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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi informasi menuntut setiap orang untuk menguasainya  guna 
meringankan pekerjaan. Demikian pula yang terjadi dalam dunia organisasi perpustakaan. 
Demi meningkatkan pelayanannya kepada pengguna, perpustakaan dituntut untuk 
menggunakan teknologi yakni system informasi.. Tetapi perpustakan juga diberikan 
kebebasan untuk memilih sistem informasi yang mampu diterima oleh penggunanya,  Maka 
dari itu muncul sebuah inovasi baru dalam kegiatan pengelolaan perpustakaan yaitu senayan 
library management system (SLiMS). SLiMS merupakan software yang bermanfaat bagi 
pustakawan atau petugas non pustakawan dalam kegiatan manajemen koleksi. Penelitian ini 
ingin mengetahui gambaran penerimaan pustakawan sekolah khususnya di wilayah Kota 
Surabaya mengenai senayan library management system yang dilihat dari lima komponen 
utama teori End User Computing Satisfaction (EUCS) yaitu Content, Accuracy, Format, Ease 
of use,dan Timeliness.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 
dengan metode purposive sampling. Jumlah responden yang diambil sebesar 60 pustakawan. 
Penelitian ini dilakukan di perpustakaan sekolah wilayah Kota Surabaya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima variabel EUCS memiliki nilai skor 
dengan kategori sedang yaitu content dengan besar skor 3,5, accuracy dengan besar skor 3,3, 
format dengan skor 3,4, sedangkan untuk variabel ease of use yaitu dengan skor 3,2 dan 
timeliness dengan skor 3,3, dan untuk keseluruhan variabel mendapatkan skor 3,34. 

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pustakawan sekolah khususnya di 
wilayah Kota Surabaya secara keseluruhan menerima dengan cukup baik penggunaan 
senayan library management system yang dilihat dari banyaknya variabel yang memiliki 
kategori skor sedang. 
 
Kata Kunci : senayan library management system (SLiMS), End User Computing 
Satisfaction,(EUCS). 
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ABSTRACT 

Development of information technologies are now overwhelm each layer of the 
community, without exception. This will require everyone to soften the, to relieve work 
formerly difficult easier. Thus the case in the world organization library. To improve their 
services for users, so library are required to use a technology the system information. In the 
hope of the creation of image library better. But library also given freedom to choose 
information systems that the best and suitable for the need, that the user accept and make use 
of the information technology. Therefore there was a new innovations in the management of 
libraries namely senayan library management system (slims). Slims is software which is 
particularly beneficial for the librarian or officer non the librarian in the management 
collection. This research wants to find out how  revenue picture the librarian schools 
particularly in the area of the city of surabaya on senayan library management systems that 
seen from five among the main components of the theory of end user satisfaction the 
computing (eucs) is content , accuracy , the format , ease of use , and timeliness . 

The kind of research use is descriptive with the quantitative approach with the 
purposive sampling.The number of respondents taken by 60 librarian.The research was 
conducted in the school library municipalities surabaya. 

The research results show that of the variable eucs having value score with medium 
category that is content with large a score 3.5, accuracy with large a score 3.3, with a score of 
3.4 format, while for variables ease of use namely by a score 3.2 and timeliness with a score 
of 3.3, and for the overall variable get a score 3,34. 

From the results of the study indicate that school librarians in particular in the area of 
the city of Surabaya as a whole received quite good use of senayan library management 
system seen from the large number of variables that have a category score. 

Keywords: senayan library management system (SLiMS), End User Computing Satisfaction, 
(EUCS). 
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Latar belakang penulisan karya tulis ini bermula dari fenomena yang muncul tentang 

penerapan  teknologi informasi yang termasuk dalam  penerapan sistem informasi, dimana 

perpustakaan diberikan kebebasan untuk memilih sistem informasi yang paling baik dan 

sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Karena beberapa sistem informasi yang sudah banyak 

beredar baik yang disediakan secara gratis maupun yang berbayar, tidak semuanya dapat 

diterapkan dan berjalan sesuai dengan harapan. Bukan hanya itu, dalam penerapan teknologi 

informasi juga masih banyak dijumpai bahwa penerapan sistem informasi sering kali gagal 

untuk diterapkan karena diyakini penggunanya menolak yang disebabkan karena keberadaan 

sistem belum tentu dapat dirasakan manfaatnya oleh setiap penggunanya. Dari penjelasan 

tersebut maka hal inilah yang merupakan hal yang mendasar bagi penelitian ini. 

Dari fenomena tersebut maka dibuatlah sebuah inovasi baru yang mengutamakan 

kebutuhan pengguna dan kemudahan pengguna yaitu system informasi yang lebih dikenal 

dengan senayan library management system yang berfungsi untuk membantu kegiatan 

pengelolaan koleksi di perpustakaan supaya mudah diakses dan cepat untuk ditelusuri. 

Berawal dari fenomena tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana gambaran 

penerimaan Senayan Library Management System (SLiMS) di  kalangan pengguna 

perpustakaan sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya dengan menggunakan model End-

User Computing Satisfaction (EUCS).  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi saat ini bergerak dengan sangat 

cepat dan juga sudah mulai merambah kesegala bidang kehidupan 

termasuk di bidang perpustakaan. Kini hampir semua perpustakaan sudah 

menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan keseharianya, seperti 

mengolah data bibliografi sampai penyajian informasi melalui Online 

Public Acces Catalog, sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak 

pada pencitraan baru terhadap perpustakaan, karena yang awalnya 

menggunakan sistem tradisional kini menjadi lebih moderen dengan 

menerapkan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi ini 

menjadi sesuatu yang sangat mendukung bagi perpustakaan, termasuk pula 

dalam penerapan sistem informasi  yang merupakan bagian dari teknologi 

informasi.  

Dalam menerapkan teknologi informasi, perpustakan diberikan 

kebebasan untuk memilih sistem informasi yang paling baik dan sesuai 

dengan kebutuhan perpustakaan. Pemilihan sistem informasi ini menjadi 

pertaruhan bagi perpustakaan  dalam menghadapi globalisasi informasi 

dan perkembangan teknologi informasi. Perpustakaan perlu untuk 

menentukan sistem informasi yang mampu terimplementasi dengan baik 

dan mampu diterima oleh penggunanya. Karena beberapa sistem informasi 

yang sudah banyak beredar baik yang disediakan secara gratis maupun 

yang berbayar, tidak semuanya dapat diterapkan dan berjalan sesuai 

dengan harapan. Menurut Jogiyanto (2007: 2) dalam beberapa dekade 

yang lalu menyatakan bahwa banyak sistem informasi yang  gagal 

diterapkan karena aspek teknisnya, yaitu kualitas teknis sistem teknologi 

informasi yang buruk yang banyak mengandung kesalahan - kesalahan 

sintak, kesalahan - kesalahan logik dan bahkan kesalahan - kesalahan 

informasi. Akan tetapi jika dilihat sekarang, walaupun kualitas teknis 
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sistem teknologi sudah membaik, tetapi masih juga terdengar banyak 

sekali sistem informasi yang gagal untuk diterapkan, hal ini disebabkan 

karena terdapat aspek keperilakuannya yang berhubungan dengan 

manusia. 

Sistem teknologi informasi yang diterapkan di sebuah lembaga 

informasi nonprofit, telah menjadi komponen dari organisasi yang 

bergabung bersama-sama dengan manusia. Manusia berinteraksi 

menggunakan sistem teknologi informasi. Namun interaksi ini 

menimbulkan masalah keperilakuan. Dan sekarang masih banyak 

terdengar bahwa sistem teknologi informasi gagal diterapkan karena 

manusianya menolak atau tidak mau menggunakannya dengan berbagai 

alasan. Dan salah satu alasan mengapa manusia menolak menggunakan 

sistem yakni, karena keberadaan sistem belum tentu dapat dirasakan 

manfaatnya oleh setiap penggunanya (Thompson Ronald dalam Charlesto, 

2006:3). Selain itu, sistem tersebut dinilai tidak selalu dapat memenuhi 

kebutuhan pemakai khususnya petugas perpustakaan.  

Oleh sebab itu, supaya sistem dapat diterima dengan baik oleh 

penggunanya, maka perilaku pengguna perlu disesuaikan dengan sistem 

dan atau paling tidak sistem perlu dipersiapkan terlebih dahulu supaya 

penggunanya mau berperilaku menerima sistem yang telah dibuat. Hal ini 

sangat penting untuk diperhatikan dalam penerapan sistem baru, karena 

tingkat kesiapan pemakai untuk menerima sistem baru mempunyai 

pengaruh besar dalam menentukan sukses tidaknya penerapan sistem 

tersebut. Namun apabila hal tersebut tidak dipahami atau diacuhkan saja 

maka aspek ini akan mengakibatkan kuatnya penolakan dalam proyek 

teknologi informasi dan kemungkinan kegagalan akan berpotensi cukup 

besar. Sehingga dalam hal ini perpustakaan, perlu melakukan pengukuran 

atas keberhasilan implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan 

produktivitas kerja dan peningkatan kualitas pelayanan. 

Senayan Library Management Sistem atau yang biasa disebut 

dengan SliMS adalah salah satu sistem informasi yang saat ini banyak 
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digunakan di perpustakaan. SLiMS ini merupakan sistem informasi 

perpustakaan yang dibangun dengan menggunakan PHP, basis data My 

SQL dan pengontrol versi Git (Ridho, 2012:5). Sistem ini dikembangkan 

melalui dana APBN sehingga bersifat open source atau dapat digunakan 

secara bebas yang dilisensikan di bawah GPL V3. Pada tahun 2007, sistem 

ini pertama kali dikembangkan dan digunakan oleh perpustakaan 

Kementrian Pendidikan Nasional selanjutnya dikembangkan oleh 

komunitas pengguna dan penggiat SLiMS hingga saat ini.  

Hasil produk SLiMS yang dirilis pada tahun 2007, merupakan 

produk dengan versi yang pertama kali muncul yakni senayan3-rc4, akan 

tetapi versi ini masih menyimpan banyak bugs, hal ini terbukti dari 

banyaknya laporan yang diterima melalui bugs report kemudian hal ini 

yang menjadi bahan pertimbangan evaluasi bagi para pelopor SLiMS, 

maka untuk mengatasi hal tersebut para penggiat SLiMS melakukan 

pengembangan versi yang lebih stabil hingga merilis versi terbaru yakni 

SLiMS versi 5 (meranti), versi 7 (cendana), dan versi 8 (akasia).  

Dari ketiga versi SLiMS tersebut, diketahui sudah banyak 

digunakan hampir di seluruh perpustakaan baik di dalam negeri maupun di 

luar negeri, karena sistem ini dapat di unduh secara bebas. Menurut hasil 

data yang diperoleh, pada tahun 2013 terdapat sekitar 218 perpustakaan 

yang menggunakan SLiMS sebagai Open Source System mereka, tak 

terkecuali di perpustakaan sekolah. Kemudian di tahun 2014 mengalami 

peningkatan dari data yang ditunjukkan dapat diketahui bahwa ada 

sebanyak  813 pengguna, kemudian di tahun 2015 jumlah ini meningkat 

menjadi 1636 pengguna, dan di tahun 2016 jumlah ini meningkat menjadi 

1764 pengguna baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, seperti 

Malaysia, Pakistan, Thailand, Filipina, Bangladesh, India, Ghana, Italia, 

dan Timor Leste serta negara-negara lain dari benua Amerika, Eropa, Asia, 

maupun Afrika (Adia, 2014). Dari data tersebut menunjukkan bahwa 

sistem senayan ini memang sangat menarik untuk digunakan karena sistem 

ini tidak hanya digunakan di dalam negeri saja tetapi juga digunakan di 
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mancanegara.  

Selain itu, secara umum sistem SLiMS ini dipilih melalui beberapa 

pertimbangan, diantaranya sistem ini bersifat open source sehingga gratis 

untuk digunakan dan dikembangkan, dapat dioperasikan dengan mudah 

dan sederhana, memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan, 

menggunakan basis data MySQL, mendukung akan penggunaan scanner 

dan barcode, mampu berjalan di sistem operasi linux maupun windows, 

serta memiliki prospek pengembangan yang jelas. Dari beberapa 

penjelasan tersebut, itu semua merupakan beberapa kelebihan atau 

keunggulan dari sistem senayan yang cukup menarik untuk dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan sistem. Dari adanya 

kelebihan atau keunggulan tersebut maka tidak heran jika pengguna sistem 

senayan dari tahun ke tahun semakin lama semakin bertambah. Namun 

perlu diketahui pula, bahwa sistem senayan juga memiliki sedikit 

kekurangan yakni terkait dengan kompabilitas web browser. Artinya tidak 

semua web browser mampu menjalankan aplikasi ini dengan sempurna. 

Perangkat lunak ini merekomendasikan Mozilla firefox sebagai web 

browser. Sehingga jika menggunakan web browser selain Mozilla maka 

tampilan senayan tidak akan muncul secara sempurna. 

Maka dengan demikian, berdasarkan uraian diatas dapat kita 

ketahui bahwa sistem Senayan sebagai sistem informasi perpustakaan 

memiliki sedikit kekurangan dan banyak kelebihan. Namun dengan adanya 

kelebihan – kelebihan tersebut, ternyata pemakaian sistem senayan belum 

begitu menggembirakan atau mendapat sambutan dari perpustakaan- 

perpustakan sekolah yang ada di wilayah Kota Surabaya. Hal ini 

disebabkan karena ada berbagai macam alasan yang dijadikan alasan 

utama untuk tidak menggunakan sistem senayan. Alasan yang pertama 

yaitu terkait dengan pendanaan dimasing-masing sekolah untuk pengadaan 

sarana dan prasarana di perpustakaan, berdasarkan pengamatan penulis 

maka fenomena yang ditunjukkan di lapangan yaitu tidak semua  

perpustakaan sekolah memiliki cukup dana untuk mengadakan sarana dan 
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prasarana seperti teknologi komputer, printer, barcode, maupun scanner di 

perpustakaan untuk membantu pengelolaan koleksi, yang kedua yaitu 

terkait dengan sumber daya manusia, fenomenanya yaitu tidak semua 

perpustakaan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) khusus untuk 

bertugas mengelola perpustakaan karena sebagian besar SDM yang 

digunakan untuk pekerjaan mengelola perpustakaan pada umumnya yaitu 

salah satu guru bidang studi tertentu yang mendapatkan tugas ganda antara 

memegang satu mata pelajaran dan juga mengurusi perpustakaan. 

Sehingga hal ini mengakibatkan seringkali perpustakaan tidak diurus 

secara profesional karena harus berbagi waktunya dengan mengajar. Dan 

berimbas pada terbengkelainya perpustakaan dengan kata lain (tidak 

terurus). Sehingga kebanyakan dari mereka petugas perpustakaan memilih 

untuk menggunakan sistem manual daripada menggunakan sistem otomasi 

untuk memudahkan mereka bekerja. sehingga kemungkinan para guru 

belum mengetahui system aplikasi senayan atau system otomasi ini untuk 

kegiatan pengelolaan koleksi di perpustakaan. Dan berbagai macam alasan 

lainnya.  

Dari beberapa fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya supaya 

system ini bisa terimplementasi dengan baik maka system ini perlu 

disosialisasikan secara berkala layaknya perlu diperhatikan guna 

mengembalikan harapan pengguna terhadap sistem SLiMS yang sedang 

dikembangkan. Selain itu, sistem aplikasi ini juga perlu didukung oleh 

banyak faktor seperti partisipasi pengguna yang diharapkan dapat 

memberikan kesuksesan dari sistem SLiMS itu sendiri, yang bisa dilihat 

dari pola perilaku dan kepuasan dalam penggunaan sistem SLiMS. Sistem 

informasi ini tidak akan pernah berkembang dengan sendirinya tanpa 

adanya partisipasi pengguna yang diharapkan dapat memberikan 

efektivitas dari sistem informasi itu sendiri yang tercermin melalui pola 

perilaku dan kepuasan pengguna. 

Dari hal yang telah dipaparkan diatas, maka fenomena inilah yang 

tentunya menarik untuk dikaji lebih lanjut. Peneliti tertarik untuk  
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mengkaji tentang penerimaan Senayan Library Management Sistem 

(SLiMS) di perpustakaan sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya.  

Hal tersebut juga didukung dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Jefri Eko Cahyono dengan judul Analisis pemanfaatan 

Senayan Library Management Sistem (SLiMS) di Kantor Perpustakaan 

dan Arsip Daerah Kota Salatiga berdasarkan aspek kemanfaatan dan 

kemudahan dalam teori Technology Acceptance Model (TAM). Kegiatan 

penelitian ini melibatkan 9 informan, dipilih melalui kriteria yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Hasil analisis data yang diperoleh selama 

penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Senayan Library 

Management Sistem (SLiMS) di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Kota Salatiga telah memenuhi dua aspek utama dalam teori Technology 

Acceptance Model (TAM) yaitu kebermanfaatan dan kemudahan dalam 

penggunaannya. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa SLiMS 

dinilai bermanfaat untuk membantu pekerjaan di perpustakaan termasuk 

untuk membantu pemustaka dalam proses penelusuran informasi. Dan juga 

SLiMS dinilai mudah untuk dimanfaatkan dalam melakukan proses 

penelusuran informasi oleh pemustaka. Akan tetapi, dari penelitian ini 

diketahui pula bahwa pemanfaatan SLiMS belum maksimal sehingga 

masih perlu adanya usaha untuk meningkatkan kemampuan pengguna 

untuk memanfaatkan SLiMS (Jefri Eko Cahyono, 2013). 

Adanya penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Jefri 

Eko Cahyono, maka peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai penerimaan sistem informasi. Namun perbedaan dari  penelitian 

ini dengan penelitian terdahulu yaitu karakteristik responden, dalam 

penelitian ini peneliti ingin mengambil sampel perpustakaan sekolah yang 

ada di Kota Surabaya sebagai responden, hal ini dikarenakan perpustakaan 

sekolah akan berbeda dengan perpustakaan umum daerah jika dilihat dari 

segi fungsinya, kultur penggunanya, manajemen yang diterapkan maupun 

koleksinya, sehingga hasil yang diperoleh juga akan berbeda nantinya. 

Selain itu, lokasi penelitian yang digunakan yakni Kota Surabaya, karena 
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Kota Surabaya juga merupakan kota metropolitan yang kemungkinan 

besar telah menyadari akan pentingnya penerapan teknologi berupa sistem 

informasi dalam kegiatan mengelola perpustakaan. Selain itu juga 

perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu di penelitian 

sebelumnya untuk studi evaluasi pengguna, peneliti sebelumnya 

menggunakan model TAM untuk mengukur penerimaan system informasi 

oleh pengguna, sedangkan untuk penelitian ini peneliti akan menggunakan 

model yang berbeda dari penelitian sebelumnya yakni peneliti akan 

menggunakan model EUCS (End user computing satisfaction) untuk 

mengukur penerimaan sistem informasi oleh pengguna. 

Studi tentang penggunaan sistem informasi ini merupakan salah satu 

bentuk evaluasi terhadap sistem informasi. Hal ini sesuai dengan 

pengertian evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

penilaian. Kegiatan evaluasi sistem informasi dapat diartikan dengan 

memberikan penilaian atas keterpakaian sistem dan bagaimana tingkat 

kepuasan pengguna terhadap sistem yang kemudian menjadi bahan 

masukan untuk ditingkatkan menjadi lebih baik. Evaluasi ini menjadi 

penting agar calon pengguna sistem SLiMS yakin bahwa sistem SLiMS 

mampu memenuhi kebutuhan individu yang bekerja di perpustakaan dalam 

meningkatkan kinerjanya. Studi penggunaan sistem ini juga penting agar 

dapat diketahui bagaimana sebenarnya penerimaan pengguna terhadap 

sistem senayan yang digunakan di perpustakaannnya.  

Sebagai suatu sistem yang relatif baru diimplementasikan, evaluasi 

sistem senayan di perpustakaan sekolah khususnya di wilayah Kota 

Surabaya dipandang perlu untuk dievaluasi guna mengoptimalkan 

penggunaan sistem dalam proses pengelolaan informasi maupun pencarian 

informasi bibliografi. Dalam mengevaluasi sistem senayan ini, maka 

sangat dibutuhkan umpan balik dari penggunanya (user) untuk dijadikan 

sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan sistem, karena pengguna 

merupakan orang yang dianggap paling mengetahui apakah sistem berjalan 

seperti yang diharapkan atau tidak. Kepuasan pengguna umumnya 
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dianggap sebagai salah satu ukuran paling penting dari keberhasilan sistem 

informasi. 

Ada banyak model yang dikembangkan oleh para peneliti untuk 

mengukur penerimaan sistem informasi oleh pengguna, salah satunya 

adalah model End-User Computing Satisfaction (EUCS). Model 

pengukuran ini dikembangkan oleh Doll dan Torkzadeh pada tahun 1988. 

Model EUCS digunakan untuk mengukur kepuasan pemakai terhadap 

sistem informasi. Sistem informasi suatu organisasi dapat diandalkan 

apabila memiliki kualitas yang baik dan mampu memberikan kepuasan 

pada penggunanya. Dengan adanya kepuasan pemakai tersebut maka akan 

timbul penerimaan (acceptance) pada sistem informasi yang dipergunakan 

dalam organisasi tersebut. Kepuasan pemakai (user satisfaction) 

merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pengembangan sistem 

informasi. Doll dan Torkzadeh mengembangkan instrumen EUCS yang 

meliputi 5 komponen yaitu terdiri dari: Isi (content), Akurasi (accuracy), 

Bentuk (format), Kemudahan (ease) dan Ketepatan Waktu (timeliness) 

(Musliha Musman,et.al., 2014: 21) 

Dengan menggunakan model EUCS tersebut maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Penerimaan Senayan Library 

Management Sistem (SLiMS) di Perpustakaan Sekolah Wilayah Kota 

Surabaya”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka 

penulis dapat merumuskan masalah, yaitu bagaimana penerimaan Senayan 

Library Management Sistem (SLiMS) di perpustakaan sekolah  wilayah 

Kota Surabaya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang penerimaan 

Senayan Library Management Sistem (SLiMS) di perpustakaan sekolah 
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wilayah kota Surabaya berdasarkan model End-User Computing 

Satisfaction (EUCS). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diberikan oleh penelitian ini adalah : 

1.  Manfaat praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

kondisi yang sesungguhnya mengenai penerimaan Senayan Library 

Management Sistem di perpustakaan sekolah, sehingga  hasil dari 

penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk lebih memahami 

aspek keperilakuan dari pemakai yang berguna untuk pembenahan 

sistem SliMS di masa yang akan datang sehingga mampu memberikan 

kepuasan kepada para pengguna, khususnya pustakawan sebagai 

pengelola perpustakaan.  

2.  Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan penelitian di bidang ilmu informasi dan 

perpustakaan, khususnya yang menekankan pada kajian penerimaan 

sistem informasi. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

(Lucas 1987 dalam Wahyudi & Subando 1994) mengartikan 

sistem sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, 

atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling 

bergantung satu sama lain dan terpadu. Sedangkan Indrajit 

mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari komponen-komponen 

yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya (Indrajit, 

2000:2). Sedangkan Zwass menyatakan sistem adalah merupakan 

suatu hal yang saling terkait satu sama lain untuk mencapai sebuah 

tujuan yang sama (Zwass. 1997:679). 
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Istilah informasi, menurut Davis adalah data yang telah 

diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan 

bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang 

(Davis, 1988:28). Sedangkan menurut Zwass informasi adalah data 

yang mempunyai makna, artinya ketika sesuatu hal (data) tidak 

mempunyai makna maka belum dapat dikatakan sebagai sebuah 

informasi (Zwass,1997: 674). 

Istilah Sistem Informasi didefinisikan Oetomo sebagai 

kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang 

membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses 

dan menyimpan serta mendistribusikan informasi (Oetomo, 2002:11). 

Definisi ini menggambarkan adanya interaksi diantara 

elemen yang sistematis dan teratur untuk menciptakan dan 

membentuk aliran informasi yang mendukung pembuatan keputusan 

dan melakukan control terhadap jalannya organisasi (perpustakaan). 

Sedangkan Indrajit mendefinisikan sistem informasi sebagai suatu 

kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau 

organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan 

pengaliran informasi (Indrajit,2000: 3). 

Sistem informasi juga sering didefinisikan sebagai sistem 

informasi manajemen. Davis mengatakan bahwa istilah sistem 

informasi manajemen sendiri belum ada kesepakatan, beberapa 

penulis bahkan memilih istilah sistem pengolahan informasi, sistem 

informasi/keputusan, atau sekedar sistem informasi sehubungan 

dengan sistem pengolahan informasi berdasarkan komputer yang 

dirancang untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan 

keputusan sebuah organisasi. Davis memilih memakai istilah sistem 

informasi manajemen dengan mendefinisikan sebagai sebuah sistem 

manusia/mesin yang terpadu (integrated), untuk menyajikan 

informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan 

pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. 
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Dari definisi tersebut terlihat bahwa sistem informasi 

merupakan sebuah rangkaian komponen sistem (sub sistem) yang 

disusun dan dirancang untuk mengumpulkan, menyebarkan, 

menyimpan dan memproses data agar informasi dapat diberikan 

untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan.  

Selanjutnya, dalam penyusunan sistem informasi ini terdapat 

beberapa  faktor yang perlu diingat dan diperhatikan. Faktor-faktor 

tersebut merupakan hal di luar sistem, namun untuk menentukan 

keberhasilan sistem tersebut. Menurut Jogiyanto faktor-faktor ini 

adalah perilaku manusia dalam organisasi. Faktor perilaku manusia 

yang terlibat dalam penggunaan sistem informasi selalu memerlukan 

perhatian khusus agar diperoleh pengembangan sistem yang efisien. 

Banyak perancangan sistem dan peralatan sistem yang dijual tidak 

berjalan dan tidak bermanfaat karena tidak memperhatikan dan 

mempertimbangkan faktor perilaku manusia. 

 

1.5.2 Pengembangan Sistem Informasi 

Faktor manusia sebagai pemakai sistem informasi sangat 

menentukan keberhasilan penerapan sistem informasi. Dalam 

merancang sistem baru yang akan diterapkan, sebaiknya sistem 

tersebut adalah sistem yang dapat diterima oleh semua pengguna 

yang akan mempergunakannya. Dengan demikian dalam 

pengembangan sistem informasi, perancang harus memasukan 

dimensi-dimensi kesesuaian penerimaan teknologi informasi oleh 

penggunanya, untuk mengurangi sekecil mungkin hambatan yang 

ada antara manusia dengan sistem informasi yang dikembangkan. 

Pengembangan sistem adalah proses memodifikasi atau 

mengubah bagian atau keseluruhan sistem informasi. Setiap proyek 

pengembangan sistem informasi akan melalui siklus hidup 

pengembangan sistem atau lebih dikenal sebagai Sistem 

Development Life Cycle (SDLC). SDLC menggambarkan bagaimana 
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pengembangan sistem informasi yang dimulai sejak konsep sampai 

di implementasikannya sistem ke dalam proses operasi rutin. 

Menurut Wilkinson, secara umum ada enam tahap dalam 

pengembangan sistem informasi yaitu meliputi: perencanaan sistem 

(sistem planning), analisis sistem (sistem analysis), perancangan 

sistem (sistem design), seleksi sistem (sistem selection), penerapan 

sistem (sistem implementation) dan operasional sistem (sistem 

operational). Namun seringkali yang dilupakan adalah tahap terakhir 

yaitu tahap operasional (Wilkinson 2000 dalam Charlesto 2006:19). 

Dalam tahap ini sistem diintegrasikan ke dalam organisasi dan 

dilakukan monitoring serta perbaikan secara terus menerus. Dalam 

tahap ini biasanya dilakukan evaluasi untuk melihat kendala dan 

masalah yang ada dalam operasional sistem secara rutin, kemudian 

dilakukan perbaikan untuk mengatasi masalah yang ada dalam 

sistem tersebut.  

Dalam tahap evaluasi ini dapat dilakukan pada saat sistem 

sedang berjalan atau setelah periode operasional program selesai 

dilakukan dan telah menghasilkan output yang diperlukan. Hasil dari 

evaluasi ini adalah rekomendasi tentang kekurangan-kekurangan 

sistem yang telah berjalan. Salah satu bentuk evaluasi dalam tahap 

operasional ini adalah menilai kepuasan pemakai sistem dan 

dirasakan apakah perlu adanya perbaikan atau penggantian sistem 

yang ada. 

 

1.5.3 Penerimaan Pengguna (User Acceptance) dengan Kepuasan 

Pengguna (User Satisfaction) 

Acceptance (penerimaan) bisa didefinisikan sebagai 

penggunaan teknologi para pekerja, sebagai cara hidup mereka dan 

studi-studi dalam bidang sistem informasi untuk menilai penerimaan 

penggunanya dengan cara-cara : frekuensi atau sistem komputer 

yang digunakan, durasi waktu penggunaan dan jumlah penggunaan 
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aplikasi komputer yang berbeda (Schillewaert, et. al. dalam Suhartini 

& Handayani, 2009:4). Sedangkan, user acceptance  merupakan  

sebuah keinginan dari sebuah grup user dalam memanfaatkan 

teknologi informasi (TI) yang didesain untuk membantu pekerjaan 

mereka (Nasir, 2013:38). Kurangnya user acceptance maka akan 

sangat berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi teknologi 

informasi. Karena itu user acceptance harus dipandang sebagai 

faktor internal yang akan menentukan sukses atau tidaknya 

penggunaan teknologi informasi. 

Menurut Ketut Budiartha, terdapat beberapa kategori dalam 

menilai sikap pengguna untuk menerima sistem, diantaranya yaitu: 

kemauan untuk menggunakan sistem, kemauan untuk menggunakan 

informasi dan kemauan untuk tidak merubah rancangan sistem 

informasi. Kemauan untuk menggunakan sistem ditunjukkan dengan 

sikap positif pengguna yaitu mau mempelajari cara kerja sistem, 

memahami kandungan dan format informasi yang dihasilkan sistem.  

Kemauan pengguna untuk menggunakan informasi ditunjukkan 

dengan sikap untuk menggunakan informasi tersebut dalam 

pengambilan keputusan manajemen. Dan kemauan untuk tidak 

merubah rancangan sistem ditandai dengan sikap menerima cara 

kerja sistem, cara menangani input, aliran dokumen, format, dan 

kandungan informasi (Budhiartha, 2007:38). 

Para peneliti lain juga menemukan beberapa indikator untuk 

menjelaskan penerimaan teknologi informasi (information 

technology acceptance). Menurut Al Gahtani terdapat dua indikator 

yang paling dapat diterima adalah kepuasan pengguna (user 

satisfaction) dan penggunaan sistem (sistem usage). Dalam 

penelitian ini kepuasan pengguna (user satisfaction) menjadi 

indikator utama dalam penerimaan sistem. Tingkat kepuasan 

pengguna dapat diukur berdasarkan beberapa karakteristik, antara 

lain hubungan antara staf TI dengan pemakai, kemudahan (ease of 
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use) dan manfaat (usefulness) penggunaan sistem, informasi yang 

disajikan dan cara kerja sistem (Al-Ghatani, dalam Charlesto, 

2006:27). 

Kepuasan pengguna didefinisikan sebagai keselarasan antara 

harapan seseorang dengan hasil yang diperoleh dari sistem yang 

dikembangkan. Kepuasan pengguna merupakan faktor utama yang 

menentukan keberhasilan sistem informasi. Kepuasan pengguna 

masih dapat ditingkatkan jika diawali dengan proses penerimaan atas 

sistem yang dikembangkan. Menerima sistem berarti seluruh target 

yang disampaikan oleh pengguna selama tahap pengembangan 

sistem telah tercapai dan sistem mampu menyediakan semua 

keinginan pengguna.  

Nelson dan Cheney menyatakan bahwa ada hubungan antara 

penerimaan atas sistem informasi yang dilambangkan dengan 

keinginan untuk memanfaatkan output sistem informasi dalam 

pengambilan keputusan, hasil menunjukkan korelasi yang positif 

signifikan dengan kepuasan pengguna akhir. Sebelum pengguna 

merasakan puas atas sistem informasi yang dikembangkan, maka 

perlu diawali dengan sikap menerima sistem informasi yang 

dikembangkan (Nelson&Cheney,1987:557).  

Beberapa peneliti telah mengidentifikasi beberapa indikator 

yang menunjukkan penerimaan pengolahan dengan komputer pribadi. 

Pengukuran yang paling banyak digunakan pada perusahaan kecil 

atas penerimaan pengolahan dengan komputer pribadi adalah 

kepuasan pengguna dan kegunaan sistem (Igbaria et.al.,1997). 

Kegunaan sistem lebih mengarah pada faktor teknik, sedangkan 

kepuasan pengguna pada perilaku pengguna. 

Penerimaan sistem menekankan pada dua indikator yang 

menunjukkan tinggi rendahnya penerimaan pengguna. Kedua 

indikator tersebut adalah perceived usefulness dan perceived ease of 

use. Kegunaan yang dirasakan diartikan sebagai tingkatan yang 
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menunjukkan seseorang percaya bahwa dengan memanfaatkan 

sistem secara perorangan dapat meningkatkan kinerja pekerjaan dan 

dapat meningkatkan nilai dari hasil pekerjaannya. Kemudahan 

penggunaan yang dirasakan mengacu pada keadaan yang 

menunjukkan pada kepercayaan seseorang bahwa dengan 

menggunakan sistem secara pribadi tidak menyulitkan. Igbaria 

et.al.,(1997:296) menyimpulkan semakin tinggi manfaat yang 

dirasakan dan semakin mudah pemanfaatan sistem, maka 

penerimaan sistem akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya 

penerimaan atas sistem maka kepuasan pengguna juga akan 

meningkat. 

 

1.5.4 End User Computing Satisfaction (EUCS) 

Adanya penggunaan komputer di berbagai bidang 

menyebabkan terjadinya perubahan, sehingga menimbulkan 

fenomena baru yang kemudian dikenal dengan istilah End User 

Computing (EUC). End User adalah orang-orang yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang berbasis komputer tetapi hanya 

sebagai konsumen atau pemakai, sedangkan yang dimaksud dengan 

End User Computing adalah pemanfaatan komputer oleh pemakai 

akhir. Pemakai akhir fungsional melakukan aktivitas pemprosesan 

informasinya dengan perangkat keras, perangkat lunak dan sumber 

daya profesional yang terdapat dalam organisasi. Apabila End User 

dikaitkan dengan topik kajian penulis, maka yang menjadi pemakai 

akhir (End User) adalah pegawai perpustakaan atau pustakawan. 

Karena pustakawan merupakan salah satu pengguna yang aktif 

dalam melakukan operasionalisasi sistem untuk membantu tugas 

kerjanya. Selain itu, pustakawan juga merupakan salah satu 

komponen sistem informasi yaitu brainware. Atas dasar itu, maka 

penulis menyimpulkan bahwa pustakawan sebagai pengguna sistem 

(dalam konteks penelitian ini) dapat disebut sebagai end user, karena 
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dalam hal ini pustakawan yang bertindak sebagai admin dari sistem 

informasi perpustakaan.  

Sedangkan untuk istilah End User Computing Satisfaction, 

Doll dan Torkzadeh mendefinisikan end-user satisfaction sebagai 

sebuah sikap afektif terhadap aplikasi komputer tertentu oleh 

seseorang yang berinteraksi dengan aplikasi secara langsung (Doll, 

W.J. & Torkzadeh, 1988:261). Sedangkan definisi lain dari end user 

computing satisfaction merupakan sebuah bentuk evaluasi secara 

keseluruhan dari para pengguna sistem informasi yang berdasarkan 

pengalaman mereka dalam menggunakan sistem tersebut.  

Metode untuk mengukur tingkat kepuasan ini merupakan 

salah satu bentuk evaluasi terhadap sistem informasi. Sistem 

informasi suatu organisasi dapat diandalkan apabila memiliki 

kualitas yang baik dan mampu memberikan kepuasan pada 

penggunanya. Dengan adanya kepuasan pengguna tersebut maka 

akan timbul penerimaan (acceptance) pada sistem informasi yang 

dipergunakan dalam organisasi tersebut. Kepuasan pemakai (User 

Satisfaction) merupakan salah satu indikator dari keberhasilan 

pengembangan sistem informasi. Kepuasan pemakai juga merupakan 

salah satu indikator penting dalam model End User Computing 

Satisfaction (EUCS). Model ini dikembangkan oleh Doll & 

Torkzadeh (1988) mengggunakan survey terhadap 618 responden 

untuk meneliti mengenai user satisfaction dengan memodifikasi 

instrumen dan faktor analisis. Penelitiannya menghasilkan 12 item 

instrumen pengukuran user satisfaction atas kualitas sistem dan 

informasi yang didapatkan dari pemakai akhir sistem informasi. Dua 

belas item yang dihasilkan tersebut, terbagi dalam lima komponen 

yaitu content, accuracy, format, ease of use, dan timeliness. Doll dan 

Torkzadeh (1988) telah membuktikan validitas dan realibilitas dari 

instrumen-instrumen ini. Berikut adalah penjelasan dari tiap dimensi 
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ukuran dengan metode End-User Computing Satisfaction menurut 

Doll & Torkzadeh : 

1. Dimensi Content yaitu mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari 

sisi isi dari suatu sistem. Isi dari sistem biasanya berupa fungsi 

dan modul yang digunakan oleh pengguna sistem dan juga 

informasi yang dihasilkan oleh sistem. Semakin lengkap modul 

dan sistem yang informatif, maka tingkat kepuasan dari pengguna 

akan semakin tinggi. 

2. Dimensi Accuracy yaitu kepuasan pengguna dari sisi keakuratan 

data ketika sistem menerima input kemudian mengolahnya 

menjadi informasi.  

3. Dimensi Format yaitu mengukur kepuasan pengguna dari sisi 

tampilan dan estetika antamuka sistem dari program aplikasi itu 

sendiri. Sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh 

terhadap tingkat efektifitas dari pengguna. 

4. Dimensi Ease Of Use yaitu kepuasan pengguna dari sisi 

kemudahan pengguna atau user friendly dalam menggunakan 

sistem seperti proses memasukan data, mengolah data dan 

mencari informasi yang dibutuhkan. 

5. Dimensi Timeliness yaitu mengukur kepuasan pengguna dari sisi 

ketepatan waktu sistem dalam menyajikan atau menyediakan data 

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Sistem yang tepat 

waktu dapat dikategorikan sebagai sistem realtime, berarti setiap 

permintaan atau input yang dilakukan oleh pengguna akan 

langsung diproses dan output akan ditampilkan secara cepat tanpa 

harus menunggu lama. 

           Dari kelima dimensi tersebut, dimensi-dimensi ini dianggap 

komprehensif karena mereka mengumpulkan item item kuesioner 

dari penelitian-penelitian sebelumnya dan menambahkan item-item 

mengenai kemudahan penggunaan (ease of use) karena sebelumnya  
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yang ada pada buku-buku teks. Definisi konseptual pada penelitian 

ini, sebagai berikut. 

1. Sistem Informasi 

Sistem informasi (information sistem) secara teknis dapat 

didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling 

berhubungan, mengumpulkan (atau mendapatkan), memproses, 

menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang 

pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. 

Sistem informasi pada perpustakaan merupakan sebuah rangkaian 

komponen sistem (sub sistem) yang disusun dan dirancang untuk 

mengumpulkan, menyebarkan, menyimpan dan memproses data 

agar informasi dapat diberikan untuk melakukan tindakan-

tindakan yang diperlukan dalam sebuah perpustakaan. Jadi jelas 

terlihat bahwa sistem informasi merupakan bentuk keterpaduan 

yang akan menghasilkan sebuah informasi yang digunakan untuk 

pengambilan tindakan selanjutnya dalam sebuah perpustakaan.  

 

2. Penerimaan Pengguna Terhadap Senayan Library 

Management Sistem (SLiMS) 

Penerimaan pengguna terhadap Senayan Library 

Management Sistem (SLiMS) merupakan suatu tindakan sadar 

yang dapat dijelaskan dan diprediksi oleh minat perilaku 

seseorang dalam menerima teknologi sistem informasi. 

Penerimaan oleh pengguna sering menjadi faktor penting dan 

menjadi fokus utama dari Sistem Informasi ( IS ). Bagi sebuah 

organisasi, sistem informasi berfungsi sebagai alat bantu untuk 

pencapaian tujuan organisasi melalui penyediaan informasi. 

Penerimaan oleh pengguna dalam pelaksanaannya dapat 

menentukan keberhasilan atau kegagalan produk dari teknologi 

informasi (Saleh Alwahaishi, 2013:1). Namun untuk kesuksesan 

sebuah sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh bagaimana 
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sistem dapat memproses masukan dan menghasilkan informasi 

dengan baik, tetapi juga bagaimana pengguna mau menerima dan 

menggunakannya, sehingga mampu mencapai tujuan organisasi.  

Dalam menilai penerimaan sistem informasi terdapat beberapa 

model yang telah dibangun untuk menganalisa dan memahami 

faktor-faktor diterimanya penggunaan teknologi informasi, salah 

satunya yakni model yang dikembangkan oleh Doll dan 

Torkzadeh. Dimana, model ini menekankan pada kepuasan 

(satisfaction) pengguna akhir terhadap aspek teknologi. Penilaian 

kepuasan tersebut dilihat dari 5 buah perspektif yakni, isi 

(content), keakuratan (accuracy), bentuk (format), kemudahan 

pengunaan (ease of use), dan waktu (timeliness).  

2.1 Content 

Dalam penelitian ini konten yang dimaksud adalah isi dari 

sistem SLiMS yang termasuk modul dari sistem untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna. Konten tersebut dapat 

dikatakan efektif apabila telah memenuhi kebutuhan 

pengguna dan itu harus mencakup informasi yang cukup, 

memenuhi kebutuhan pengguna, tepat, bermanfaat dan jelas 

dari perspektif pengguna. Dengan begitu pengguna akan 

merasa puas terhadap sistem yang diterapkan. Yang termasuk 

kedalam konten yakni biasanya modul yang ada di dalam 

sistem seperti OPAC, bibliografi, sirkulasi, membership, 

reporting dan lain sebagainya.  

2.2 Accuracy 

Dalam penelitian ini akurasi diartikan sejauh mana sistem 

SLiMS bebas dari kesalahan. Artinya sistem yang akurat 

yaitu sistem yang jarang atau tidak pernah untuk 

menunjukkan bahwa informasi yang dihasilkan adalah salah. 

Karena akurasi data cukup penting dalam membuat 

keputusan yang tepat. Jika data asli tidak benar maka hal ini 
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akan mengarah ke keputusan yang salah. Dengan demikian, 

hal ini membuktikan bahwa akurasi tampaknya penentu 

penting pada kepuasan pengguna akhir terhadap sistem yang 

diterapkan. 

2.3 Format 

Dalam penelitian ini format diartikan sebagai suatu tampilan 

dari sistem SLiMS yang secara langsung berhadapan dengan 

pengguna akhir. Tampilan merupakan faktor penting untuk 

kepuasan internal bagi pengguna akhir dalam memfasilitasi 

interaksi mereka dengan orang lain. Oleh sebab itu, sebuah 

sistem yang baik harus mampu memberikan informasi dalam 

format yang diinginkan oleh pengguna. Karena format 

penyajian informasi mempengaruhi cara pengguna dalam 

memperoleh dan memproses informasi.  

2.4 Ease of Use 

Dalam penelitian ini definisi kemudahan penggunaan yaitu 

user friendly artinya pengguna bebas dari kesulitan ketika 

pengguna sedang mengoperasikan sistem SliMS seperti 

proses memasukan data, mengolah data dan mencari 

informasi yang dibutuhkan, sehingga mereka perlu sedikit 

usaha untuk mempelajari dan kemudian menggunakannya.  

Dengan begitu, dimensi kemudahan penggunaan merupakan 

faktor penting untuk keberhasilan sistem informasi. 

2.5 Timeliness 

Dalam penelitian ini ketepatan waktu diartikan sebagai 

kecepatan dari sebuah sistem SLiMS dalam menanggapi 

pengguna saat melakukan pencarian data maupun informasi 

yang dibutuhkan oleh pengguna. Ketepatan waktu dalam 

instrumen menunjukkan kemampuan pengguna untuk 

mengakses dan menerima sistem informasi up-to-date secara 

cepat. 
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1.6.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan batasan pengertian tentang 

variabel yang akan diteliti yang didalamnya sudah mencerminkan 

indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel 

yang bersangkutan. Beberapa variabel yang bisa digunakan untuk 

mengukur  penerimaan pengguna pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Isi (Content)  

Variabel content digunakan untuk mengukur informasi dan 

tampilan yang tersedia dalam sistem , Indikator dari content 

untuk menilai sistem antara lain meliputi:  

(1) Relevansi  

Adanya pengukuran relevansi bisa dilihat dari: a. 

informasi-informasi yang tersedia di sistem senayan 

berhubungan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna b. 

sistem menyediakan informasi yang tepat. 

(2) Kelengkapan  

Adanya pengukuran kelengkapan bisa dilihat dari: a. 

semua informasi yang dibutuhkan tersedia di sistem 

senayan b. sistem memberikan informasi yang memadai. 

(3) Manfaat  

Adanya pengukuran manfaat bisa dilihat dari: a. 

informasi yang tersedia di sistem senayan mendukung 

dan bermanfaat b. isi informasi dari sistem dapat 

memenuhi kebutuhan pengguna. 

(4) Output  

Adanya pengukuran output bisa dilihat dari a. sistem 

memberikan laporan –laporan  yang lengkap sesuai 

kebutuhan pengguna. 

2. Akurasi (Accuracy) 
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Variabel accuracy digunakan untuk mengukur akurasi atau 

kesesuaian informasi dengan data yang dibutuhkan pengguna 

pada sistem , indikator dari akurasi pada sistem  antara lain 

meliputi:  

(1) Terpercaya 

Adanya pengukuran terpercaya bisa dilihat dari: a. 

informasi yang tersedia di sistem senayan terpercaya dan 

dapat diandalkan. 

(2) Akurat 

Adanya pengukuran akurat bisa dilihat dari: a. informasi 

yang tersedia di sistem senayan bebas dari kesalahan b. 

keakuratan dalam menghasilkan informasi yang 

dibutuhkan pengguna c. akurasi sistem sesuai dengan 

harapan pengguna. 

3. Bentuk (Format) 

Variabel format digunakan untuk mengukur tampilan dan 

penataan informasi pada sistem yang berpengaruh pada 

pengguna sistem pada saat penelusuran, Indikator dari format 

untuk menilai sistem antara lain meliputi :  

(1) output yang disajikan sistem dalam format yang berguna, 

(2) informasi yang ditampilkan dalam format yang jelas, (3) 

ukuran teks yang digunakan dalam sistem senayan, (4) variasi 

warna yang digunakan dalam sistem senayan. 

4. Kemudahan penggunaan (Ease of Use) 

Variabel ease of use digunakan untuk mengukur kemudahan 

penggunaan dari sistem, indikator dari kemudahan 

penggunaan sistem antara lain meliputi:  

(1) kemudahan yang dirasakan pengguna saat sistem 

digunakan mulai dari proses pemasukan data, mengolah data, 

dan mencari informasi yang dibutuhkan (2) sistem user 
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friendly dan mudah diingat (3) alokasi waktu untuk mahir 

menggunakan sistem senayan. 

5. Ketepatan waktu (Timeliness) 

Variabel timelines digunakan untuk mengukur ketepatan 

waktu dari suatu informasi yang diberikan oleh sistem, 

indikator dari ketepatan waktu pada sistem  antara lain 

meliputi :  

(1) kecepatan dan ketepatan yang diberikan saat pengguna 

menjalankan sistem, (2) kecepatan sistem menampilkan 

sesuatu di layar. 

Dengan mengacu pada dimensi-dimensi tersebut, peneliti 

membuat instrumen-instrumen pertanyaan dalam kuisioner yang 

nanti hasilnya akan mengarah pada tingkat kepuasan yang 

selanjutnya dapat diketahui tingkat penerimaan penggunaan 

Senayan Libarary Management Sistem di kalangan pengguna 

perpustakaan sekolah. 

1.7 Metodologi Penelitian 

1.7.1 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah untuk menggambarkan mengenai 

penerimaan Senayan Library Management Sistem (SLiMS) di 

perpustakaan sekolah wilayah kota Surabaya berdasarkan model 

End-User Computing Satisfaction (EUCS) antara lain dilihat dari isi 

(content), akurasi (accuracy), bentuk (format), kemudahan (ease) 

dan ketepatan waktu (timeliness). 

 

1.7.2 Tipe Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu 

metode penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu 

fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Pada umumnya 
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penelitian deskriptif digunakan untuk membuat penelitian terhadap 

suatu kondisi dan penyelenggaraan suatu program di masa sekarang, 

kemudian hasilnya digunakan untuk menyusun perencanaan 

perbaikan program tersebut (Suyanto,Bagong&Sutinah, 2011). 

Dalam penelitian ini menjelaskan suatu fenomena yang akan diteliti 

oleh peneliti dan berupaya mengidentifikasi variabel yang 

menggambarkan penerimaan sistem SLiMS di perpustakaan sekolah. 

 

1.7.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan sekolah di wilayah Kota 

Surabaya. Pemilihan Kota Surabaya menjadi wilayah penelitian 

adalah karena Kota Surabaya merupakan kota metropolitan yang 

kemungkinan besar telah menyadari akan pentingnya penerapan 

teknologi berupa sistem informasi dalam kegiatan mengelola 

perpustakaan. Selain itu alasan dari pemilihan perpustakaan sekolah 

karena sistem ini mudah digunakan sehingga sangat cocok untuk 

karakter pengguna perpustakaan sekolah yang pada umumnya tidak 

memiliki latar belakang perpustakaan, sehingga kemungkinan besar 

akan menggunakan sistem SLiMS untuk membantu pekerjaannya. 

 

1.7.4 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2002:55). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pengguna dari sistem SLiMS pada perpustakaan sekolah di 

Kota Surabaya. Kriteria itu dipilih karena sistem senayan didesain 

untuk memenuhi kebutuhan skala menengah maupun besar sehingga 

dirasa cocok untuk perpustakaan sekolah yang memiliki koleksi dan 

anggota banyak. Dan yang termasuk pengguna dari sistem SLiMS 

ini adalah pustakawan. Karena pustakawan merupakan salah satu 
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pengguna yang aktif dalam melakukan operasionalisasi sistem untuk 

membantu tugas kerjanya. Sehingga pustakawan digunakan sebagai 

responden dan sumber informasi penelitian.  

 

1.7.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2002:56). Teknik sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut 

Sugiyono dalam purposive sampling , penunjukkan sampel 

didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan dengan ciri – ciri atau 

sifat – sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun yang 

menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan sampel pada 

penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

 Pertama, yaitu pustakawan atau petugas perpustakaan yang 

sedang menggunakan sistem senayan sebagai system otomasi 

mereka untuk manajemen perpustakaan dimana tempat ia 

bekerja.  

 Kedua, yaitu pustakawan atau petugas perpustakaan yang 

memakai sistem senayan minimal lama pemakaian 1 tahun.   

Sedangkan untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan formula lemeshow, karena dalam penelitian 

ini, jumlah populasinya tidak diketahui, sehingga penentuan ukuran 

sampel dari populasi menggunakan teori yang dikembangkan dari 

Lemeshow (Lemeshow,Stanley, 1997:2), dengan rumus sebagai berikut: 

 

n = Z2  x  P (1 - P) =    Z2α x P.Q 

         d2   d2 

 

Keterangan : 

n = jumlah sampel minimal yang diperlukan 
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z = skor z ( taraf kepercayaan ) 

p = proporsi atau presentase pengguna dari sistem senayan di 

perpustakaan 

q = (1-P) proporsi atau presentase pengguna yang tidak 

menggunakan sistem senayan   di perpustakaan 

d = alpha (0,10) atau sampling error  = 10% 

 

Berdasarkan rumus diatas maka terlebih dahulu harus diketahui 

persentase pengguna dari sistem senayan di perpustakaan dan 

pengguna yang tidak menggunakan sistem senayan. Berdasarkan 

hasil survey pendahuluan melalui wawancara ke beberapa 

perpustakaan sekolah didapatkan hasil yakni perpustakaan yang 

menggunakan sistem senayan sebanyak 30 sekolah dari total 100 

sekolah yang disurvei atau sekitar 30% dan sisanya yaitu 70 sekolah 

atau sekitar 70% yang menyatakan tidak menggunakan sistem 

senayan di perpustakaan. Dari hasil tersebut dapat diketahui jumlah 

p dan q yaitu, p=0,3 dan q=0,7. Untuk taraf signifikan yang 

digunakan adalah 10%  atau 0,1 dan nilai Z (10%) dapat diketahui 

dari grafik distribusi normal yaitu sebesar 1,645. Berdasarkan data 

diatas maka jumlah sampel adalah sebagai berikut: 

 

n = 1,6452 x 0,3 x 0,7  

         0,01 

      = 0,56826525 

          0,01 

      =  56,82  

Kemudian jumlah sampel dalam penelitian  ini dibulatkan menjadi 

60 responden,  dimana SD 17 responden, SMP 22 responden dan , 

SMA 21 responden. 
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1.7.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagai sumber, dan berbagai cara. Jika dilihat dari sudut setting-

nya, maka data dapat dikumpulkan dalam setting yang alamiah 

seperti pada laboratorium dengan metode eksperimen, ataupun 

dirumah dengan berbagai responden yang ada, pada sebuah diskusi, 

dsb. Bila dilihat dari sumbernya maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer maupun sumber yang bersifat sekunder. 

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung 

memberikan data kepada peneliti selaku pengumpul data, sedangkan 

sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data ke peneliti sebagai pengumpul data, misalnya 

lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono,  2010:137).   

Dalam penelitian ini akan dilakukan beberapa cara untuk 

pengumpulan data hingga kebutuhan – kebutuhan akan informasi 

dalam penelitian ini terpenuhi dan menghasilkan suatu kesimpulan . 

1. Pengumpulan Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

penyebaran kuesioner. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Dipilihnya kuisioner sebagai alat bantu pengumpulan informasi 

dalam penelitian ini karena dengan kuisioner peneliti dapat 

mengetahui gambaran penerimaan senayan library management 

sistem di perpustakaan sekolah. Dalam instrument berupa lembar 

pertanyaan tertutup yaitu dengan skala jawaban. Skala ini 

meliputi tingkat pilihan, karena itu skala pengukurannya adalah 

Skala Likert. Menurut (Sugiyono, 2010), skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang fenomena sosial. 
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Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan 

secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai 

variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan 

diukur akan dijabarkan menjadi indicator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan 

skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negetif, yang dapat berupa kata-kata antara lain : sangat setuju 

sekali, sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Untuk mempermudah menganalisis maka jawaban tersebut 

diberikan skor, sebagai berikut.  

-   Sangat setuju sekali/memuaskan/sangat positif diberi skor    5 

- Sangat setuju/ bagus/ positif diberi skor          4 

- Setuju/ cukup bagus/ netral diberi skor          3 

- Tidak setuju/ cukup buruk/ negative diberi skor         2 

- Sangat tidak setuju/ sangat buruk  diberi skor         1 

2. Pengumpulan Data Sekunder 

a. Studi Kepustakaan 

Untuk melengkapi data maka diperlukan literatur - literatur 

yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, yaitu hasil 

penelitian sebelumnya, pendekatan teoritis, konsep dan 

sejarah mengenai permasalahan yang dibahas. Selain itu 

dilakukan pencatatan yang berkaitan dengan ciri-ciri 

mengenai subjek penelitian. 

b. Observasi 

Menurut Sutrisno dalam (Sugiyono, 2010), mendefinisikan 

observasi sebagai suatu proses yang kompleks, yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara 

yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi 
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non partisipan dimana peneliti tidak terlibat tetapi hanya 

sebagai pengamat independen. 

c. Wawancara (Interview) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi mendalam terhadap 

suatu permasalahan dengan jumlah responden kecil. Teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan pada laporan tentang diri 

sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan 

atau keyakinan pribadi. 

 

1.7.7 Metode pengukuran variabel 

Menurut Sugiyono, jawaban setiap item instrumen mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 2010:93), 

yang dapat berupa kata-kata antara lain: sangat setuju sekali, sangat 

setuju, setuju , tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

Maka untuk menentukan kategori jawaban apakah tergolong sangat 

tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah maka terlebih 

dahulu menentukan kelas intervalnya. Berdasarkan jawaban 

responden, maka dapat ditentukan kelas interval sebagai berikut. 

 

Skor Tertinggi – Skor Terendah 

  

        Banyaknya Kategori 

 

          Maka diperoleh: 

 

            5 - 1  = 0,8 

     5 

Sehingga dapat diketahui kategori jawaban responden masing- 

masing variabel, yaitu: 
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-Skor untuk kategori sangat tinggi = (4,6 – 5) 

-Skor untuk kategori tinggi  = (3,7 – 4,5) 

-Skor untuk kategori sedang  = (2,8 – 3,6) 

-Skor untuk kategori rendah  = (1,9 – 2,7) 

-Skor untuk kategori sangat rendah = (1 – 1,8) 

Untuk menentukan kategori skor jawaban responden apakah sangat 

tinggi, tinggi, sedang, rendah atau sangat rendah maka dapat 

dilakukan penjumlahan skor dari variabel yang akan ditentukan rata-

ratanya dengan membagi jumlah pertanyaannya. Dari hasil 

pembagian tersebut, maka akan dapat diketahui jawaban responden 

termasuk kedalam kategori yang sama. 

 

1.8 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1.8.1 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan proses penting, oleh karena itu 

harus dilakukan secara benar. Data yang dikumpulkan kemudian 

diolah, yang termasuk dalam kegiatan pengumpulan data ialah 

penghitungan frekuensi dan prosentase dari setiap jawaban 

kemudian memberikan penafsiran nilai prosentase nilai yang 

diperolehnya (Iqbal Hasan, 2003:33). Adapun tahap pengolahan data 

dalam penelitian adalah meliputi: 

a.  Penyuntingan  

Merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti 

selesai menghimpun data dilapangan. Kegiatan ini dilakukan 

dikarenakan pada kenyataan terdapat data yang belum memenuhi 

target dari hasil yang sudah ditentukan oleh penulis, seperti 

kurang atau terlewatkannya pertanyaan atau pernyataan, tumpang 

tidih jawaban dan atau terlupakan. Sehingga peneliti perlu 

memeriksa satu persatu lembar instrument data penelitian, 

kemudian peneliti memeriksa poin-poin jawaban yang tersedia. 
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Setelah diperiksa kemudian dikelompokkan berdasarkan 

pembagiannya. 

b.  Pemberian Kode (Koding) 

 Pemberian koding dapat dilakukan dengan memberikan symbol 

atau kode tertentu atas setiap jawaban pertanyaan yang diberikan 

kepada responden. Pada pertanyaan tertutup, kode sudah bisa 

ditetapkan sejak pertanyaan dan jawaban tersusun, sedangkan 

pada pertanyaan terbuka peneliti harus terlebih dahulu membuat 

kategori-kategori, setelah itu masing-masing kategori jawaban 

diberi symbol atau kode. 

c. Penyusunan dan penghitungan data, penghitungan dilakukan 

dengan menggunakan alat bantu komputer. 

d. Tabulasi, data yang telah disusun dan dihitung selanjutnya 

disajikan dalam bentuk tabel. Pembuatan tabel tersebut dilakukan 

dengan cara tabulasi langsung. Karena data langsung 

dipindahkan dari kuesioner ke kerangka tabel yang telah 

disiapkan tanpa proses perantara lainnya. 

 

1.8.2 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses 

analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan dan menjelaskan 

temuan penelitian dilapangan dan menganalisanya dengan 

menggunakan konseptual yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan dari penelitian ini yang ingin menggambarkan 

fenomena yang terjadi di lapangan. Selain itu, peneliti juga 

menganalisis dengan teoritik, dimana data yang sudah diperoleh 

dari hasil penelitian dibandingkan atau dikaitkan dengan beberapa 

teori yang ada sesuai dengan pendapat para ahli atau temuan dari 

penelitian sebelumnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Sejarah Senayan Library Management System 

Senayan Library Management System atau yang lebih dikenal dengan 

nama Senayan atau SLiMS adalah sebuah software untuk manajemen 

perpustakaan yang bersifat gratis dan kode sumber terbuka (free and open 

source software atau FOSS yang dilisensikan di bawah GPL V3. Pada tahun 

2009, SLiMS mendapat penghargaan tingkat pertama dalam ajang INAICTA 

2009 untuk kategori open source. Senayan pertama kali di produksi oleh Pusat 

Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional. Lebih spesifik lagi 

kelahiran software ini diciptakan oleh Bapak Hendro Wicaksono, Bapak Arie 

Nugraha dan Bapak Wardiyono. Software  manajemen perpustakaan ini 

pertama kali dikembangkan pada bulan November tahun 2006 dan mulai di 

publikasikan pada tanggal 29 November 2007. 

Pada mulanya sebelum SLiMS ini diciptakan, pihak pengelola 

perpustakaan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta masih 

menggunakan software lain yakni Alice untuk kegiatan pengelolaan 

perpustakaan. Alice adalah perangkat lunak buatan Softlink sumbangan dari 

Pusat Kebudayaan Inggris, British Council. Kemudian seiring dengan 

berkembangnya waktu, pihak  pengelola perpustakaan tengah kebingungan 

karena program manajemen perpustakaan Alice telah habis masa pakainya. 

Dan Departemen tidak memiliki anggaran untuk memperpanjang masa pakai 

Alice. Selain itu, Alice adalah produk tidak bebas (proprietary) yang serba 

tertutup. Sehingga staf perpustakaan sulit  untuk mempelajari program 

tersebut. Dan bahkan Alice juga tidak dapat dipasang di server atau komputer 

lain, sehingga tidak dapat didistribusikan ke perpustakaan di lingkungan 

departemen tersebut. 
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Oleh sebab itu maka, Bapak Hendro selaku pengelola perpustakaan 

Departemen Pendidikan Nasional segera mengusulkan kepada bagian Pusat 

Informasi dan Hubungan Masyarakat, yang memayungi perpustakaan tersebut 

untuk membuat program baru sebagai pengganti Alice. 

Dengan berbagai pertimbangan tersebut maka dibuatlah sebuah 

perangkat lunak yang baru dengan memanfaatkan bahasa pemrograman PHP 

dan basis data MySQL. Kemudian perangkat lunak tersebut diberi nama 

Senayan, karena awalnya dikembangkan di perpustakaan yang berlokasi di 

kawasan Senayan dan nama itu dirasa cocok karena memiliki nilai pasar yang 

bagus dan mudah sekali untuk diingat, maka dari itu nama Senayan dijadikan 

nama resmi aplikasi sistem perpustakaan yang dikembangkan. Hingga saat ini 

banyak perpustakaan yang telah menggunakan perangkat lunak jenis ini untuk 

manajemen perpustakaannya 

Dan untuk mendukung pengembangan SLiMS kedepan, maka saat ini 

SLiMS memiliki komunitas pengembang yang tersebar di berbagai daerah 

yang tergabung dalam Senayan Developer Community (SDC). Dengan 

adanya komunitas tersebut maka sangatlah membantu bagi pengguna untuk 

saling berbagi informasi terkait dengan sistem Senayan.  

 

2.2 Gambaran Umum Senayan Library Management system di 

Perpustakaan Sekolah di Surabaya 

Senayan Library management system atau SLiMS adalah sebuah 

software yang berguna untuk membantu pekerjaan pustakawan dalam 

kegiatan  manajemen perpustakaan yang sifatnya gratis dan open source. 

Sehingga siapapun dapat mengembangkan system ini sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing pengguna. System ini memiliki fitur yang cukup 

lengkap dan masih terus aktif dikembangkan. System senayan ini sangat 

cocok digunakan bagi perpustakaan yang memiliki koleksi, anggota dan staf 
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banyak di lingkungan jaringan, baik itu jaringan lokal intranet maupun 

Internet. 

 Untuk saat ini, system senayan merupakan system yang sangat familiar 

dan banyak digunakan di perpustakaan, termasuk di perpustakaan sekolah. 

Perpustakaan sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya sudah cukup 

mengenal dengan keberadaan system senayan ini, walaupun terkadang masih 

ada beberapa sekolah yang masih belum pernah mendengar keberadaan 

system ini. Hal ini disebabkan karena mereka para pengelola perpustakaan 

sebagian besar adalah salah satu guru bidang studi tertentu yang mendapatkan 

tugas ganda antara memegang satu mata pelajaran dan juga mengurusi 

perpustakaan. Sehingga hal ini mengakibatkan seringkali perpustakaan tidak 

diurus secara profesional karena harus berbagi waktunya dengan mengajar. 

Dan berimbas pada terbengkelainya perpustakaan dengan kata lain (tidak 

terurus). Sehingga kebanyakan dari mereka petugas perpustakaan memilih 

untuk menggunakan system manual daripada menggunakan system otomasi.  

Namun ada juga beberapa perpustakaan sekolah yang sudah sadar 

terhadap penggunaan teknologi informasi untuk meringankan pekerjaan 

pustakawan supaya menjadi lebih efektif. Dan sudah cukup banyak 

perpustakaan sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya yang 

menggunakan system informasi dalam kegiatan pelayanan di perpustakaan. 

Mereka juga di bebaskan untuk memilih system informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka. Banyak sekali system informasi yang sudah beredar baik 

itu di dapat secara komersial maupun di dapat secara gratis. Saat ini system 

informasi yang seringkali banyak dijumpai di perpustakaan sekolah di Kota 

Surabaya yaitu seperti Athenium, SIPUS, SPIT, Linspro, Winnebego 

spectrum, Libsoft, properties, i-Spektra, Sispro, MIS, SITAKA, dan SLiMS. 

Dari sekian banyak system informasi yang sudah beredar di masyarakat, maka 

SLiMS merupakan salah satu system informasi yang menjadi objek penelitian 

dalam hal ini.  
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SLiMS sudah cukup banyak digunakan di perpustakaan sekolah di Kota 

Surabaya, baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama 

maupun sekolah menengah tingkat atas. Dan sekolah-sekolah yang 

menggunakan SLiMS di tingkat sekolah dasar di Kota Surabaya diantaranya 

yaitu SD AL-Falah, SD AL-Azhar kelapa gading, SDN Kalisari II, SD 

Khadijah, Merlion Internasional School, dan SD Mojo 1-2. Sedangkan di 

Sekolah Menengah Tingkat Pertama diantaranya yaitu SMPN 6, SMPN 23, 

SMPN 45, SMPN 30, SMP Khadijah, SMP Santa Maria, SMP Petra 5, SMP 

GIKI 1, SMP GIKI 2, SMP Stella Maris. Sedangkan di Sekolah Menengah 

Tingkat Atas diantarnya yaitu SMAN 20, SMAN 15, SMAN 17, SMAN 2, 

SMAN 19, SMAN 7, SMKN 1, SMA Trimurti, SMA Lukman Al Hakim, 

SMA Petra 3, SMA Petra 1, SMA Santa Maria, SMA Hendrikus, SMK 45. 

Dari sekian banyak sekolah yang sudah menggunakan system senayan 

mereka berpendapat bahwa system senayan ini mudah digunakan dan bisa 

didapat secara gratis melalui rekan mereka sendiri, alumni sekolahan tersebut, 

maupun dari instansi pemerintahan. Dan mereka yang mendapatkan aplikasi 

ini melalui intansi pemerintahan maka mereka akan mendapatkan pelatihan 

secara langsung dari para deveploper SLiMS yakni Bapak Hendro maupun 

Bapak Arie Nugroho supaya bisa mengoperasikannya secara mandiri. 

Sehingga mereka bisa langsung mahir dan kemudian menerapkan system ini 

di tempat mereka bekerja. Dan apabila mereka mendapatkannya dari rekan 

kerja atau para alumni mereka bisa belajar secara singkat di panduan materi 

yang bisa di dapat melalui internet, bahkan ada juga yang belajar secara 

otodidak.  

 

2.3 Fungsi Senayan Library Management System di Perpustakaan 

SLiMS merupakan suatu perangkat lunak yang berbasis web yang 

memiliki fungsi yakni untuk mempermudah kegiatan administrasi 

perpustakaan, seperti kegiatan pengolahan, peminjaman, pengembalian, 
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pemesanan koleksi, penyiangan, manajemen anggota, fasilitas pencetakan 

barcode, serta berbagai jenis laporan. Senayan juga dapat membantu pihak 

manajemen untuk membuat kebijakan pengadaan atau sebagai bahan 

pertimbangan untuk memutuskan suatu kebijakan bagi perpustakaan. 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan Senayan di 

Perpustakaan, antara lain yakni dapat mempercepat proses temu balik 

informasi ( information retrieval ), memperlancar proses pengolahan, 

pengadaan bahan pustaka, dan komunikasi antar perpustakaan, memudahkan 

pengolahan data perpustakaan, dan juga dapat  meningkatkan citra 

perpustakaan. 

 

2.4 Modul pada Senayan Library Management Systems 

Untuk mempermudah pekerjaan pustakawan maka sistem senayan dilengkapi 

dengan berbagai macam modul yang bisa digunakan dalam kegiatan 

manajemen perpustakaan. Adapun modul yang disediakan di sistem senayan 

antara lain: 

 OPAC 

Ketika pengguna pertama kali membuka atau mengoperasikan system 

senayan ini maka pengguna akan dibawa ke halaman depan perangkat 

lunak yang berfungsi sebagai online public acces catalog (OPAC) 

yang sama maknanya dengan katalog online. OPAC merupakan 

fasilitas yang disediakan untuk pengguna atau pengunjung 

perpustakaan dalam membantu proses pencarian sumber informasi di 

perpustakaan. Jadi pada intinya OPAC digunakan sebagai alat bantu 

bagi pengguna perpustakaan untuk menelusur koleksi yang dimiliki 

oleh perpustakaan tersebut. Didalam sistem senayan juga dilengkapi 

dengan mode penelusuran untuk yang sederhana (Simple Search) dan 
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 Serial Control 

Serial Control merupakan modul yang disediakan untuk melakukan 

kegiatan pengelolaan koleksi terbitan berkala. 

 Union Catalog Server 

Union Catalog Server merupakan fasilitas atau modul yang disediakan 

Senayan untuk membangun katalog induk antar pengguna Senayan. 

Katalog induk merupakan sarana untuk menyatukan atau 

menggabungkan katalog dari berbagai perpustakaan. Pengguna cukup 

mengunjungi satu pintu katalog yang disebut dengan portal katalog 

induk. Melalui portal inilah, kemudian pengguna dapat menelusuri 

katalog dari berbagai perpustakaan. Pemustaka cukup menelusuri 

informasi koleksi di portal katalog induk tersebut, dan dengan cepat 

mereka dapat menemukan koleksi yang diinginkannya beserta lokasi 

perpustakaan koleksi tersebut berada. Selain SLiMS sebagai sistem 

perpustakaan, komunitas SLiMS juga mengembangkan aplikasi 

katalog induk sebagai wadah untuk menggabungkan berbagai katalog 

perpustakaan yang menggunakan sistem otomasi yang sama yakni 

(SLiMS). Katalog induk ini dinamakan dengan Union Catalogue 

Server (UCS). Tampilannya (interface) di internet sering disebut 

dengan Portal Union Catalogue Server  (Portal UCS).  

 Member Area untuk melihat koleksi yang sedang dipinjam oleh 

anggota 

 Visitor Counter 

Visitor Counter merupakan fasilitas yang berfungsi sama dengan 

presensi. Dengan fasilitas ini pengelola perpustakaan dapat memantau 

jumlah pengunjung yang masuk kedalam perpustakaan. 
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 Senayan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman 

interpreter  

Senayan dibangun dengan menggunakan PHP sebagai bahasa 

pemrograman. PHP merupakan bahasa pemrograman interpreter yang 

memungkinkan untuk dimodifikasi. Dengan demikian maka 

perpustakaan memungkinkan memodifikasi Senayan sesuai dengan 

kebutuhan perpustakaan.  

 Senayan dikembangankan oleh sumber daya manusia lokal 

Senayan dikembangan oleh sumber daya manusia lokal, atau 

dikembangkan oleh SDM bangsa Indonesia. Kondisi ini memberikan 

keuntungan bagi perpustakaan dan pengguna Senayan. Keuntungan 

tersebut adalah Senayan sesuai dengan kebutuhan perpustakaan di 

Tanah Air dan pengguna Senayan dapat berkomunikasi dengan mudah 

dengan para pengembang Senayan jika mengalami masalah dalam 

pemanfaatan Senayan.  

 Instalasi Mudah dilakukan  

Sebagai perangkat lunak yang tergolong dalam jenis perangkat lunak 

berbasis web instalasi Senayan mudah dilakukan, baik itu untuk 

system operasi windows maupun system operasi linux. 

 Mampu berjalan di sistem operasi linux maupun windows 

Windows ataupun linux merupakan dua sistem operasi yang familiar 

digunakan oleh perpustakaan di Indonesia. Senayan mampu berjalan 

stabil di dua sistem operasi tersebut. Dengan demikian maka 

perpustakaan pengguna sistem operasi windows maupun linux tidak 

perlu khawatir tidak dapat menggunakan Senayan karena tidak mampu 

berjalan disalah satu sistem operasi.  

 Memiliki dokumentasi yang lengkap  
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Dokumentasi (modul dan manual) memiliki peranan penting dalam 

pengembangan sebuah perangkat lunak, termasuk free open source 

software . Eksistensi dokumentasi akan memudahkan pengguna atau 

calon pengguna dalam mempelajari sebuah perangkat lunak. Dengan 

dokumentasi yang lengkap pengguna atau calon pengguna Senayan 

dapat dengan mudah mempelajari Senayan. 

 Memiliki prospek pengembangan yang jelas  

Perkembangan Senayan terjadi sangat cepat dalam kurun waktu 2 

tahun perangkat lunak itu terus memperbaiki diri. Perbaikan ini terlihat 

dari banyaknya versi yang telah dirilis ke publik. Kondisi ini 

mencerminkan bahwa perangkat lunak ini memiliki prospek 

pengembangan. Apabila perangkat lunak ini terus diperbaharui maka 

pengguna Senayan yang akan memperoleh manfaatnya dari perbaikan 

terhadap kelemahan serta fasilitas tambahan yang disediakan dalam 

versi Senayan terbaru.  

 Memiliki forum komunikasi antara pengguna dan pengembang 

Senayan menggunakan icsisis@yahoogroups.com sebagai forum 

komunikasi antar sesama pengguna Senayan atau pengembang 

Senayan. Keberadaan forum pengguna ini memungkinkan pengguna 

saling bertukar pengalaman terkait dengan pemanfaatan Senayan atau 

berkomunikasi dengan pengembangan jika mengalami kesulitan dalam 

pemanfaatan Senayan. Dengan demikian calon pengguna tidak perlu 

bingung kemana mereka berkonsultasi jika mengalami masalah dalam 

pemanfaatan Senayan, pengguna dapat berkonsultasi melalui milist 

ini. 

2.6 Kekurangan dari Senayan Library Management System 

Sedangkan kekurangan atau kelemahan dari sistem Senayan sebagai 

perangkat lunak yang berbasis free open source software ini adalah: 
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 Kompatibilitas web browser  

Untuk mengakses Senayan diperlukan web browser. Sayangnya tidak 

semua web browser mampu menjalankan aplikasi ini dengan 

sempurna. Perangkat lunak ini merekomendasikan mozilla firefox 

sebagai web browser. Sehingga jika menggunakan web browser selain 

mozilla firefox maka tampilan Senayan tidak akan muncul secara 

sempurna. Misalnya ada beberapa menu yang akan tertutupi oleh 

banner jika pengguna menggunakan internet eksplorer sebagai web 

browser. Namun jika hanya digunakan untuk mengakses OPAC 

(online public access catalog) semua web browser dapat digunakan. 
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BAB III 

TEMUAN DATA 

 

Bab ini menyajikan data-data yang diperoleh peneliti berkaitan dengan 

penerimaaan senayan library management sistem di perpustakaan sekolah. Data-data 

tersebut sudah diolah dengan menggunakan spss statistik versi 16.0 yang kemudian 

disajikan dalam bentuk tabel- tabel dengan tujuan agar hasilnya dapat dipahami dan 

di intepretasikan  

3.1 Karakteristik Responden  

Responden dalam penelitian ini adalah petugas perpustakaan yang 

menggunakan sistem senayan dalam mengelola perpustakaannya dimana beliau 

bekerja. Berikut adalah karakteristik menurut jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, 

akreditasi perpustakaan, jumlah koleksi, jenjang sekolah dan lama penggunaaan 

sistem senayan. 

Tabel 3.1  Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 
1 Laki – Laki 20 33,3% 

2 Perempuan 40 66,7% 
Total 60 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016 

Tabel 3.1 menjelaskan tentang jenis kelamin responden. Berdasarkan tabel tersebut 

dapat diketahui bahwa jumlah responden perempuan cukup mendominasi yakni 

sebanyak (66,7%) dan lebihnya sebanyak (33,3%) berjenis kelamin laki-laki. Dari 

data tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah reponden perempuan lebih banyak dari 

jumlah responden laki-laki. 
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Selanjutnya akan disajikan sebuah tabel dari karakteristik responden berdasarkan 

usia, yakni sebagai berikut: 

Tabel 3.2  Usia Responden 

No Usia Frekuensi Persentase 
1 20 – 29 Tahun 14 23,3% 
2 30 – 39 Tahun 22 36,7% 
3 40 – 49 Tahun 12 20% 
4 50 – 59 Tahun 12 20% 

Total 60 100% 
Sumber: Data yang diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 3.2 tersebut, maka dapat diketahui bahwa jumlah responden yang 

berusia antara 20 sampai dengan 29 tahun ada sebanyak 14 orang dengan persentase 

(23,3%), antara 30 sampai dengan 39 tahun ada sebanyak 22 orang dengan persentase 

(36,7%), antara 40 sampai dengan 49 tahun ada sebanyak 12 orang dengan persentase 

(20%) dan diatas 50 tahun sampai dengan 59 tahun ada sebanyak 12 orang dengan 

persentase (20%). 

Selanjutnya akan disajikan sebuah tabel dari karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan terakhir, yakni sebagai berikut:  

Tabel 3.3 Pendidikan Terakhir Responden 

No Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase 
1 SMA 9 15% 
2 D3 15 25% 
3 S1 35 58,3% 
4 S2 1 1,7% 

Total 60 100% 
Sumber: Data yang diolah, 2016 

Berdasarkan hasil tabel 3.3 maka dapat diketahui bahwa jumlah responden yang 

berpendidikan SMA ada sebanyak 9 orang dengan persentase (15%) , responden yang 

berpendidikan D3 ada sebanyak 15 orang dengan persentase (25%), responden yang 

berpendidikan S1 cukup mendominasi yaitu ada sebanyak 35 orang dengan 
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persentase (58,3%), dan responden paling sedikit berpendidikan S2 ada sebanyak 1 

orang saja dengan persentase (1,7%) dari total responden yang ada. 

Selanjutnya akan disajikan sebuah tabel dari karakteristik responden berdasarkan nilai 

akreditasi perpustakaan, yakni sebagai berikut: 

Tabel 3.4  Nilai Akreditasi Perpustakaan Responden 

No Akreditasi Perpustakaan Frekuensi Persentase 
1 A 22 36,7% 
2 B 4 6,7% 
3 Belum Terakreditasi 34 56,6% 

Total 60 100% 
Sumber: Data yang diolah, 2016 

Berdasarkan hasil dari tabel 3.4 mengenai akreditasi perpustakaan, maka dapat 

diketahui bahwa ada sebanyak 22 responden dengan persentase (36,7%) yang 

menyatakan bahwa perpustakaannya telah memiliki akreditasi A, dan ada sebanyak 4 

orang dengan persentase (6,7%) yang menyatakan bahwa perpustakaannya telah 

memiliki akreditasi B. Namun masih ada banyak orang yakni sekitar 34 orang dengan 

persentase (56,6%) yang menyatakan bahwa perpustakaannya masih belum meiliki 

nilai untuk akreditasi. 

Selanjutnya akan disajikan sebuah tabel dari karakteristik responden berdasarkan 

jumlah koleksi yang dimiliki di perpustakaan, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.5  Jumlah Koleksi Responden di perpustakaan 

No Jumlah Koleksi Frekuensi Persentase 
1 1151 – 1700 eks 4 6,7% 
2 2063 -  4710 eks 14 23,3% 
3 5000 – 10.459 eks 29 48,3% 
4 11.000 – 36.468 eks 13 21,7% 

Total 60 100% 
Sumber: Data yang diolah, 2016 
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Berdasarkan hasil tabel 3.5 mengenai jumlah koleksi, maka hasil yang disajikan dapat 

diketahui bahwa ada sebanyak 4 orang dengan persentase (6,7%) menyatakan bahwa 

jumlah koleksinya termasuk kategori antara 1151 eksemplar sampai dengan 1700 

eksemplar. Ada sebanyak 14 orang dengan persentase (23,3%) yang menyatakan 

bahwa jumlah koleksinya termasuk kategori antara 2063 eksemplar sampai dengan 

4710 eksemplar. Dan ada sebanyak 29 orang dengan persentase (48,3%) yang 

menyatakan jumlah koleksinya termasuk kategori antara 5000 eksemplar sampai 

dengan 10.459 eksemplar. Serta ada sebanyak 13 orang dengan persentase (21,7%) 

yang menyatakan bahwa jumlah koleksinya termasuk kategori antara 11.000 

eksemplar sampai dengan 36.468 eksemplar. 

Selanjutnya akan disajikan sebuah tabel dari karakteristik responden berdasarkan 

lama penggunaan sistem senayan di masing-masing perpustakaan, yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 3.6  Lama Penggunaan Sistem Senayan 

Sumber: Data yang diolah, 2016 

Berdasarkan hasil tabel 3.6 mengenai lamanya penggunanaan sistem senayan oleh 

masing –masing responden, maka dapat diketahui bahwa ada sebanyak 23 responden 

dengan persentase (38,3%) yang termasuk kategori lama penggunaan antara 1 tahun 

hingga 2 tahun, dan ada sebanyak 32 responden dengan persentase (53,3%) yang 

termasuk kategori lama penggunaan  antara 3 tahun hingga 4 tahun. Dan sisanya 

yakni ada 5 responden dengan persentase (8,4%) yang termasuk kategori lama 

penggunaan antara 5 tahun hingga 7 tahun. 

 

No Lama Penggunaan Frekuensi Persentase 
1 1 – 2 Tahun 23 38,3% 
2 3 – 4 Tahun 32 53,3% 
3 5 – 7 Tahun 5 8,4% 

Total 60 100% 

ADLN  -  PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENERIMAAN SENAYAN LIBRARY... AULIA RACHMAN



III-5 
 

3.2 Analisis Frekuensi jawaban responden  

Analisis deskriptif pada variabel penelitian telah digunakan untuk mengetahui 

besaran frekuensi hasil jawaban responden dari masing-masing variabel. Dalam 

penyajian besaran frekuensi dapat dilakukan dengan menghitung jumlah skor 

jawaban responden berdasarkan hasil kuisioner yang kemudian dikelompokkan 

berdasarkan kategori yang ada. Untuk melihat sebaran skor yang diteliti maka 

sebelumnya skor responden dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori sebagai berikut. 

o SSS (Sangat Setuju Sekali)    dengan   skor : 5 

o SS (Sangat Setuju)    dengan   skor : 4 

o S (Setuju)     dengan   skor : 3 

o TS ( Tidak Setuju)    dengan   skor : 2 

o STS (Sangat Tidak Setuju)   dengan   skor : 1 

Dalam penghitungan besaran frekuensi menggunakan bantuan software SPSS 

Statistiks 16. Adapun variabel yang akan dideskripsikan yakni Content, Accuracy, 

Format, Ease Of Use, dan Timeliness. Berikut ini deskripsi spesifik program statistik. 

3.2.1 Content (Isi) 

 Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan content (isi) dari sistem senayan 

yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna karena memenuhi informasi yang tepat, 

jelas dan bermanfaat dari perspektif pengguna yakni sebagai berikut: 
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Tabel 3.7 Rekapitulasi hasil frekuensi responden terhadap komponen variable content 

 
Keterangan 

STS (1) TS (2) S (3) SS (4) SSS (5) Total 
Jml % Jml % Jml % Jml % Jm

l 
% Jm

l 
% 

Sistem senayan 
memberikan informasi 
yang lengkap dan 
sesuai dengan 
kebutuhan anda 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

35 
 

58,3 
 

20 
 

33,3 
 

5 8,4 60 100 

Informasi yang 
dihasilkan oleh sistem 
Senayan sangat 
membantu anda dalam 
menyelesaikan 
pekerjaan sehari-hari 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

30 
 

50 
 

27 
 

45 
 

3 5 60 100 

Laporan-laporan yang 
dihasilkan oleh sistem 
Senayan sudah dapat 
memenuhi keinginan 
anda 

0 
 

0 
 

4 
 

6,
7 
 

30 
 

50 
 

22 
 

36,6 
 

4 6,7 60 100 

Sistem Senayan 
menyediakan berbagai 
jenis laporan yang 
berguna untuk 
pekerjaan anda 

0 
 

0 
 

2 
 

3,
4 
 

38 
 

63,3 
 

17 
 

28,3 
 

3 5 60 100 

Penelusuran pada 
sistem Senayan 
memiliki detail 
informasi yang lengkap 

0 
 

0 
 

2 
 

3,
3 
 

28 
 

46,7 
 

28 
 

46,7 
 

2 3,3 60 100 

Informasi yang 
ditampilkan dari hasil 
penelusuran pada 
sistem Senayan 
memiliki tingkat 
kesesuaian yang tinggi 

0 
 

0 
 

2 
 

3,
3 
 

28 
 

46,7 
 

24 
 

40 
 

6 10 60 100 

Dalam penelusuran 
informasi baik data 
koleksi maupun data 
anggota, ditemukan 
hasil yang tepat 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

28 
 

46,7 
 

25 
 

41,7 
 

7 11,6 60 100 
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Informasi yang 
dihasilkan dalam proses 
temu kembali informasi 
yang terdapat pada 
sistem Senayan sesuai 
dengan yang ditelusur 
(dicari). 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 
 

 
31 

 

 
51,7 
 

 
24 

 

 
40 

 

 
5 

 
8,3 

 
60 

 
100 

Sistem senayan 
memiliki banyak modul 
yang berguna 

0 
 

0 
 

2 
 

3,
3 
 

39 
 

65 
 

18 
 

30 
 

1 1,7 60 100 

Total 0 0 12 2,
2 

287 53,1
6 

205 37,9
6 

36 6,7 54
0 

100 

Sumber : Kuisioner no.7-15 

Berdasarkan data tabel 3.7 pernyataan pertama diatas, menunjukkan bahwa 

jumlah responden yang memberikan jawaban setuju sebanyak 35 responden dengan 

persentase sebesar (58,3%), jawaban sangat setuju sebanyak 20 responden dengan 

persentase sebesar (33,3%), dan jawaban sangat setuju sekali ada sebanyak 5 

responden dengan persentase sebesar (8,4%), sedangkan untuk jawaban sangat tidak 

setuju dan jawaban tidak setuju diketahui nol responden artinya tidak ada responden 

yang menyatakan sangat tidak setuju maupun tidak setuju untuk pernyataan “sistem 

senayan mampu memberikan informasi yang lengkap dan sesuai kebutuhan”. Hal ini 

sejalan dengan data yang didapat melalui pernyataan responden R12 sebagai berikut : 

“Kalau informasinya menurutku sudah lengkap sih mbak dan uda 

sesuai sama yang saya butuhkan. Ya contohnya kayak gini..uhm…saya 

bisa tahu jumlah buku disini tuh ada berapa, terus saya juga bisa tahu 

buku ini sudah waktunya dikembalikan ama siswa ato belum ya kayak 

githu. Pokoknya informasi yang penting-penting aja menurutku sudah 

ada disini”. 

Berdasarkan hasil kuisioner dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa rata-

rata responden sependapat dengan sistem senayan yang mampu memberikan 

informasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. 
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Berdasarkan hasil tabel 3.7 pernyataan kedua, menunjukan bahwa jumlah 

responden yang memberikan jawaban setuju ada sebanyak 30 responden dengan 

persentase sebesar (50%), jawaban sangat setuju sebanyak 27 responden dengan 

persentase sebesar (45%), dan jawaban sangat setuju sekali ada sebanyak 3 responden 

dengan persentase sebesar (5%), sedangkan untuk jawaban sangat tidak setuju dan 

jawaban tidak setuju diketahui nol responden artinya tidak ada responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju maupun tidak setuju untuk pernyataan tersebut. Jadi 

dapat dikatakan bahwa, untuk pernyataan “Informasi yang dihasilkan oleh sistem 

senayan sangat membantu pekerjaan sehari-hari” sangat disetujui oleh para 

responden. Hal ini sejalan dengan data yang didapat melalui pernyataan responden 

R3 sebagai berikut: 

“Kerjaan tiap hari ya  ngelayanin anak-anak mbak, kayak bantu cari 

buku buat nyelesein tugas dari gurunya, bisaanya anak-anak itu cari 

cerpen buat di resume. Lah anak-anak pastinya nanya ke saya,ato ya 

kadang-kadang cari di katalog, tapi yang sering itu mereka tanya ke 

saya mbak. Ya saya dibantu pakai sistem ini jadi saya gak kualahan” 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa responden sependapat 

dengan pernyataan diatas yang menyatakan bahwa sistem senayan mampu membantu 

pekerjaan para pustakawan dalam kegiatan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil pada tabel 3.7 pernyataan ketiga, dapat diketahui ada 

sebanyak 4 responden yang menyatakan tidak setuju dengan persentase (6,7%), 

sebanyak 30 responden menyatakan setuju dengan persentase sebesar (50%), dan 

sebanyak 22 responden menyatakan sangat setuju dengan persentase sebesar (36,6%), 

dan juga ada 4 responden yang menyatakan sangat setuju sekali dengan persentase 

sebesar (6,7%). Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden setuju dengan 

pernyataan bahwa “laporan yang diberikan sistem senayan mampu memenuhi 
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kebutuhan pengguna. Hal ini juga sejalan dengan data yang diperoleh melalui 

pernyataan responden R7 dan R22 sebagai berikut: 

“kalo dibilang sudah memenuhi, ya saya bilang sudah cukup mbak. 

Soalnya laporan yang penting itu yang kunjungan siswa setiap harinya 

sama pinjaman buku. Terkadang anak lupa absen yak tak marahi. Ini 

kan dibuat laporan per tahun nantinya” 

Berbeda pendapat dengan R22 sebagai berikut: 

“Kalau menurut saya belum, karena menurut saya laporan dalam 

sistem belum sesuai sama yang saya inginkan. Selama ini saya 

buatnya manual. Saya inginnya itu dibuat laporan yang bentuknya 

diagram batang disitu langsung bisa muncul laporan kunjungan baik 

siswa ataupun guru. Nanti yang siswa dibuat perkelas lalu kalau bisa 

dibuat spsesifik lagi laki-laki atau perempuan. Kalo yang di sistem ini 

yang bisa diketahui cuma jumlah koleksi.”  

Berdasarkan hasil kuisioner dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa rata-

rata responden sependapat dengan sistem senayan yang mampu memberikan laporan 

yang dibutuhkan pengguna namun ada pula sedikit orang yang tidak sependapat 

dengan pernyataan tersebut. 

Dari hasil yang ditampilkan pada tabel 3.7 pernyataan keempat, dapat 

diketahui bahwa setiap jawaban pada kolom frekuensi tentang kemampuan sistem 

untuk menyediakan laporan yang berguna untuk pekerjaan memberikan jawaban yang 

berbeda-beda. Ada sebanyak 2 responden dengan persentase (3,4%) menyatakan 

tidak setuju dengan pernyataan tersebut, ada sebanyak 38 responden dengan 

persentase (63,3%) menyatakan setuju, sebanyak 17 responden dengan persentase 

sebesar (28,3%) menyatakan sangat setuju, dan ada sebanyak 3 responden dengan 

persentase sebesar (5%) menyatakan sangat setuju sekali dengan pernyataan tersebut. 
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Berdasarkkan tabel tersebut maka pernyataan bahwa sistem senayan mampu 

menyediakan laporan yang berguna sangat disetujui oleh para responden. Hal ini 

dibuktikkan dari tingginya jumlah frekuensi dan persentasi yang didapatkan. Hal ini 

juga sejalan dengan data yang diperoleh melalui pernyataan responden R2 sebagai 

berikut : 

“Kalo laporan banyak sih mbak di senayan, tapi laporan kunjungan 

tiap harinya itu yang penting sama laporan pinjaman buku yang 

biasanya buat statistik. Kalo menurut saya pribadi ya semuanya 

berguna, tapi itu tadi yang paling penting buat saya mbak”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa responden sependapat 

dengan pernyataan diatas yang menjelaskan tentang sistem mampu menyediakan 

laporan yang berguna untuk pekerjaan pustakawan. 

Berdasarkan data dari tabel 3.7 pernyataan kelima,  mengenai penelusuran 

pada sistem senayan mampu memberikan detail informasi yang lengkap, memberikan 

jawaban tidak setuju ada sebanyak 2 responden dengan persentase (3,3%), jawaban 

setuju dan sangat setuju ada sebanyak 28 responden dengan persentase (46,7%), dan 

ada sebanyak 2 responden yang menyatakan sangat setuju sekali dengan pernyataan 

tersebut dengan persentase sebesar (3,3%). Hal ini membuktikan bahwa pernyataan 

tersebut disetujui oleh para responden. Seperti pernyataan responden R3 dan R9 

sebagai berikut: 

“Telusur informasi itu maksudnya mencari di opac gthu ta mbak? Kalo 

cari di opac ya.....lengkap tidaknya tergantung kita yang nginput dulu 

itu. Kalo gak da keterangannya ya gak detilkan informasinya. Bisa 

dibilang seperti itu kan? 

“saya setuju mbak hasilnya lengkap, kayak gini kan 

maksudnya?semua mulai dari judul sampeg cover muncul semua, 
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kalau beginikan siswa bisa tahu.  Tapi semua yang kita inputkan juga 

harus benar, nanti hasilnya juga bisa rinci spesifik. yang penting bisa 

membantu meringankan kerjaan saya” 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa responden sependapat 

dengan pernyataan diatas yang menjelaskan tentang sistem mampu memberikan 

detail informasi yang lengkap. 

Berdasarkan hasil tabel 3.7 pernyataan keenam,  mengenai hasil penelusuran 

pada sistem senayan memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi memiliki jawaban 

setuju dengan frekuensi tertinggi dengan persentase sebesar (46,7%), frekuensi 

tertinggi kedua yakni jawaban sangat setuju dengan persentase sebesar (40%), 

frekuensi tertinggi ketiga yakni jawaban sangat setuju sekali dengan persentase 

sebesar (10%), dan yang paling rendah memiliki persentase sebesar (3,3%). Hasil ini 

membuktikan bahwa pernyataan tersebut disetujui oleh para responden dan data ini 

sejalan dengan pernyataan responden R1 sebagai berikut: 

“Biasanya kalau anak-anak mau cari buku. Tak belajari pakai opac 

disini, misalnya judul bukunya Sepatu Dahlan tinggal ketik aja 

langsung muncul semua deskripsinya, pengarangnya, sama nomor 

kelasnya uda ada. Ndak pakek ribet dan itu sudah sesuai sama yag 

saya inputkan pertama kali” 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa responden sependapat 

dengan pernayataan diatas yang menjelaskan tentang sistem mampu memberikan 

hasil penelusuran dengan tingkat kesesuaian yang tinggi. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 3.7 pernyataan ketujuh, 

menunjukkan bahwa setiap jawaban pada kolom frekuensi tentang “penelusuran 

informasi pada sistem senayan ditemukan hasil yang tepat” memberikan jawaban 

yang berbeda-beda. Ada sebanyak 28 responden menyatakan setuju dengan 
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pernyataan tersebut dengan persentase yang diberikan sebesar (46,7%), sedangkan 

jawaban sangat setuju ada 25 responden dengan persentase sebesar (41,7%), dan 

untuk jawaban sangat setuju sekali ada 7 responden dengan persentase sebesar 

(11,6%). Dengan banyaknya jawaban setuju dengan pernyataan tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa sistem senayan ini sangat bagus dalam hal penelusuran informasi. 

Seperti pernyataan responden R13 sebagai berikut: 

“iya saya setuju sih, mbak coba aja cari buku pakai kata novel nanti 

keluarnya ya sama buku-buku novel, nanti tinggal cari buku apa yang 

diperlukan. Anak-anak gini terkadang kalo cari itu jarang sekali cari 

lewat sini, biasanya mereka langsung cari di rak. Tapi kadang juga 

mereka tanyak saya”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa responden sependapat 

dengan pernyataan diatas yang menjelaskan tentang penelusuran informasi pada 

sistem senayan ditemukan hasil yang tepat. 

Berdasarkan hasil tabel 3.7 pernyataan kedelapan, mengenai temu kembali 

informasi diperoleh jawaban setuju dengan frekuensi tertinggi yakni sebesar (51,7%), 

untuk jawaban sangat setuju yakni sebesar (40%), dan jawaban sangat setuju sekali 

yakni sebesar (8,3%), maka dapat dikatakan bahwa pernyataan mengenai temu 

kembali informasi pada sistem senayan sudah terbilang sayarat sesuai dengan yang 

dicari berdasarkan jawaban responden yang menyatakan setuju. Hasil ini 

membuktikan bahwa pernyataan tersebut disetujui oleh para responden dan data ini 

sejalan dengan pernyataan responden R13 dan R10 sebagai berikut: 

“iya saya setuju sih mbak, coba aja cari buku pakai kata novel nanti 

keluarnya ya sama buku-buku novel 

“Setuju dengan pernyataan kalau temu kembalinya sudah sesuai yang 

kita cari. Pencariannya bisa lewat judulkan,atau pengarang atau  
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subjeknya juga bisa. saya pakai advanced search, dan hasilnya 

cepat.” 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa responden sependapat 

dengan pernyataan diatas yang menjelaskan tentang temu kembali informasi pada 

sistem senayan sudah sesuai dengan yang ditelusur. 

Berdasarkan hasil tabel 3.7 pernyataan kesembilan, jawaban atas pernyataan 

bahwa sistem senayan memiliki banyak modul yang berguna hasil menunjukkan ada 

sebanyak 39 responden dengan persentase sebesar (65%) menyatakan setuju, 18 

responden dengan persentase sebesar (30%) menyatakan sangat setuju. 1 responden 

dengan persentase (1,7%) menyatakan sangat setuju sekali, dan sisanya ada 2 

responden  dengan persentase (3,3%) menyatakan tidak setuju. Dari hasil jawaban 

responden yang berbeda-beda dapat dikatakan bahwa sistem senayan memiliki modul 

yang berguna sangat disetujui oleh responden. Hal ini dibuktikan dari tingginya 

jumlah frekuensi dan persentasi yang didapatkan. Seperti pernyataan responden R10 

sebagai berikut: 

“ya setuju mbak, soalnya Modulnya memang kita butuhkan semua, 

kayak bibliografi, terus sirkulasi dan yang terbaru ini kan sms 

gateway, jadi kita petugas kalau mau ngingatkan siswa 

mengembalikan buku bisa lewat sms aja. Tapi saya belum pakai itu”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa responden sependapat 

dengan pernyataan diatas yang menjelaskan tentang sistem senayan memiliki banyak 

modul yang berguna. 

3.2.2 Accuracy (Keakuratan) 

 Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan accuracy (keakuratan) yang 

dihasilkan dari sistem senayan, berdasarkan data hasil pengumpulan kuisioner yang 

telah diolah, sebagai berikut: 

ADLN  -  PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENERIMAAN SENAYAN LIBRARY... AULIA RACHMAN



III-14 
 

Tabel 3.8  Rekapitulasi hasil frekuensi responden terhadap komponen variabel 
accuracy 

Keterangan 
STS (1) TS (2) S (3) SS (4) SSS (5) Total 
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 

Hasil output pada layar 
dari sistem Senayan 
telah sesuai dengan apa 
yang anda perintahkan 

 
0 

 

 
0 
 

 

 
1 

 

 
1,7 
 

 
34 

 

 
56,
7 

 

 
23 

 

 
38,
3 

 
2 

 
3,3 

 
60 

 
100 
 

Tidak pernah terjadi 
kerusakan data maupun 
sistem selama anda 
menggunakannya 

 
1 

 

 
1,7 
 

 
6 

 

 
10 

 

 
37 

 

 
61,
7 

 

 
11 

 

 
18,
3 

 

 
5 

 
8,3 

 
60 

 
100 
 

Sistem Senayan 
menghasilkan informasi 
yang dapat diandalkan 
dan dapat dipercaya 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
34 

 

 
56,
7 

 

 
24 

 

 
40 

 

 
2 

 
3,3 

 
60 

 
100 
 

Kandungan informasi 
yang terdapat pada 
sistem Senayan saat 
diakses sesuai dengan 
harapan anda 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
42 

 

 
70 

 

 
17 

 

 
28,
3 
 

 
1 

 
1,7 

 
60 

 
100

 

Laporan yang 
dihasilkan sistem 
Senayan dapat menjadi 
informasi pendukung 
sebuah keputusan yang 
akurat 

 
0 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
1,7 
 

 
37 

 

 
61,
7 

 

 
22 

 

 
36,
7 

 

 
0 

 
0 

 
60 

 
100
 

hasil pencetakan sesuai 
dengan harapan anda 

 
1 

 

 
1,7 

 
15 

 

 
25 

 

 
32 

 

 
53,
3 

 

 
12 

 

 
20 

 

 
0 

 
0 

 
60 

 
100
 

Hasil output sistem dapat 
di verifikasi sesuai dengan 
data transaksi 

 
0 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
5 

 

 
37 

 

 
61,
7 

 

 
19 

 

 
31,
7 

 

 
1 

 
1,6 

 
60 

 
100
 

Total 2 0,5 26 6,2 253 60,
3 

128 30,
5 

11 2,6 420 100 

Sumber : Kuisioner no.16-22 

Berdasarkan hasil pada tabel 3.8 pernyataan pertama, hasil menunjukkan 

bahwa jumlah responden yang memberikan jawaban setuju ada sebanyak 34 
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responden dengan persentase sebesar (56,7%), jawaban sangat setuju 23 responden 

dengan persentase sebesar (38,3%), jawaban sangat setuju sekali ada sebanyak 2 

responden dengan persentase sebesar (3,3%), dan sisanya terdapat 1 responden yang 

menyatakan tidak setuju dengan persentase sebesar (1,7%). Dapat diketahui bahwa 

untuk pernyataan diatas rata-rata responden memberikan jawaban positif /setuju dan 

sebagian kecil saja yang menyatakan tidak setuju. Seperti pernyataan responden R5 

sebagai berikut: 

“hasil outputnya saya setuju mbak kalau sudah sesuai dengan yang 

saya perintahkan, ya contohnya seperti ini, ketika saya ingin melihat 

laporan kunjungan awal tahun sampeg bulan ini seumpamanya ya, 

terus saya pilih kunjungan guru ada berapa, maka saya pilih 

tanggalnya dulu terus pilih keanggotaan, terus pilih terapkan filter. 

Hasilnya sesuai yang tak pilih tadi” 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa responden sependapat 

dengan pernyataan diatas yang menjelaskan tentang hasil output pada layar dari 

sistem senayan telah sesuai dengan yang diperintahkan oleh user. 

Berdasarkan tabel 3.8 pernyataan kedua diatas, menunjukkan bahwa sebanyak 

(61,7%) atau setara dengan 37 responden memilih setuju jika sistem senayan tidak 

pernah mengalami kerusakan data maupun sistem. Dan sebanyak (18,3%) atau setara 

dengan 11 responden memilih sangat setuju. Dan sisanya ada sebanyak 5 responden 

menyatakan sangat setuju sekali dengan persentase sebesar (8,3%). Namun juga ada 

sebanyak 6 responden dengan persentase (10%) menyatakan tidak setuju dan 1 

responden dengan persentase (1,7%) menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil 

jawaban yang didapat maka dapat dikatakan jika responden sependapat dengan 

pernyataan yang menyatakan sistem senayan tidak pernah mengalami kerusakan data 

maupun sistem karena bisa dilihat dari banyaknya jawaban setuju. Hal ini juga sejalan 

dengan data yang didapat melalui pernyataan responden R3 dan R17 sebagai berikut: 
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“Kalo kerusakan sistem belum pernah mbak, mungkin karena 

komputernya kena virus data-data yang sudah terinput itu hilang gak 

bisa diselamatkan. Jadi otomatis harus menginput ulang dari awal. 

Tapi saya disarankan untuk selalu melakukan backup data.Ya….buat 

jaga-jaga aja” 

Berbeda pendapat dengan R17 sebagai berikut : 

“Saya gak tau ini kenapa awalnya bisa absensi kunjungan ini,  tapi 

sejak januari itu mulai ada problem. Seperti ini waktu siswa datang 

kan harusnya absen lah terus kira-kira sudah ada sekitar 10 anak 

lebih ketika saya ingin lihat laporannya ternyata gak muncul itu 

gimana. Jadi sampai sekarang ini saya kembali manual soalnya 

absensi pengunjung gak berfungsi”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa responden sependapat 

dengan pernyataan diatas yang menjelaskan tentang sistem senayan tidak pernah 

mengalami kerusakan data maupunterjadi error pada system itu sendiri. 

Berdasarkan tabel 3.8 pernyataan ketiga, hasil perolehan jawaban yang 

didapat untuk pernyataan diatas, menunjukkan bahwa ada 34 responden memilih 

setuju jika informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan dapat dipercaya dengan 

persentase sebesar (56,7%), sisanya ada 24 responden memilih jawaban sangat setuju 

dengan persentase sebesar (40%), dan ada sebanyak 2 responden memilih jawaban 

sangat setuju sekali dengan persentase sebesar (3,3%). Sedangkan untuk jawaban 

sangat tidak setuju dan jawaban tidak setuju diketahui nol responden artinya tidak ada 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju maupun tidak setuju untuk 

pernyataan tersebut. Seperti pernyataan responden R8 sebagai berikut: 

“saya pernah ditemui oleh tim juri untuk lomba perpustakaan, waktu 

itu saya ditanyai tentang koleksi, anggota, sama layanan, ya saya 
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perlihatkan kalau saya sudah pakai otomasi, saya tampilkan opacnya, 

saya perlihatkan jumlah koleksinya, berapa anggotanya, terus layanan 

saya buka jam berapa sampai jam berapa. Termasuk juga statistik 

kunjungan maupun peminjaman mbak. Ya mereka percaya tapi mereka 

juga meminta bukti fisiknya. Ya saya perlihatkan buktinya laporan 

kunjungan sama peminjaman. saya bilang kalau saya juga pakai 

sistem manual buat antisipasi aja kalau sistem otomasinya 

bermasalah.” 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa responden sependapat 

dengan pernyataan diatas yang menjelaskan tentang sistem senayan menghasilkan 

informasi yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. 

Berdasarkan tabel 3.8 pernyataan keempat, hasil yang diperlihatkan 

menunjukkan bahwa hampir seluruh responden menyatakan setuju dengan pernyataan 

diatas, hasil ini terlihat dari adanya jawaban responden yang diberikan cukup tinggi 

atau bisa dibilang positif karena hasil yang didapat mencapai (70%) responden 

memilih jawaban setuju, (28,3%) memilih jawaban sangat setuju, dan (1,7%) memilih 

jawaban sangat setuju sekali. Sedangkan untuk jawaban tidak setuju maupun sangat 

tidak setuju hampir tidak ada. Hal ini juga sejalan dengan data yang didapat melalui 

pernyataan responden R3 sebagai berikut: 

“Ya begini mbak, Contohnya aja saya mau cari informasi data 

kunjungan perpus. Disitu sudah lengkap ada pilihan mau dimunculkan 

satu bulan yang lalu atau satu tahun yang lalu. Ya menurut saya sudah 

sesuai sama kebutuhan saya sih.” 

Berdasarkan hasil kuisioner dari pernyataan diatas menunjukkan banyaknya 

responden  yang setuju ketika menggunakan sistem dapat memperoleh informasi 

yang sesuai dengan harapan mereka. 
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Berdasarkan tabel 3.8 pernyataan kelima, mengenai laporan yang dihasilkan 

dapat menjadi sebuah pendukung keputusan memperoleh jawaban setuju dengan 

frekuensi tertinggi yakni sebesar (61,7%), untuk jawaban sangat setuju yakni sebesar 

(36,7%), dan jawaban tidak setuju yakni sebesar (1,7%), maka dapat dikatakan bahwa 

pernyataan mengenai laporan dapat menjadi sebuah pendukung keputusan sangat 

disetujui oleh responden. Hal ini dapat dibuktikan dari tingginya jumlah frekuensi 

dan persentasi yang didapatkan. Hal ini juga sejalan dengan data yang didapat melalui 

pernyataan responden R13 sebagai berikut: 

“menjadi sebuah pendukung keputusan ya saya setuju sih, kalau bisa 

diketahui laporan peminjaman maka saya bisa buat perencanaan dan 

memutuskan pembelian buku untuk tahun kedepan atau beberapa 

bulan kedepan” 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa responden sependapat 

dengan pernyataan diatas yang menjelaskan tentang sistem menghasilkan laporan 

yang dapat menjadi sebuah pendukung keputusan. 

Berdasarkan tabel 3.8 pernyataan keenam, hasil yang diperoleh untuk jawaban 

setuju ada sebanyak 32 responden dengan persentase sebesar (53,3%), jawaban 

sangat setuju ada sebanyak 12 responden dengan persentase (20%), sedangkan untuk 

jawaban tidak setuju juga cukup tinggi yakni ada 15 responden dengan persentase 

(25%). Hal ini membuktikan bahwa untuk hasil pencetakan belum sesuai dengan 

harapan pengguna karena jawaban yang diberikan untuk pilihan tidak setuju cukup 

tinggi.  Tetapi untuk jawaban setuju dan sangat setuju masih mendominasi. Hal ini 

juga sejalan dengan data yang didapat melalui pernyataan responden R13 sebagai 

berikut: 

 “kalo saya ingin cetak label atau cetak barkod, sebelumnya saya 

inputkan dulu nomer kelasnya atau nomor kode bukunya, tapi supaya 

bisa berbentuk seperti ini saya atur dulu yang pasti kita harus kasih 
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keterangan nama sekolah dan logonya, kemudian baru dicetak dan 

hasilnya sama seperti yang kita inputkan.  

Berbeda pendapat dengan responden R11 sebagai berikut: 

“cetak kartu anggota mbak terkadang masih butuh di edit dulu, 

ternasuk tanda tangan kepala sekolahnya ini gak sama kayak yang asli 

gak tau sudah tersedia githu aja, jadi gak sama yang saya harapin. 

Tapi dari pada ribet saya pakai kartu pelajarnya anak-anak aja yang 

dari sekolah. Ya… saya samakan inputannya pakek no induk siswa”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa responden ada yang 

sependapat dan ada pula yang tidak sependapat terhadap hasil pencetakan di dalam 

sistem. sehingga diperlukan sebuah metode atau cara khusus untuk melakukan 

pengaturan agar hasilnya sesuai dengan harapan pengguna.  

Berdasarkan tabel 3.8 pernyataan ketujuh, mengenai hasil output dapat di 

verifikasi sesuai dengan data transaksi Menunjukkan hasil untuk jawaban setuju ada 

sebanyak 37 responden dengan persentase sebesar (61,7%), jawaban sangat setuju 

ada sebanyak 19 responden dengan persentase (31,7%), jawaban sangat setuju sekali 

cukup sedikit yakni 1 responden dengan persentase (1,6%), sedangkan untuk jawaban 

tidak setuju ada 3 responden dengan persentase (5%). maka dapat dikatakan bahwa 

pernyataan mengenai pernyataan diatas sangat disetujui oleh responden. Hal ini dapat 

dibuktikan dari tingginya jumlah frekuensi dan persentasi yang didapatkan. Hal ini 

juga sejalan dengan data yang didapat melalui pernyataan responden R2 sebagai 

berikut: 

“maksudnya gimana ya? Oh..ya mbak pasti nanti laporan itu saya 

cocokan dengan data kunjungan yang masuk” 
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Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa responden sependapat 

dengan pernyataan diatas yang menjelaskan tentang hasil output dalam sistem dapat 

di verifikasi sesuai dengan data transaksi. 

3.2.3 Format (Bentuk) 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan format (bentuk) dari sistem 

senayan yang secara langsung berhadapan dengan pengguna baik dari segi 

warna,ukuran, maupun bentuk, sebagai berikut: 

3.9  Rekapitulasi hasil frekuensi responden terhadap komponen variabel format 

 
Keterangan 

STS (1) TS (2) R (3) S (4) SS (5) Total 
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 

Desain tampilan 
antarmuka pada 
system senayan sangat 
menarik bagi anda 
untuk 
mengembangkan 
pencarian 

 
0 

 

 
0 

 

 
2 

 

 
3,3 

 
32 

 

 
53,3 

 
20 

 

 
33,4 

 
6 

 
10 

 
60 

 
100 
 

Sisi 
estetika/keindahan 
tampilan antarmuka 
yang terdapat pada 
sistem Senayan 
berpengaruh baik pada 
penelusuran 

 
0 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
5 

 
40 

 

 
66,7 

 
15 

 

 
25 

 
2 

 
3,3 

 
60 

 
100 
 

Tampilan antarmuka 
pada sistem Senayan 
mudah untuk diakses, 
sehingga membuat 
anda lebih cepat 
dalam melakukan 
pekerjaan 

 
0 

 

 
0 

 

 
2 

 
 

 
3,3 

 
28 

 

 
46,7 

 
27 

 

 
45 

 
3 

 
5 

 
60 

 
100 
 

Komposisi warna 
dalam sistem Senayan 
sangat baik sehingga 
tidak melelahkan mata 

 
0 

 

 
0 

 

 
8 

 

 
13,
3 

 
28 

 

 
46,7 

 
22 

 

 
36,7 

 
2 

 
3,3 

 
60 

 
100 
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Komposisi warna 
dalam sistem Senayan 
sangat baik sehingga 
tidak membosankan 

 
0 

 

 
0 

 

 
11 

 

 
18,
3 

 
28 

 

 
46,7 

 
16 

 

 
26,7 

 
5 

 
8,3 

 
60 

 
100 
 

Format laporan yang 
dihasilkan sistem 
Senayan mudah 
dimengerti dan jelas 

 
0 

 

 
0 

 

 
8 

 

 
13,
3 

 
34 

 

 
56,7 

 
17 

 

 
28,3 

 
1 

 
1,7 

 
60 

 
100 
 

Tata letak menu yang 
disajikan mudah 
sekali untuk diingat 

 
0 

 

 
0 

 

 
8 

 

 
13,
3 

 
32 

 

 
53,3 

 
19 

 

 
31,7 

 
1 

 
1,7 

 
60 

 
100 
 

Ukuran dan ketebalan 
huruf sudah cukup 
baik, sehingga mudah 
terlihat 

 
2 

 

 
3,3 
 

 
2 

 

 
3,3 

 
29 

 

 
48,3 

 
26 

 

 
43,4 

 
1 

 
1,7 

 
60 

 
100 
 

Secara keseluruhan 
fitur yang ada telah di 
organisasikan untuk 
memenuhi kebutuhan 
anda 

 
0 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
5 

 
31 

 

 
51,7 

 
21 

 

 
35 

 
5 

 
8,3 

 
60 

 
100 
 

Total 2 0,3
7 

47 8,7 282 52,2 183 33,1 26 4,8 540 100 

Sumber : Kuisioner no. 23-31 

Berdasarkan tabel 3.9 pernyataan pertama, mengenai desain interface, maka 

diperoleh jawaban setuju sebanyak 32 responden dengan persentase sebesar (53,3%), 

jawaban sangat setuju sebanyak 20 responden dengan persentase sebesar (33,4%), 

jawaban sangat setuju sekali sebanyak 6 responden dengan persentase sebesar (10%), 

dan untuk jawaban tidak setuju sebanyak 2 responden dengan persentase sebesar 

(3,3). Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata responden sangat setuju jika desain 

interface dari sistem akan berpengaruh baik dalam mengembangkan pencarian di 

dalamnya. Hal ini juga sejalan dengan data yang didapat melalui pernyataan 

responden R5 sebagai berikut: 

“Kalau tampilannya menurut saya sudah bagus ya mbak, tapi gak tau 

lagi kalo menurut temen-temen yang lain. Kalo saya melakukan 
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pencarian ya…sekedar aja. Hanya di menu bibliografi sama sirkulasi 

aja yang sering tak pakek”.  

Berdasarkan hasil kuisioner dari pernyataan diatas menunjukkan banyaknya 

responden  yang sependapat bahwa desain interface sistem dapat mengembangkan 

pencarian. 

Berdasarkan tabel 3.9 pernyataan kedua, hasil yang ditampilkan yakni ada 

sebanyak 40 responden dengan persentase (66,7%) menyatakan setuju dengan sisi 

keindahan interface dari sistem dapat memberikan pengaruh baik pada penelusuran. 

Dan ada sebanyak 15 responden dengan persentase (25%) menjawab sangat setuju, 

sebanyak 2 responden dengan persentase (3,3%) menjawab sangat setuju sekali, 

sebanyak 3 responden dengan persentase (5%) menjawab tidak setuju. Hal ini juga 

sejalan dengan data yang didapat melalui pernyataan responden R7 sebagai berikut: 

“Dari sisi keindahan sudah bagus kan saya pakek template green ini 

mbak, jadi enak aja. Gak bosen githu loh…saya bisa nyaman cari apa-

apa mudah”. 

Berdasarkan hasil kuisioner dari pernyataan diatas menunjukkan banyaknya 

responden  yang sependapat bahwa sisi keindahan interface berpengaruh baik pada 

penelusuran. 

Berdasarkan tabel 3.9 pernyataan ketiga, menunjukkan hasil bahwa terdapat 

28 responden menyatakan setuju tentang interface yang mudah untuk diakses 

sehingga dapat mempercepat pekerjaan mereka dengan persentase sebesar (46,7%), 

dan sebanyak 27 responden dengan persentase (45%) memilih jawaban sangat setuju, 

3 responden dengan persentase (5%) menyatakan sangat setuju sekali. Dan sisanya 

ada 2 responden dengan persentase (3,3%) menyatakan tidak setuju. Dari hasil 

jawaban yang didapat maka dapat dikatakan jika responden sependapat dengan 

pernyataan tersebut karena bisa dilihat dari banyaknya frekuensi yang memilih 
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jawaban setuju. Hal ini juga sejalan dengan data yang didapat melalui pernyataan 

responden R4 sebagai berikut: 

“Pertama kali saya pakai gak susah sih mbak. Saya sudah bisa karena 

sudah diajarin sama temen. Ya cepet.. saya sudah bisa langsung pakai 

buat input data. Input data itu aja saya lakukan selama satu bulan”.  

Berdasarkan hasil kuisioner dari pernyataan diatas menunjukkan banyaknya 

responden  yang sependapat bahwa Interface pada sistem sangat mudah diakses 

sehingga dapat mempercepat pekerjaan pustakawan. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 3.9 pernyataan keempat, 

menunjukkan bahwa untuk jawaban setuju diperoleh sebanyak 28 responden dengan 

persentase (46,7%), jawaban sangat setuju sebanyak 22 responden dengan persentase 

(36,7%), jawaban sangat setuju sekali sebanyak (3,3%), dan untuk jawaban tidak 

setuju sebanyak 8 responden dengan persentase sebesar (13,3%). Namun yang paling 

dominan responden menyatakan setuju dengan pernyataan “ komposisi warna dalam 

sistem sangat baik sehingga tidak melelahkan mata”. Hal ini juga sejalan dengan data 

yang didapat melalui pernyataan responden R7 dan sebagai berikut: 

“Karena saya pakai templatenya warna hijau ya menurut saya mata 

gak mudah lelah. Kalo dilihat dari jauh maupun dekat masih terlihat 

bagus. Tapi untuk fokus di depan komputer saya hanya bisa bertahan 

3-4 jam aja, selebihnya saya pakai untuk kegiatan melayani anak-anak 

mbak” 

Berdasarkan hasil kuisioner dari pernyataan diatas menunjukkan banyaknya 

responden  yang sependapat dengan pernyataan tersebut yang menyatakan bahwa 

komposisi warna pada sistem sangat baik sehingga tidak melelahkan mata saat 

bekerja. 
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Berdasarkan tabel 3.9 pernyataan kelima diatas, menunjukkan bahwa jawaban 

setuju untuk pernyataan bahwa komposisi warna tidak membosankan diperoleh 

jawaban sebanyak  28 responden dengan persentase (46,7%), jawaban sangat setuju 

16 responden dengan persentase (26,7%), jawaban sangat setuju sekali ada 5 

responden dengan persentase (8,3%), dan jawaban tidak setuju ada 11 responden 

dengan persentase sebesar (18,3%). Dari hasil jawaban tersebut dapat diketahui 

bahwa masih banyak responden yang sependapat dengan pernyataan tersebut namuan 

juga cukup banyak responden yang menyatakan tidak setuju, hal ini dibuktikan 

dengan pernyataan responden R6 sebagai berikut: 

“Sebetulnya untuk wallpaper depan ini kan bisa diganti-ganti ya mbak 

sesuai keinginan kita aja, mau ditampilin gambar sekolah bisa. 

Gambar buku juga bisa. Kan bisa diubah-ubah. Terkadang kalo saya 

bosen sama gambar-gambar itu-itu aja ya saya ganti githu aja”.  

Berbeda dengan pernyataan responden R1 sebagai berikut: 

“Kalau saya bilang tampilannya membosankan, soalnya uda lama gak 

diganti. Mau ganti juga saya belum tau caranya. Mau belajar juga 

belum ada waktu. Ya….jadinya tak biarkan apa adanya”. 

Berdasarkan hasil kuisioner dari pernyataan diatas menunjukkan banyaknya 

responden  yang sependapat dengan pernyataan tersebut, namun juga ada beberapa 

responden yang tidak sependapat dengan pernyataan tersebut. Hal ini masih bisa 

ditolerir karena menyangkut dengan selera masing-masing petugas perpustakaan 

mengenai komposisi warna pada sistem senayan. 

Berdasarkan tabel 3.9 pernyataan keenam, mengenai format laporan mudah 

dimengerti dan jelas diperoleh hasil sebanyak 34 responden dengan persentase 

sebesar (56,7%) menyatakan setuju, sebanyak 17 responden dengan persentase 

(13,3%) menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dari hasil yang didapat 
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maka rata-rata responden setuju dengan pernyataan bahwa format laporan pada 

sistem mudah dimengerti dan jelas. Hal ini sejalan dengan pernyataan responden R5 

sebagai berikut: 

“Tampilan laporan uda jelas. Kalo seumpama mau dibuat spesifik dan 

detil, saya buat laporan sendiri, misalnya buku masuk ke perpus 

tanggal berapa, diperoleh melalui hadiah atau pembelian, berapa 

harganya, ada berapa eksemplar, ada di rak mana. Kalo yang umum 

seperti jumlah koleksi ada berapa itu aja. Terus kalo mau buat data 

pengunjung sama peminjam ya lewat laporan di sistem kan sudah 

ada” 

Berbeda pendapat dengan R27 sebagai berikut: 

“Bentuk laporannya saya gak pernah tahu gimana cara menampilkan. 

Dulu saya dibantu sama guru tetapi beliaunya sekarang sudah 

dipindahkan ke sekolah lain. Jadi untuk laporan tahunan kegiatan 

saya buat sendiri. 

Berdasarkan hasil kuisioner dari pernyataan diatas menunjukkan banyaknya 

responden  yang sependapat dengan pernyataan tersebut yang menyatakan bahwa 

format laporan pada sistem sangat mudah dimengerti dan jelas untuk bisa dipahami 

oleh pengguna namun ada pula sedikit responden yang tidak sependapat dengan 

pernyataan tersebut. 

Berdasarkan tabel 3.9 pernyataan ketujuh mengenai tata letak menu yang 

mudah diingat hasil menunjukkan bahwa ada sebanyak 32 responden menyatakan 

setuju dengan persentase sebesar (53,3%), sebanyak 19 responden dengan persentase 

sebesar (31,7%) menyatakan sangat setuju, 1 responden dengan persentase (1,7%) 

menyatakan sangat setuju sekali, dan sisanya ada 8 responden dengan persentase 

sebesar (13,3%) menyatakan tidak setuju. Dari masing-masing jawaban responden, 
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jawaban yang paling mendominasi yakni jawaban setuju. Karena dapat dilihat dari 

tingginya frekuensi dan persentase yang didapat. Hal ini juga sejalan dengan 

pernyataan responden R7 sebagai berikut: 

“Kalau mbak liat menunya kan ya cuma ini-ini aja toh. Saya gampang 

ngingatnya. Setiap hari yang saya buka itu –itu aja. Ya itu bibliografi, 

terus kalo mau cetak barkod ya saya masuk disini, terus pilih cetak 

barkod. Kalo mau cetak label ya klik ini. Kalo mau ngelayani siswa 

pinjam. Ya masuk di sirkulasi, terus bukunya di cetik sama alat 

barcodenya terus keluar nomornya terus kartu anggota juga di cetik di 

enter, pilih selesai transaksi di klik sudah”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa responden sependapat 

jika sistem senayan memiliki tata letak menu yang mudah sekali untuk diingat 

sehingga pekerjaan dapat cepat terselesaikan. 

Berdasarkan tabel 3.9 pernyataan kedelapan mengenai ukuran dan ketebalan 

huruf mudah terlihat memiliki jawaban setuju sebanyak 29 responden dengan 

persentase (48,3%), jawaban sangat setuju 26 responden dengan persentase (43,4%), 

jawaban sangat setuju sekali hanya ada 1 responden dengan persentase (1,7%). Dan 

untuk jawaban sangat tidak setuju maupun tidak setuju didapatkan hasil yang sama 

yakni 2 responden dengan persentase sebesar (3,3%). Dari masing-masing jawaban 

responden, jawaban yang paling mendominasi yakni jawaban setuju dan sangat 

setuju. Karena dapat dilihat dari tingginya frekuensi dan persentase yang didapat. Hal 

ini juga sejalan dengan pernyataan responden R4 sebagai berikut: 

“Kalau dilihat ukurannya sama ketebalannya sudah pas sih gak da 

masalah. tapi kurang besar sedikit, kalo sampean ya masih muda 

segini masih bisa keliatan. Lah saya harus pakek kacamata dulu baru 

bisa keliatan. Mungkin ini bisa diatur ya ukurannya?” 
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Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 

sependapat jika sistem senayan memiliki ukuran dan ketebalan huruf yang pas dan 

standart bagi penggunanya ketika saat bekerja menggunakan sistem. 

Berdasarkan tabel 3.9 pernyataan kesembilan, mengenai keseluruhan fitur 

yang ada pada sistem telah di organisasikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna, 

hasil yang diperoleh yakni ada sebanyak 3 responden menyatakan tidak setuju dengan 

persentase sebesar (5%), namun untuk jawaban setuju diperoleh nilai yang lebih besar 

yakni (51,7%) yang setara dengan 31 responden, sedangkan jawaban sangat setuju 

diperoleh sebanyak 21 responden dengan persentase (35%), serta jawaban sangat 

setuju sekali diperoleh sebanyak 5 responden dengan persentase (8,3%). Dari hasil 

yang diperoleh, maka jawaban yang mendominasi yakni jawaban setuju karena 

tingginya frekuensi dan persentase yang didapat melalui hasil pengolahan data. Hal 

ini sejalan dengan data yang didapat melalui pernyataan responden R10 sebagai 

berikut: 

“Kalau dilihat memang sistem ini dibuat untuk memudahkan 

kerjaannya pustakawan mbak. Kan disini menu-menunya ada sangkut 

pautnya sama buku sama user. Kalo menurut saya ya cukuplah. Sudah 

bagus. Iya uda sesuai kebutuhan. Karena dulunya kitakan masih pakek 

manual tuh, ya untuk lebih dipermudah makanya saya pakek produk 

baru perpustakaan. Biar gak terlalu ketinggalan”.  

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 

sependapat jika sistem senayan memiliki fitur yang secara keseluruhan dibuat untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna khususnya pustakawan. 
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3.2.4 Ease Of Use (Kemudahan Penggunaan) 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan kemudahan penggunaan (ease of use) 

dari perspektif pengguna berdasarkan data hasil pengumpulan kuisioner yang telah 

diolah, sebagai berikut: 

Table 3.10 Rekapitulasi hasil frekuensi responden terhadap komponen variable  

ease of use 

 
Keterangan 

STS (1) TS (2) R (3) S (4) SS (5) Total 
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 

Tidak membutuhkan 
waktu yang lama 
untuk mempelajari 
sistem Senayan 

 
0 

 

 
0 

 

 
8 

 

 
13,4 

 
29 
 

 
48,
3 

 
20 
 

 
33,
3 

 
3 

 
5 

 
60 

 
100 

Sangat mudah dalam 
berinteraksi dengan 
sistem Senayan 

 
0 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
5 

 
35 
 

 
58,
3 

 
21 
 

 
35 

 
1 

 
1,7 

 
60 

 
100 

Sistem Senayan 
menyediakan petunjuk 
yang jelas dalam 
penggunaannya 

 
0 

 

 
0 
 

 
10 

 

 
16,7 

 
31 

 

 
51,
7 

 
17 

 

 
28,
3 

 
2 

 
3,3 

 
60 

 
100 

Proses input/ entri 
data yang dilakukan 
pada sistem Senayan 
tidak sulit untuk 
dilakukan 

 
0 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
5 

 
37 

 

 
61,
7 

 
19 

 

 
31,
7 

 
1 

 
1,6 

 
60 

 
100 

Proses upload/ unggah 
data pada sistem 
Senayan sangat 
sederhana untuk 
dilakukan 

 
0 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
5 

 
38 

 

 
63,
3 

 
16 

 

 
26,
7 

 
3 

 
5 

 
60 

 
100 

Proses pengelolaan 
database pada sistem 
Senayan tidak sulit 
untuk dilakukan 

 
2 

 

 
3,3 
 

 
8 

 

 
13,3 

 
36 

 

 
60 

 
12 

 

 
20 

 
2 

 
3,3 

 
60 

 
100 
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Proses penelusuran 
untuk sebuah data 
baik data koleksi 
maupun data anggota 
mudah dilakukan 

 
0 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
1,7 

 
38 

 

 
63,
3 

 
19 

 

 
31,
7 

 
2 

 
3,3 

 
60 

 
100 

Proses pengeditan 
data pada sistem 
Senayan  tidak sulit 
untuk dilakukan 

 
0 

 

 
0 

 

 
5 

 

 
8,3 

 
36 

 

 
60 

 
14 

 

 
23,
4 

 
5 

 
8,3 

 
60 

 
100 

Terdapat  manual 
bantuan (help menu) 
di dalam sistem 
Senayan 

 
2 

 

 
3,3 
 

 
19 

 

 
31,7 

 
26 

 

 
43,
4 

 
11 

 

 
18,
3 

 
2 

 
3,3 

 
60 

 
100 

Secara menyeluruh, 
proses penggunaan 
sistem Senayan tidak 
membingungkan 

 
0 

 

 
0 

 

 
5 

 

 
8,3 

 
39 

 

 
65 

 
15 

 

 
25 

 
1 

 
1,7 

 
60 

 
100 

Sangat mudah 
mengajarkan sistem 
Senayan pada orang 
baru 

 
1 

 

 
1,7 
 

 
7 

 

 
11,6 

 
33 

 

 
55 

 
16 

 

 
26,
7 

 
3 

 
5 

 
60 

 
100 

Total 5 0,8 72 11 378 57,
3 

180 27,
3 

25 3,8 660 100 

Sumber: Kuisioner no. 32- 42 

Berdasarkan tabel 3.10 pernyataan pertama,  mengenai kecepatan dalam 

mempelajari sistem mendapat hasil jawaban tidak setuju ada sebanyak 8 responden 

dengan persentase (13,4%),  jawaban setuju ada 29 responden dengan persentase 

(48,3%), jawaban sangat setuju ada 20 responden dengan persentase (33,3%), 

jawaban sangat setuju sekali ada sebanyak 3 responden dengan persentase (5%). Dari 

hasil yang diperoleh, maka jawaban yang mendominasi yakni jawaban setuju karena 

tingginya frekuensi dan persentase yang didapat melalui hasil pengolahan data. Hal 

ini sejalan dengan data yang didapat melalui pernyataan responden R 13 sebagai 

berikut: 

“gak sih gak lama, cepet kok lumayan. Kan ada manual guidenya” 

Berbeda dengan jawaban responden sebelumnya, maka responden R7 : 
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“ya cepet saya kan sudah kerja di TU sebelumnya uda 12 tahun, kalau 

ngadepin kerjaan pakek sistem gini, ya gampang” 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 

sependapat dengan pernyataan bahwa tidak membutuhkan waktu yang lama untuk 

mempelajari sistem senayan. 

  Berdasarkan tabel 3.10 pernyataan kedua, mengenai kemudahan pengguna 

berinteraksi dengan sistem diperoleh jawaban tidak setuju ada sebanyak 3 responden 

dengan persentase (5%), jawaban setuju ada sebanyak 35 responden dengan 

persentase (58,3%), jawaban sangat setuju ada sebanyak 21 responden dengan 

persentase (35%), jawaban sangat setuju sekali  ada sebanyak 1 responden dengan 

persentase (1,7%). Dari masing-masing responden diketahui rata-rata responden 

menyatakan setuju dengan pernyataan diatas. Hal ini sejalan dengan data yang 

didapat melalui pernyataan responden R11 dan R4 sebagai berikut: 

“awal mula masih bingung tapi sekarang sudah gak mbak, tapi 

sebenarnya saya lebih suka sistem yang dulu uda terbiasa”. 

“Iya mudah tapi saya belum pakai menu-menu yang lain kaiak menu 

sirkulasi. Bisa dibilang pemakaian sistem ini masih belum optimal. 

Soalnya pihak sekolah belum bisa mengadakan peralatan barcode 

buat penunjang otomasi tadi”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 

sependapat dengan pernyataan bahwa pengguna merasakan kemudahan saat 

berinteraksi dengan sistem. 

Berdasarkan hasil tabel 3.10 pernyataan ketiga, mengenai sistem yang 

menyediakan petujuk yang jelas dalam penggunaanya,  menunjukkan bahwa 

responden yang memilih jawaban tidak setuju ada sebanyak 10 responden dengan 

persentase (16,7%), jawaban setuju 31 responden dengan persentase (51,7%), 
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jawaban sangat setuju 17 responden dengan persentase (28,3%), jawaban sangat 

setuju sekali 2 responden dengan persentase (3,3%). Dari hasil jawaban responden 

diatas maka diketahui bahwa ada sebagian kecil responden tidak setuju jika sistem 

telah menyediakn petunjuk yang jelas sedangkan sebagian besarnya responden setuju 

hingga bahkan sangat setuju sekali dengan adanya pernyataan diatas. Hal ini sejalan 

dengan data yang didapat melalui pernyataan responden R2 dan R5 sebagai berikut: 

“dulu pertama kali saya pakek sistem ini tahun 2013 dibenerin sama 

mas-mas yang dari kampus x, lah pada waktu itu saya bayar mbak 

seharga xxx00. Saya juga dapet pdf kayak semacam panduan. Tapi ya 

gitu saya masih bingung, soalnya gini di pdfnya itu ngasih tata cara 

tapi saya gak paham. Akhirnya saya minta tolong guru komputer buat 

bantu saya mengoperasikan” 

“petunjuk pemakaian ya saya download sendiri mbak di google. Dulu 

saya pakek sistem ini diberitahu sama temen akhirnya saya browsing 

ya saya belajar sendiri, otak-atik sendiri, kalo nemuin kesulitan saya 

tanya ke teman yang bisa. Tapi sekarang kan sudah ada komunitasnya 

jadi saya lebih mudah buat ngeshare permasalahan saya”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 

sependapat dengan pernyataan bahwa sistem senayan juga menyediakan petunjuk 

yang jelas dalam pemakaiannya. 

Berdasarkan hasil tabel 3.10 pernyataan keempat, mengenai proses input tidak 

sulit dilakukan mendapatkan jawaban tidak setuju ada sebanyak 3 responden dengan 

persentase (5%), jawaban setuju ada 37 responden dengan persentase (61,7%), 

jawaban sangat setuju ada 19 responden dengan persentase (31,7%), jawaban sangat 

setuju sekali ada 1 responden dengan persentase (1,7%). Maka dapat diketahui bahwa 

rata-rata jawaban responden yang diberikan lebih banyak menyatakan setuju dengan 
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pernyataan diatas. Hal ini sejalan dengan data yang didapat melalui pernyataan 

responden R4 sebagai berikut: 

“Kalo input ya gampang sih mbak, nginputkan bisa dipelajari. cuman 

ada beberapa yang saya gak paham sama fungsinya. Kayak yang ini 

mbak sampek sekarang ini saya gak tau ini gimana cara 

pemakaiannya. Tapi akhirnya ya tag pakek aturan ku sendiri biar gak 

ribet” 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 

sependapat dengan pernyataan bahwa proses input dalam sistem senayan tidak sulit 

untuk dilakukan. 

Berdasarkan hasil tabel 3.10 pernyataan kelima, mengenai proses upload 

dalam sistem senayan sangat sederhana untuk dilakukan mendapatkan jawaban tidak 

setuju sebanyak 3 responden dengan persentase (5%), jawaban setuju sebanyak 38 

responden dengan persentase (63,3%), jawaban sangat setuju sebanyak 16 responden 

dengan persentase (26,7%), jawaban sangat setuju sekali sebanyak 3 responden 

dengan persentase (5%). Dari hasil yang ditunjukkan maka dapat diketahui bahwa 

rata-rata responden setuju dengan pernyataan diatas yakni proses upload sangat 

mudah untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan data yang didapat melalui pernyataan 

responden R1 dan R4 sebagai berikut: 

“Upload mudah mbak, pokoknya gak lebih dari 500 KB, sudah 

sebagian cover buku sudah di scan di masukkan ke database tapi 

sebagian ada yang belum, uhm…kalo untuk format saya pakek format 

png untuk gambar covernya”. 

Berbeda pendapat dengan responden yang ke-4  

“Saya gak pernah upload file mbak, ya untuk file cover buku belum 

saya masukkan. Sementara hanya data deskripsinya aja, sekolah ini 
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belum nyediakan perangkat penunjang. Ya saya memaklumi mungkin 

dananya belum ada” 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 

sependapat dengan pernyataan bahwa proses upload data dalam sistem senayan tidak 

sulit untuk dilakukan, namun ada juga responden yang setuju tetapi belum pernah 

melakukan proses upload data dalam sistem. 

Berdasarkan hasil tabel 3.10 pernyataan keenam, mengenai pengelolaan 

database pada sistem tidak sulit dilakukan, maka dapat diketahui hasil menunjukkan 

bahwa ada jawaban sangat tidak setuju diperoleh sebanyak 2 responden dengan 

persentase (3,3%), jawaban tidak setuju sebanyak 8 responden dengan persentase 

(13,3%), jawaban setuju sebanyak 36 responden dengan persentase (60%), jawaban 

sangat setuju sebanyak 12 responden dengan persentase (20%), jawaban sangat setuju 

sekali sebanyak 2 responden dengan persentase (3,3%). Dari hasil jawaban yang 

didapat maka diketahui bahwa sebagian besar responden sependapat dengan 

pernyataan diatas. Hal ini sejalan dengan data yang didapat melalui pernyataan 

responden R10 sebagai berikut: 

“Database di program senayankan pakek mysql, kalo pake mysql itu 

mudah mbak dibandingkan sama database lainnya, selain itu gratis 

mbak. Saya pernah juga otak atik databasenya. Waktu itu saya mau 

import sama eksport data, tapi kalo mau inmport harus disesuaikan 

dulu sama format datanya kalo dari excel ato Microsoft acces harus 

diubah dulu ke csv”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 

sependapat dengan pernyataan bahwa proses pengelolaan databse dalam sistem 

senayan tidak sulit untuk dilakukan, namun ada juga responden yang tidak 

sependapat dengan pernyataan tersebut. Seperti pernyataan responden R11 sebagai 

berikut: 
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“Pengelolaan database saya belum pernah mbak, kalo masalah itu database 

ya… minta bantuan sama tim IT nya sekolah, saya cuman operator aja uda tinggal 

pakek.”              

Berdasarkan hasil tabel 3.10 pernyataan ketujuh, mengenai proses 

penelusuran data pada sistem senayan mudah sekali untuk dilakukan, memberikan 

hasil jawaban tidak setuju sebanyak 1 responden dengan persentase (1,7%), jawaban 

setuju 38 responden dengan persentase (63,3%), jawaban sangat setuju sebanyak 19 

responden dengan persentase (31,7%), jawaban sangat setuju sekali sebanyak 2 

responden dengan persentase (3,3%). Dari hasil yang diperoleh maka dapat diketahui 

bahwa rata-rata responden setuju dengan pernyataan diatas yakni penelusuran data 

pada sistem senayan mudah sekali untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan data yang 

didapat melalui pernyataan responden R8 sebagai berikut: 

“Setiap siswa yang ingin cari buku, saya sarankan mereka untuk 

menggunakan opac katalog ini mbak. Tetapi berhubung komputernya 

rusak mereka pencariannya lewat komputer saya ini.  Prosesnya 

gampang, tinggal mereka mau cari buku apa? saya telusur lewat judul 

bisa, pengarang juga bisa, kalau seandainya mereka gak tau mereka 

bisa cari lewat subjeknya aja”  

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 

sependapat dengan pernyataan bahwa proses penelusuran pada sistem sangat mudah 

untuk dilakukan. 

Berdasarkan hasil tabel 3.10 pernyataan kedelapan, menunjukkan bahwa 

untuk pernyataan proses pengeditan tidak sulit dilakukan mendapatkan jawaban tidak 

setuju sebanyak 5 responden dengan persentase (8,3%), jawaban setuju sebanyak 36 

responden dengan persentase (60%), jawaban sangat setuju sebanyak 14 responden 

dengan persentase (23,4%),  jawaban sangat setuju sekali sebanyak 5 responden 

dengan persentase (8,3%). Dari hasil yang didapatkan maka rata-rata responden 
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setuju dengan pernyataan bahwa proses pengeditan tidak sulit dilakukan oleh user. 

Hal ini sejalan dengan data yang didapat melalui pernyataan responden R8 sebagai 

berikut : 

“kalau ingin edit data, sudah ada fitur edit disini kita tinggal klik saja 

mbak. Nanti mana yang mau di edit, tapi jangan lupa klik simpan, 

mudah kug mbak.” 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 

sependapat dengan pernyataan bahwa proses edit data mudah sekali untuk dilakukan. 

Berdasarkan hasil tabel 3.10 pernyataan kesembilan, mengenai help menu 

yang tersedia di dalam sistem, maka diperoleh hasil yang menyatakan sangat tidak 

setuju ada sebanyak 2 responden dengan persentase (3,3%), jawaban tidak setuju ada 

sebanyak 19 responden dengan persentase (31,7%), jawaban setuju ada sebanyak 26 

responden dengan persentase (43,4%), jawaban sangat setuju sebanyak 11 responden 

dengan persentase (18,3%), jawaban sangat setuju sekali sebanyak 2 responden 

dengan persentase (3,3%). Dari hasil yang diperoleh maka dapat diketahui bahwa 

sebagian menyatakan tidak setuju dengan pernyataan diatas dan sebagian lainnya 

menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini sejalan dengan data yang 

didapat melalui pernyataan responden R8 sebagai berikut: 

“help menu ada mbak, di depan tampilan opac, navigasi help on 

search namanya” 

Berbeda pendapat dengan R21 sebagai berikut: 

“ Help menu gak ada mbak. Saya gak pernah menemukan. Kalau saya 

punya masalah saya tanya ke teman yang lebih tahu”. 
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Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 

sependapat dengan pernyataan bahwa terdapat help menu yang tersedia di dalam 

sistem. 

Berdasarkan tabel 3.10 pernyataan kesepuluh, menunjukkan bahwa responden 

yang menyatakan tidak setuju ada sebanyak 5 responden dengan persentase (8,3%), 

jawaban setuju 39 responden dengan persentase (65%), jawaban sangat setuju 

sebanyak 15 responden dengan persentase (25%), dan sisanya jawaban sangat setuju 

sekali sebanyak 1 responden dengan persentase (1,7%). Dari masing-masing jawaban 

responden, jawaban yang paling mendominasi yakni jawaban setuju. Karena dapat 

dilihat dari tingginya frekuensi dan persentase yang didapat. Hal ini juga sejalan 

dengan pernyataan responden R2, R8, dan R6 sebagai berikut: 

“iya menurut saya mudah. Saya pakai senayan karena mudah sih 

mbak, yang kedua gratis. iya memang semuanya menurut saya sudah 

sesuai kebutuhan pustakawan”. 

“Iya sudah sesuai kebutuhan, karena menurut saya menunya lengkap. 

Untuk mengoperasikannya juga mudah” 

“kalau dilihat dari segi kemudahan, mudah sih mbak caranya kan 

semua sudah ada di panduan di dalam materi pdf  yang tak dapetin di 

google” 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 

sependapat dengan pernyataan bahwa secara keseluruhan proses penggunaan sistem 

senayan tidak membingungkan. 

Berdasarkan hasil pada tabel 3.10 pernyataan kesebelas, menunjukkan bahwa 

sistem senayan mudah sekali untuk diajarkan kepada orang baru, dan hasilnya 

menunjukkan untuk jawaban sangat tidak setuju sebanyak 1 responden dengan 

persentase (1,7%), jawaban tidak setuju ada sebanyak 7 responden dengan persentase 
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(11,6%), jawaban setuju ada sebanyak 33 responden dengan persentase (55%), 

jawaban sangat setuju ada sebanyak 16 responden dengan persentase (26,7%), 

jawaban sangat setuju sekali ada sebanyak 3 responden dengan persentase (5%). Dari 

masing-masing jawaban responden, jawaban yang paling mendominasi yakni 

jawaban setuju. Karena dapat dilihat dari tingginya frekuensi dan persentase yang 

didapat. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan responden R11 dan R6 sebagai 

berikut: 

“kalau mengajarkan ke orang baru, cukup mudah. Kalau orangnya 

belum terbisaa diajarkan yang paling umum aja dulu, itu menurut 

saya” 

“bagi saya mudah mbak, asalkan orangnya mau belajar”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 

sependapat dengan pernyataan bahwa sistem senayan sangat mudah untuk diajarkan 

kepada calon user atau pengguna yang baru. 

3.2.5 Timeliness (Ketepatan Waktu) 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan ketepatan waktu (timeliness) dari 

sistem senayan dalam menanggapi pengguna saat melakukan pencarian dan 

menerima informasi secara cepat, sebagai berikut: 

Tabel 3.11  Rekapitulasi hasil frekuensi responden terhadap komponen variabel 
timeliness 

 
Keterangan 

STS (1) TS (2) R (3) S (4) SS (5) Total 
Jm
l 

% Jm
l 

% Jm
l 

% Jm
l 

% Jm
l 

% Jm
l 

% 

Saat anda masuk ke 
Sistem Senayan (login) 
waktu tunggu tidak terlalu 
lama 

 
0 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
1,7

 
35 
 

 
58,3

 
21 
 

 
35 

 
3 

 
5 

 
60 

 
100
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Saat anda input data 
berupa teks, gambar, 
maupun angka ke dalam 
Sistem Senayan dapat 
terproses dengan cepat dan 
dapat langsung tersimpan 

 
0 

 

 
0 

 

 
2 

 

 
3,3

 
41 
 

 
68,3 

 
16 
 

 
26,7 

 
1 

 
1,7

 
60 

 
100 
 

Sistem Senayan mampu 
melakukan perhitungan 
data yang masuk dan 
mengubahnya ke bentuk 
laporan statistik dengan 
sangat cepat 

 
1 

 

 
1,7 
 

 
5 

 

 
8,3

 
40 
 

 
66,7 

 
13 
 

 
21,7 

 
1 

 
1,7

 
60 

 
100 
 

Sistem senayan dapat 
membantu anda dalam 
melakukan proses 
pencarian dengan sangat 
cepat, seperti: mengecek 
koleksi yang sedang 
dipinjam 

 
0 

 

 
0 

 

 
2 

 

 
3,3

 
39 
 

 
65 

 
15 
 

 
25 

 
4 

 
6,7

 
60 

 
100 
 

Waktu tunggu pencetakan 
tidak terlalu lama 

 
0 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
5 

 
39 
 

 
65 

 
17 
 

 
28,3 

 
1 

 
1,7

 
60 

 
100 
 

Secara keseluruhan Sistem 
Senayan mampu merespon 
permintaan anda dan 
memberi atas jawaban 
permintaan anda dengan 
cepat 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 
36 
 

 
60 

 
20 
 

 
33,3 

 
4 

 
6,7

 
60 

 
100 
 

Total 1 0,3 13 3,6 23
0 

63,9 10
2 

28,3 14 4 36
0 

100 

Sumber : Kuisioner no. 43-48 

Berdasarkan tabel 3.11 pernyataan pertama, mengenai waktu tunggu ketika 

pengguna pertama kali masuk kedalam sistem hasil menunjukkan bahwa untuk 

jawaban tidak setuju ada sebanyak 1 responden dengan persentase (1,7%), jawaban 

setuju ada sebanyak 35 responden dengan persentase (58,3%), jawaban sangat setuju 

ada sebanyak 21 responden dengan persentase (35%), jawaban sangat setuju sekali 

ada sebanyak 3 responden dengan persentase (5%). Dari masing-masing jawaban 

responden, jawaban yang paling mendominasi yakni jawaban setuju. Karena dapat 
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dilihat dari tingginya frekuensi dan persentase yang didapat. Hal ini juga sejalan 

dengan pernyataan responden R9 sebagai berikut: 

“Proses masuknya bisa langsung cepat, tapi gak tau kenapa waktu itu 

lama gak respon-respon. Gak mbak, tapi kalau sekarang sudah bisa 

lagi seperti keadaan normal”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 

sependapat dengan pernyataan bahwa tidak membutuhkan waktu yang lama untuk 

masuk kedalam sistem. 

Berdasarkan hasil tabel 3.11 pernyataan kedua, mengenai input data dapat 

dilakukan dengan cepat hasil menunjukkan bahwa untuk jawaban tidak setuju ada 

sebanyak 2 responden dengan persentase (3,3%), jawaban setuju ada sebanyak 41 

responden dengan persentase (68,3%), jawaban sangat setuju ada sebanyak 16 

responden dengan persentase (26,7%), jawaban sangat setuju sekali sebanyak 1 

responden dengan persentase (1,7%) Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata 

responden setuju jika input data dalam sistem dapat dilakukan dengan cepat dan dapat 

langsung tersimpan. Hal ini juga sejalan dengan data yang didapat melalui pernyataan 

responden R9 sebagai berikut: 

“Saya setuju kalau pemakaian sistem senayan ini mudah sebenarnya, 

dan pada saat saya inputkan database buku, hasilnya juga dapat 

langsung disimpan tidak pakai menunggu lama.” 

Berbeda dengan pernyataan responden R7 sebagai berikut: 

“waktu itu komputer saya terkena virus, otomatis komputer saya mati 

mbak. Dan pada akhirnya saya pakai Microsoft acces untuk nyimpen 

data base saya. Terus sudah berjalan lama sekitar 2 tahun, akhirnya 

saya pakai slims lagi yang versi cendana. Dan ketika saya import 

eksport database saya ke slims ini hasilnya lemot banget. Ada sekitar 
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17.000 eksemplar buku yang tag import ke sistem. Hasilnya kug 

lama?. Akhirnya saya masukkan secara bertahap saya coba 3000 

eksemplar dan akhirnya bisa cepet mbak. jadi sepertinya kita itu 

dikasih batas maksimal untuk import datanya”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 

sependapat dengan pernyataan bahwa input data pada sistem senayan dapat dilakukan 

dengan cepat dan dapat langsung tersimpan. 

Berdasarkan hasil tabel 3.11 pernyataan ketiga, mengenai sistem senayan 

yang mampu melakukan perhitungan data dan mengubahnya ke bentuk laporan 

statistik dengan sangat cepat menunjukkan hasil jawaban sangat tidak setuju ada 1 

responden dengan persentase (1,7%), jawaban tidak setuju 5 responden dengan 

persentase (8,3%), jawaban setuju ada sebanyak 40 responden dengan persentase 

(66,7%), jawaban sangat setuju ada sebanyak 13 responden dengan persentase 

(21,7%), jawaban sangat setuju sekali ada 1 responden dengan persentase (1,7%). 

Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju jika sistem senayan mampu 

melakukan perhitungan data dan mengubahnya ke bentuk laporan statistik dengan 

sangat cepat. Hal ini juga sejalan dengan data yang didapat melalui pernyataan 

responden R9 sebagai berikut: 

“saya setuju, karena setiap kali input data nanti hasilnya bisa langsung 

dilihat di pelaporan mbak, jadi untuk jumlah koleksi yang saat ini 

tercatat ada 8292 eksemplar. Sama kayak di anggota setiap kali ada 

kunjungan pasti mereka absen pakek no.Id mereka, kemudian nantinya 

jika kita lihat di pelaporan, sistem menampilkannya dalam bentuk 

persentase kunjungan siswa”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 

sependapat dengan pernyataan diatas yang menjelaskan bahwa sistem senayan 
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mampu melakukan perhitungan data dan mengubahnya ke bentuk laporan statistik 

dengan sangat cepat.  

Berdasarkan tabel 3.11 pernyataan keempat, hasil jawaban menunjukkan 

bahwa ada sebanyak 2 responden dengan persentase (3,3%) menyatakan tidak setuju, 

ada sebanyak 39 responden dengan persentase (65%) menyatakan setuju, ada 

sebanyak 15 responden dengan persentase (25%) menyatakan sangat setuju, da nada 

sebanyak 4 responden dengan persentase (6,7%) menyatakan sangat setuju sekali. 

Dari masing-masing jawaban responden, jawaban yang paling mendominasi yakni 

jawaban setuju. Karena dapat dilihat dari tingginya frekuensi dan persentase yang 

didapat. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan responden R10 sebagai berikut: 

“iya saya setuju mbak, kalau saya sedang cari buku bantu anak-anak 

saya pakai advanced search, dan hasilnya cepat. Tetapi tergantung kita 

juga sih, pada saat input subjek apa yang kita pakai itu harus umum 

yang diketahui sama anak-anak, biar hasil yang ditampilin juga tepat”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 

sependapat dengan pernyataan diatas yang menjelaskan bahwa sistem senayan 

mampu melakukan proses pencarian dengan cepat. 

Berdasarkan hasil tabel 3.11 pernyataan kelima, mengenai waktu tunggu 

pencetakan memberikan hasil jawaban tidak setuju ada sebanyak 3 responden dengan 

persentase (5%), jawaban setuju ada sebanyak 39 responden dengan  persentase 

(65%), jawaban sangat setuju ada sebanyak 17 responden dengan persentase (28,3%), 

dan sisanya jawaban sangat setuju sekali sebanyak 1 responden dengan persentase 

(1,7%). Dari masing-masing jawaban responden, jawaban yang paling mendominasi 

yakni jawaban setuju. Karena dapat dilihat dari tingginya frekuensi dan persentase 

yang didapat. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan responden R10 sebagai berikut: 
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“untuk pernyataan ini saya setuju, kan itu juga tergantung sama 

printernya mbak, kan kalau printernya bermasalah jadi lambat” 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 

sependapat dengan pernyataan diatas yang menjelaskan bahwa waktu tunggu 

pencetakan dengan menggunakan sistem tidak terlalu lama. 

Berdasarkan hasil tabel 3.11 pernyataan keenam, mengenai kecepatan 

merespon hasil menunjukkan bahwa untuk jawaban setuju ada sebanyak 36 

responden dengan persentase (60%), jawaban sangat setuju ada sebanyak 20 

responden dengan persentase (33,3%), dan jawaban sangat setuju sekali ada sebanyak 

4 responden dengan persentase (6,7%). Dari masing-masing jawaban responden, 

jawaban yang paling mendominasi yakni jawaban setuju. Karena dapat dilihat dari 

tingginya frekuensi dan persentase yang didapat. Hal ini juga sejalan dengan 

pernyataan responden R1 dan R21 sebagai berikut: 

“saya sangat setuju, karena ya saya ngalamin itu sejak tahun 2012 

semuanya jadi cepat. saya bisa bayangin kalau data segini banyaknya 

saya masih pakek manual, mungkin saya bisa kualahan sendiri. Ya 

menurutku sistem ini bagus dibanding yang lain 

“Saya setuju ketika saya butuh saya panggil datanya prosesnya cepat, 

tapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi sistem ini masih terlalu 

ribet masih mending pakai sistem x ini, gak pakek gini-gini, ya 

rencananya kalau proposal ini sudah disetujuin ini saya mau ganti 

pakai sistem x ini mbak” 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa responden 

sependapat dengan pernyataan diatas yang menjelaskan bahwa secara keseluruhan 

sistem mampu merespon permintaan dan memberi jawaban atas permintaan pengguna 

dengan cepat. 
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3.3 Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui kategori jawaban responden 

terhadap variabel penelitian. Analisis ini dilakukan dengan menghitung skor jawaban 

terendah, skor jawaban tertinggi, dan mean serta berikut ini kriterianya  

Tabel 3.12 Penafsiran kategori terhadap tingkat kemampuan 

Rata-Rata Penilaian Tingkat Kemampuan 
≥ 3,7 Tinggi 

2,8 – 3,6 Sedang 
≤ 2,7 Rendah 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

Hasil pengolahan data mengenai deskriptif variabel dari jawaban responden 

pengguna, diuraikan dalam tabel dibawah sebagai berikut: 

3.3.1 Statistik Deskriptif Content (Isi) 

Analisis statistik deskriptif content (Isi) terdiri dari 9 pertanyaan yang diukur 

dengan skala likert 1 sampai 5. Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 3.13 Statistik Deskriptif Content (Isi) 

 
Indikator 

Jumlah 
responden 

Skor Jawaban  
Mean 

Minimum Maximum 

Sistem  memberikan informasi 
yang lengkap dan sesuai 
dengan kebutuhan  

 
60 

 
3 

 
5 

 
3,5 

 

Informasi yang dihasilkan oleh 
sistem dapat membantu 
menyelesaikan pekerjaan 
sehari-hari   

 
60 

 
3 

 
5 

 
3,6 

Laporan-laporan yang 
dihasilkan oleh sistem sudah 
dapat memenuhi keinginan 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,4 
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Sistem menyediakan berbagai 
jenis laporan yang berguna 
untuk pekerjaan 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,4 

Penelusuran pada sistem 
memiliki detail informasi yang 
lengkap 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,5 

Informasi yang ditampilkan 
dari hasil penelusuran pada 
sistem memiliki tingkat 
kesesuaian yang tinggi 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,6 

Dalam penelusuran informasi 
baik data koleksi maupun data 
anggota, ditemukan hasil yang 
tepat 

 
60 

 
3 

 
5 

 
3,7 

Informasi yang dihasilkan 
dalam proses temu kembali 
informasi yang terdapat pada 
sistem sudah sesuai dengan 
yang ditelusur (dicari) 

 
60 

 
3 

 
5 

 
3,6 

Sistem memiliki banyak modul 
yang berguna 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,3 

 
Mean Keseluruhan Indikator 

 
3,5 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

Dari tabel 3.50 terlihat bahwa kriteria secara umum responden pada variabel 

content (Isi) sebagai berikut: 

1. Indikator mengenai Sistem yang dapat memberikan informasi yang 

lengkap dan sesuai dengan kebutuhan petugas perpustakaan memiliki 

respon dengan skor nilai skala Likert minimum sebesar 3 dan 

maksimum sebesar 5 , serta mean sebesar 3,5 sehingga termasuk 

kriteria sedang 

2. Indikator mengenai informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat 

membantu petugas perpustakaan menyelesaikan pekerjaan sehari-hari 

memiliki respon dengan skor nilai skala Likert minimum sebesar 3 dan 
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maksimum sebesar 5 , serta mean sebesar 3,6 sehingga termasuk 

kriteria sedang 

3. Indikator mengenai laporan-laporan yang dihasilkan oleh sistem sudah 

dapat memenuhi keinginan petugas perpustakaan memiliki respon 

dengan skor nilai skala Likert minimum sebesar 2  dan maksimum 

sebesar 5 , serta mean sebesar 3,4 sehingga termasuk kriteria sedang 

4. Indikator mengenai sistem menyediakan berbagai jenis laporan yang 

berguna untuk pekerjaan petugas perpustakaan memiliki respon dengan 

skor nilai skala Likert minimum sebesar 2 dan maksimum sebesar 5 , 

serta mean sebesar 3,4 sehingga termasuk kriteria sedang 

5. Indikator mengenai penelusuran pada sistem memiliki detail informasi 

yang lengkap memiliki respon dengan skor nilai skala Likert minimum 

sebesar 2 dan maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,5 sehingga 

termasuk kriteria sedang 

6. Indikator mengenai informasi yang ditampilkan dari hasil penelusuran 

pada sistem memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi memiliki respon 

dengan skor nilai skala Likert minimum sebesar 2 dan maksimum 

sebesar 5 , serta mean sebesar 3,6  sehingga termasuk kriteria sedang 

7. Indikator mengenai dalam penelusuran informasi baik data koleksi 

maupun data anggota, ditemukan hasil yang tepat memiliki respon 

dengan skor nilai skala Likert minimum sebesar 3  dan maksimum 

sebesar 5 , serta mean sebesar 3,7 sehingga termasuk kriteria tinggi 

8. Indikator mengenai informasi yang dihasilkan dalam proses temu 

kembali informasi yang terdapat pada sistem sudah sesuai dengan yang 

ditelusur (dicari) memiliki respon dengan skor nilai skala Likert 

minimum sebesar 3 dan maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,6 

sehingga termasuk kriteria sedang 

9. Indikator mengenai sistem memiliki banyak modul yang berguna 

memiliki respon dengan skor nilai skala Likert minimum sebesar 2 dan 
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maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,3 sehingga termasuk kriteria 

sedang 

Berdasarkan hasil tabel 3.50 menunjukkan nilai mean variabel content (Isi) sebesar 

3,5 sehingga termasuk kriteria sedang. Dari hasil yang ditunjukkan maka dapat 

diketahui bahwa pustakawan sekolah cukup puas dengan content (isi) yang ada pada 

sistem senayan dalam memenuhi kebutuhan pustakawan sesuai yang diinginkan.  

3.3.2 Statistik Deskriptif Accuracy (Keakuratan) 

Analisis statistik deskriptif  accuracy (keakuratan) terdiri dari 7 pertanyaan 

yang diukur dengan skala likert 1 sampai 5. Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.14  Statistik Deskriptif Accuracy (Keakuratan) 

 
Indikator 

Jumlah 
responden 

Skor Jawaban  
Mean 

Minimum Maximum 

 
Hasil output pada layar dari 
sistem telah sesuai dengan apa 
yang diperintahkan  

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,4 

 
Tidak pernah terjadi kerusakan 
data maupun sistem selama 
digunakan 

 
60 

 
1 

 
5 

 
3,2 

 
Sistem menghasilkan informasi 
yang dapat diandalkan dan dapat 
dipercaya 

 
60 

 
3 

 
5 

 
3,5 

 
Kandungan informasi pada sistem 
saat diakses sesuai dengan 
harapan pengguna 

 
60 

 
3 
 

 
5 

 
3,3 

 
Laporan yang dihasilkan sistem 
dapat menjadi informasi 
pendukung sebuah keputusan 

 
60 

 
2 

 
4 

 
3,4 
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Hasil pencetakan sesuai dengan 
harapan 

 
60 

 
1 
 

 
4 

 
2,9 

 
Hasil output sistem dapat 
diverifikasi sesuai dengan data 
transaksi 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,3 

 
Mean Keseluruhan Indikator 

 
3,3 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

Dari tabel 3.51 terlihat bahwa kriteria secara umum responden pada variabel 

accuracy (keakuratan) sebagai berikut: 

1. Indikator mengenai hasil output pada layar dari sistem telah sesuai 

dengan apa yang diperintahkan memiliki respon dengan skor nilai skala 

Likert minimum sebesar 2  dan maksimum sebesar 5, serta mean 

sebesar  3,4 sehingga termasuk kriteria sedang 

2. Indikator mengenai memiliki respon dengan skor nilai skala Likert 

minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 5, serta mean sebesar  3,2 

sehingga termasuk kriteria sedang 

3. Indikator mengenai sistem menghasilkan informasi yang dapat 

diandalkan dan dapat dipercaya memiliki respon dengan skor nilai 

skala Likert minimum sebesar 3  dan maksimum sebesar 5, serta mean 

sebesar 3,5 sehingga termasuk kriteria sedang 

4. Indikator mengenai kandungan informasi pada sistem saat diakses 

sesuai dengan harapan pengguna memiliki respon dengan skor nilai 

skala Likert minimum sebesar 3 dan maksimum sebesar 5, serta mean 

sebesar 3,3 sehingga termasuk kriteria sedang 

5. Indikator mengenai laporan yang dihasilkan sistem dapat menjadi 

informasi pendukung sebuah keputusan memiliki respon dengan skor 

nilai skala Likert minimum sebesar 2  dan maksimum sebesar 4, serta 

mean sebesar 3,4 sehingga termasuk kriteria sedang 
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6. Indikator mengenai hasil pencetakan sesuai dengan harapan memiliki 

respon dengan skor nilai skala Likert minimum sebesar 1 dan 

maksimum sebesar 4, serta mean sebesar 2,9 sehingga termasuk kriteria 

sedang 

7. Indikator mengenai hasil output sistem dapat diverifikasi sesuai dengan 

data transaksi memiliki respon dengan skor nilai skala Likert minimum 

sebesar 2  dan maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,3 sehingga 

termasuk kriteria sedang 

Berdasarkan hasil tabel 3.51 menunjukkan nilai mean variabel accuracy (keakuratan) 

sebesar 3,3 sehingga termasuk kriteria sedang. Dari hasil yang ditunjukkan maka 

dapat diketahui bahwa pustakawan sekolah cukup puas dengan tingkat keakuratan 

yang dihasilkan dari sistem senayan dalam menunjang pembuatan keputusan. 

3.3.3 Statistik Deskriptif Format (Bentuk) 

Analisis statistik deskriptif  format (bentuk) terdiri dari 9 pertanyaan yang 

diukur dengan skala likert 1 sampai 5. Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.15  Statistik Deskriptif Format (Bentuk) 

 
Indikator 

Jumlah 
responden 

Skor Jawaban  
Mean 

Minimum Maximum 

Desain tampilan interface pada 
sistem sangat menarik untuk 
mengembangkan pencarian 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,5 

Sisi keindahan tampilan 
interface pada sistem 
berpengaruh baik pada 
penelusuran  

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,3 

Tampilan interface mudah 
diakses, sehingga dapat 
mempercepat pekerjaan   

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,5 
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Komposisi warna dalam sistem 
sangat baik sehingga tidak 
melelahkan mata 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,3 

Komposisi warna dalam sistem 
sangat baik  sehingga tidak 
membosankan 

 
60 

 
2 
 

 
5 

 
3,3 

Format laporan yang 
dihasilkan sistem mudah 
dimengerti dan jelas 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,2 

Tata letak menu mudah sekali 
untuk diingat 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,2 

Ukuran dan ketebalan huruf  
cukup baik sehingga mudah 
terlihat 

 
60 

 
1 

 
5 

 
3,4 

Secara keseluruhan fitur yang 
ada telah di organisasikan 
untuk memenuhi kebutuhan 
petugas perpustakaan 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,5 

 
Mean Keseluruhan Indikator 

 
3,4 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

Dari tabel 3.52 terlihat bahwa kriteria secara umum responden pada variabel 

format (bentuk) sebagai berikut: 

1. Indikator mengenai desain tampilan interface pada sistem sangat 

menarik untuk mengembangkan pencarian memiliki respon dengan 

skor nilai skala Likert minimum sebesar  2 dan maksimum sebesar 5, 

serta mean sebesar 3,5 sehingga termasuk kriteria sedang 

2. Indikator mengenai sisi keindahan tampilan interface pada sistem 

berpengaruh baik pada penelusuran memiliki respon dengan skor nilai 

skala Likert minimum sebesar  2  dan maksimum sebesar 5, serta mean 

sebesar 3,3  sehingga termasuk kriteria sedang 

3. Indikator mengenai tampilan interface mudah diakses, sehingga dapat 

mempercepat pekerjaan  memiliki respon dengan skor nilai skala 
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Likert minimum sebesar  2  dan maksimum sebesar 5, serta mean 

sebesar 3,5 sehingga termasuk kriteria sedang 

4. Indikator mengenai komposisi warna dalam sistem sangat baik 

sehingga tidak melelahkan mata memiliki respon dengan skor nilai 

skala Likert minimum sebesar 2  dan maksimum sebesar 5, serta mean 

sebesar 3,3 sehingga termasuk kriteria sedang 

5. Indikator mengenai komposisi warna dalam sistem sangat baik  

sehingga tidak membosankan memiliki respon dengan skor nilai skala 

Likert minimum sebesar  2  dan maksimum sebesar 5, serta mean 

sebesar  3,3 sehingga termasuk kriteria sedang 

6. Indikator mengenai format laporan yang dihasilkan sistem mudah 

dimengerti dan jelas memiliki respon dengan skor nilai skala Likert 

minimum sebesar 2  dan maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,2 

sehingga termasuk kriteria sedang 

7. Indikator mengenai tata letak menu mudah sekali untuk diingat 

memiliki respon dengan skor nilai skala Likert minimum sebesar 2  

dan maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,2 sehingga termasuk 

kriteria sedang 

8. Indikator mengenai ukuran dan ketebalan huruf  cukup baik sehingga 

mudah terlihat memiliki respon dengan skor nilai skala Likert 

minimum sebesar  1  dan maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,4 

sehingga termasuk kriteria sedang 

9. Indikator mengenai secara keseluruhan fitur yang ada telah di 

organisasikan untuk memenuhi kebutuhan petugas perpustakaan 

memiliki respon dengan skor nilai skala Likert minimum sebesar 2  

dan maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,5 sehingga termasuk 

kriteria sedang 
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Berdasarkan hasil tabel 3.52 menunjukkan nilai mean variabel format (bentuk) 

sebesar 3,4 sehingga termasuk kriteria sedang. Dari hasil yang ditunjukkan maka 

dapat diketahui bahwa pustakawan sekolah cukup puas dengan tampilan dari sistem 

senayan yang secara langsung berhadapan dengan mereka dalam memperoleh dan 

memproses informasi. 

3.3.4 Statistik Deskriptif Ease Of Use (Kemudahan Penggunaan) 

Analisis statistik deskriptif  ease of use (kemudahan penggunaan) terdiri dari 

11 pertanyaan yang diukur dengan skala likert 1 sampai 5. Berdasarkan perhitungan 

didapatkan nilai kriteria sebagai berikut: 

 

Tabel 3.16  Statistik Deskriptif Ease Of Use (Kemudahan Penggunaan) 

 
Indikator 

Jumlah 
responden 

Skor Jawaban  
Mean 

Minimum Maximum 

Tidak membutuhkan waktu yang 
lama untuk mempelajari sistem 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,3 

Sangat mudah dalam berinteraksi 
dengan sistem 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,3 

Sistem menyediakan petunjuk 
yang jelas dalam penggunaannya

 
60

 
2

 
5 

 
3,2

Proses input data tidak sulit untuk 
dilakukan 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,3 

Proses upload data sangat 
sederhana untuk dilakukan 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,3 

Proses pengelolaan database tidak 
sulit untuk dilakukan 

 
60 

 
1 

 
5 

 
3,1 

Proses penelusuran untuk sebuah 
data sangat mudah dilakukan 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,4 

Proses pengeditan data tidak sulit 
untuk dilakukan  

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,3 

Terdapat manual bantuan (help 
menu) di dalam sistem 

 
60 

 
1 

 
5 

 
2,9 
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Secara keseluruhan proses 
penggunaan sistem tidak 
membingungkan 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,2 

 Sangat mudah mengajarkan 
sistem pada orang baru                    

60 1 5 3,2 

 
Mean Keseluruhan Indikator 

 
3,2 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

Dari tabel 3.53 terlihat bahwa kriteria secara umum responden pada variabel 

Ease Of Use (Kemudahan Penggunaan) sebagai berikut: 

1. Indikator mengenai tidak membutuhkan waktu yang lama untuk 

mempelajari sistem memiliki respon dengan skor nilai skala Likert 

minimum sebesar 2 dan maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,3 

sehingga termasuk kriteria sedang 

2. Indikator mengenai sangat mudah dalam berinteraksi dengan sistem 

memiliki respon dengan skor nilai skala Likert minimum sebesar 2 dan 

maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,3 sehingga termasuk 

kriteria sedang 

3. Indikator mengenai sistem menyediakan petunjuk yang jelas dalam 

penggunaannya memiliki respon dengan skor nilai skala Likert 

minimum sebesar 2 dan maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,2 

sehingga termasuk kriteria  

4. Indikator mengenai proses input data tidak sulit untuk dilakukan 

memiliki respon dengan skor nilai skala Likert minimum sebesar 2 dan 

maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,3 sehingga termasuk 

kriteria sedang 

5. Indikator mengenai proses upload data sangat sederhana untuk 

dilakukan memiliki respon dengan skor nilai skala Likert minimum 

sebesar 2 dan maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,3 sehingga 

termasuk kriteria sedang 
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6. Indikator mengenai proses pengelolaan database tidak sulit untuk 

dilakukan memiliki respon dengan skor nilai skala Likert minimum 

sebesar 1 dan maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,1 sehingga 

termasuk kriteria sedang 

7. Indikator mengenai proses penelusuran untuk sebuah data sangat 

mudah dilakukan memiliki respon dengan skor nilai skala Likert 

minimum sebesar 2 dan maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,4 

sehingga termasuk kriteria sedang 

8. Indikator mengenai proses pengeditan data tidak sulit untuk dilakukan 

memiliki respon dengan skor nilai skala Likert minimum sebesar 2 dan 

maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,3 sehingga termasuk 

kriteria sedang 

9. Indikator mengenai terdapat manual bantuan (help menu) di dalam 

sistem memiliki respon dengan skor nilai skala Likert minimum 

sebesar 1 dan maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 2,9  sehingga 

termasuk kriteria sedang 

10. Indikator mengenai secara keseluruhan proses penggunaan sistem 

tidak membingungkan memiliki respon dengan skor nilai skala Likert 

minimum sebesar 2 dan maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,2 

sehingga termasuk kriteria sedang 

11. Indikator mengenai sangat mudah mengajarkan sistem pada orang baru                             

memiliki respon dengan skor nilai skala Likert minimum sebesar 1 dan 

maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,2 sehingga termasuk 

kriteria  

Berdasarkan hasil tabel 3.53 menunjukkan nilai mean variabel ease of use 

(kemudahan penggunaan) sebesar 3,2 sehingga termasuk kriteria sedang. Dari hasil 

yang ditunjukkan maka dapat diketahui bahwa pustakawan sekolah cukup puas 
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dengan kemudahan dalam mengoperasikan sistem senayan sehingga mereka perlu 

sedikit usaha untuk mempelajari dan kemudian menggunakannnya. 

3.3.5 Statistik Deskriptif Timeliness (Ketepatan Waktu) 

Analisis statistik deskriptif  timeliness (ketepatan waktu) terdiri dari 6 

pertanyaan yang diukur dengan skala likert 1 sampai 5. Berdasarkan perhitungan 

didapatkan nilai kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.17  Statistik Deskriptif Timeliness (Ketepatan Waktu) 

 
Indikator 

Jumlah 
responden 

Skor Jawaban  
Mean 

Minimum Maximum 

Saat masuk ke sistem waktu tunggu 
tidak terlalu lama 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,4 

Saat input data dapat terproses 
dengan cepat dan dapat langsung 
tersimpan 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,3 

Sistem mampu melakukan 
perhitungan data yang masuk dan 
mengubahnya ke bentuk laporan 
statistik dengan sangat cepat 

 
60 

 
1 

 
5 

 
3,1 

Sistem dapat membantu melakukan 
proses pencarian dengan sangat 
cepat 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,4 

Waktu tunggu pencetakan tidak 
terlalu lama 

 
60 

 
2 

 
5 

 
3,3 

Secara keseluruhan sistem mampu 
merespon permintaan dan memberi 
jawaban atas permintaan dengan 
cepat 

 
60 

 
3 

 
5 

 
3,5 

 
Mean Keseluruhan Indikator 

 
3,3 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

Dari tabel 3.54 terlihat bahwa kriteria secara umum responden pada variabel 

Timeliness (Ketepatan Waktu) sebagai berikut: 
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1. Indikator mengenai saat masuk ke sistem waktu tunggu tidak terlalu 

lama memiliki respon dengan skor nilai skala Likert minimum 

sebesar 2  dan maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,4 

sehingga termasuk kriteria sedang 

2. Indikator mengenai saat input data dapat terproses dengan cepat dan 

dapat langsung tersimpan memiliki respon dengan skor nilai skala 

Likert minimum sebesar 2 dan maksimum sebesar 5, serta mean 

sebesar 3,3 sehingga termasuk kriteria sedang 

3. Indikator mengenai sistem mampu melakukan perhitungan data 

yang masuk dan mengubahnya ke bentuk laporan statistik dengan 

sangat cepat memiliki respon dengan skor nilai skala Likert 

minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 

3,1 sehingga termasuk kriteria sedang 

4. Indikator mengenai sistem dapat membantu melakukan proses 

pencarian dengan sangat cepat memiliki respon dengan skor nilai 

skala Likert minimum sebesar 2 dan maksimum sebesar 5, serta 

mean sebesar  3,4 sehingga termasuk kriteria sedang 

5. Indikator mengenai waktu tunggu pencetakan tidak terlalu lama 

memiliki respon dengan skor nilai skala Likert minimum sebesar 2 

dan maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,3 sehingga termasuk 

kriteria sedang 

6. Indikator mengenai secara keseluruhan sistem mampu merespon 

permintaan dan memberi jawaban atas permintaan dengan cepat 

memiliki respon dengan skor nilai skala Likert minimum sebesar 3 

dan maksimum sebesar 5, serta mean sebesar 3,5 sehingga termasuk 

kriteria sedang 

Berdasarkan hasil tabel 3.54 menunjukkan nilai mean variabel timeliness (ketepatan 

waktu) sebesar 3,3 sehingga termasuk kriteria sedang. Dari hasil yang ditunjukkan 
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maka dapat diketahui bahwa pustakawan sekolah cukup puas dengan kecepatan 

waktu yang diberikan oleh sistem saat pengguna mengakses maupun menerima data 

informasi yang dibutuhkan oleh petugas perpustakaaan. 

3.3.6 Statistik Deskriptif Penerimaan Senayan Library Management Sistem  

 Analisis satatistik deskriptif penerimaan senayan library management sistem 

yang teridiri dari variabel keseluruhan EUCS (End User Computing Satisfaction), 

yaitu content, accuracy, format, ease of use, dan timeliness. Berdasarkan perhitungan 

didapatkan nilai kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.18 Statistik Deskripsi Penerimaan Senayan Library Management 
Sistem 

variabel Jumlah Responden Mean 
Content (Isi) 60 3,5 

Accuracy (Keakuratan) 60 3,3 
Format (Bentuk) 60 3,4 

Ease Of use  
(Kemudahan Penggunaaan) 

 
60 

 
3,2 

Timeliness  
(Ketepatan Waktu) 

 
60 

 
3,3 

Mean Keseluruhan Variabel 3,34 
Sumber : Data primer diolah, 2016 

Dari tabel 3.55 terlihat bahwa kriteria secara umum responden pada 

penerimaan senayan library management sistem sebagai berikut: 

1. Variabel content menjelaskan sejauh mana pustakawan di 

perpustakaan sekolah puas dengan isi dari sistem senayan yang dilihat 

dari fungsi dan  modul yang digunakan  serta  informasi yang 

dihasilkan dengan mean sebesar 3,5 sehingga termasuk kriteria 

sedang. 

2. Variabel accuracy menjelaskan sejauh mana pustakawan di 

perpustakaan sekolah puas dengan keakuratan data ketika sistem 
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menerima input kemudian mengolahnya menjadi informasi dengan 

mean sebesar 3,3 sehingga termasuk kriteria sedang. 

3. Variabel format menjelaskan sejauh mana pustakawan di 

perpustakaan sekolah puas dengan bentuk sistem senayan, jika dilihat 

dari sisi tampilan dan estetika dengan mean sebesar 3,4 sehingga 

termasuk kriteria sedang. 

4. Variabel ease of use menjelaskan sejauh mana pustakawan di 

perpustakaan sekolah puas dengan kemudahan dalam mengoperasikan 

sistem dengan mean sebesar 3,2 sehingga termasuk kriteria sedang. 

5. Variabel timeliness menjelaskan sejauh mana pustakawan di 

perpustakaan sekolah puas dengan kecepatan sistem dalam 

menyajikan data yang dibutuhkan dengan mean sebesar 3,3 sehingga 

termasuk kriteria sedang. 

Berdasarkan hasil tabel 3.55 menunjukkan nilai mean penerimaan senayan library 

management sistem sebesar 3,34 sehingga termasuk kriteria sedang. Hal ini berarti 

bahwa pustakawan di perpustakaan sekolah khususnya di wilayah kota Surabaya 

menerima dengan cukup baik penggunaan sistem senayan untuk manajemen 

perpustakaan di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN  -  PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENERIMAAN SENAYAN LIBRARY... AULIA RACHMAN



III-58 
 

 

 

 

 

 

ADLN  -  PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENERIMAAN SENAYAN LIBRARY... AULIA RACHMAN



IV-1 
 

BAB IV 

INTERPRETASI DATA 

 

Berdasarkan hasil temuan data dari bab III yang diperoleh dari kuisioner dan 

observasi yang dilakukan peneliti mengenai penerimaan senayan library management 

sistem di perpustakaan sekolah wilayah Kota Surabaya. Interpretasi dilakukan dengan 

cara menganalisis dan menginterpretasikan temuan data dengan membandingkan 

teori yang ada. Sedangkan analisis data dilakukan untuk membuat suatu kesimpulan 

secara umum mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisis data 

digunakan untuk mengkaji lebih dalam tentang penerimaan senayan library 

management sistem di perpustakaan sekolah wilayah Kota Surabaya, sehingga dapat 

dimanfaatkan secara optimal untuk proses kegiatan pembelajaran. 

4.1 Penerimaan senayan library management sistem di perpustakaan sekolah wilayah 

Kota Surabaya   

Penerimaan senayan library management sistem (SLiMS) merupakan 

sebuah tindakan sadar yang dilakukan pengguna, khususnya pustakawan di 

perpustakaan sekolah untuk menerima suatu teknologi sistem informasi. Dengan 

menerima sistem informasi perpustakaan atau (SLiMS) diharapkan para 

pustakawan dapat menggunakannya sesuai kebutuhan dalam proses kegiatan 

manajemen atau pengelolaan perpustakaan di sekolah. Oleh karena itu para 

developer dan pengembang SLiMS yang sama-sama berprofesi sebagai 

pustakawan mengharapkan agar semua pustakawan di seluruh daerah termasuk di 

Kota Surabaya dapat memanfaatkan penggunaan senayan library management 

sistem (SLiMS) untuk proses manajemen di perpustakaan. Dalam bab ini akan 

membahas mengenai interpretasi teoritik dari hasil temuan data sebelumnya 

tentang penerimaan senayan library management sistem. Untuk mengukur sejauh 
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mana pustakawan di perpustakaan sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya 

dapat menerima sistem senayan atau (SLiMS) ini. Dimana dalam teorinya 

dikatakan ada lima konstruk yang mempengaruhi penerimaan sistem informasi, 

yaitu content, accuracy, format, ease of use, dan timeliness. 

4.1.1 Content (Isi)  

Content memiliki sejumlah makna tetapi pada dasarnya selalu merujuk 

pada sesuatu yang terkandung dalam suatu entitas (Tyrväínen et al.,2006). Akan 

tetapi konten dalam penelitian ini menyangkut komponen dan subtansi sistem 

informasi yang tugasnya yaitu menginput, mengolah, dan menghasilkan output 

berupa informasi yang memadai. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti 

menunjukkan bahwa responden yang menjawab setuju sampai sangat setuju 

sekali mengenai variabel content (isi) sebesar 97,8%. 

Dimana dari data itu dapat diartikan bahwa mayoritas pustakawan di 

perpustakaan sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya cukup puas 

terhadap penggunaan sistem senayan dari segi content yang meliputi relevansi, 

kelengkapan, manfaat, dan output. Dari masing-masing dimensi tersebut di 

dapatkan jawaban setuju hingga sangat setuju sekali untuk relevansi sebesar 

98,9% yang menyatakan bahwa hasil penelusuran memiliki tingkat kesesuaian 

yang tinggi artinya pengguna setuju jika informasi yang ditampilkan di dalam 

sistem sudah sesuai dengan informasi yang dicari, namun ada juga beberapa 

pengguna yang merasa bahwa mereka belum cukup puas dengan hasil 

informasi yang ditampilkan dalam sistem yaitu dengan persentase sebesar 

1,1%. Hal ini mengindikasikan bahwa pustakawan sekolah khususnya di 

wilayah Kota Surabaya percaya bahwa sistem senayan mampu memberikan 

informasi yang relevan sesuai dengan keinginan pengguna. Sehingga hal 

tersebut dapat mempengaruhi penerimaan mereka pada senayan library 

management sistem. 
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Sedangkan untuk dimensi kelengkapan diperoleh hasil sebesar 98,4% 

yang menyatakan setuju hingga sangat setuju sekali bahwa sistem memberikan 

informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan, namun ada juga beberapa 

pengguna yang merasa bahwa menggunakan sistem belum mendapatkan 

informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhannya yaitu dengan 

persentase 1,6%. Hal ini mengindikasikan bahwa saat pustakawan sekolah 

menggunakan sistem senanyan mereka mendapatkan informasi yang lengkap 

dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga hal tersebut dapat 

mempengaruhi penerimaan mereka pada senayan library management sistem 

yang digunakan. 

Dan untuk dimensi manfaat diperoleh hasil sebesar 97,7% yang 

menyatakan setuju hingga sangat setuju sekali bahwa informasi yang dihasilkan 

sistem sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, namun 

ada juga beberapa pengguna yang merasa bahwa informasi yang dihasilkan 

sistem belum bisa menyelesaikan pekerjaannya yaitu dengan persentase 2,2%. 

Hal ini mengindikasikan bahwa pustakawan sekolah setelah menggunakan 

sistem senayan ternyata dapat menghasilkan informasi yang berguna dan dapat 

menyelesaikan pekerjaan mereka sehari-hari. Sehingga hal tersebut dapat 

mempengaruhi penerimaan senayan library management sistem yang mereka 

gunakan.  

Selanjutnya data yang menunjukkan dimensi output diperoleh hasil 

sebesar 93,3% yang menyatakan setuju hingga sangat setuju sekali bahwa 

laporan-laporan yang dihasilkan di dalam sistem sudah dapat memenuhi 

keinginan pengguna, namun ada juga beberapa pengguna yang merasa bahwa 

laporan yang dihasilkan sistem belum memenuhi keinginan pengguna yaitu 

dengan persentase 6,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem senayan 

memberikan output yang baik karena dapat menghasilkan laporan – laporan 

yang berguna dan sudah dapat memenuhi keinginan pengguna. Dengan 
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demikian, maka secara keseluruhan diketahui bahwa sistem senayan memiliki 

content yang baik dan responden setuju jika conten telah memenuhi keinginan 

pengguna dikarenakan sistem mampu menyediakan informasi yang lengkap, 

hasil penelusuran memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi, menyediakan 

berbagai jenis laporan yang berguna, dan memiliki banyak modul yang 

berguna. Sehingga dapat mempengaruhi penerimaan mereka terhadap senayan 

library management sistem yang digunakan. 

Dari semua indikator pada variabel content terlihat bahwa pustakawan 

sekolah meyakini bahwa sistem senayan memiliki content yang baik karena 

mampu menghasilkan informasi yang berguna dan dibutuhkan oleh mereka, 

sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan 

pekerjaan sehari-hari. Hal itu didukung dengan data tentang kekuatan variabel 

content yang dilihat dari nilai rata-rata skor hasil dari penjumlahan dan 

pembagian dari banyaknya pertanyaan untuk variabel content. Dari data 

tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata skor pada variabel content sebesar 3,5. 

Hal itu menandakan bahwa skor tersebut masuk dalam kategori sedang, yang 

berarti bahwa pustakawan sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya sudah 

cukup puas dengan content yang ada pada sistem senayan karena sudah 

memenuhi kebutuhan mereka dan mereka meyakini bahwa informasi yang 

dihasilkan oleh sistem senayan dapat membantu pekerjaan mereka sehari-hari.  

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pustakawan sekolah khususnya 

di wilayah Kota Surabaya merasa percaya dan meyakini bahwa sistem senayan 

mampu menghasilkan informasi yang lengkap, dan output yang berguna berupa 

laporan –laporan yang dianggap sudah memenuhi kebutuhan mereka. Hasil data 

ini sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh 

Mishra yang menemukan bahwa pengguna merasa puas dengan sistem 

informasi karena sistem mampu menyediakan konten informasi yang up to date 

(Mishra, 2011). Studi lain yang dilakukan oleh Ilias dan Abd Razak  
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menemukan bahwa pengguna merasa puas dengan sistem komputerisasi 

akuntansi karena dapat menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan 

mereka, memberikan informasi yang memadai, dan memberikan informasi 

dengan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka (Ilias dan Abd 

Razak, 2011). Penelitian lain yang dilakukan oleh (Mohamed, et.al, 2009) juga 

menemukan bahwa konten berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pengguna sistem elektronik pemerintahan, mereka berpendapat bahwa sistem 

elektronik pemerintahan menyediakan informasi yang tepat dan mencukupi 

sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

4.1.2 Accuracy (Keakuratan) 

Menurut (Yang et al, 2005 ; Wixom &Todd, 2005) Accuracy 

didefinisikan sebagai kebenaran informasi yang menggambarkan sejauh mana 

sistem informasi bebas dari kesalahan. Artinya sistem tidak pernah 

menghasilkan informasi yang salah. Karena akurasi data cukup penting dalam 

membuat sebuah keputusan yang tepat. Maka dalam hal ini sistem harus 

memberikan informasi tentang segala sesuatu yang diminta oleh pengguna 

dengan benar dan tidak ada kesalahan. Keakuratan sebuah sistem otomasi 

sangat berpengaruh pada pelayanan perpustakaan sebagai sumber informasi, 

karena jika hal ini terjadi dapat mengganggu jalannya perpustakaan, karena 

pengguna akan merasa kecewa tidak mendapatkan informasi yang akurat dan 

dapat dipercaya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti tentang besarnya 

responden yang menjawab setuju hingga sangat setuju sekali mengenai variabel 

accuracy sebesar 93,4%  

Dimana dari data tersebut dapat diketahui bahwa  mayoritas pustakawan 

sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya percaya dengan menggunakan 

sistem senayan mereka akan mendapatkan informasi yang terbebas dari 

kesalahan. Yang dimaksud dengan terbebas dari kesalahan disini adalah sistem 
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senayan jarang sekali atau bahkan tidak pernah mengalami kerusakan selama 

masa penggunaannya, informasi yang diberikan juga dapat diandalkan dan 

dipercaya, informasi yang diberikan dapat menjadi sebuah pendukung 

keputusan yang akurat dan sesuai dengan harapan pengguna, hasil output juga 

dapat d4erifikasi dengan data selama pelaksanaan transaksi. Akan tetapi masih 

ada beberapa dari responden yang menyatakan tidak setuju bahwa sistem 

senayan merupakan sistem yang tidak pernah menunjukkan bahwa informasi 

yang dihasilkan terbebas dari kesalahan yakni sebesar 6,7%. Banyaknya 

responden yang merasa sependapat dengan pernyataan diatas maka dapat 

diketahui bahwa sistem senayan tidak pernah mengalami kerusakan baik sistem 

maupun data, hal ini juga sejalan dengan penjelasan dari salah satu responden 

yang mengatakan bahwa sistem tidak mengalami kerusakan, namun hanya 

perangkat keras dari sistem yang berupa computer terkena virus sehingga 

semua data yang tersimpan hilang dan tidak dapat diselamatkan. Maka dari itu, 

supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali maka antisipasi yang perlu 

dilakukan yaitu melakukan backup data secara berkala supaya data-data 

tersebut dapat terselamatkan. 

Secara keseluruhan dilihat dari banyaknya pustakawan yang menjawab 

setuju dapat diambil kesimpulan bahwa pustakawan sekolah khususnya di 

wilayah Kota Surabaya menerima variabel accuracy untuk sistem senayan. 

Untuk lebih mendalami seberapa besarnya kekuatan penerimaan pustakawan 

sekolah pada variabel accuracy untuk sistem senayan dapat dilihat dengan tabel 

rata-rata skor. Dari rata-rata skor variabel accuracy untuk sistem senayan 

sebesar 3,3 yang berarti variabel accuracy untuk  sistem senayan masuk dalam 

kategori sedang. Dengan diketahui besarnya nilai rata-rata skor dari variabel 

accuracy untuk sistem senayan sebesar 3,3 dan masuk dalam kategori sedang, 

menunjukkan bahwa pustakawan sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya 

cukup puas dengan tingkat keakuratan dari informasi yang dihasilkan oleh 
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sistem senayan dalam menunjang pembuatan keputusan. Selain itu dari data 

tersebut diketahui pula bahwa, pustakawan sekolah cukup yakin dengan 

menggunakan sistem senayan akan terbebas dari kesalahan.  

Apabila dilihat dari sebaran skor pada variabel accuracy ini, dapat 

diketahui skor terendah berada pada indikator pertanyaan hasil pencetakan 

sesuai dengan harapan pengguna sebesar 2,9. Untuk alasan indikator skor 

terendah memang dikarenakan pustakawan tidak mendapatkan atau 

menemukan cukup cara, petunjuk atau tutorial dalam melakukan pengeditan 

pada hasil output supaya bisa sesuai dengan harapan pengguna. Pustakawan 

lebih banyak melakukan pekerjaan pengelolaan dan pengoperasian sistem 

secara otodidak, namun ada juga sedikit dari mereka mendapatkan bantuan dari 

kolega masing-masing untuk saling mensharekan permasalahan yang 

dialaminya. Dengan tujuan supaya mereka bisa mengoperasikan sistem dengan 

mudah dan bisa berjalan secara optimal sesuai dengan keinginan mereka. Hal 

ini sesuai dengan hasil probing peneliti dengan salah satu pustakawan. 

Dari hasil data dan analisa variabel accuracy diatas, hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Illias 

dan Abd Razak dari hasil penelitian ditemukan bahwa akurasi sistem 

komputerisasi akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

kepuasan pengguna akhir. Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa akurasi tampaknya menjadi faktor penting pada kepuasan pengguna 

akhir sistem komputerisasi akuntansi (Illias dan Abd Razak, 2011). Studi lain 

yang dilakukan oleh Gemoets dan Mahmood ( 1990) menemukan bahwa 

keakuratan informasi adalah urutan peringkat dari yang sangat dinilai kepuasan 

pengguna. Dengan demikian, terbukti sistem memberikan hasil yang akurat. 

Jadi pada dasarnya akurasi data itu penting dalam membuat keputusan yang 

tepat . Jika data asli tidak benar maka akan mengarah ke keputusan yang salah . 

Kesalahan dapat terjadi selama data yang dimasukkan ke sistem dan mungkin 
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rusak oleh masalah dalam sistem informasi. Selain itu, data yang tidak akurat 

juga dapat terjadi karena kurangnya pembaruan oleh operator sistem. 

4.1.3 Format (Bentuk) 

Format didefinisikan sebagai suatu tampilan dari sistem yang secara 

langsung berhadapan dengan pengguna. Menurut (Duranti,2001) format 

mengacu pada aturan presentasi yang memungkinkan untuk komunikasi oleh 

pengguna. Jadi pada dasarnya format sangat berhubungan dengan sisi tampilan 

sistem seperti tata letak dan penggunaan warna serta nilai estetika dari 

antarmuka sistem, apakah antarmuka dari sistem itu menarik dan apakah 

tampilan dari sistem memudahkan pengguna ketika menggunakan sistem 

sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat efektifitas 

dari pengguna. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti tentang besarnya 

responden yang menjawab setuju hingga sangat setuju sekali mengenai variabel 

format sebesar 89%.  

Dimana dari data itu dapat diartikan bahwa secara keseluruhan 

pustakawan sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya setuju dan 

memberikan kesan positif terhadap penggunaan sistem senayan. Kesan positif 

ini dikarenakan pustakawan merasa cukup puas dengan format atau tampilan 

dari sistem senayan, seperti komposisi warna yang bagus yang diterapkan pada 

sistem senayan, tata letak menu yang mudah sekali untuk diingat, ukuran dan 

ketabalan huruf yang mudah terlihat, keindahan tampilan antarmuka sistem, 

format yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga pustakawan yang 

merupakan pengguna akhir merasa bahwa menggunakan sistem senayan 

merupakan salah satu solusi yang bagus dan bijaksana untuk membantu 

pekerjaan pustakawan sehari-hari. Akan tetapi ada juga beberapa pustakawan  

yang memiliki kesan negatif atau tidak suka dengan format atau tampilan dari 
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sistem senayan. Besarnya responden yang memiliki kesan negat4e terhadap 

format atau tampilan dari sistem senayan yaitu sebesar 11%.  

Dengan banyaknya responden yang menjawab setuju maka hal ini 

mengindikasikan bahwa pustakawan sekolah khususnya di wilayah Kota 

Surabaya merasa cukup puas dengan format atau tampilan dari sistem senayan 

yang secara langsung berhadapan dengan mereka dalam memperoleh dan 

memproses informasi. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan 

mereka pada senayan library management sistem. Hal ini sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilias dalam penelitiannya menemukan 

bahwa format memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepuasan 

antara pengguna akhir terhadap sistem komputerisasi akuntansi sebagai sistem 

yang mudah dimengerti dan diterima dengan baik. Format untuk pengguna 

internal dan eksternal dari laporan keuangan (Ilias et al., 2008 ). Untuk 

mengetahui besarnya kekuatan penerimaan pustakawan sekolah khususnya di 

wilayah Kota Surabaya pada variable  format terhadap bentuk atau tampilan 

dari sistem senayan dapat dilihat dari besarnya rata-rata skor keseluruhan pada 

variable format. 

Dari data yang diperoleh maka diketahui nilai rata-rata skor keseluruhan 

variabel format sebesar 3,4. Berarti dengan besarnya nilai rata-rata skor 

keseluruhan pada variabel format dapat dimasukkan dalam kategori sedang. 

Kategori sedang dapat dimaknai bahwa pustakawan sekolah khususnya di 

wilayah Kota Surabaya memiliki perasaaan cukup puas dengan format atau 

tampilan dari sistem senayan. Nilai rata-rata skor tertinggi pada variabel format 

terdapat pada indikator pertanyaan bahwa desain tampilan interface pada sistem 

sangat menarik untuk mengembangkan pencarian, yang kedua tampilan 

interface mudah diakses, sehingga dapat mempercepat pekerjaan, dan yang 

ketiga secara keseluruhan fitur yang ada telah di organisasikan untuk memenuhi 

kebutuhan pustakawan, yakni dengan skor sebesar 3,5. Hal ini memang dapat 
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dianggap wajar, karna tampilan yang cukup simple, sederhana dan disertai 

dukungan antarmuka yang multi bahasa serta penggunaan huruf yang bukan 

latin untuk pengisian data maupun untuk pencarian, maka secara otomatis 

pustakawan sekolah akan merasa terbantu dalam kegiatan pengelolaan buku 

maupun penelusuran informasi yang dilakukan setiap harinya. Selain itu, 

didukung pula dengan fitur-fitur yang lengkap di dalam sistem senayan dan 

sudah disesuaikan dengan kebutuhan penggunnya, dengan tujuan supaya sistem 

tersebut dapat digunakan secara maksimal oleh penggunanya dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan kinerja individu tersebut. 

Data tersebut sejalan dengan pernyataan Bettman & Zins yang 

menyatakan bahwa format atau tampilan dari sebuah sistem dapat 

mempengaruhi cara pengguna untuk memproses informasi(Bettman & Zins, 

1979). Studi lain yang dilakukan oleh Istianingsih hasil studi menunjukkan 

bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan signifikan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna sistem informasi. Penelitian 

ini juga menemukan bahwa kepuasan pengguna, yang terdiri dari faktor: 

content, accuracy, format,ease of use, dan Timeliness secara signifikan 

mempengaruhi kinerja ind4idu(Istianingsih, 2007). Dari hasil penelitian-

penelitan terdahulu dan hasil temuan data, peneliti merasa wajar jika 

pustakawan sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya memiliki kesan 

positif terhadap penggunaan sistem senayan. Kesan positif ini dikarenakan 

pustakawan merasa cukup puas dengan format atau tampilan dari sistem 

senayan. 

4.1.4 Ease Of Use (Kemudahan Penggunaan) 

Ease of use didefinisikan sebagai kemudahan penggunaan, yang mana 

dapat diartikan bahwa sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan 

teknologi akan bebas dari usaha.  Ease of use berhubungan dengan kemudahan 
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dalam penggunaan sistem seperti pemasukan data dan pencarian informasi. 

Menurut (Goodwin,1987); (Silver,1998); (dalam Adam,1992), intensitas 

penggunaan dan interaksi antara pemakai dengan sistem juga dapat 

menunjukkan kemudahan penggunaan. Sistem yang lebih sering digunakan 

menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih dikenal, lebih mudah dioperasikan 

dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya. Berdasarkan data yang 

diperoleh peneliti tentang besarnya responden yang menjawab setuju hingga 

sangat setuju sekali mengenai variabel ease of use sebesar 88,4%  

Dimana dari data itu dapat diartikan bahwa mayoritas pustakawan 

sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya percaya dengan menggunakan 

sistem senayan akan terbebas dari usaha. Usaha-usaha yang dimaksudkan disini 

adalah pustakawan merasa dimudahkan dengan sistem senayan karena sistem 

senayan menyediakan petunjuk yang jelas dalam penggunaannya, 

menggunakan bahasa yang mudah digunakan, memerlukan waktu yang singkat 

untuk mempelajari sistem senayan, kemudahan untuk memahami proses input, 

upload, pengelolaan database, dan penelusuran di dalam sistem senayan, mudah 

untuk dipelajari, mudah untuk diajarkan kepada orang baru, dan mudah 

disesuaikan dengan kebutuhan pustakawan. Akan tetapi masih ada dari 

beberapa responden merasa tidak mudah dalam menggunakan sistem senayan 

yakni sebesar 11,8%. Banyaknya responden yang merasa tidak mudah dalam 

menggunakan sistem senayan dikarenakan responden merasa tidak pernah 

mendapatkan tutorial dari penggunaan sistem senayan, akan tetapi sebenarnya 

tutorial tersebut bisa diperoleh dari komunitas pengembang sistem senayan 

yang disharekan ke dalam media sosial.  

Terlepas dari itu, secara keseluruhan dilihat dari banyaknya pustakawan 

yang menjawab setuju, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pustakawan 

sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya menerima variabel ease of use 

untuk sistem senayan. Untuk lebih mendalami seberapa besarnya kekuatan 
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penerimaan pustakawan sekolah pada variabel ease of use untuk sistem senayan 

dapat dilihat dengan tabel rata-rata skor.  

Dari rata-rata skor variabel ease of use untuk sistem senayan sebesar 3,2 

yang berarti variabel ease of use untuk sistem senayan masuk dalam kategori 

sedang. Dengan diketahui besarnya nilai rata-rata skor dari variabel ease of use 

untuk sistem senayan sebesar 3,2 dan masuk dalam kategori sedang, berarti 

pustakawan sekolah cukup puas dengan kemudahan dalam mengoperasikan 

sistem senayan sehingga mereka perlu sedikit usaha untuk mempelajari dan 

kemudian menggunakannnya. 

Apabila dilihat dari sebaran skor pada variabel ease of use ini, dapat 

diketahui skor terendah berada pada indikator pertanyaan terdapat manual 

bantuan (help menu) di dalam sistem sebesar 2,9. Untuk alasan indikator skor 

terendah dikarenakan pustakawan tidak cukup mengetahui letak dari help menu 

ini di dalam tampilan sistem senayan. Pustakawan lebih banyak melakukan 

pembelajaran untuk pengoperasian sistem secara otodidak, dan hanya sedikit 

dari mereka mendapatkan tutorial dari kolega masing-masing yang lebih 

memahami cara pengoperasian sistem. Hal ini sesuai dengan hasil probing 

peneliti dengan salah satu pustakawan sekolah.  

Dari hasil data dan analisa variabel ease of use diatas, Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Illias 

dan Abd Razak (2011) dari hasil penelitian ini mereka menemukan bahwa 

kemudahan penggunaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pengguna, karena sistem yang user-friendly untuk ditangani dan dapat 

dipelajari dalam periode waktu yang singkat. Dan sebuah studi lain yang 

dilakukan oleh Yang et al. (2005) menemukan bahwa kemudahan penggunaan 

adalah  hal yang paling penting dalam kualitas layanan informasi selain 

kegunaan konten, informasi yang cukup, aksesibilitas dan interaksi. Mereka 
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berpendapat bahwa, bagi pengguna sangat penting untuk dapat menemukan 

informasi yang dibutuhkan tanpa kesulitan. 

Namun ada studi lain yang memiliki pandangan yang berbeda dengan 

studi –studi lain yang telah dilakukan sebelumnya, menurut studi yang 

dilakukan oleh (Adams, et al.,1992) dan (Mahmood, et al.,2000) dari hasil 

penelitiannya mereka menemukan bahwa kemudahan penggunaan memang 

memiliki pengaruh positif tetapi membawa dampak yang kurang untuk 

kepuasan pengguna. Tampaknya pengguna akan mentolerir kesulitan ketika 

menggunakan sistem karena fungsi dari sistem itu sendiri yang diperlukan 

untuk mereka. Jadi, meskipun kemudahan penggunaan itu merupakan faKtor 

penting penting dalam kepuasan pengguna,  akan tetapi kegunaan dari sistem 

informasi itu sendiri yang bahkan lebih penting menurut studi ini. 

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kemudahan 

penggunaan adalah merupakan faktor penting untuk keberhasilan sistem 

informasi. Karena kemudahan penggunaan memainkan peran utama dalam 

mempengaruhi penggunaan sistem, Jika pengguna melihat sistem untuk mudah 

digunakan, maka mereka perlu sedikit usaha untuk menggunakannya. 

4.1.5 Timeliness (Ketepatan Waktu) 

Menurut (Wixom & Todd, 2005) ketepatan waktu mengacu pada kualitas 

sistem, artinya bahwa sistem menawarkan respon yang cepat ketika pengguna 

mengakses kemudian meminta informasi hingga pengguna menerima informasi 

tersebut. Jadi pada dasarnya timeliness berhubungan dengan ketepatan waktu 

pelayanan sistem dengan waktu yang dijanjikan atau kesesuaian prosedur. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti tentang besarnya responden yang 

menjawab setuju hingga sangat setuju sekali mengenai variabel timeliness 

sebesar 96,2%.  
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Data itu menunjukkan bahwa mayoritas pustakawan sekolah khususnya di 

wilayah Kota Surabaya menerima teknologi informasi yakni sistem senayan. 

Setelah mereka merasakan kecepatan respon yang ditunjukkan dari sistem 

senayan dalam penyampaian data informasi yang dibutuhkan maupun saat 

pengguna akan mengaksesnya, mereka akan merasa terbantu dengan selalu 

menggunakan sistem senayan. Akan tetapi ada juga pustakawan sekolah 

khususnya di wilayah Kota Surabaya yang merasa tidak terbantu dengan 

adanya kecepatan respon dari sistem senayan dalam menampilkan data 

informasi yang dibutuhkan maupun saat pengguna akan mengaksesnya, yaitu 

sebesar 3,9%.  

Untuk indikator pertanyaan mengenai secara keseluruhan sistem mampu 

merespon permintaan pengguna dan memberi jawaban atas permintaan 

pengguna dengan cepat merupakan indikator pertanyaan yang menyumbang 

frekuensi terbanyak dalam menjawab setuju hingga sangat setuju sekali. Setelah 

dilakukan probing dapat diketahui alasan responden memilih jawaban setuju 

karena mereka merasakan secara pribadi saat melakukan pemanggilan data, 

hasil yang ditampilkan cukup singkat tanpa menunggu waktu yang lama. 

Pernyataan salah satu pustakawan diatas memang benar, karena untuk proses 

masuk ke dalam sistem saja tidak membutuhkan waktu yang lama apalagi 

ketika pengguna melakukan pemanggilan data atau pencarian data, maka hasil 

yang ditampilkan juga cukup singkat tanpa menunggu waktu yang lama. 

Secara keseluruhan pustakawan sekolah khususnya di wilayah Kota 

Surabaya pada variabel timeliness merasa terbantu dengan selalu menggunakan 

sistem senayan. karena mereka merasakan secara pribadi saat mereka akan 

mengakses maupun menerima data informasi yang dibutuhkan, sistem dapat 

meresponnnya dengan cepat tanpa membutuhkan waktu yang lama. Dari data 

yang dimiliki dapat diketahui besarnya skor rata-rata keseluruhan variabel 

timeliness sebesar 3,3, yang berarti skor tersebut masuk dalam kategori sedang, 
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dimana dapat diartikan bahwa rata-rata pustakawan sekolah khususnya di 

wilayah Kota Surabaya merasa cukup puas dengan sistem senayan yang 

diyakini mampu merespon dengan cepat tanpa membutuhkan waktu yang lama 

saat pengguna mengakses maupun menerima data informasi yang dibutuhkan. 

Pertanyaan yang memiliki rata-rata skor tertinggi pada variabel timeliness 

adalah pertanyaan mengenai secara keseluruhan sistem mampu merespon 

permintaan pengguna dan memberi jawaban atas permintaan pengguna dengan 

cepat yaitu dengan besarnya skor 3,5 yang mana itu merupakan skor tertinggi 

dari semua indikator variable timeliness.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa pustakawan sekolah khususnya di wilayah 

Kota Surabaya merasa cukup puas dan meyakini bahwa sistem senayan dapat 

memberikan respon yang sangat cepat pada pengguna dalam menyelesaikan 

pekerjaan dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam akt4itas penelusuran 

informasi dengan sangat cepat. Kemudahan yang dimaksudkan dalam hal ini 

adalah kemudahan dalam melakukan pengecekan koleksi, anggota maupun 

laporan yang telah masuk dalam beberapa bulan guna membuat sebuah 

keputusan untuk peningkatan pelayanan kepada pengguna perpustakaan.  

Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Ilias dari hasil studi menemukan bahwa ketepatan waktu memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna sistem komputerisasi 

akuntansi. Mereka berpendapat bahwa staf departemen keuangan percaya 

bahwa sistem komputerisasi akuntansi memproses data keuangan dengan 

segera dan memberikan informasi terkini saat dibutuhkan, tanpa ada keraguan 

ketika sistem menafsirkan ribuan informasi keuangan. Pengguna akhir juga 

merasa bahwa sistem komputerisasi akuntansi secara rutin akan memproses 

data mentah ketika mereka merekamnya untuk pertama kalinya dan sistem 

komputerisasi akuntansi secara otomatis akan mengirim informasi tersebut dari 

jurnal ke buku dan menghasilkan laporan keuangan sesuai yang diinginkan 
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pengguna (Ilias et al, 2008). Selain itu penelitian lain yang dilakukan oleh 

Mohamed, dari hasil studi ditemukan bahwa ketepatan waktu muncul sebagai 

kontributor  untuk kepuasan pengguna akhir internal dari sistem elektronik  

pemerintahan Malaysia. Hal ini terbukti bahwa pengguna memiliki kemampuan 

untuk mengakses dan menerima informasi dengan cepat dari sistem elektronik 

pemerintahan tersebut. Dengan demikian, temuan ini didukung bahwa sistem 

elektronik pemerintahan Malaysia yang sangat terbiasa mengakses dan 

menerima informasi dengan segera (Mohamed et al., 2009). 

Sedangkan apabila dilihat dari skor terendah mengenai kekuatan pada 

variabel timeliness dalam penerimaan sistem senayan dapat diketahui dari 

indikator pertanyaan tentang sistem mampu melakukan perhitungan data yang 

masuk dan mengubahnya ke bentuk laporan statistik dengan sangat cepat. Dari 

indikator pertanyaan ini dapat diketahui skor sebesar 3,1 yang mana skor ini 

masuk dalam kategori sedang. Sehingga dapat diartikan bahwa pustakawan 

sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya meyakini bahwa sistem senayan 

akan memproses data yang masuk dan kemudian sistem akan secara otomatis 

mengubahnya ke bentuk laporan dengan segera sesuai dengan keinginan 

pengguna. 

Hasil temuan data pada variabel timeliness diatas apabila dikaitkan 

dengan pernyataan  Doll dan Torkzadeh yang menyatakan bahwa timeliness 

yaitu mengukur kepuasan pengguna dari sisi ketepatan waktu sistem dalam 

menyajikan atau menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh 

pengguna (Doll dan Torkzadeh 1988 dalam Ahmar & Paramon 2005). Maka 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas pustakawan sekolah khususnya di wilayah 

Kota Surabaya menerima dengan cukup baik penggunaan sistem senayan untuk 

manajemen perpustakaan di sekolah. Pernyataan ini merujuk pada mayoritas 

pustakawan sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya merasa cukup puas 

dan meyakini bahwa sistem senayan dapat memberikan respon yang sangat 
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cepat pada pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan dan memberikan 

kemudahan-kemudahan dalam aktivitas penelusuran informasi dengan sangat 

cepat. Seperti kemudahan dalam melakukan pengecekan koleksi, anggota, 

maupun laporan dengan segera  guna membuat sebuah keputusan untuk 

peningkatan pelayanan kepada pengguna perpustakaan. 

Setelah diketahui dari kelima masing-masing variable, maka dapat 

disimpulkan bahwa dari kelima variable pada model End User Computing 

Satisfaction (EUCS) yang meliputi content, accuracy, format, ease of use dan 

timeliness,  pengguna yaitu pustakawan sudah merasa cukup puas dengan 

penggunaan system senayan.  Karena  dari masing-masing variable tersebut,  

(1) jika dilihat dari segi variable content pada system senayan pengguna merasa 

percaya dan meyakini bahwa system mampu menghasilkan informasi yang 

lengkap dan output yang berguna berupa laporan-laporan yang dianggap sudah 

memenuhi kebutuhan mereka, sehingga laporan tersebut dapat digunakan untuk 

membantu menyelesaikan pekerjaan mereka sehari-hari. (2) jika dilihat dari 

segi variabel accuracy pengguna merasa percaya dengan menggunakan system 

senayan mereka akan mendapatkan informasi yang terbebas dari kesalahan, 

sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai pendukung sebuah 

keputusan yang akurat dan sesuai dengan harapan pengguna. (3) jika dilihat 

dari segi variable  format, pengguna merasa setuju dan memberikan kesan 

positif terhadap tampilan system senayan yang secara langsung berhadapan 

dengan mereka dalam memperoleh dan memproses informasi, sehingga hal 

tersebut dapat menjadi suatu solusi yang baik untuk membantu pekerjaan 

mereka sehari-hari. (4) jika dilihat dari segi variable ease of use pengguna 

merasa percaya dengan menggunakan system senayan mereka akan terbebas 

dari usaha, sehingga mereka perlu sedikit usaha untuk mempelajari dan 

kemudian menggunakannya. (5) Dan jika dilihat dari segi variable timeliness 

pengguna meyakini bahwa system dapat memberikan respon yang sangat cepat 
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ketika saat digunakan, sehingga pekerjaan mereka juga dapat terselesaikan 

dengan cepat tanpa membutuhkan waktu yang lama.  

 Dari beberapa penjelasan diatas maka hal ini mengindikasikan bahwa 

pustakawan sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya percaya bahwa 

system senayan mampu memberikan kepuasan dari segi content, accuracy, 

format, ease of use, dan timeliness, sehingga hal tersebut akan dapat 

mempengaruhi penerimaan mereka pada penggunaan system senayan yang 

mereka gunakan. Dan untuk mengetahui besarnya kekuatan penerimaan 

pustakawan sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya pada kelima variable 

terhadap penggunaan system senayan dapat dilihat dari besarnya rata-rata skor 

keseluruhan pada kelima variable. 

Dari data yang diperoleh maka diketahui nilai rata-rata skor keseluruhan 

variable yakni sebesar 3,34. Berarti dengan besarnya nilai rata-rata skor 

keseluruhan pada kelima variable dapat dimasukkan dalam kategori sedang. 

Kategori sedang dapat dimaknai bahwa pustakawan sekolah khususnya di 

wilayah Kota Surabaya menerima dengan cukup baik  penggunaan system 

senayan untuk manajemen perpustakaan di sekolah dan mereka juga memiliki 

perasaan puas dengan kelima variable pada model end user computing 

satisfaction, karena mereka menganggap bahwa system senayan mampu 

menjadi solusi yang bagus dan bijaksana dalam membantu pekerjaan mereka 

sehari-hari.  

Selain itu mereka juga percaya dengan menggunakan system senayan 

beban kerja mereka lebih sedikit berkurang karena system memiliki banyak 

modul yang berguna untuk membantu kegiatan inventarisasi, sirkulasi, 

penelusuran informasi, dan pelaporan di setiap tahunnya guna meningkatkan 

pelayanan kepada pengunjung perpustakaan dan menjadikan perpustakaan 

memiliki citra yang baik di mata pelanggan. Karena seiring dengan 
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perkembangan jaman yang semakin maju dan informasi yang semakin 

bertambah maka seyogyanya perpustakaan dapat menyediakan informasi yang 

cepat dan mudah diakses supaya perpustakaan tidak ditinggalkan oleh 

pelanggannya. 

Selain itu, dengan menerima system senayan diharapkan para 

pustakawan dapat menggunakannya sesuai kebutuhan dalam proses kegiatan 

manajemen atau pengelolaan perpustakaan di sekolah. Oleh karena itu para 

developer dan pengembang SLiMS yang sama-sama berprofesi sebagai 

pustakawan mengharapkan agar semua pustakawan di seluruh daerah 

termasuk di Kota Surabaya dapat memanfaatkan penggunaan senayan library 

management sistem (SLiMS) ini untuk proses manajemen di perpustakaan. 

Akan tetapi sayangnya, tidak semua perpustakaan sekolah mau menerima 

sistem senayan ini untuk di implementasikan di perpustakaan karena 

kenyataan yang di temui penulis di lapangan bahwasanya penggunaan system 

senayan ini belum mendapatkan sambutan yang begitu menggembirakan , 

pernyataan ini juga di dukung dengan data yang diperoleh penulis melalui 

observasi ke 100 sekolah yang ada di Kota Surabaya dan melakukan 

wawancara kepada 35 responden petugas perpustakaan. Dan hasil yang 

diperoleh yakni mengapa mereka tidak menggunakan sistem senayan, karena 

ada berbagai macam alasan, yaitu diantaranya 8,6% pengguna menyatakan 

tidak ada cukup dana untuk pengadaan sarana dan prasarana, 42,9% pengguna 

menggunakan sistem lain, 20% menyatakan belum pernah mendengar adanya 

sistem senayan atau SLiMS, 11,4% belum ada petugas khusus, 14,3% belum 

ada kebijakan sekolah untuk merubah dari sistem manual ke sistem otomasi, 

2,9% tidak terlalu menguasai IT dan berbagai macam alasan lainnya1. Namun 

apabila dibandingkan dengan data pengguna yang mau menerima untuk 

                                                            
1 Berdasarkan hasil survey yang dilakukan penulis pada tanggal 28 desesember 2015 - 7 Januari     
2016. 
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menggunakan sistem SLiMS hanya ada beberapa sekolah saja. Berdasarkan 

hasil survey yang dilakukan oleh penulis ke 100 sekolah yang ada di Kota 

Surabaya, data menunjukkan yaitu hanya ada 30% perpustakaan sekolah yang 

menggunakan sistem senayan sebagai open source system mereka 2.   

Dari data tersebut menunjukkan bahwa system senayan ini belum cukup 

diketahui oleh perpustakaan-perpustakaan sekolah yang ada di Kota surabaya 

dan dari data tersebut menunjukkan bahwa system senayan kurang begitu 

bermakna bagi pengguna khususnya pustakawan yang bekerja di perpustakaan 

sekolah, karena system ini memang dirancang untuk perpustakaan perguruan 

tinggi yang pada umumnya  memiliki koleksi, anggota dan staf yang banyak 

di lingkungan jaringan, baik itu jaringan lokal intranet maupun Internet. Selain 

itu, fitur-fiturnya juga begitu lengkap namun sayangnya dari semua fitur 

tersebut tidak bisa di optimalkan secara keseluruhan oleh pustakawan sekolah, 

karena terkait dengan adanya dana untuk pembelian sarana dan prasarana 

seperti barcode ataupun scanner, maupun terkait dengan soal kemampuan 

sumber dayanya yang mampu mengoperasikan dan mengelola database pada 

system. maka untuk beberapa fitur seperti fitur untuk sirkulasi, inventarisasi, 

maupun stock take belum begitu di optimalkan. Yang pada akhirnya pengguna 

juga merasa bahwa system senayan ini cukup diterima dengan baik oleh 

penggunanya namun untuk pemakaian system itu sendiri belum begitu 

optimal, karena ada kendala terkait dengan dana ataupun terkait dengan 

kemampuan pengguna untuk mengoperasikan system senayan. 

Oleh sebab itu system senayan ini perlu di dukung oleh banyak faktor 

seperti dukungan atau partisipasi pengguna yang terkait dengan kemampuan 

pengguna dalam menggunakan system, sarana dan prasarana yang ada di 

lingkungan perpustakaan sekolah, maupun sosialisasi berkala layaknya yang 

perlu diperhatikan guna mengembalikan kepuasan pengguna dalam 

                                                            
2  Berdasarkan hasil survey yang dilakukan penulis pada tanggal 22 januari – 31 Maret 2016 
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penggunaan system senayan. Karena tingkat kepuasan pengguna juga menjadi 

salah satu tolak ukur dari keberhasilan penerapan system senayan. Dengan 

adanya kepuasan pengguna maka akan timbul rasa penerimaan pengguna 

terhadap sistem senayan tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

Pada sub bab ini, peneliti akan menyajikan beberapa kesimpulan yang 

diperoleh peneliti dari temuan data dan analisa data yang telah dilakukan peneliti. 

Berikut merupakan beberapa kesimpulan yang berhasil diperoleh peneliti 

mengenai gambaran penerimaan senayan library management sistem di 

perpustakaan sekolah wilayah Kota Surabaya yang dilihat dari komponen End 

User Computing Satisfaction (EUCS) yaitu Content, Accuracy, Format, Ease Of 

Use dan Timeliness. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan tujuan penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pustakawan sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya menerima dengan 

cukup baik untuk penggunaan sistem senayan dalam kegiatan manajemen 

perpustakaan di sekolah dengan skor rata-rata sebesar 3,34. Dimana skor 

tersebut masuk kedalam kategori sedang. Karena mereka menganggap bahwa 

sistem senayan mampu menjadi solusi yang bagus dan bijaksana dalam 

membantu pekerjaan mereka sehari-hari dan mereka juga percaya dengan 

menggunakan sistem senayan beban kerja mereka lebih sedikit berkurang 

karena sistem memiliki banyak modul yang berguna untuk membantu 

kegiatan manajemen di perpustakaan.  

Selanjutnya dari hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa 

variable dalam model End User Computing Satisfaction (EUCS) termasuk 

kedalam kategori sedang. Dari kelima variabel End User Computing 

Satisfaction (EUCS) yang memiliki nilai skor dengan kategori sedang yaitu 

content, accuracy, format, ease of use dan timeliness. Berikut ini merupakan 

rincian dari masing-masing variable yang dapat diambil kesimpulan dari 

penelitian ini : 
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Hasil penelitian ini dapat diketahui variabel content mempunyai besar 

skor rata-rata sebesar 3,5. Hal itu menandakan bahwa skor tersebut masuk 

dalam kategori sedang, yang berarti dapat diartikan bahwa pustakawan 

sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya sudah cukup puas dengan 

content yang ada pada sistem senayan karena sudah memenuhi kebutuhan 

mereka dan mereka meyakini bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem 

senayan dapat membantu pekerjaan mereka sehari-hari. Pekerjaan itu meliputi 

kegiatan inventarisasi koleksi, menelusur keberadaan koleksi, dan pembuatan 

laporan melalui sistem senayan. 

Sedangkan untuk variable accuracy, hasil penelitian ini diketahui nilai 

rata-rata skor keseluruhan untuk variabel accuracy sebesar 3,3. Berarti 

dengan besarnya nilai rata-rata skor keseluruhan pada variabel accuracy dapat 

dimasukkan dalam kategori sedang. Kategori sedang dapat dimaknai bahwa 

pustakawan sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya cukup puas dengan 

tingkat keakuratan dari informasi yang dihasilkan oleh sistem senayan  karena 

pengguna merasa percaya dengan menggunakan sistem senayan mereka akan 

mendapatkan informasi yang terbebas dari kesalahan, sehingga informasi 

tersebut dapat digunakan sebagai pendukung sebuah keputusan yang akurat 

dan sesuai dengan harapan pengguna.  

Selanjutnya variable format, besarnya skor pada variabel format dapat 

dilihat dari data tabel 3.52 halaman III-58 dapat diketahui rata-rata skor 

keseluruhan pada variabel format sebesar 3,4. Skor rata-rata tersebut masuk 

dalam kategori sedang dimana dapat diartikan bahwa pustakawan sekolah 

khususnya di wilayah Kota Surabaya setuju dan memberikan kesan positif 

terhadap penggunaan sistem senayan, karena tampilan dari sistem senayan 

seperti komposisi warna, keindahan tampilan antarmuka sistem, tata letak 

menu dan format sudah bagus, jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna, 

sehingga pengguna merasa cukup puas dengan format atau tampilan dari 

sistem senayan. 
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Sedangkan variabel ease of use. Dari data tabel III.53 halaman III-61, 

rata-rata skor variabel ease of use untuk sistem senayan sebesar 3,2 yang 

berarti variabel ease of use untuk sistem senayan masuk dalam kategori 

sedang. Dengan diketahui besarnya nilai rata-rata skor dari variabel ease of 

use untuk sistem senayan sebesar 3,2 dan masuk dalam kategori sedang, 

berarti pustakawan sekolah cukup puas dengan kemudahan dalam 

mengoperasikan sistem senayan sehingga mereka perlu sedikit usaha untuk 

mempelajari dan kemudian menggunakannnya. Hal ini dikarenakan ada 

beberapa indikator pada variabel  ease of use yang memiliki nilai skor 

terendah. Ini dibuktikan dari indikator pertanyaan terdapat manual bantuan 

(help menu) di dalam sistem yakni sebesar 2,9, dimana indikator tersebut 

pada variabel ease of use berada dibawah skor 3,0.  

Variabel selanjutnya yang memiliki nilai skor keseluruhan masuk dalam 

kategori sedang adalah variable timeliness, dimana besarnya nilai skor 

keseluruhan pada variabel ini sebesar 3,3. Sehingga dapat diambil kesimpulan 

dari besarnya nilai skor variabel timeliness bahwa rata-rata pustakawan 

sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya merasa cukup puas dengan 

sistem senayan, karena mereka merasakan secara pribadi bahwa sistem 

senayan diyakini mampu merespon dengan cepat tanpa membutuhkan waktu 

yang lama saat pengguna mengakses maupun menerima data informasi yang 

dibutuhkan. 

5.2 Saran  

 Dengan dilakukannya penelitian mengenai penerimaan teknologi 

informasi, khususnya sistem senayan di perpustakaan sekolah, dapat diketahui 

bahwa variable accuracy, format, dan kemudahan penggunaan perlu menjadi 

perhatian di dalam pengembangan sistem senayan selanjutnya di perpustakaan 

sekolah. Perhatian terhadap variabel-variabel tersebut akan menjadi salah satu 

kunci kesuksesan penggunaan sistem senayan pada masa yang akan datang. 

Secara khusus penelitian ini juga memberikan manfaat kepada pengembang 
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sistem informasi (programmer), dan para pemakai teknologi informasi untuk lebih 

memperhatikan aspek perilaku pengguna akhir, dan informasi yang dibutuhkan 

oleh pemakai akhir di perpustakaan untuk kegiatan manajemen koleksi. 

Namun demikian subyek penelitian yang terbatas pada perpustakaan 

sekolah di Kota Surabaya, pada penelitian ini dapat diperluas menjadi studi 

perbandingan pada beberapa perpustakaan di Indonesia. Hal ini dikarenakan 

sistem senayan ini sudah banyak digunakan di beberapa kota lain di Indonesia dan 

bahkan juga digunakan di mancanegara, sehingga diharapkan dapat memberikan 

kontribusi hasil yang lebih besar bagi penelitian di bidang sistem informasi 

maupun sistem informasi perpustakaan 

Selanjutnya, saran yang bisa diberikan penulis untuk para developer slims, 

terkait banyaknya fitur-fitur yang sudah ada tetapi tidak digunakan secara optimal 

oleh pustakawan sekolah maka salah satu cara yang dapat dilakukan yang pertama 

yaitu melibatkan pustakawan sekolah khususnya di wilayah Kota Surabaya dalam 

memberikan ide dan masukan untuk pengembangan fitur yang bisa disesuaikan 

dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua diharapkan adanya relawan dari para 

pengembang SLiMS atau Komunitas SLiMS Surabaya yang secara sukarela mau 

membantu pustakawan sebagai sesama pengguna slims untuk melakukan 

penilaian optimalisasi sistem senayan dan berupaya untuk meningkatkan kualitas 

sistem senayan. Tim ini dapat melakukan tugas seperti melakukan testing pada 

sistem, mengambil feedback dari para pengguna sistem dalam rangka 

meningkatkan penggunaan sistem senayan khususnya di wilayah Kota Surabaya. 

Sehingga dapat diketahui sudah sejauh mana perkembangan sistem senayan dapat 

digunakan secara optimal oleh penggunanya dan apabila masih terjadi kendala 

maka dapat diselesaikan dengan segera. 

 Sedangkan saran yang dapat diberikan penulis untuk pustakawan sekolah 

yaitu pustakawan diharapkan dapat aktif dalam forum pengguna senayan, karena 

hal ini dapat memberikan keuntungan bagi pustakawan karena ketika ada 

informasi pembaruan dari sistem, maka mereka akan mengetahui informasi 
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tersebut, selain itu juga dari forum tersebut mereka bisa saling bertukar informasi 

terkait dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi sehingga kemungkinan 

besar kemampuan dan keterampilan mereka juga akan meningkat sehingga sistem 

yang sudah terimplementasi dapat termanfaatkan secara maksimal. Dan juga 

diharapkan perpustakaan sekolah melakukan pengadaan beberapa sarana dan 

prasarana pendukung sistem senayan yang dirasa perlu, seperti pengadaan 

komputer yang memiliki spsesifikasi cukup untuk pengganti komputer yang 

digunakan sebagai server sistem senayan dan pengadaan barcode raider untuk 

transaksi sirkulasi. Karena hal ini sangat berpengaruh terhadap jalannya 

penerapan sistem senayan di perpustakaan sekolah. 
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A. Karakteristik Responden         
1. Jenis Kelamin   :  

1. Laki-Laki  2. Perempuan        
 
2. Usia  : 

1. 20 -  29 Tahun  3. 40 – 49 Tahun       
2. 30 -  39 Tahun  4. 50 – 59 Tahun 

 
3. Pendidikan Terakhir   :         

1. SMA 
2. D3 
3. S1 
4. S2 

 
4. Akreditasi Perpustakaan :        

1. Akreditasi A 
2. Akreditasi B 
3. Belum di Akreditasi 

 
5. Jumlah Koleksi  :        

1. 1151 -  1700 eks 
2. 2063 – 4710 eks 
3. 5000 – 10.459 eks 
4. 11.000 – 36.468 eks 
 

6. Lama Penggunaan SLiMS  :        
1. 1 – 2 Tahun 
2. 3 – 4 Tahun 
3. 5 – 7 Tahun 

 
B. Daftar Pernyataan 

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda paling sesuai (berilah tanda centang ( √) 

 
No 

 
PERNYATAAN 

STS 
(1) 

TS 
(2) 

S 
(3) 

SS 
(4) 

SSS 
(5) 

Koding 

 
ISI (Content) 

 

 

7 Sistem Senayan memberikan informasi 
yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan 
anda  

     7. 
 

(……….)

Koding

1

2

3 3

4

1  5

1 6
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8 Informasi yang dihasilkan oleh sistem 
Senayan sangat membantu anda dalam 
menyelesaikan pekerjaan sehari-hari   

     8. 
 

(………) 
9 Laporan-laporan yang dihasilkan oleh 

sistem Senayan sudah dapat memenuhi 
keinginan anda  

     9. 
 

(………) 
10 Sistem Senayan menyediakan berbagai jenis 

laporan yang berguna untuk pekerjaan anda 
     10. 

(………) 
11 Penelusuran pada sistem Senayan memiliki 

detail informasi yang lengkap 
     11. 

(………) 
12 Informasi yang ditampilkan dari hasil 

penelusuran pada sistem Senayan memiliki 
tingkat kesesuaian yang tinggi 

     
 

12. 
 

(………) 
13  Dalam penelusuran informasi baik data 

koleksi maupun data anggota, ditemukan 
hasil yang tepat 

     13. 
 

(………) 
14 Informasi yang dihasilkan dalam proses 

temu kembali informasi yang terdapat pada 
sistem Senayan sesuai dengan yang 
ditelusur (dicari). 

     14. 
 
 

(………) 
15 Sistem senayan memiliki banyak modul 

yang berguna 
     15. 

(………) 
 

Keakuratan (Accuracy) 
  

16 Hasil output pada layar dari sistem Senayan 
telah sesuai dengan apa yang anda 
perintahkan 

     16. 
 

(………) 
17 Tidak pernah terjadi kerusakan data maupun 

sistem selama anda menggunakannya 
     17. 

(………) 
18 Sistem Senayan menghasilkan informasi 

yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya 
     18. 

(……….)
19 Kandungan informasi yang terdapat pada 

sistem Senayan saat diakses sesuai dengan 
harapan anda 

     19. 
 

(………) 
20 Laporan yang dihasilkan sistem Senayan 

dapat menjadi informasi pendukung sebuah 
keputusan yang akurat 

     20. 
 

(………) 
21 hasil pencetakan sesuai dengan harapan 

anda 
     21. 

(………) 
22 Hasil output sistem dapat di  verifikasi sesuai 

dengan data transaksi 
     22. 

(………) 
 

Bentuk (Format) 
  

23 Desain tampilan antarmuka pada sistem      23. 
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Senayan sangat menarik bagi anda untuk 
mengembangkan pencarian 

 
(………) 

24 Sisi estetika/keindahan tampilan antarmuka 
yang terdapat pada sistem Senayan 
berpengaruh baik pada penelusuran 

     24. 
 

(………) 
25 Tampilan antarmuka pada sistem Senayan 

mudah untuk diakses, sehingga membuat 
anda lebih cepat dalam melakukan 
pekerjaan 

     25. 
 
 

(………) 
26 Komposisi warna dalam sistem Senayan 

sangat baik sehingga tidak melelahkan mata 
     26. 

(………) 
27 Komposisi warna dalam sistem Senayan 

sangat baik sehingga tidak membosankan 
     27. 

(………) 
28 Format laporan yang dihasilkan sistem 

Senayan mudah dimengerti dan jelas 
     28 

(………) 
29 Tata letak menu yang disajikan mudah 

sekali untuk diingat 
     29. 

(………) 
30 Ukuran dan ketebalan huruf sudah cukup 

baik, sehingga mudah terlihat  
     30. 

(………) 
31 Secara keseluruhan fitur yang ada telah di 

organisasikan untuk memenuhi kebutuhan 
anda 

     31. 
 

(………) 
 

Kemudahan Penggunaan (Ease of Use) 
  

32 Tidak membutuhkan waktu yang lama 
untuk mempelajari sistem Senayan 

     32. 
(………) 

33 Sangat mudah dalam berinteraksi dengan 
sistem Senayan 

     33. 
(………) 

34 Sistem Senayan menyediakan petunjuk 
yang jelas dalam penggunaannya 

     34. 
(……….)

35 Proses input/ entri data yang dilakukan pada 
sistem Senayan tidak sulit untuk dilakukan 

     35. 
(………) 

36 Proses upload/ unggah data pada sistem 
Senayan sangat sederhana untuk dilakukan 

     36. 
(………) 

37 Proses pengelolaan database pada sistem 
Senayan tidak sulit untuk dilakukan 

     37. 
(………) 

38 Proses penelusuran untuk sebuah data baik 
data koleksi maupun data anggota mudah 
dilakukan  

     38. 
 

(………) 
39 Proses pengeditan data pada sistem Senayan  

tidak sulit untuk dilakukan 
     39. 

(………) 
40 Terdapat  manual bantuan (help menu) di 

dalam sistem Senayan  
     40. 

(……….)
41 Secara menyeluruh, proses penggunaan 

sistem Senayan tidak membingungkan 
     41. 

(………) 
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Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu petugas perpustakaan yang telah meluangkan waktu 
untuk mengisi secara lengkap kuisioner ini. Keberhasilan penelitian ini sangat bergantung pada 
partisipasi bapak/ibu petugas perpustakaan. 

 

 

Surabaya,….,….,2016 

Responden 

 

 

(…………………………….) 

 

 

42 Sangat mudah mengajarkan sistem Senayan 
pada orang baru 

     42. 
(………) 

 
Ketepatan Waktu ( Timeliness) 

  

43 Saat anda masuk ke Sistem Senayan (login) 
waktu tunggu tidak terlalu lama 

     43. 
(………) 

44 Saat anda input data berupa teks, gambar, 
maupun angka ke dalam Sistem Senayan 
dapat terproses dengan cepat dan dapat 
langsung tersimpan  

     44. 
 
 

(………) 
45 Sistem Senayan mampu melakukan 

perhitungan data yang masuk dan 
mengubahnya ke bentuk laporan statistik 
dengan sangat cepat 

     45. 
 
 

(………) 
46 Sistem senayan dapat membantu anda 

dalam melakukan proses pencarian dengan 
sangat cepat, seperti: mengecek koleksi 
yang sedang dipinjam  

     46. 
 
 

(……….)
47 Waktu tunggu pencetakan tidak terlalu lama      47. 

(………) 
48 Secara keseluruhan Sistem Senayan mampu 

merespon permintaan anda dan memberi 
atas jawaban permintaan anda dengan cepat 

     48. 
 

(………) 
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Perihal      : Permohonan Pengisian Angket 

Lampiran  : Satu bendel 

 

Kepada Yang Terhormat, 

Bapak/Ibu Petugas Perpustakaan 

Di Tempat. 

 

Assalamualaikum, Wr. Wb. 

Pertama-tama, saya haturkan semoga Bapak/Ibu senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, 
serta diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya, Amin. 

Dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Penerimaan Senayan Library Management 
System Di Perpustakaan Sekolah Wilayah Kota Surabaya”, maka dengan ini saya mahasiswa 
program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya memohon 
kepada Bapak/Ibu untuk berkenan mengisi angket berikut. Agar data yang saya peroleh objektif 
dan valid, maka kejujurannya dalam mengisi angket dimaksud sangat penting. Demikian atas 
bantuannya, saya ucapkan terima kasih. 

Wassalamualaikum, Wr. Wb. 

 

 

Surabaya,…..,…....,2016 

Pemohon 

 

 

Aulia Rachman 

 NIM. 071211631100 

 

 

ADLN  -  PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENERIMAAN SENAYAN LIBRARY... AULIA RACHMAN



Perihal      : Permohonan Pengisian Angket 

Lampiran  : Satu bendel 

 

Kepada Yang Terhormat, 

Bapak/Ibu Petugas Perpustakaan 

Di Tempat. 

 

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, 

Pertama-tama, saya haturkan semoga Bapak/Ibu senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang 
Maha Esa, serta diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya, Amin. 

Dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Penerimaan Senayan Library Management 
System Di Perpustakaan Sekolah Wilayah Kota Surabaya”, maka dengan ini saya mahasiswa 
program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya memohon 
kepada Bapak/Ibu untuk berkenan mengisi angket berikut. Agar data yang saya peroleh objektif 
dan valid, maka kejujurannya dalam mengisi angket dimaksud sangat penting. Demikian atas 
bantuannya, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

Surabaya,…..,…....,2016 

Pemohon 

 

 

Aulia Rachman 

 NIM. 071211631100 
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Lampiran 6 

REKAPAN PENGGUNA SLIMS TINGKAT SD 

No Nama Sekolah Versi Slims Lama 
Pengg
unaan 

Alasan Menggunakan 

1 SD AL FALAH v.3 steable 15 3 th Cepat, praktis, mudah 
2 Merlion Internasional 

school 
Meranti 3 th Gratis, mudah, sesuai 

kebutuhan 
3 SD Al Azhar Kelapa 

Gading 
Meranti 3 th Mudah di gunakan 

4 SDN Kalisari II Meranti 3 th Lebih mudah digunakan 
5 SD Khadijah V.8.0 1 th Pernah mengikuti 

workshop sepertinya lebih 
mudah 

6 SD Mojo 1-2 Cendana 1 th Gratis, memudahkan 
pekerjaan

 

REKAPAN PENGGUNA SLIMS TINGKAT SMP 

No Nama Sekolah Versi Slims Lama 
Pengg
unaan 

Alasan Menggunakan 

1 SMPN 6 Cendana 3 th Mempercepat pekerjaan, 
tampilannya juga bagus 

2 SMPN 23 - 4 th Lebih mudah digunakan 
3 SMPN 45 Cendana 6 th Mudah digunakan, Menu 

lebih lengkap 
4 SMP Khadijah Cendana 6 th Penggunaan system ini 

berawal dari Pustakawan 
sebelumnya  yang sudah 
menerapkan terlebih 
dahulu 

5 SMP Stella Maris Meranti 1 th Mendapat tawaran dari 
agen untuk system ini, dan 
pustakawan berminat 
untuk mencoba 

6 SMPN 30 Cendana 1 th Sudah mengenal lebih 
awal, pada saat kuliah 

7 SMP Santa Maria Cendana 1 th Lebih mudah dan lengkap 
fiturnya 

8 SMP Petra 5 Meranti 3 th Mengikuti pelatihan 
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perpustakaan, 
9 SMP GIKI 1 cendana 3 th Mengikuti seminar dari 

perpustakaan 
10  SMP GIKI 2 cendana 2 th Gratis, gampang 

diterapkan atau di 
aplikasikan 

 

 

REKAPAN PENGGUNA SLIMS TINGKAT SMA 

No Nama Sekolah Versi Slims Lama 
Pengg
unaan 

Alasan Menggunakan 

1 SMAN 20 Meranti 2 th gratis 
2 SMA TRIMURTI v.3 steable 15 2 th Mudah digunakan, 

tampilan bagus 
3 SMAN 15 V.3 steable 14 3 th Mendapat tawaran dari 

penggiat SLiMS 
4 SMAN 2 Cendana 2 th Mendapat  system ini pada 

saat diklat 
5 SMA  Lukman Al Hakim v.8 1 th gratis 
6 SMAN 19 Meranti - Mengikuti pelatihan 

perpustakaan  
7 SMAK PETRA 3 v.3 steable 15 3 th Mendapatkan dari teman 

yang ikut pelatihan 
8 SMAK PETRA 1 Cendana 3 th Mendapatkan dari teman 

yang ikut pelatihan  
9 SMAN 17 Cendana 1 th  gratis 
10 SMAN 7 Cendana 1 th Gratis dan kompatibel 

dengan computer saat ini 
11 SMKN 1 Meranti 3 th Mendapatkan dari anak 

magang  
12 SMK 45 Cendana 1 th Mendapatkan dari 

mahasiswa TA 
13 SMA Hendrikus v.8 1 th Mengikuti pelatihan 

perpustakaan 
14 SMA Santa Maria Cendana 1 th Mendapatkan dari teman 

yang sudah menggunakan 
slims lebih dulu 
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Lampiran 7    Hasil Wawancara 

 

Pedoman wawancara  

1. Apa yang anda ketahui tentang SLiMS 
2. Dari mana anda mengenal SLiMS 
3. Dimana Pertama kali anda menggunakan SLiMS  
4. Apakah tidak ada kesulitan untuk memakainya pada saat pertama kali 
5. Unsur apa yang mendorong  anda dalam menggunakan SLiMS 
6. Rata” waktu yang anda habiskan untuk menggunakan SLiMS ( Lebih dari 2 jam, 1-2 jam, 

30-60 menit atau kurang dari 30 menit) 
7. Apakah slims memberikan informasi yang cukup lengkap menurut anda? 
8. Apakah informasinya dapat membantu menyelesaikan pekerjaan anda? 
9. Apakah laporannya sudah memenuhi  keinginan anda? 
10. Apakah laporannya berguna bagi anda? 
11. Apakah informasinya lengkap? 
12. Apakah hasil penelusurannya tepat? 
13. Apakah hasil penelusurannya sesuai seperti yang anda cari 
14. Apakah hasil outputnya sesuai dengan yang anda perintahkan? 
15. Apakah jarang terjadi error? 
16. Apakah hasil informasinya dapat diandalkan/dipercaya? 
17. Apakah mudah digunakan? 
18. Apakah proses input,upload, pengelolaan database mudah dilakukan? 
19. Apakah tampilan dan komposisinya menarik dan tidak membosankan 
20. Apakah secara keseluruhan slims mampu merespon permintaan anda dengan cepat? 

 

Responden 12 

- Apakah sistem senayan mampu memberikan informasi yang lengkap dan sesuai 
kebutuhan anda? 

Kalau informasinya menurutku sudah lengkap sih mbak dan uda sesuai sama yang 

saya butuhkan. Ya contohnya kayak gini..uhm…saya bisa tahu jumlah buku disini 

tuh ada berapa, terus saya juga bisa tahu buku ini sudah waktunya dikembalikan 

ama siswa ato belum ya kayak githu. Pokoknya informasi yang penting-penting 

aja menurutku sudah ada disini 
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Responden 3 

- Apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem senayan sangat membantu pekerjaan 
anda? 

Kerjaan tiap hari ya  ngelayanin anak-anak mbak, kayak bantu cari buku buat 

nyelesein tugas dari gurunya, bisaanya anak-anak itu cari cerpen buat di resume. 

Lah anak-anak pastinya nanya ke saya,ato ya kadang-kadang cari di katalog, tapi 

yang sering itu mereka tanya ke saya mbak. Ya saya dibantu pakai sistem ini jadi 

saya gak kualahan 

- Apakah  penelusuran pada sistem senayan memberikan detail informasi yang lengkap? 

Telusur informasi itu maksudnya mencari di opac gthu ta mbak? Kalo cari di opac 

ya.....lengkap tidaknya tergantung kita yang nginput dulu itu. Kalo gak da 

keterangannya ya gak detilkan informasinya. Bisa dibilang seperti itu kan? 

- Apakah tidak pernah terjadi kerusakan data maupun system? 

Kalo kerusakan sistem  belum pernah mbak, mungkin karena komputernya kena 

virus data-data yang sudah terinput itu hilang gak bisa diselamatkan. Jadi otomatis 

harus menginput ulang dari awal. Tapi saya disarankan untuk selalu melakukan 

backup data.Ya….buat jaga-jaga aja 

- Apakah informasi yang dihasilkan sesuai dengan harapan anda? 

Ya begini mbak, Contohnya aja saya mau cari informasi data kunjungan perpus. 

Disitu sudah lengkap ada pilihan mau dimunculkan satu bulan yang lalu atau satu 

tahun yang lalu. Ya menurut saya sudah sesuai sama kebutuhan saya sih. 

Responden 7 

- Apakah laporan yang diberikan sistem senayan sudah dapat memenuhi keinginan anda? 

kalo dibilang sudah memenuhi, ya saya bilang sudah cukup mbak. Soalnya 

laporan yang penting itu yang kunjungan siswa setiap harinya sama pinjaman 

buku. Terkadang anak lupa absen yak tak marahi. Ini kan dibuat laporan per tahun 

nantinya 
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- Apakah sisi keindahan interface berpengaruh baik pada penelusuran anda? 

Dari sisi keindahan sudah bagus kan saya pakek template green ini mbak, jadi 

enak aja. Gak bosen githu loh…saya bisa nyaman cari apa-apa mudah 

- Apakah komposisi warna baik sehingga tidak melelahkan mata anda? 

Karena saya pakai templatenya warna hijau ya menurut saya mata gak mudah 

lelah. Kalo dilihat dari jauh maupun dekat masih terlihat bagus. Tapi untuk fokus 

di depan komputer saya hanya bisa bertahan 3-4 jam aja, selebihnya saya pakai 

untuk kegiatan melayani anak-anak mbak 

- Apakah tata letak menunya mudah diingat? 

Kalau mbak liat menunya kan ya cuma ini-ini aja toh. Saya gampang ngingatnya. 

Setiap hari yang saya buka itu –itu aja. Ya itu bibliografi, terus kalo mau cetak 

barkod ya saya masuk disini, terus pilih cetak barkod. Kalo mau cetak label ya 

klik ini. Kalo mau ngelayani siswa pinjam. Ya masuk di sirkulasi, terus bukunya 

di cetik sama alat barcodenya terus keluar nomornya terus kartu anggota juga di 

cetik di enter, pilih selesai transaksi di klik sudah. 

- Apakah tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari system? 

ya cepet saya kan sudah kerja di TU sebelumnya uda 12 tahun, kalau ngadepin 

kerjaan pakek sistem gini, ya gampang 

- Apakah input data pada sistem dapat dilakukan dengan cepat? 

waktu itu komputer saya terkena virus, otomatis komputer saya mati mbak. Dan 

pada akhirnya saya pakai Microsoft acces untuk nyimpen data base saya. Terus 

sudah berjalan lama sekitar 2 tahun, akhirnya saya pakai slims lagi yang versi 

cendana. Dan ketika saya import eksport database saya ke slims ini hasilnya lemot 

banget. Ada sekitar 17.000 eksemplar buku yang tag import ke sistem. Hasilnya 

kug lama?. Akhirnya saya masukkan secara bertahap saya coba 3000 eksemplar 

dan akhirnya bisa cepet mbak. jadi sepertinya kita itu dikasih batas maksimal 

untuk import datanya. 
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Responden 22 

- Apakah laporan yang diberikan sistem senayan sudah dapat memenuhi keinginan anda? 

Kalau menurut saya belum, karena menurut saya laporan dalam sistem belum 

sesuai sama yang saya inginkan. Selama ini saya buatnya manual. Saya inginnya 

itu dibuat laporan yang bentuknya diagram batang disitu langsung bisa muncul 

laporan kunjungan baik siswa ataupun guru. Nanti yang siswa dibuat perkelas lalu 

kalau bisa dibuat spsesifik lagi laki-laki atau perempuan. Kalo yang di sistem ini 

yang bisa diketahui cuma jumlah koleksi. 

Responden 2 

- Apakah sistem senayan mampu menyediakan laporan yang berguna untuk pekerjaan 
anda? 

Kalo laporan banyak sih mbak di senayan, tapi laporan kunjungan tiap harinya itu 

yang penting sama laporan pinjaman buku yang biasanya buat statistik. Kalo 

menurut saya pribadi ya semuanya berguna, tapi itu tadi yang paling penting buat 

saya mbak 

- Apakah hasil output dapat di verifikasi sesuai dengan data transaksi? 

maksudnya gimana ya? Oh..ya mbak pasti nanti laporan itu saya cocokan dengan 

data kunjungan yang masuk 

- Apakah sistem menyediakan petunjuk yang jelas dalam andaannya? 

dulu pertama kali saya pakek sistem ini tahun 2013 dibenerin sama mas-mas yang 

dari kampus x, lah pada waktu itu saya bayar mbak seharga xxx00. Saya juga 

dapet pdf kayak semacam panduan. Tapi ya gitu saya masih bingung, soalnya gini 

di pdfnya itu ngasih tata cara tapi saya gak paham. Akhirnya saya minta tolong 

guru komputer buat bantu saya mengoperasikan 

- Apakah secara keseluruhan andaan sistem tidak membingungkan? 

Iya menurut saya mudah. Saya pakai senayan karena mudah  sih, yang kedua 

gratis. iya memang semuanya menurut saya sudah sesuai kebutuhan pustakawan. 
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Responden 9 

- Apakah penelusuran pada sistem senayan memberikan detail informasi yang lengkap? 

saya setuju mbak hasilnya lengkap, kayak gini kan maksudnya?semua mulai dari 

judul sampeg cover muncul semua, kalau beginikan siswa bisa tahu.  Tapi semua 

yang kita inputkan juga harus benar, nanti hasilnya juga bisa rinci spesifik. yang 

penting bisa membantu meringankan kerjaan saya 

- Apakah saat masuk ke sistem waktu tunggu tidak terlalu lama? 

Proses masuknya bisa langsung cepat, tapi gak tau kenapa waktu itu lama gak 

respon-respon. Gak mbak, tapi kalau sekarang sudah bisa lagi seperti keadaan 

normal 

- Apakah input data pada sistem dapat dilakukan dengan cepat? 

Saya setuju kalau pemakaian sistem senayan ini mudah sebenarnya, dan pada saat 

saya inputkan database buku, hasilnya juga dapat langsung disimpan tidak pakai 

menunggu lama. 

- Apakah sistem senayan mampu memproses data ke bentuk laporan statistik dengan 
cepat? 

 saya setuju, karena setiap kali input data nanti hasilnya bisa langsung dilihat di 

pelaporan mbak, jadi untuk jumlah koleksi yang saat ini tercatat ada 8292 

eksemplar. Sama kayak di anggota setiap kali ada kunjungan pasti mereka absen 

pakek no.Id mereka, kemudian nantinya jika kita lihat di pelaporan, sistem 

menampilkannya dalam bentuk persentase kunjungan siswa. 

Responden 1 

- Apakah hasil penelusuran pada sistem senayan memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi? 

Biasanya kalau anak-anak mau cari buku. Tak belajari pakai opac disini, misalnya 

judul bukunya Sepatu Dahlan tinggal ketik aja langsung muncul semua 

deskripsinya, pengarangnya, sama nomor kelasnya uda ada. Ndak pakek ribet dan 

itu sudah sesuai sama yag saya inputkan pertama kali 
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- Apakah komposisi warna baik sehingga tidak membosankan? 

Kalau saya bilang tampilannya membosankan, soalnya uda lama gak diganti. Mau 

ganti juga saya belum tau caranya. Mau belajar juga belum ada waktu. 

Ya….jadinya tak biarkan apa adanya 

- Apakah proses upload data sangat sederhana untuk dilakukan? 

Upload mudah mbak, pokoknya gak lebih dari 500 KB, sudah sebagian cover 

buku sudah di scan di masukkan ke database tapi sebagian ada yang belum, 

uhm…kalo untuk format saya pakek format png untuk gambar covernya. 

- Apakah secara keseluruhan sistem mampu merespon permintaan anda dengan cepat? 

saya sangat setuju, karena ya saya ngalamin itu sejak tahun 2012 semuanya jadi 

cepat. saya bisa bayangin kalau data segini banyaknya saya masih pakek manual, 

mungkin saya bisa kualahan sendiri. Ya menurutku sistem ini bagus dibanding yang 

lain 

Responden 13 

- Apakah penelusuran informasi pada sistem senayan ditemukan hasil yang tepat? 

iya saya setuju sih, mbak coba aja cari buku pakai kata novel nanti keluarnya ya 

sama buku-buku novel, nanti tinggal cari buku apa yang diperlukan. Anak-anak 

gini terkadang kalo cari itu jarang sekali cari lewat sini, biasanya mereka langsung 

cari di rak. Tapi kadang juga mereka tanyak saya 

- Apakah temu kembali informasi pada sistem senayan sudah sesuai dengan yang ditelusur 

?  

iya saya setuju sih mbak, coba aja cari buku pakai kata novel nanti keluarnya ya 

sama buku-buku novel 

- Apakah  laporan yang dihasilkan dapat menjadi sebuah pendukung keputusan? 
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menjadi sebuah pendukung keputusan ya saya setuju sih, kalau bisa diketahui 

laporan peminjaman maka saya bisa buat perencanaan dan memutuskan 

pembelian buku untuk tahun kedepan atau beberapa bulan kedepan 

- Apakah hasil pencetakan sesuai dengan harapan anda? 

kalo saya ingin cetak label atau cetak barkod, sebelumnya saya inputkan dulu 

nomer kelasnya atau nomor kode bukunya, tapi supaya bisa berbentuk seperti ini 

saya atur dulu yang pasti kita harus kasih keterangan nama sekolah dan logonya, 

kemudian baru dicetak dan hasilnya sama seperti yang kita inputkan.  

- Apakah tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari system? 

gak sih gak lama, cepet kok lumayan. Kan ada manual guidenya 

Responden 10 

- Apakah temu kembali informasi pada sistem senayan sudah sesuai dengan yang ditelusur 

?  

Setuju dengan pernyataan kalau temu kembalinya sudah sesuai yang kita cari. 

Pencariannya bisa lewat judulkan,atau pengarang atau  subjeknya juga bisa. saya 

pakai advanced search, dan hasilnya cepat. 

- Apakah sistem senayan memiliki banyak modul yang berguna? 

ya setuju mbak, soalnya Modulnya memang kita butuhkan semua, kayak 

bibliografi, terus sirkulasi dan yang terbaru ini kan sms gateway, jadi kita petugas 

kalau mau ngingatkan siswa mengembalikan buku bisa lewat sms aja. Tapi saya 

belum pakai itu. 

- Apakah keseluruhan fiturnya sudah di organisasikan untuk memenuhi kebutuhan anda? 

Kalau dilihat memang sistem ini dibuat untuk memudahkan kerjaannya 

pustakawan mbak. Kan disini menu-menunya ada sangkut pautnya sama buku 

sama user. Kalo menurut saya ya cukuplah. Sudah bagus. Iya uda sesuai 

kebutuhan. Karena dulunya kitakan masih pakek manual tuh, ya untuk lebih 
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dipermudah makanya saya pakek produk baru perpustakaan. Biar gak terlalu 

ketinggalan   

- Apakah proses pengelolaan database tidak sulit dilakukan? 

Database di program senayankan pakek mysql, kalo pake mysql itu mudah mbak 

dibandingkan sama database lainnya, selain itu gratis mbak. Saya pernah juga otak 

atik databasenya. Waktu itu saya mau import sama eksport data, tapi kalo mau 

inmport harus disesuaikan dulu sama format datanya kalo dari excel ato Microsoft 

acces harus diubah dulu ke csv. 

- Apakah sistem senayan mampu melakukan proses pencarian dengan cepat? 

iya saya setuju mbak, kalau saya sedang cari buku bantu anak-anak saya pakai 

advanced search, dan hasilnya cepat. Tetapi tergantung kita juga sih, pada saat input 

subjek apa yang kita pakai itu harus umum yang diketahui sama anak-anak, biar 

hasil yang ditampilin juga tepat. 

- Apakah waktu tunggu pencetakannya tidak terlalu lama? 

untuk pernyataan ini saya setuju, kan itu juga tergantung sama printernya mbak, 

kan kalau printernya bermasalah jadi lambat 

Responden 5 

- Apakah hasil outpunyat sesuai dengan apa yang diperintahkan anda? 

hasil outputnya saya setuju mbak kalau sudah sesuai dengan yang saya 

perintahkan, ya contohnya seperti ini, ketika saya ingin melihat laporan 

kunjungan awal tahun sampeg bulan ini seumpamanya ya, terus saya pilih 

kunjungan guru ada berapa, maka saya pilih tanggalnya dulu terus pilih 

keanggotaan, terus pilih terapkan filter. Hasilnya sesuai yang tak pilih tadi 

- Apakah desain Interfacenya  sangat menarik untuk mengembangkan pencarian anda? 
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Kalau tampilannya menurut saya sudah bagus ya mbak, tapi gak tau lagi kalo 

menurut temen-temen yang lain. Kalo saya melakukan pencarian ya…sekedar aja. 

Hanya di menu bibliografi sama sirkulasi aja yang sering tak pakek 

- Apakah format laporannya mudah dimengerti dan jelas? 

Tampilan laporan uda jelas. Kalo seumpama mau dibuat spesifik dan detil, saya 

buat laporan sendiri, misalnya buku masuk ke perpus tanggal berapa, diperoleh 

melalui hadiah atau pembelian, berapa harganya, ada berapa eksemplar, ada di rak 

mana. Kalo yang umum seperti jumlah koleksi ada berapa itu aja. Terus kalo mau 

buat data pengunjung sama peminjam ya lewat laporan di sistem kan sudah ada 

- Apakah sistem menyediakan petunjuk yang jelas dalam andaannya? 

petunjuk pemakaian ya saya download sendiri mbak di google. Dulu saya pakek 

sistem ini diberitahu sama temen akhirnya saya browsing ya saya belajar sendiri, 

otak-atik sendiri, kalo nemuin kesulitan saya tanya ke teman yang bisa. Tapi 

sekarang kan sudah ada komunitasnya jadi saya lebih mudah buat ngeshare 

permasalahan saya. 

Responden 17 

- Apakah slims yang anda gunakan tidak pernah terjadi kerusakan? 

Saya gak tau ini kenapa awalnya bisa absensi kunjungan ini,  tapi sejak januari itu 

mulai ada problem. Seperti ini waktu siswa datang kan harusnya absen lah terus 

kira-kira sudah ada sekitar 10 anak lebih ketika saya ingin lihat laporannya 

ternyata gak muncul itu gimana. Jadi sampai sekarang ini saya kembali manual 

soalnya absensi pengunjung gak berfungsi. 

Responden 8 

- Apakah informasi yang dihasilkan dapat diandalkan atau dipercaya? 

saya pernah ditemui oleh tim juri untuk lomba perpustakaan, waktu itu saya 

ditanyai tentang koleksi, anggota, sama layanan, ya saya perlihatkan kalau saya 

sudah pakai otomasi, saya tampilkan opacnya, saya perlihatkan jumlah 
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koleksinya, berapa anggotanya, terus layanan saya buka jam berapa sampai jam 

berapa. Termasuk juga statistik kunjungan maupun peminjaman mbak. Ya mereka 

percaya tapi mereka juga meminta bukti fisiknya. Ya saya perlihatkan buktinya 

laporan kunjungan sama peminjaman. saya bilang kalau saya juga pakai sistem 

manual buat antisipasi aja kalau sistem otomasinya bermasalah. 

- Apakah proses penelusuran data mudah dilakukan? 

Setiap siswa yang ingin cari buku, saya sarankan mereka untuk menggunakan 

opac katalog ini mbak. Tetapi berhubung komputernya rusak mereka 

pencariannya lewat komputer saya ini.  Prosesnya gampang, tinggal mereka mau 

cari buku apa? saya telusur lewat judul bisa, pengarang juga bisa, kalau 

seandainya mereka gak tau mereka bisa cari lewat subjeknya aja 

- Apakah proses pengeditan data tidak sulit dilakukan? 

kalau ingin edit data, sudah ada fitur edit disini kita tinggal klik saja mbak. Nanti 

mana yang mau di edit, tapi jangan lupa klik simpan, mudah kug mbak. 

- Apakah terdapat help menu di dalam system? 

help menu ada mbak, di depan tampilan opac, navigasi help on search namanya 

- Apakah secara keseluruhan andaan sistem tidak membingungkan menurut anda? 

Iya sudah sesuai kebutuhan, karena menurut saya menunya lengkap. Untuk 

mengoperasikannya juga mudah 

Responden 11 

- Apakah hasil pencetakan sesuai dengan harapan 

cetak kartu anggota mbak terkadang masih butuh di edit dulu, ternasuk tanda 

tangan kepala sekolahnya ini gak sama kayak yang asli gak tau sudah tersedia 

githu aja, jadi gak sama yang saya harapin. Tapi dari pada ribet saya pakai kartu 

pelajarnya anak-anak aja yang dari sekolah. Ya… saya samakan inputannya pakek 

no induk siswa. 
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- Apakah sangat mudah berinteraksi dengan system? 

awal mula masih bingung tapi sekarang sudah gak mbak, tapi sebenarnya saya 

lebih suka sistem yang dulu uda terbiasa 

- Apakah proses pengelolaan database tidak sulit dilakukan? 

Pengelolaan database saya belum pernah mbak, kalo masalah itu database ya… 

minta bantuan sama tim IT nya sekolah, saya cuman operator aja uda tinggal 

pakek.              

- Apakah sangat mudah mengajarkan sistem pada orang baru? 

kalau mengajarkan ke orang baru, cukup mudah. Kalau orangnya belum terbisaa 

diajarkan yang paling umum aja dulu, itu menurut saya 

Responden 4 

- Apakah interface sistem mudah diakses sehingga mempercepat pekerjaan? 

Pertama kali saya pakai gak susah sih mbak. Saya sudah bisa karena sudah 

diajarin sama temen. Ya cepet.. saya sudah bisa langsung pakai buat input data. 

Input data itu aja saya lakukan selama satu bulan.  

- Apakah ukuran dan ketebalan huruf baik sehingga mudah terlihat? 

Kalau dilihat ukurannya sama ketebalannya sudah pas sih gak da masalah. tapi 

kurang besar sedikit, kalo sampean ya masih muda segini masih bisa keliatan. Lah 

saya harus pakek kacamata dulu baru bisa keliatan. Mungkin ini bisa diatur ya 

ukurannya? 

- Apakah sangat mudah berinteraksi dengan system? 

Iya mudah tapi saya belum pakai menu-menu yang lain kaiak menu sirkulasi. Bisa 

dibilang pemakaian sistem ini masih belum optimal. Soalnya pihak sekolah belum 

bisa mengadakan peralatan barcode buat penunjang otomasi tadi. 

- Apakah proses input data tidak sulit dilakukan? 
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Kalo input ya gampang sih mbak, nginputkan bisa dipelajari. cuman ada beberapa 

yang saya gak paham sama fungsinya. Kayak yang ini mbak sampek sekarang ini 

saya gak tau ini gimana cara pemakaiannya. Tapi akhirnya ya tag pakek aturan ku 

sendiri biar gak ribet 

- Apakah proses upload data sangat sederhana untuk dilakukan? 

Saya gak pernah upload file mbak, ya untuk file cover buku belum saya 

masukkan. Sementara hanya data deskripsinya aja, sekolah ini belum nyediakan 

perangkat penunjang. Ya saya memaklumi mungkin dananya belum ada 

Responden 6 

- Apakah komposisi warna sangat baik sehingga tidak membosankan? 

Sebetulnya untuk wallpaper depan ini kan bisa diganti-ganti ya mbak sesuai 

keinginan kita aja, mau ditampilin gambar sekolah bisa. Gambar buku juga bisa. 

Kan bisa diubah-ubah. Terkadang kalo saya bosen sama gambar-gambar itu-itu 

aja ya saya ganti githu aja.  

- Apakah secara keseluruhan andaan sistem tidak membingungkan? 

kalau dilihat dari segi kemudahan, mudah sih mbak caranya kan semua sudah ada 

di panduan di dalam materi pdf  yang tak dapetin di google 

- Apakah sangat mudah mengajarkan sistem pada orang baru? 

bagi saya mudah mbak, asalkan orangnya mau belajar. 

Responden 27 

- Apakah format laporan mudah dimengerti dan jelas? 

Bentuk laporannya saya gak pernah tahu gimana cara menampilkan. Dulu saya 

dibantu sama guru tetapi beliaunya sekarang sudah dipindahkan ke sekolah lain. 

Jadi untuk laporan tahunan kegiatan saya buat sendiri. 

Responden 21 
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- Apakah terdapat help menu di dalam system? 

Help menu gak ada mbak. Saya gak pernah menemukan. Kalau saya punya 

masalah saya tanya ke teman yang lebih tahu. 

- Apakah secara keseluruhan sistem mampu merespon permintaan anda  dengan cepat? 

Saya setuju ketika saya butuh saya panggil datanya prosesnya cepat, tapi 

sebenarnya kalau menurut saya pribadi sistem ini masih terlalu ribet masih mending 

pakai sistem x ini, gak pakek gini-gini, ya rencananya kalau proposal ini sudah 

disetujuin ini saya mau ganti pakai sistem x ini mbak 
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