
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. COBIT (Control Objectives For Information and Related Technologi)

COBIT (Control Objectives For Information and Related Technologi)

merupakan suatu cara untuk menerapkan Information Technology (IT) Governance.

COBIT berupa kerangka kerja yang harus digunakan oleh suatu organisasi bersamaan

dengan sumber daya lainnya untuk membentuk suatu standar yang umum berupa

panduan pada lingkungan yang lebih spesifik. Secara terstruktur, COBIT terdiri dari

seperangkat control objectives untuk bidang teknologi informasi, dirancang untuk

memungkinkan tahapan bagi audit (Campbell, 2005).

COBIT merupakan sekumpulan dokumentasi dan panduan yang mengarahkan

pada IT governance yang membantu auditor, manajemen, dan pengguna (user) untuk

menjembatani pemisah (gap) antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan

permasalahan-permasalahan teknis. COBIT dikembangkan oleh IT Governance

Institute (ITGI) yang merupakan bagian dari Information Systems Audit and Control

Association (Gondodiyoto, 2007).

COBIT memberikan manfaat kepada para manajer, pengguna teknologi

informasi, dan auditor. Para manajer mengambil manfaat dan keuntungan dari

COBIT karena menyediakan dengan fondasi yang terkait dengan teknologi informasi

untuk suatu keputusan dan investasi yang mempunyai dasar. Pengambilan keputusan

lebih efektif karena COBIT membantu manajemen dalam mendefinisikan rencana

strategis teknologi informasi, mendefinisikan informasi arsitektur, mendapatkan

teknologi informasi (TI) yang diperlukan hardware dan software untuk menjalankan

strategi TI, menjamin pelayanan yang berkesinambungan, dan pemantauan kinerja

sistem TI. User mempunyai keuntungan dari COBIT karena jaminan yang diberikan

kepada mereka oleh COBIT didefinisikan kontrol, keamanan, dan proses

pemerintahan. Manfaat COBIT auditor karena membantu mereka mengidentifikasi
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isu-isu kontrol TI dalam infrastruktur TI Instansi. Hal ini juga membantu mereka

membenarkan temuan audit mereka. Baru-baru ini, ISACA telah dirilis Val IT, yang

berkorelasi dengan proses - proses COBIT untuk proses manajemen senior diperlukan

untuk mendapatkan nilai yang baik dari investasi TI.

2.1.1. Sejarah  Perkembangan COBIT

COBIT muncul pertama kali pada tahun 1996 yaitu COBIT versi 1 yang

menekankan pada bidang audit, COBIT versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan

pada tahap kontrol, COBIT versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi kepada

manajemen, dan COBIT versi 4 yang lebih mengarah kepada IT governance. COBIT

terdiri dari 4 domain, yaitu:

1. Planning & Organization

2. Acquisition & Implementation

3. Delivery & Support

4. Monitoring & Evalution

COBIT Versi 4 signifikan meningkat pada COBIT 3 oleh konsolidasi

sebagian besar buku yang terpisah ke dalam satu volume untuk kemudahan

penggunaan. Sub bagian baru untuk setiap proses meliputi:

1. Referensi silang input dan output dari proses COBIT lain (yang dapat

membantu menjadi petunjuk).

2. Kegiatan untuk setiap proses, dengan tugas Tanggungjawab (RACI) matriks

untuk setiap kegiatan (menunjukkan apa CFO, CEO, IT Service Manager,

Development Manager, dll harus melakukan atau terlibat didalamnya).

COBIT, di terbitkan oleh Institut IT Governance. Pedoman COBIT

memungkinkan Instansi untuk mengimplementasikan pengaturan TI secara efektif

dan pada dasarnya dapat diterapkan di seluruh organisasi. Khususnya, komponen

pedoman manajemen COBIT yang berisi sebuah respon kerangka kerja untuk

kebutuhan manajemen bagi pengukuran dan pengendalian TI dengan menyediakan
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alat-alat untuk menilai dan mengukur kemampuan TI Instansi untuk 34 proses TI

pada COBIT.

Dikutip dari buku Gondodiyoto (2007). Cobit dan ISO/IEC 17799:2005

merupakan standar yang sekarang banyak digunakan (ISO/IEC 17799:2005 adalah

code of practice for implementating security management), dan keduanya bersifat

saling melengkapi. Ruang lingkup ISO/IEC 17799:2005 adalah aspek security,

sedangkan Cobit lebih luas, merupakan kombinasi dari prinsip-prinsip yang telah

ditanamkan dan dikenal sebagai acuan model (seperti: COSO), Cobit juga dilengkapi

dengan IT balanced scorecard. Secara komplitnya paket produk Cobit terdiri dari

Cobit product family, yaitu: executive summary, framework, control objectives, audit

guidelines, implementation tools, serta management guidelines, yang sangat berguna

atau dibutuhkan oleh auditor, para IT user, dan para manajer.

Cobit adalah sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT governance

yang dapat membantu auditor, pengguna, dan manajemen, untuk menjembatani gap

antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah –masalah teknis TI. Cobit

bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu dalam

identifikasi IT controls issues. Cobit berguna bagi para IT user karena memperoleh

keyakinan dan kehandalan sistem aplikasi yang dipergunakan. Sedangkan para

manajer memperoleh manfaat dalam keputusan investasi di bidang TI serta

infrastrukturnya, menyusun strategic IT plan, menentukan information architecture,

dan keputusan atas procurement (pengadaan/pembelian) mesin. Disamping itu,

dengan keterandalan sistem informasi yang ada pada perusahannya diharapkan

berbagai keputusan bisnis dapat didasarkan atas informasi yang ada.

Cobit dapat dipakai sebagai alat yang komprehensif untuk menciptakan IT

Governance pada suatu perusahaan. Cobit mempertemukan dan menjembatani

kebutuhan manajemen dari celah atau gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol dan

masalah-masalah teknis IT, serta menyediakan referensi best business practices yang

mencakup keseluruhan TI dan kaitannya dengan proses bisnis perusahaan dan



10

memaparkannya dalam struktur aktivitas-aktivitas logis yang dapat dikelola serta

dikendalikan secara efektif. (Falahah, 2006)

Cobit mendukung manajemen dalam mengoptimumkan investasi TI-nya

melalui ukuran-ukuran dan pengukuran yang akan memberikan sinyal bahaya bila

suatu kesalahan atau resiko akan atau sedang terjadi. Manajemen perusahaan harus

memastikan bahwa sistem kendali internal perusahaan bekerja dengan baik, artinya

dapat mendukung proses bisnis perusahaan yang secara jelas menggambarkan

bagaimana setiap aktifitas kontrol individual memenuhi tuntutan dan kebutuhan

informasi serta efeknya terhadap sumber daya TI perusahaan. Sumberdaya TI

merupakan suatu elemen yang sangat disoroti Cobit, termasuk pemenuhan kebutuhan

bisnis terhadap: efektifitas, efisiensi, kerahasiaan, keterpaduan, ketersediaan,

kepatuhan pada kebijakan/aturan dan keandalan informasi (effectiveness, efficiency,

confidentiality, integrity, availability, compliance dan reliability).

2.1.2. Kerangka Kerja COBIT

Kerangka kerja COBIT, terdiri dari tujuan pengendalian tingkat tinggi dan

struktur klasifikasi keseluruhan. Terdapat tiga tingkat (level) usaha pengaturan

teknologi informasi (TI) yang menyangkut manajemen sumberdaya TI. Mulai dari

bawah, yaitu kegiatan dan tugas (activities and tasks) yang diperlukan untuk

mencapai hasil yang dapat diukur. Dalam Aktivitas terdapat konsep siklus hidup yang

di dalamnya terdapat kebutuhan pengendalian khusus. Kemudian satu lapis di atasnya

terdapat proses yang merupakan gabungan dari kegiatan dan tugas (activities and

tasks) dengan keuntungan atau perubahan (pengendalian) alami. Pada tingkat yang

lebih tinggi, proses biasanya dikelompokan bersama kedalam domain.
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Gambar 2.1 Prinsip Dasar  COBIT

COBIT melihat pengendalian dalam tiga dimensi berbeda yaitu Sumber IT,

Proses IT, dan Kriteria Informasi IT. Dimensi pertama mencakup semua asset IT

suatu Instansi, yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Data adalah obyek-obyek dalam pengertian yang lebih luas (yakni internal dan

eksternal), terstruktur dan tidak terstruktur, grafik, suara dan sebagainya

2. Sistem aplikasi dipahami untuk menyimpulkan atau meringkas, baik prosedur

manual maupun yang terprogram.

3. Teknologi mencakup hardware, sistem operasi, sistem manajemen database,

jaringan (networking), multimedia, dan lain- lain. Fasilitas, adalah semua

sumberdaya untuk menyimpan dan mendukung system informasi.

4. Infrastruktur yang terdiri dari sejumlah perangkat keras, infrastruktur

teknologi informasi sebagai teknologi pendukung untuk menjalankan

portfolio aplikasi yang ada. Selain itu yang termasuk dalam infrastruktur

dapat berupa sarana fisik seperti ruangan dan gedung dimana keseluruhan

perangkat sistem dan teknologi informasi ditempatkan.
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5. Manusia termasuk staf ahli, kesadaran dan produktivitas untuk merencanakan,

mengorganisasikan atau melaksanakan, memperoleh, menyampaikan,

mendukung dan memantau layanan sistem informasi.

Proses IT sebagai dimensi kedua dari COBIT terdiri dari tiga segmen, yaitu :

domain, proses, dan aktivitas. Sedangkan dalam dimensi ketiganya COBIT

menetapkan kriteria informasi yang berguna dalam mendukung tercapainya tujuan

organisasi dengan merujuk pada kebutuhan informasi di organisasi atau Instansi

antaralain : efektifitas, efesiensi, kerahasiaan, keterpaduan, ketersediaan, kepatuhan

kepada kebijakan dan kehandalan informasi. Seperti terlihat pada tabel 2.1 Kriteria

kerja COBIT:

Tabel 2.1 Kriteria Kerja COBIT

Efektifitas

Untuk memperoleh informasi yang relevan dan berhubungan dengan

proses bisnis seperti penyampaian informasi dengan benar, konsisten,

dapat dipercaya dan tepat waktu

Efisiensi
Memfokuskan pada ketentuan informasi melalui penggunaan sumber daya

yang optimal

Kerahasiaan
Memfokuskan proteksi terhadap informasi yang penting dari yang tidak

memiliki otorisasi

Integritas
Berhubungan dengan keakuratan dan kelengkapan informasi sebagai

kebenaran yang sesuai dengan harapan dan nilai bisnis

Ketersediaan
Berhubungan dengan informasi yang tersedia ketika diperlukan dalam

proses bisnis sekarang dan yang akan dating

Kepatuhan
Sesuai menurut hukum, peraturan dan rencana perjanjian untuk proses

bisnis

Keakuratan

informasi

Berhubungan dengan ketentuan kecocokan informasi untuk manajemen

mengoperasikan entitas dan mengatur pelatihan dan kelengkapan laporan

pertanggung jawaban.
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IT GOVERNANCE

Gambar 2.2 Kerangka Kerja COBIT

BUSINESS OBJECTIVITAS

ME1 – Monitor and evaluate IT performance.
ME2 – Monitor and evaluate internal control.
ME3 – Ensure regulatory compliance.
ME4 – Provide IT Governance. COBIT

PO1 - Define a strategic IT plan.
PO2 – Define the information architechture.
PO3 – Determine technological direction.
PO4 – Define the IT processes, organisation and
relationships.
PO5 - Manage the IT investment.
PO6 – Communicate management aims and direction.
PO7 – Manage IT human resource.
PO8 – Manage quality.
PO9 – Asses and manage IT risks.
PO10 – Manage projects
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AI1 – Identify automated solutions.
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4 domain dan 34 high level control objectives tersebut menyangkut seluruh

sumberdaya informasi (IT resource), yaitu orang (people, user maupun brainware

teknisi TI lainnya), aplikasi TI, teknologi, fasilitas dan infrastruktur lainnya, dan data

untuk menuju ke ukuran atau kriteria IT governance seperti gambar berikut ini

(Gondodiyoto, 2007):

Gambar 2.3. Cobit Control Objectives
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Keterangan:

Kolom paling kiri adalah 4 domain, kolom berikutnya adalah kode dan high

level control objectives. Kolom berikut adalah information kriteria (P artinya primer,

yang utama, sedangkan S adalah tujuan sekunder). Kolom terakhir adalah IT resource

(maksudnya adalah setiap jenis high level control objectives tersebut melibatkan

pihak atau hal-hal yang dicentang(dengan  mark)

Dikutip dalam buku Gondodiyoto (2007). Dijelaskan beberapa hal yang

mencakup di dalam Framework COBIT, diantaranya :

1. Control Objective

Terdiri atas 4 tujuan pengendalian tingkat tinggi (high level control

objectives) yang tercermin dalam 4 domain, yaitu : planning & organization,

acquisition & implementation, delivery & support, dan monitoring.

a. Perencanaan dan Organisasi (Planning and Organization)

Mencakup strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi tentang

bagaimana TI dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian tujuan

bisnis organisasi sehingga terbentuk sebuah organisasi yang baik dengan

infrastruktur teknologi yang baik pula, proses dalam domain ini meliputi :

a) PO1 Menetapkan Rencana Strategis dan arah

b) PO2 Menetapkan Informasi Arsitektur

c) PO3 Teknologi Tentukan Arah

d) PO4 Tentukan Proses IT, Organisasi dan Hubungan

e) PO5 Mengelola Investasi TI

f) PO6 Komunikasikan Manajemen Tujuan dan Arah

g) PO7 Mengelola Sumber Daya Manusia TI

h) PO8 Mengatur Kualitas

i) PO9 Menilai dan Mengelola Risiko TI

j) PO10 Mengelola Proyek
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2. Perolehan dan Implementasi (Acquisition and Implementation)

Identifikasi solusi TI dan kemudian diimplementasikan dan diintegrasikan

dalam proses bisnis untuk mewujudkan strategi TI. proses dalam domain ini

meliputi :

a) AI1 Identifikasi Otomatis Solusi.

b) AI2 Memperoleh dan Memelihara Aplikasi Perangkat Lunak.

c) AI3 Memperoleh dan Memelihara Teknologi Infrastruktur.

d) AI4 Aktifkan Operasi dan Penggunaan

e) AI5 IT mendapatkan Resources

f) AI6 Mengelola Perubahan

g) AI7 Instal dan akreditasi Solusi, dan Perubahan

3. Penyerahan dan Pendukung (Delivery and Support)

Domain yang berhubungan dengan penyampaian layanan yang diinginkan,

yang terdiri dari operasi pada sistem keamanan dan aspek kesinambungan bisnis

sampai dengan pengadaan training. proses dalam domain ini meliputi :

a) DS1 Tentukan dan Manage Service Levels

b) DS2 Kelola pihak ketiga Layanan

c) DS3 Mengelola Kinerja dan Kapasitas

d) DS4 Pastikan Continuous Service

e) DS5 Pastikan Sistem Keamanan

f) DS6 Mengidentifikasi dan Mengalokasikan Biaya

g) DS7 Mendidik dan Kereta Pengguna

h) DS8 Manage Service Desk dan Insiden

i) DS9 Mengatur Konfigurasi

j) DS10 Mengelola Masalah

k) DS11 Mengelola Data

l) DS12 Mengelola Lingkungan Fisik

m) DS13 Mengelola Operasi
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4. Monitoring and Evaluation

Semua proses TI perlu dinilai secara teratur dan berkala bagaimana

kualitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan kontrol. proses dalam domain ini

meliputi :

a) ME1 Processes Monitor dan Evaluasi Proses TI

b) ME2 Monitor dan Evaluasi Internal Control

c) ME3 Pastikan Regulatory Compliance

d) ME4 Menyediakan IT Governance

b. Audit Guidelines

Berisi sebanyak 318 tujuan-tujuan pengendali rinci (detailed control

objectives) untuk membantu para auditor dalam memberikan management

assurance atau saran perbaikan.

c. Management Guidelines

Berisi arahan baik secara umum maupun spesifik mengenai apa saja

yang mesti dilakukan, seperti : apa saja indicator untuk suatu kinerja yang

bagus, apa saja resiko yang timbul, dan lain-lain.

d. Maturity Models

COBIT mempunyai model kematangan (maturity models) untuk

mengontrol proses-proses TI dengan menggunakan metode penilaian

(scoring) sehingga suatu organisasi dapat menilai proses-proses TI yang

dimilikinya dari skala nonexistent sampai dengan optimised (dari 0 sampai 5).

Yaitu 0- Non Existen, 1-Initial, 2- Repetable, 3- Defined, 4- Managed dam 5-

Optimized Pendekatan ini diambil berdasarkan maturity model software

engineering institute. Terhadap tingkatan dalam  model ini dikembangkan

untuk tiap 34 proses COBIT.

Maturity model di desain sebagai profil dari IT processes yang

merupakan penggambaran kondisi Instansi saat ini dan di masa yang akan

datang. Maturity model menggunakan suatu metode penilaian sedemikian

rupa sehingga suatu organisasi dapat menilai dirinya sendiri dari non-
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existence ke optimised (dari 0 ke 5). Pendekatan ini dikembangkan dari

maturity model yan digunakan oleh Software Engineering Institute untuk

menilai kemapanan pengembangan software. Dengan menggunakan maturity

model untuk tiap tiap satu dari 34 proses IT, manajemen dapat memetakan :

1) Status organisasi saat ini dimana organisasi saat ini

2) Status best-in-class di industri sekarang sebagai perbandingan

3) Strategi organisasi untuk peningkatan posisi yang ingin dicapai

organisasi.

Untuk memetakan status kematangan proses-proses teknologi informasi

dalam skala 0 – 5 . penjelasan lebih rinci mengenai skala 0 - 5 sebagai berikut :

1. Skala 0 : Non-Existent; Sama sekali tidak ada proses IT yang diidentifikasi.

Instansi belum menyadari adanya isu yang harus dibahas.

2. Skala 1 : Initial; Instansi sudah mulai mengenali proses teknologi informasi di

Instansinya, belum ada standarisasi, dilakukan secara individual, dan tidak

terorganisasi. Terdapat bukti yang memperlihatkan Instansi telah menyadari

adanya isu yang perlu dibahas. Tidak ada proses yang baku; sebagai gantinya

ada pendekatan khusus (adhoc) yang cenderung diterapkan per kasus.

Pendekatan manajemen secara keseluruhan masih belum terorganisasi.

3. Skala 2 : Repeatable but Intuitive; Instansi sudah mulai memilliki prosedur

dalam proses teknologi informasi tetapi tidak ada pelatihan dan komunikasi

formal tentang prosedur standar tersebut. Tanggung jawab terhadap proses

tersebut masih dibebankan pada individu dan tingkat ketergantungan pada

kemampuan individu sangat besar sehingga terjadi kesalahan.

4. Skala 3 : Defined Process; Prosedur di Instansi sudah distandarisasi,

terdokumentasi, dan dikomunikasikan melalui pelatihan tetapi implementasi

masih tergantung pada individu apakah mau mengikuti prosedur tersebut atau

tidak. Prosedur yang dibuat tersebut tidak rumit, hanya merupakan formalisasi

kegiatan yang sudah ada.
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5. Skala 4 : Managed and Measurable; Instansi dapat mengukur dan memonitor

prosedur yang ada sehingga mudah ditanggulangi jika terjadi penyimpangan.

Proses yang ada sudah berjalan dengan baik dan konstan. Otomasi dan

perangkat teknologi informasi yang digunakan terbatas.

6. Skala 5 : Optimized; Proses yang ada sudah mencapai best practice melalui

proses perbaikan yang terus menerus. Teknologi informasi sudah digunakan

terintegrasi untuk otomatisasi proses kerja dalam Instansi, meningkatkan

kualitas, efektivitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap Instansi.

Gambar 2.4 Maturity Model Pada COBIT 4.1

Pemetaan posisi tiap-tiap proses sistem informasi perusahaan terhadap model

maturity dibuat berdasarkan hasil dari respon yang didapatkan. Rumus yang

digunakan untuk mengitung indeks adalah :

Skala pembulatan indeks bagi pemetaan ke tingkat model maturity adalah

sebagai berikut :
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Table 2.2  Indeks maturity level

Skala Pembulatan Tingkat Model Maturity

4,50-5,00 Optimal

3,50-4,49 Dikelola

2,50-3,49 Ditetapkan

1,50-2,49 Dapat Diulang

0,50-1,49 Inisialisasi

0,00-0,49 Tidak Ada

0.00-0.49 berada pada tingkat 0 (Tidak Ada), 0,50-1,49 berada pada tingkat 1

(Inisialisasi), 1,50-2,49 berada pada tingkat 2 (Dapat Diulang), 2,50-3,49 berada pada

tingkat 3 (Ditetapkan), 3,50-4,49 berada pada tingkat 4 (Dikelola), dan 4,50-5,00

berada pada tingkat 5 (Optimal).

2.2. Rencana Strategis Organisasi

2.2.1. Pengertian perencanaan dan Strategi

Perencanaan adalah proses di mana manajer secara matang dan bijaksana

memikirkan dan menetapkan sasaran serta tindakan berdasarkan beberapa metode

yang diperlukan untuk mencapainya, dan proses itu sendiri merupakan suatu cara

sistematik yang ditetapkan untuk malakukan kegiatan. Dengan merujuk pada definisi

di atas, maka manajemen berarti suatu proses yang menekankan keterlibatan dan

aktivitas yang saling terkait untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Sutedjo,

2002).

Strategi adalah Rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan

aktifitas-aktifitas untuk menanggapi lingkungan dan membantu mencapai sasaran

atau tujuan organisasi. ”Strategi dalam suatu organisasi merupakan cara untuk
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mencapai tujuan-tujuan, mengatasi segala kesulitan dengan memanfaatkan sumber-

sumber dan kemampuan yang dimilikinya. Jadi strategi merupakan suatu rencana

yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut. strategi haruslah sampai pada

penerapannya, sehingga demikianlah dikatakan bahwa strategi tidak semata-

mata hanya sebuah pola perencanaan saja, namun bagaimana strategi tersebut dapat

dilaksanakan (Daft, 2002).

2.2.2. Pemahaman Tentang Strategi Informasi

Strategi informasi akan menjadi sebuah kebijakan informasi yang berisi

tujuan, sasaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dicapai dalam periode yang telah

ditentukan. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola, menerapkan, dan memelihara

sumber-sumber informasi, serta mendukung basis pengetahuan organisasi yang

penting dengan sistem dan teknologi yang tepat.

Dalam hal ini strategi informasi merupakan pernyataan terinci mengenai

kebijakan informasi yang berisi tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan tindakan-tindakan

untuk dilaksanakan dalam periode ke depan yang telah ditentukan. Strategi informasi

merupakan sebuah ‘alat’ yang diterapkan di dalam kerangka sebuah kebijakan

informasi organisasi yang didukung oleh sistem dan teknologi yang tepat untuk

keperluan: pemeliharaan, pengelolaan dan penerapan sumber-sumber informasi

organisasi.

2.3. Analisa Sistem

2.3.1. Definisi Analisis Sistem dan Analis Sistem

Analisis sistem adalah sebuah istilah yang secara kolektif mendeskripsikan

fase fase awal pengembangan sistem. Analisis sistem adalah teknik pemecahan

masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa

bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai

tujuan mereka (Elly, 2010).
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Analis sistem adalah orang yang menganalis sistem (mempelajari masalah-

masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan pemakai sistem) untuk

mengidentifikasikan pemecahan permasalahan tersebut.

Pada tahapan analisis sistem, analis mempunyai tugas mendefinisikan masalah

sistem, melakukan studi kelayakan dan menganalisis kebutuhan sistem yang akan

dikembangkan. Masalah yang dipelajari analis system adalah masalah yang dihadapi

pengguna. Dengan mempelajari masalah ini, maka analis bekerjasama dengan

pemakai untuk mendapatkan permasalahan secara kasar. Langkah-langkah yang harus

dijalankan adalah:

a. Mendefinisikan batasan dan sasaran

b. Mendefinisikan masalah yang dihadapi pemakai

c. Mengidentifikasi penyebab masalah dan titik keputusan

d. Mengidentifikasi pemakai akhir

e. Memilih prioritas penanganan masalah

f. Memperkirakan biaya dan manfaat secara kasar

g. Membuat laporan hasil pendefinisian masalah

2.3.2. Peranan Analis Sistem

Analis 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 dalam organisasi, yaitu sebagai konsultan, ahli

pendukung, dan agen perubahan.

2.3.3. Tugas Analis Sistem

Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh seorang analis sistem adalah :

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

digunakan pada sistem yang telah berjalan.
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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.

4. Menganalisis dan menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk sistem

yang baru dan memberikan argumen tentang keuntungan yang dapat

diperoleh dari pemakaian sistem yang baru tersebut.

5. Mengawasi semua kegiatan terutama yang berkaitan dengan sistem yang

baru tersebut.

2.3.4. Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan sebuah pondasi untuk memahami konsep

sistem informasi. Dalam perkembangan informasi, tidak hanya data dan informasi

saja yang terlibat, namun pemakaian pengetahuan dalam sebuah sistem informasi

telah banyak diterapkan dalam membangun sebuah sistem informasi, seperti sistem

pakar.

1. Data.

data merupakan representasi dunia nyata yang mewakili suatu objek

seperti manusia, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang

direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau

kombinasinya. Dengan kata lain, data merupakan kenyataan yang

menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata.

Data dapat berbentuk nilai yang terformat, teks, citra (image), audio,

dan video. Data yang terformat adalah data dengan suatu format tertentu

seperti jam, tanggal, atau nilai mata uang. Teks adalah sederetan huruf, angka,

dan simbol-simbol khusus yang kombinasinya tak tergantung masing-masing

item secara individual. Contoh teks adalah artikel. Citra (image) adalah data

dalam bentuk gambar. Citra dapat berupa grafik, foto, hasil rontgen, dan tanda

tangan, ataupun gambar yang lain. Audio adalah data dalam bentuk suara.
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Sedangkan video adalah data dalam bentuk gambar yang bergerak dan disertai

dengan suara.

2. Informasi

Dalam menganalisis dan merencanakan perancangan suatu sistem

harus mengerti terlebih dahulu komponen-komponen yang ada dalam sistem

tersebut. Dari mana data dan informasi tersebut diperlukan. mendefinisikan

Informasi adalah bahan yang dihasilkan dari pengolahan data. Sumber

informasi adalah data. Data adalah kenyataan yang menggambarkan kejadian-

kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian (event) adalah sesuatu yang tejadi pada

saat tertentu. Informasi diperoleh setelah data-data mentah diproseses atau

diolah. Agar informasi dihasilkan lebih berharga, maka informasi harus

memenuhi kriteria sebagai berikut (Amsyah (2003) :

1) Kualitas Informasi

Kualitas informasi tergantung pada empat hal yaitu:

a. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan

tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut.

Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

Dalam prakteknya, mungkin dalam penyampaian suatu informasi

banyak terjadi gangguan (noise) yang dapat merubah atau merusak isi

dari informasi tersebut. Komponen akurat meliputi :

a) Completeness, berati informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan

harus memiliki kelengkapan yang baik, karena bila informasi yang

dihasilkan sebagian-sebagian akan mempengaruhi dalam

pengambilan keputusan.

b) Correctness, berati informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus

memiliki kebenaran.

c) Security, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus

memiliki keamanan.
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2) Tepat waktu, informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab

informasi yang usang (terlambat) tidak mempunyai nilai yang baik,

sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan

dapat berakibat fatal. Saat ini mahalnya nilai informasi disebabkan harus

cepatnya informasi tersebut didapat, sehingga diperlukan teknologi-

teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkannya.

3) Relevan, informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi

informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda.

Misalnya informasi mengenai sebab-akibat kerusakan mesin produksi

kepada akuntan Instansi adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila

ditujukan kepada ahli teknik Instansi.

4) Ekonomis, informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih

besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya dan sebagian besar

informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai

uang tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya.

Keterkaitan data dan informasi sangatlah erat sebagaimana hubungan

antara sebab dan akibat. Bahwa data merupakan bentuk dasar dari sebuah

informasi, sedangkan informasi merupakan elemen yang dihasilkan dari suatu

bentuk pengolahan data. Pengertian hubungan antara data dan informasi tidak

dapat saling ditukar pemakaiannya. Nilai suatu informasi berhubungan

dengan keputusan, bila tidak ada pilihan atau keputusan, informasi menjadi

tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang yang

sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang.

2.4. Teknologi Informasi dan Sistem Informasi

2.4.1. Teknologi Informasi dalam perpustakaan

Saat ini perkembangan teknologi yang semakin pesat telah berkembang dan

digunakan diberbagai bidang pekerjaan tidak terkecuali perpustakaan.
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Teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk

melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap,

mentransmisikan, menyimpan, mengambil memanipulasi atau menampilkan data.

Teknologi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan lunak)

yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga

mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan data  (Kadir, 2003)

Kebutuhan perpustakaan terhadap teknologi informasi sangat berhubungan

erat dengan peran perpustakaan sebagai pondasi dan kekuatan dalam pelestarian dan

penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang terus kian

berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan informasi.

Penerapan teknologi informasi di perpustakaan, dapat difungsikan dalam

berbagai bentuk, antara lain (Prasetyawan, 2010):

1. Penerapan teknologi informasi digunakan sebagai Sistem Informasi

Manajemen Perpustakaan. Bidang yang dapat dikerjakan dan diintegrasikan

dengan sistem informasi perpustakaan adalah, pengadaan, inventarisasi,

katalogisasi, sirkulasi koleksi, pengelolaan anggota, statistik dan lain

sebagainya. Bentuk penerapan teknologi informasi ini sering diistilahkan

sebagai bentuk Otomasi Perpustakaan.

2. Penerapan teknologi informasi sebagai media mendapatkan, menyimpan, dan

menyebarluaskan informasi dalam bentuk digital. Istilah yang populer untuk

penerapan teknologi informasi ini disebut Perpustakaan Digital.

Kedua penerapan teknologi infomasi tersebut di atas dapat terpisah atau

terintegrasi dalam suatu sistem informasi, tergantung kapasitas dan kemampuan

software (sistem informasi) yang digunakan, sumber daya manusia dan infrastruktur

peralatan teknologi informasi yang mendukung.



27

2.4.2. Sistem Informasi Perpustakaan

Sistem informasi menurut Bodnar dan Hopwood adalah kumpulan perangkat

keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam

bentuk informasi yang berguna (Kadir, 2003).

Definisi perpustakaan menurut International Federation of Library

Associations and Institutions (IFLA) adalah kumpulan materi tercetak dan media

noncetak (sumber informasi) yang disusun secara sistematis untuk digunakan

pengguna. Sulistyo-Basuki memberikan definisi mengenai perpustakaan yaitu sebuah

ruangan yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya (termasuk

koleksi elektronik atau digital) yang disimpan menurut tata susunan tertentu untuk

dibaca, bukan untuk dijual.  Jadi dapat disimpulkan definisi sistem informasi

perpustakaan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari manusia, hardware,

software, prosedur, dan data yang terintegrasi, digunakan untuk manajemen otomasi

perpustakaan sehingga mengemas sebuah informasi yang bernilai bagi penggunanya

(pustakawan maupun pemustaka)(Prasetyawan, 2010).

Dalam sebuah sistem Informasi untuk otomasi perpustakaan terdapat beberapa

komponen atau unsur yang saling berkaitan dan mendukung satu dengan lainnya.

komponen komponen tersebut adalah (Prasetyawan, 2010) :

1. Pengguna (users),  merupakan unsur utama dalam sebuah sistem informasi

untuk otomasi perpustakaan. Dalam pembangunan sistem perpustakaan

hendaknya selalu dikembangkan melalui konsultasi dengan para penggunanya

yang meliputi pustakawan, staf yang nantinya sebagai operator atau teknisi,

dan para anggota perpustakaan.

2. Perangkat Keras (Hardware), merupakan mesin komputer yang dapat

menerima dan mengolah data menjadi informasi secara cepat dan tepat serta

diperlukan program untuk menjalankannya.

3. Perangkat Lunak (Software), adalah istilah yang digunakan untuk

menggambarkan instruksi-instruksi yang mengoperasikan perangkat keras

untuk melakukan tugas sesuai dengan perintah.
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4. Jaringan (Network), adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer

induk (server) dengan komputer yang lain dan dengan alat-alat penunjang

sistem otomasi yang lain dalam sebuah sistem yang terintegrasi.

5. Data merupakan bahan baku informasi. Data dapat berupa alfabet, angka,

maupun simbol khusus.

6. Panduan Operasional atau Manual, merupakan penjelasan bagaimana,

memasang, menyesuaikan, menjalankan suatu perangkat keras atau perangkat

lunak.

Komponen-komponen tersebut di atas harus dapat dipenuhi untuk

membangun sebuah sistem informasi perpustakaan.

2.5. Sejarah Singkat Universitas Islam Riau (UIR)

Universitas Islam Riau (UIR) didirikan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan

Islam (YLPI) pada tanggal 4 september 1962, dan merupakan perguruan tinggi tertua

di Riau. Perkembangan Universitas Islam Riau mengalami pasang surut dari tahun

ketahun sehingga pada tahun enam puluhan dan tujuh puluhan perguruan tinggi ini

pernah hanya mengelolah dua fakultas saja. Kemudian pada tahun delapan puluhan

adalah masa-masa jaya Universitas Islam Riau ini sehingga fakultasnya berkembang

menjadi tujuh fakultas. Dan bahkan pernah didirikan fakultas kedokteran yang

dibubarkan pada tahun 1993 disebabkan tidak mendapat izin dari lembaga terkait.

Maksud pendirian Universitas Islam Riau sebagai tertuang dalam anggaran

dasarnya antara lain : untuk membantu pemerintah dalam memajukan pendidikan

nasional, disamping  itu sebagai tujuan utamanya adalah untuk membentuk manusia

berilmu, beramal dan bertanggung jawab atas dasar jiwa islam.

Adapun sasaran yang dicapai adalah :

1. Untuk menghasilkan sarjana yang cakap dalam bidangnya masing-masing.

2. Mencetak sarjana yang cinta pada agama, bangsa dan tanah air indonesia.

Sejarah perkembangan fakultas-fakultas dilingkungan Universitas Islam Riau

mulai pada tahun 1962 bersama dengan dibukanya satu fakultas agama yang terdiri
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dari jurusan hukum dan tarbiah. Pada tanggal 13 april 1963 fakultas agama ini

dipecahkan menjadi fakultas hukum dan tarbiyah. Kemudian dalam  tahun itu juga

didirikan fakultas Ushuluddin di bangkinang. Satu tahun kemudian (1964) dibuka

Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Sipil, bersamaan dengan itu dibangun pula

gedung perpustakaan UIR 1 lantai. Karena semakin berkembangnya, kini

perpustakaan dipindahkan ke gedung rektorat 4 lantai yang dibangun pada tahun

2008, perpustakaan UIR saat ini digabung dengan gedung rektorat yang terletak pada

lantai 2.

Pada tahun 1965 bertepatan dengan didirikan IAIN Sultan Syarif kasim

Pekanbaru, maka fakultas Tarbiyah diserahkan kepada IAIN Sultan Syarif Kasim.

Pada tahun 1966 Fakultas ushuluddin di Bangkinang dipindahkan ke pekanbaru.

Mengantisipasi perkembangan pertanian di Riau maka pada tahun 1977 didirikan

Fakultas Pertanian. Tiga tahun kemudian UIR memekarkan diri dengan mendirikan

Akademi Akuntansi dan Akademi Sekertaris Manajemen. Khusus Akademi

Akuntansi merupakan cikal bakal dari dibukanya Fakultas Ekonomi pada tahun 1981.

Perkembangan Universitas Islam Riau semakin pesat setelah didirikannya

Fakultas Sosial Politik (FISIPOL) dan Faakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

(FKIP) pada tahun 1982. Akademi Sekertaris Manajemen (ASMI) yang awalnya

berada pada lingkungan Fakultas Ekonomi diubah menjadi salah satu program studi

yang berada dibawah FISIPOL Universitas Islam Riau pada tahun 1992. Pada tahun

1991 didirikan Fakultas Kedokteran yang langsung diminati masyarakat yang

akhirnya Fakultas Kedokteran yang akhirnya dinonaktifkan sejak tahun ajaran 1993

karena persoalan izin.

Akhir-akhir ini sejalan dengan berkembangnya minat masyarakat untuk

melanjutkan keperguruan tinggi maka sebagaian besar Fakultas-fakultas dilingkungan

UIR mengalami perkembangan mahasiswa terutama Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan (FKIP) sehingga Fakultas ini kekurangan ruangan belajar dan terpaksa

menumpang pada fakultas lain. Tetapi sekarang FKIP telah membangun gedung baru
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yang sanggup menampung seluruh mahasiswanya. Selain FKIP, Fakultas Hukum dan

Ilmu Ekonomi juga mengalami peningkatan jumlah mahasiswanya.

Maksud pendirian Universitas Islam Riau sebagaimana tertuang dalam

anggaran dasarnya antara lain adalah untuk membantu pemerintah dalam memajukan

pendidikan nasional, disamping untuk membantu manusia berilmu, beramal, dan

bertanggung jawab atas dasar islam.

2.6. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  Perpustakaan Universitas Islam Riau

2.6.1. Visi Perpustakaan Universitas Islam Riau

Menjadikan perpustakaan sebagai lumbung informasi ilmiah bagi civitas

akademika Universitas Islam Riau yang berbasis IT tahun 2020.

2.6.2. Misi Perpustakaan Universitas Islam Riau

1. Menyajikan informasi keilmuan sesuai kebutuhan civitas akademika

Universitas Islam Riau secara edukatif dan informative.

2. Membina sumberdaya manusia dan pustakawan agar siap menghadapi

perkembangan teknologi informasi di era globalisasi.

3. Memberikan pelayanan dan fasilitas yang prima sehingga memberikan

kenyamanan kepada pemustaka.

4. Menyediakan koleksi buku dan website perpustakaan terdini.

2.6.3. Tujuan Perpustakaan Universitas Islam Riau

Terwujudnya perpustakaan digital yang ideal dengan prasarana lengkap

memenuhi keperluan informasi guna menghasilkan lulusan yang bermutu dan

berkualitas dengan daya saing lokal, nasional dan internasional.

2.6.4. Sasaran Perpustakaan Universitas Islam Riau :

1. Menjadikan perpustakaan Universitas Islam Riau sebagai perpustakaan

yang lengkap terpercaya dan maju sesuai dengan perkembangan IPTEKS.
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2. Memberikan pelayanan yang Baik, Cepat & Tepat, Simpatik, Harmonis

dan Islami.

3. Membina kerjasama antar sesama staf pengelola dengan pimpinan yang

koordinatif.

4. Membangun suasana perpustakaan yang nyaman, tertib, tenang dan

menyejukkan hati

2.7. Struktur Organisasi

Perusahaan merupakan suatu badan yang didalamnya terdapat orang-orang

yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Untuk menciptakan kerja sama yang

baik diperlukan suatu wadah atau tempat untuk penyelenggaraan yang dinamakan

organisasi. Untuk menjalani kegiatan yang ada, suatu perusahaan atau instansi  sangat

diperlukan suatu bentuk struktur dari kedudukan atau jabatan yang ditempati oleh

seseorang dalam perusahaan atau instansi tersebut untuk menjalankan dan

mengembangkan perusahaan.

STUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Perpustakaan Universitas Islam Riau

Sumber : Kepala Perpustakaan UIR Tahun 2012
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Tabel 2.3 Jumlah koleksi buku dan skripsi Tahun 2010

Pusat/fakultas/jurusan/

Program studi

Jenis koleksi

Buku wajib/ajar Skripsi jumlah

judul Eks judul Eks judul Eks

HUKUM 1.870 5.120 1.718 1.718 3.588 6.838

FAI 1.833 4.194 276 276 2.109 4.470

TEKNIK 2.144 5.321 911 911 3.055 6.232

PERTANIAN 1.572 4.101 828 828 2.400 4.929

EKONOMI 4.733 8.888 2.946 2.946 7.679 11.834

FKIP 2.622 8.434 2.026 2.026 4.648 10.460

FISIPOL 1.140 2.006 1.137 1.137 2.277 3.143

PSIKOLOGI 496 422 2 2 498 424

JUMLAH 16.410 38.486 9.844 9.844 26.254 48.330

Sumber : Kepala Perpustakaan UIR

Tabel 2.4 Jumlah koleksi majalah, hasil penelitian, lain-lain Tahun 2010

Pusat/fakultas/

jurusan/

program studi

Jenis koleksi

Majalah Hasil Penelitian Lain-Lain JUMLAH

judul Eks judul Eks Judul Eks judul Eks

HUKUM 2 24 30 38 10 30 42 92

FAI

TEKNIK

PERTANIAN

EKONOMI

FKIP

FISIPOL

PSIKOLOGI

JUMLAH 2 24 30 38 10 30 42 92

Sumber : Kepala Perpustakaan UIR
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2.8. Layanan Perpustakaan

2.8.1. Sistem Layanan

Perpustakaan UIR menerapkan sistem layanan terbuka (open access), 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 efesien.

2.8.2. Waktu Layanan

Perpustakaan Universitas Islam Riau memberikan layanan kepada pemustaka

selama 6 hari dalam seminggu, dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 2.5 Jadwal Layanan Perpustakaan

Hari Jam Layanan Istirahat

Senin - Rabu 08.00 - 16.00 12.00 - 13.00

Kamis 09.00 - 16.00 12.00 - 13.00

Jum’at 09.00 - 16.00 11.30 - 13.30

Sabtu 09.00 - 16.00 12.00 - 13.00

Sumber: http://lib.uir.ac.id/

2.8.3. Jenis Layanan

1. Layanan Keanggotaan

Semua civitas akademika UIR dapat menjadi anggota perpusakaan

UIR, dengan persyaratan berikut :

a. Bagi Mahasiswa D-3 Dan S-1 UIR :

a) Mengisi buku induk pendaftaran keanggotaan pustaka UIR

b) Pembuatan kartu anggota harus diurus sendiri

c) Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar

d) Melampirkan foto copy kartu mahasiswa dan bukti pembayaran

SPP/sementara berjalan
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e) Pembuatan kartu pustaka baru atau pengganti yang hilang,

dikenakan biaya administrasi Rp. 5.000,- mulai tahun ajaran

2009/2010

f) Kartu anggota berlaku 2 semester atau 1 tahun

b. Bagi Mahasiswa S-2 Dan S-3 (Pasca Sarjana UIR) :

a) Mengisi buku induk pendaftaran keanggotaan pustaka UIR

b) Pembuatan kartu anggota harus diurus sendiri

c) Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar

d) Melampirkan foto copy kartu mahasiswa dan bukti pembayaran

SPP/sementara berjalan

e) Pembuatan kartu pustaka baru atau pengganti yang hilang,

dikenakan biaya administrasi Rp. 10.000,-

f) Kartu anggota berlaku 2 semester atau 1 tahun

c. Bagi Mahasiswa Tahap Akhir D-3, S-1, S-2, Dan S-3 UIR Yang

Sedang Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi :

a) Mengisis formulir

b) Permohonan harus diurus sendiri

c) Surat keterangan sedang tahap akhir dari Dekan/Direktur yang

bersangkutan

d) Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar

e) Melampirkan foto copy kartu mahasiswa dan bukti pembayaran

SPP/sementara berjalan

f) Berlaku sampai selesai atau sebelum menyerahkan laporan akhir ,

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

g) Wajib menyerahkan laporan akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi ke

Perpustkaan

d. Bagi Mahasiswa Akta 4 UIR :

a) Mengisi buku induk pendaftaran keanggotaan pustaka UIR

b) Pembuatan kartu anggota harus diurus sendiri
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c) Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar

d) Melampirkan foto copy kartu mahasiswa dan bukti pembayaran

SPP/sementara berjalan

e) Pembuatan kartu pustaka baru atau pengganti yang hilang,

dikenakan biaya administrasi Rp. 10.000,- mulai tahun ajaran

2009/2010

f) Kartu anggota berlaku 1 semester

e. Bagi Dosen Dan Pegawai Uir Serta Pengurus/Anggota Yayasan

Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau :

a) Mengisi formulir keanggotaan pustaka UIR

b) Pembuatan kartu anggota harus diurus sendiri

c) Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar

d) Melampirkan foto copy kartu SK terbaru sebagai Dosen, Pegawai,

Pengurus/Anggota yayasan lembaga Pendidikan Islam (YLPI)

Riau

e) Kartu anggota berlaku 1 semester atau 6 bulan

f. Bagi Mahasiswa Luar :

a) Mengisi buku induk keanggotaan perpustakaan

b) Pembuatan Kartu anggota harus di urus sendiri

c) Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar

d) Melampirkan foto copy kartu mahasiswa dan bukti pembayaran

SPP/sementara berjalan

e) Pembuatan kartu pustaka baru atau pengganti yang hilang,

dikenakan biaya administrasi Rp. 10.000,-

f) Kartu anggota berlaku 6 bulan

2. Denda Keterlambatan Mengembalikan Bahan Perpustakaan
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Keterlambatan mengembalikan

pinjaman buku

Rp. 200,- per hari

Keterlambatan mengembalikan

pinjaman Tesis, Skripsi,

Laporan/Proposal Penelitian

Rp. 2000,- per hari

Menghilangkan buku Diganti dengan buku baru yang sama

Menghilangkan Tesis, Skripsi,

Laporan/Proposal Penelitian

Diganti dengan mengkopi

tesis/skripsi yang sama (dipinjam di

perpustakaan fakultas)

3. Jumlah Peminjaman Bahan Perpustakaan

Mahasiswa UIR D-3 DAN S-1 2 Buah / 1 Minggu

Mahasiswa UIR S-2 DAN S-3 4 Buah / 2 Minggu

Mahasiswa tahap akhir/menyusun untuk D-3, S-1, S-2,

dan S-3 UIR

6 Buah / 2 Minggu

Dosen, Pegawai UIR, Pengurus/Anggota Yayasan

Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau

5 Buah / semester

Mahasiswa akta 4 UIR 2 Buah / 2 Minggu

Bagi Umum Hanya dipinjam

untuk di foto copy

4. 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,

hanbook, buku pedoman dan lain sebagainya.seluruh koleksi referensi

hanya dapat dibaca di tempat dan difotokopi.

5. Layanan Skripsi

Layanan koleksi skripsi adalah layanan bagi pemustaka untuk

menemukan skripsi untuk dipinjam ataupun dibawa pulang. Namun

apabila pemustaka ingin meminjam akan dikenakan biaya perharinya

sebesar Rp. 2000/skripsi dan hanya boleh dipinjam maksimal 2 skripsi.
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6. Layanan Multimedia

Layanan ini adalah layanan koleksi digital, meliputi koleksi CD,

VCD dan kaset. Layanan ini juga menerapkan sistem layanan tertutup dan

diperuntukkan untuk seluruh civitas akademika UIR.

7. Layanan Bebas Pinjam Pustaka

Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di UIR harus

memiliki keterangan bebas pinjaman perpustakaan yang dikeluarkan oleh

perpustakaan. Surat keterangan bebas pinjaman diberikan setelah :

a. Skripsi dijilid Lux

b. Kwitansi Wisuda (Warna Putih)

c. Tidak ada meminjam buku-skripsi

d. Softcopy skripsi dalam cd/flashdisk/disket

Surat keterangan bebas pinjaman dapat dipergunakan untuk :

a. Melakukan her registrasi

b. Pengurusan ijazah

c. Pindah studi/kuliah

d. Cuti / berhenti kuliah

e. Kenaikan pangkat bagi PNS

2.8.4. Otomasi Perpustakaan

Penerapan Sistem informasi Perpustakaan di Perpustakaan Universitas Islam

Riau (UIR) saat ini telah berjalan dengan baik. Saat ini Perpustakaan UIR telah

mengaplikasikan Software Senayan untuk mendukung pekerjaannya. Senayan

merupakan aplikasi berbasis web untuk manajemen perpustakaan yang

dikembangakan dengan model Open Source. Aplikasi Senayan ini telah diterapkan

sejak tahun 2008 hingga sekarang yaitu Senayan versi 3 stable 12, dan sekarang

sudah mencapai versi 3 stable 15.

Alamat Senayan pada perpustakaan Universitas Islam Riau adalah

http://lib.uir.ac.id/, untuk saat ini alamat web tersebut hanya bisa diakses melalui jalur
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LAN (Local Area Network) di perpustakaan Universitas Islam Riau. Berikut adalah

tampilan Home Senayan.

Gambar 2.6 Tampilan Home Senayan

Senayan memiliki banyak fungsi dan fasilitas yaitu dalam bentuk menu-menu

dan bahkan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perpustakaan.Adapun menu-

menu Senayan di perpustakaan UIR, adalah sebagai berikut :

a. Menu OPAC (Online Public Access Catalog)

Menu ini digunakan untuk mencari / menelusur koleksi perpustakaan.

b. Menu Sirkulasi (circulation)

Menu sirkulasi digunakan untuk mengelola catatan anggota, yaitu:

1) Administrasi anggota (baru, cari, rubah, dan hapus)

2) Peminjaman koleksi, pemesanan, account dan catatan pengguna

3) Pengembalian dan daftar shelving koleksi

c. Menu Bibliography

Menu ini digunakan untuk melihat daftar buku terpopuler yang banyak

diminati pemustaka.

d. Menu Keanggotaan
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Menu ini digunakan untuk cetak kartu anggota bagi pemustaka yang baru

mendaftar.

Gambar 2.7 Tampilan Menu Bibliography

Gambar 2.8 Tampilan menu Sirkulasi

e. Menu Admin (administration)

Menu admin digunakan untuk mengelola catatan staf dan administrasi, yaitu:
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1) Administrasi staf (baru, cari, rubah dan hapus)

2) Setting perpustakaan

3) Daftar tipe koleksi perpustakaan

4) Daftar tipe material perpustakaan

5) Library theme editor.

Gambar 2.9 Tampilan Menu Login Admin

Selain menu diatas terdapat OPAC atau Online Public Access Catalog

Senayan yang merupakan salah satu menu dalam program Senayan digunakan untuk

penelusuran koleksi perpustakaan. Menu ini berisi informasi tentang bibliografi /

deskripsi dan nomor panggil koleksi untuk memudahkan pencarian yang dibutuhkan

para pemustaka di perpustakaan Universitas Islam Riau.

Cara penelusuran menggunakan OPAC OpenBiblio

1) Klik menu OPAC pada layar monitor.

2) Formulasi telusur koleksi dapat dilakukan lewat judul, Pengarang dan Subyek.
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Gambar 2.10 Tampilan menu OPAC

3) Menelusuri koleksi lewat judul

4) Ketik judul buku yang diinginkan, misalnya: Konsep Sistem Informasi

Geografis, kemudian enter.

5) Menelusuri lewat pengarang

6) Ketik nama pengarang buku yang diinginkan, misalnya: Idria Maita,

kemudian enter.

7) Menelusuri lewat subyek

8) Ketik subyek buku yang diinginkan, misalnya: Perpustakaan, kemudian enter.



42

Gambar 2.11 Tampilan hasil pencarian koleksi di OPAC

f. Menu Laporan (report)

Menu laporan digunakan untuk menjalankan dan membuat laporan data

perpustakaan, yaitu Laporan perpustakaan dan Label.
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Gambar 2.12 Tampilan menu Laporan

2.9. Senayan

Senayan adalah perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan (library

management system) sumber terbuka yang dilisensikan di bawah GPL v3. Aplikasi

ini pertama kali dikembangkan dan digunakan oleh Perpustakaan Kementerian

Pendidikan Nasional, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kementerian

Pendidikan Nasional. Aplikasi Senayan dibangun dengan menggunakan PHP, basis

data MySQL, dan pengontrol versi Git. Pada tahun 2009.

(http://perpustakaan.kemdiknas.go.id/perpusdiknas/?page_id=109).

2.9.1. Beberapa Fitur Senayan

1. Online Public Access Catalog (OPAC) dengan pembuatan thumbnail yang

di- generate on-thefly.

2. Thumbnail berguna untuk menampilkan cover buku.
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3. Mode penelusuran tersedia untuk yang sederhana (Simple Search) dan

tingkat lanjut (Advanced Search).

4. Detail record juga tersedia format XML (Extensible Markup Language)

untuk kebutuhan web service.

5. Manajemen data bibliografi yang efisien meminimalisasi redundansi data.

6. Manajemen masterfile untuk data referensial seperti GMD (General

Material Designation), Tipe Koleksi, Penerbit, Pengarang, Lokasi,

Supplier, dan lain-lain.

7. Sirkulasi dengan fitur: Transaksi peminjaman dan pengembalian,

Reservasi koleksi, Aturan peminjaman yang fleksibel, Informasi

keterlambatan dan denda.

8. Manajemen keanggotaan.

9. Inventarisasi koleksi (stocktaking)

10. Laporan dan Statistik

11. Pengelolaan terbitan berkala

12. Dukungan pengelolaan dokumen multimedia (.flv,.mp3) dan dokumen

digital. Khusus untuk pdf dalam bentuk streaming.

13. Senayan mendukung beragam format bahasa termasuk bahasa yang tidak

menggunakan penulisan selain latin.

14. Menyediakan berbagai bahasa pengantar (Indonesia, Inggris, Spanyol,

Arab, Jerman).

15. Dukungan Modul Union Catalog Service.

16. Counter Pengunjung perpustakaan

17. Member Area untuk melihat koleksi sedang dipinjam oleh anggota.

18. Modul sistem dengan fitur: Konfigurasi sistem global, Manajemen modul,

Manajemen User.

19. (Staf Perpustakaan) dan grup, Pengaturan hari libur, Pembuatan barcode

otomatis, Utilitas untuk backup.
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2.9.2. Kronologis Perkembangan Senayan

13 Maret 2008 Portable Senayan 3.0 (based on senayan3 stable1)

21 Maret 2008 Portable Senayan 3.1 (based on senayan3 stable2)

24 Maret 2008 Portable Senayan 3.2 (based on senayan3 stable3)

1 Juni 2008 Portable Senayan 3.3 (based on senayan3 stable4)

18 Agustus 2008 Portable Senayan 3.4 (based on senayan3 stable5)

21 September 2008 Portable Senayan 3.5 (based on senayan3 stable6)

13 Januari 2009 Portable Senayan 3.6 (based on senayan3 stable7)

14 Maret 2009 Portable Senayan 3.7 (based on senayan3 stable8)

7 April 2009 Portable Senayan 3.8 (based on senayan3 stable9)

22 Juli 2009 Portable Senayan 3.9 (based on senayan3 stable10-

Patch1)

17 Oktober 2009 Portable Senayan 3.10 (based on senayan3 stable11)

24 November 2009 Portable Senayan 3.11 (based on senayan3 stable12)

24 Maret 2010 Portable Senayan 3.12 (based on senayan3 stable13-

patch2)

24 Maret 2010 Portable Senayan 3.13 (based on senayan3

stable14/Seulanga)

2011 – sekarang Senayan3-Stable15/Matoa

2.10. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2012).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2012).
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2.11. Teknik Sampling

2.11.1. Probability Sampling

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi

anggota sampel (Sugiyono, 2012).

2.11.2. Nonprobability Sampling

Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk

dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota,

oksidental, purposive, jenuh, snowball. (Sugiyono, 2012)

1. Sampling Sistematis

Sampling Sistematis dalah teknik pengambilan sampel berdasarkan

urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota

populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor

urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. (Sugiyono, 2012).

2. Sampling Kuota

Sampling Kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi

yang mempunyai cirri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan

(Sugiyono, 2012).

3. Sampling incidental

Sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan

ditemui itu cocok sebagai sumber data. (Sugiyono, 2012).

4. Sampling Purposive

Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas
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makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau

penelitian tentang kondisi politik disuatu daerah, maka sampel sumber

datanya adalah orang yang ahli politik. (Sugiyono, 2012)

5. Sampling Jenuh

Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota

populsi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah

populasi relative kecil, kurang dari 30 orang. Atau penelitian yang ingin

membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. (Sugiyono, 2012).

6. Snowball Sampling

Snowball Sampling adalah teknik penentuan sampel mula-mula

jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding

yang lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2012).


