinas 

Perpustakaan Umum dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis dari tahun 2014 

sampai tahun 2016 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.4 

Data Koleksi Buku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  Kabupaten 

Bengkalis dari Tahun 2014 sampai Tahun  2016 

No Jenis Pustaka Jumlah 

1 Fiksi 2.759 

2 Kamus 180 

3 Pelajara 5.129 

4 Umum 7,340 

 Jumlah 15,408 

Sumber : Dinas Perpustakaan Umum dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis 

Tahun 2017 

 

Tabel di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah koleksi buku yang paling 

banyak diperpustakaan adalah jenis buku umum, buku pelajaran, dan buku 

fiksi. Sedangkan jenis buku yang paling sedikit adalah jenis buku kamus. Jenis 

buku fiksi  dari tahun 2014 sampai 2016 berjumlah 2.759, kemudian jenis 
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buku kamus hanya berjumlah 180, lalu jenis buku pelajaran 5.125 dan jenis 

buku umum berjumlah 7,340. Dengan demikian dapat memberi gambaran 

secara jelas jumlah koleksi buku di perpustakaan tersebut masih minim dan 

kurang lengkap. 

Meskipun dengan semakin meningkatnya kualitas dan mutu 

pendidikan di Kabupaten Bengkalis, Dinas Perpustakaan Umum dan 

Kearsipan yang saat ini telah banyak mengalami perbaikan dari segi 

pelayanan, kelengkapan koleksi buku-buku maupun dari ketersediaan sarana 

dan prasarana, Namun masih banyak nya ditemui kekurangan dan kelemahan 

yang ditemui oleh pengunjung saat ini seperti pelayanan administrasi yang 

masih menggunakan sistem manual seperti:  

1. Dalam pencarian buku, untuk mendapatkannya masih relatif lama karena 

dalam pencarian buku tersebut belum menggunakan alat teknologi tetapi 

masih secara manual. 

2. Tersendatnya pelayanan sehingga menyita lebih banyak waktu pelayanan 

yaitu lebih dari 5 menit yang tidak sesuai dengan SOP UPT yang telah 

ditetapkan. 

3. Ketidak ketelitiannya pegawai dalam penataan buku yang tidak sesuai 

pada tempatnya dengan kode buku yang tertera pada rak buku, sehingga 

pengunjung merasa kesulitan untuk mendapatkan buku yang dicari. 

4. Dalam pembuatan kartu anggota, peminjaman dan pengembalian masih 

secara manual belum secara elektronik 

5. Dan pengunjung kurang merasa puas atas pelayanan yang diberikani 

karena masih ada pegawai yang memberikan pelayanan tidak ramah. 
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Padahal dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan publik 

yang telah di tetapkan oleh UPT BPAD terdapat penggunan barcode yang 

mengharuskan penggunaan sistem komputerisasi sehingga memudahkan 

pengunjung dalam pencarian buku, meminjam dan mengembalikan buku. 

Hal ini lah yang mendasari penulis untuk menganalisis pelaksanaan 

pelayanan administrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Bengkalis dengan judul yang penulis angkat yaitu “Analisis Pelayanan 

Administrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Bengkalis”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana Pelayanan Administrasi Pada Dinas Perpustakaan Umum Dan 

Kearsipan Kabupaten Bengkalis ? 

b. Apa Saja Hambatan-Hambatan Pelayanan Administrasi Pada Dinas 

Perpustakaan Umum Dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini 

antara lain yaitu :  

a. Untuk mengetahui Pelayanan Administrasi Pada Dinas Perpustakaan 

Umum Dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis ? 

b. Untuk mengetahui Hambatan-Hambatan Pelayanan Administrasi Pada 

Dinas Perpustakaan Umum Dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis ? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Setiap penelitian diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk 

berbagai pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis : 

Diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai 

teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan 

pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khusunya 

ilmu administrasi, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam 

penelitian-penelitian berikutnya. 

2. Manfaat praktis : 

Diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pemerintah dalam hal ini Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan 

Dokumentasi Kabupaten Bengkalis dalam upaya meningkatkan minat baca 

masyarakat sehingga tercipta Sumber Daya Manusia yang berkualitas. 

3. Manfaat bagi penulis : 

Kegunaan bagi penulis, dapat menambah dan memperluas 

wawasan dan pengetahuan penulis dalam penulisan proposal terkait 

masalah yang diteliti, serta merupakan tugas akhir bagi peneliti untuk 

mendapatkan gelar sarjana. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis membagi penulisan 

ini dalam bab dengan sistematika sebagai berikut: 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam hal ini menguraikan teori-teori yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini sehingga dapat mengemukakan suatu 

hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam hal ini membahas tentang metodelogi penelitian yang 

meliputi Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Data Sumber 

Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis 

Data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM 

Dalam bab ini penulis membahas tentang Gambaran Umum 

Tempat Penelitian, Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi 

Badan Perpustakaan Umum, Arsip Dan Dokumentasi Kab. 

Bengkalis. 

BAB V  HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil 

penelitian yang penulis lakukan. 
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BAB VI  KESIMPULAN 

Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis 

menyajikan kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


