
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin canggihnya teknologi informasi pada zaman sekarang membuat

banyak kegiatan bergantung pada teknologi. Prosedur manual yang biasa

dikerjakan manusia sudah tergantikan oleh komputer yang sudah semakin canggih

dan dan semakin berkembang dari segi bentuk dari komputer tersebut maupun

dari fungsinya. Penerapan teknologi informasi mulai dari jenjang perusahaan yang

besar sampai kantor pemerintahan sekarang sudah mulai marak dilakukan. Tujuan

dari penerapan itu sendiri salah satunya untuk mengurangi tingkat kabutaan

masyarakat terhadap teknologi. Salah satu tempat yang juga menggunakan

teknologi informasi adalah perpustakaan, yang menggunakan teknologi untuk

mempermudah pelayanan kepada anggota dan juga untuk memanajemen

peminjaman buku dengan adanya sebuah sistem informasi.

Salah satu Perpustakaan yang menggunakan Teknologi informasi (TI)

yaitu Pustaka dan Arsip Kampar. Layanan Teknologi Informasi diantaranya adalah

Perangkat Komputer dan Sistem INLIS (Integrated Library System). Infrastruktur

TI mempunyai peranan yang penting dalam mencapai tujuan organisasi, apalagi

bagi sebuah perpustakaan yang merupakan sebuah instansi untuk pelayanan

kepada pengunjung.

Pada Pustaka dan Arsip Kampar telah menggunakan sistem

INLIS(Integrated Library System) yaitu INLISLITE V2.1.2 merupakan sebuah

sistem yang terintegrasi untuk menyediakan informasi guna mendukung

operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dalam perpustakaan.

Sistem ini digunakan sejak tahun 2012 hingga saat ini untuk mendukung

tercapainya visi misi instansi, dan untuk menambah pelayanan kepada pengunjung

pihak perpustakaan mengadakan beberapa perangkat komputer yang bisa

digunakan oleh pengunjung untuk memperluas cakupan informasi, Namun pada

kenyatanannya perangkat TI ini belum bisa mendukung pencapaian visi misi

instansi dikarenakan pengelolaan yang belum optimal.
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Jika terjadi kerusakan baik pada Komputer maupun sistem tersebut maka

langkah penanganannya dilakukan oleh seorang operator. Operator pada Pustaka

dan Arsip Kampar ini adalah orang yang bertanggung jawab atas semua masalah

dibidang TI dan juga pengelolaannya.

Kegiatan Operasional di perpustakaan untuk pelayanan dan juga pekerjaan

harian bergantung kepada komputer dan juga sistem (INLIS). Sistem INLIS ini

bisa digunakan oleh pengunjung sebagai alternatif pencarian buku. Selain itu juga

digunakan untuk pengisian buku tamu. Pegawai perpustakaan juga menggunakan

sistem ini sebagai back Office yaitu untuk mengelola modul-modul dari sistem

INLIS tersebut.

Pada saat ini belum ada standar acuan dalam pengelolaan layanan TI,

sehingga proses operasional layanan TI yang ada belum optimal pelakasanaannya.

Proses layanan perpustakaan tentang pendaftaran anggota, peminjaman buku,

pengembalian buku,tata tertib berkunjung dan penggunaan WiFi telah diatur

dalam SOP, namun semua aktifitas tersebut belum secara detail dijelaskan dalam

SOP. Tidak ada sanksi tegas jika aturan tersebut dilanggar.

Layanan perpustakaan sering terganggu ketika terjadi kehilangan sumber

daya yaitu arus listrik mati, maka semua komputer akan mati, Karena belum

adanya backup energi atau UPS (Uninterruptible power supply) sebagai alat

backup listrik ketika PC kehilangan energi dari sumber utamanya. Hal ini

menyebabkan terganggunya kegiatan operasional di perpustakaan, seperti proses

pelayanan buku tamu, sirkulasi buku, Layanan katalog, Administrasi, Laporan,

Akuisisi, Keanggotaan akan terganggu.

Sistem INLIS ini pernah mengalami masalah yang tidak dapat ditangani

oleh bagian Operator sebagai pihak yang bertanggung jawab dan masalah ini

diserahkan oleh Operator pada pihak ketiga( orang yang ahli dibidangnya) untuk

di selesaikan. Seharusnya masalah ini adalah tanggung jawab operator karena

setiap setahun sekali ada pelatihan untuk penggunaan sistem INLIS ini, namun hal

ini masih dianggap kurang, karena dalam pelatihan itu dibutuhkan keseriusan dan

waktunya sendiri harus lebih dari sekali dalam jangka satu tahun agar dapat

maksimal ilmu yang didapatkan. Selain itu jika telah terjadi masalah seperti yang
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telah dijelaskan sebelumnya (kerusakan komputer, kehilangan sumber daya,

masalah sistem) belum ada langkah cepat untuk menanggapi hal itu semua. Hal

ini dikarenakan belum ada acuan dalam mengelola TI jadi apabila terjadi masalah,

pananganannya sendiri belum tepat dilakukan.

Sistem INLIS belum mempunyai aturan sendiri dalam pengoperasiannya

khusunya dalam proses bisnis yang menggunakan sistem INLIS. Proses bisnis di

perpustakaan yang menggunakan sistem INLIS yaitu, Akuisisi, Katalog,

Keanggotaan, Sirkulasi, Laporan, OPAC, dan Check point . Proses bisnis yang

telah ada SOP nya hanya tentang peminjaman pengembalian buku dan

pendaftaran anggota, namun tidak dijelaskan detailnya menggunakan Sistem

INLIS. Jadi pelu dibuat SOP mengenai proses bisnis yang ada dalam INLIS agar

setiap proses bisnis memiliki standar kerja yang baku. Dengan belum adanya SOP

tersebut pengunjung yang tidak melakukan chek poin ketika berkunjung ke

perpustakaan tidak dapat ditegur dan disalahkan karena memang aturan bakunya

belum ada, hal ini dapat berpengaruh terhadap laporan kunjungan.

Berdasarkan masalah diatas, maka dibutuhkan sebuah acuan pengelolaan

layanan TI dan sebuah Standar operasional Prosedur (SOP) yang dapat dijadikan

dasar aturan pengelolaan layanan yang baku. Salah satu acuan yang dapat

dijadikan referensi untuk mengelola layanan TI adalah ITIL. (Information

Technology Infrastructure Library) . ITIL adalah best practice yang memiliki

beberapa proses tahapan dalam implementasi perangkat TI, dan paling banyak

digunakan dalam mengelola perangkat TI atau insfrastruktur IT ,

ITIL mempunyai tahapan dalam proses pembuatan Design layanan TI,

yaitu tahapan Service Design. Dalam Service Design ITIL berisi prinsip-prinsip

dan metode-metode desain untuk mengkonversi tujuan-tujuan strategis organisasi

TI dan bisnis menjadi portofolio/koleksi layanan TI. Untuk dapat menyelesaikan

masalah pada layanan operasional TI,  perlu dibuat adalah desain layanan dan

suatu kesepakatan layanan. Kesepakatan layanan dalam ITIL Service Design

disebut dengan Service Level agreement atau disingkat SLA. SLA adalah suatu

kesepakatan terdokumentasi antara TI dan pelanggan (internal untuk suatu

organisasi) pada tingkat layanan yang disediakan.
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SOP juga dibutuhkan untuk mengelola kegiatan operasional TI, maka

perlu dibuat rancangan SOP tentang layanan operasional TI. Di dalam SOP

tersebut memuat aturan penggunaan layanan TI seperti Sistem INLIS dan

penggunaan perangkat komputer.

ITIL memiliki tahapan mengelola layanan operasional TI yaitu Service

Operation, yang merupakan proses yang digunakan dalam mengelola operasinal

TI. Dalam Service Operation ini terdapat proses-proses yaitu Event

management,problem management, Acces management, request fulfilment,

Incident mnagement. Dengan adanya kendala dalam operasional TI maka ITIL

cocok digunakan sebagai acuan dalam penerapan TI.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya Peneliti akan

mengangkat tema penelitian yaitu "Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi

dengan best practice ITIL V 3 Service Operation ( studi kasus :Pustaka dan

Arsip kampar " .

1.2 Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dibuatlah rumusan

masalah yaitu : Bagaimana mengelola Teknologi Informasi dengan membuat SOP

dan SLA berdasarkan best practice ITIL V3 ?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari ruang lingkup permasalahan yang ada

maka dibuatlah batasan masalah sebagai berikut :

1. Membahas aturan dalam layanan Teknologi Informasi ( komputer dan

sistem INLIS)

2. Pembuatan SLA (Service level Agreement )mengacu pada lifecycle Service

Design ITIL V3

3. Analisis masalah pada lifecycle Service Operation ITIL V3

4. Responden yaitu pengunjung, pegawai dan kepala bagian pelayanan

Perpustakaan

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menghasilkan Rancangan Standar operasional Prosedur (SOP)

untuk kegiatan operasional Teknologi Informasi ( SOP Sistem INLIS
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dan Penggunaan Komputer )

2. Untuk menghasilkan usulan Service Level Agreement (SLA) untuk

pelayanan kepada pengunjung

1.5 Manfaat Penelitian

1. Memberikan gambaran kondisi saat ini pengelolaan layanan khususnya

Teknologi Informasi

2. Memberikan pedoman acuan kerja dalam mengelola Teknologi Informasi

pada Perpustakaan dan Arsip Kampar

1.5  Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian dan laporannya, maka

dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh.

a. BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan.

b. BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang dasar teori yang mendukung penulisan Tugas akhir

yaitu tentang pengertian tatakelola teknologi informasi dan bagaimana

tahapan-tahapan implementasi TI dengan best practice ITILV3

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang bagaimana penyusunan dari penelitian mulai dari

tahap perencanaan sampai pembuatan laporan

d. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Menjelaskan tentang keadaan pada tempat penelitian dan menganalisa

penyebab masalah

e. BAB V KESIMPULAN

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian

f. DAFTAR PUSTAKA


