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ABSTRAK  

Sistem informasi perpustakaan (SIPUS) adalah sebuah website yang dikembangkan 

oleh perpustakaan umum kota surabaya sebagai alternative dalam mendukung pengelolaan 

perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan (SIPUS) di surabaya masih jarang diteliti sehingga 

masih banyak yang belum mengetahui keberadaan SIPUS. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui implementasi dari website Sistem informasi perpustakaan (SIPUS) dengan 

menggunakan Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Lokasi 

penelitian ini di Lingkungan Perpustakaan Umum Kota Surabaya. Metode pengambilan sampel 

menggunakan total sampling dengan jumlah sampel sebanyak 33 responden. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menyebarkan kuesioner yang pertanyaannya 

diadaptasi dari model UTAUT dan disebarkan kepada seluruh pengelola perpustakaan  di 

perpustakaan umum kota Surabaya dengan menjadikan pengelola perpustakaan sebagai sampel 

atau responden dengan menggunakan total sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

implementasi Sistem informasi perpustakaan (SIPUS) di Perpustakaan Umum Kota Surabaya 

mendapatkan hasil bahwa dari keempat variabel ditemukan bahwa ekspektasi kinerja, 

ekspektasi usaha dan pengaruh sosial mendapatkan skor tinggi sedangkan kondisi fasilitas 

rendah. Walaupun kondisi fasilitas rendah, namun pemanfaatan SIPUS di perpustakaan umum 

kota Surabaya termasuk dalam kategori baik. Karakteristik responden  (jenis kelamin, usia, 

pengalaman dan kesukarelaan) sebagian besar terbukti tidak berperan sebagai moderator.  
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ABSTRACT 

 

Sistem informasi perpustakaan (SIPUS) is a website that grown by Surabaya public 

library as an alternative to support the management of library. Library information system 

(SIPUS) in Surabaya is still rarely studied so there are still many who do not know the existence 

of SIPUS.The purpose of this research is to know the implementation of website SIPUS use 

Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). The location of this 

study is in the Surabaya public library. The sampling method uses total sampling with a total 

sample of 33 respondents. This research is a descriptive quantitative method with spread the 

questionnaire which is the question is adapted by model UTAUT and spread to all library staff 

in Surabaya public library by making the library manager as sample or respondent by using 

total sampling . The data of questionnaire will be analysis SPSS. Then, the result analysis will 

be interpretation until show that the measurement of model has been valid reliable and could be 

get based on the result of data test. Then, the result of structural model will show that the 

factors which is take effect significantly about utilization interest and the behaviors of using 

SIPUS website are performance expectation, business expectation, social influence, and 

facilitating condition. The results show that implementation of website SIPUS in Surabaya 

public library be able result  From the four variables that performance expectation, effort 
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expectancy, social influence and condition of facility. Although the condition of facility is low, 

but the utilization of SIPUS in Surabaya city public library is included in either category. Most 

of respondent’s characteristics (gender, age, experience, volunteerism) proved not as 

moderator. 
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PENDAHULUAN 

Sistem Informasi merupakan salah satu sarana atau alat bantu setiap  individu dalam 

melakukan kegiatan mencari dan menemukan informasi berbasis internet. Salah satu sistem 

informasi yang dapat digunakan yaitu sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi 

perpustakaan dapat membantu individu dalam memenuhi kebutuhan dalam mencari referensi 

guna untuk proses belajar mengajar serta kebutuhan dalam pengolahan buku secara terstruktur 

dan sistematik. Di samping itu, sistem informasi perpustakaan menjadi nilai tambah bagi 

organisasi juga bisa meningkatkan kinerja perpustakaan sendiri.  

  Implemestasi sistem informasi perpustakaan ini dapat menimbulkan sikap  yang 

berbeda yaitu sikap penerimaan atau penolakan dari user dalam proses penggunaannya, 

sedangkan salah satu kriteria sistem informasi yang baik adalah dapat diterima oleh user dalam 

penggunaannya. Bahkan dari sisi pustakawan juga memiliki sikap yang serupa.  

  Sebelum adanya sistem informasi perpustakaan, pengelolaan data infomasi  yang ada di 

perpustakaan masih menggunakan sebuah buku sebagai tempat penyimpanan data buku dan 

data peminjaman buku. Hal ini pasti membuat pengelola perpustakaan kewalahan dalam 

melakukan pendataan buku. Sehingga dengan kehadiran teknologi informasi saat ini dapat 

memudahkan berbagai pekerjaan di perpustakaan. Pustakawan dapat menjadi lebih efektif 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nyatanya tidak semua sistem informasi perpustakaan dapat 

mudah digunakan oleh pengguna bahkan permasalahan lain yang kadang sering terjadi yaitu 

sistem yang sering mengalami trouble. Kemampuan akan pemahaman sistem informasi 

perpustakaan baik pada pengelola dan penggunanya berbeda-beda. Ada pengguna atau 

pengelola yang hanya dijelaskan secara singkat dapat langsung mengerti dan bisa 

mempraktekkannya, namun ada juga yang lambat dalam memahami sistem informasi 

perpustakaan sehingga perlu diberi penjelasan secara mendetail mengenai sistem informasi 

perpustakaan tersebut.  

Kegagalan penerapan sistem informasi bisa disebabkan oleh beberapa faktor  internal 

maupun eksternal (Davis, 1989). Keputusan untuk mengadopsi suatu sistem teknologi informasi 

memang berada di tangan manajer, tetapi keberhasilan penggunaan teknologi informasi tersebut 

bergantung pada penerimaan dan penggunaan setiap individu pemakainya (Hartono, 2007). 

Perilaku pengguna sistem terbentuk dari sikap dan persepsi pemakai terhadap sistem informasi 

yang digunakan. Banyak orang meragukan, apakah teknologi informasi akan memberikan 

manfaat yang positif bagi manusia dan mudah dipelajari. Itu pula yang terjadi dalam 

pengimplementasian SIPUS oleh beberapa perpustakaan yang ada di Surabaya salah satunya 

yaitu Perpustakaan Umum Kota Surabaya, yang dapat menimbulkan berbagai respon yang 

berbeda dari para pustakawan yang menggunakan sistem tersebut. Salah satu upaya untuk 

memahami fenomena tersebut adalah melalui kajian dan penelitian terhadap teori atau model 

adopsi teknologi informasi. Mengingat bahwa SIPUS merupakan karya dari perpustakaan 

umum kota Surabaya namun tidak banyak orang yang mengetahui bahwa perpustakaan umum 

kota Surabaya menggunakan SIPUS sebagai media informasi yang ada di perpustakaan. Selain 

itu, penelitian mengenai SIPUS juga masih jarang ditemukan. Ada beberapa penelitian 

mengenai SIPUS namun obyek yang diteliti berbeda serta lokasi yang digunakan juga berbeda.  

Berbagai penelitian  diadakan  untuk mencari berbagai faktor yang dapat  mempengaruhi 

penerimaan teknologi dan keadaan spesifik dimana user dapat menerima dan  memanfaatkan 

sistem teknologi yang baru dikenalkan dalam organisasinya. Implementasi atas teknologi baru 

yang diperkirakan dan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas umumnya 

menghadapi kendala dari sisi user berupa keraguan mereka untuk mencoba mengoperasikan 



pada tahap awal. Hal itu didasari oleh pembentukan persepsi atau ekspektasi dari aspek guna, 

peluang, dan kondisi riil sekitar dari teknologi yang bersangkutan kemungkinan tidak sesuai 

dengan kenyataan (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003).  

Terdapat beberapa penelitian yang mengemukakan bahwa Sistem infomasi perpustakaan 

pada suatu lembaga atau organisasi yang baru  mendapatkannya pasti membutuhkan beberapa 

penyesuaian baik pada sistem informasi maupun pemakainya diungkapkan oleh Davis (1999). 

Sistem informasi perpustakaan (SIPUS) merupakan layanan yang diberikan  oleh perpustakaan 

dalam mengelola informasi perpustakaan yang terintegrasi mulai dari pengadaan, pengatalogan, 

pengelolaan, sirkulasi OPAC, sampai dengan pengelolaan laporan baik berupa jurnal, skripsi 

dan sebagainya. Penerapan sistem informasi instansi selain memberikan banyak manfaat, 

terdapat organisasi maupun institusi pemerintahan yang gagal dalam penerapannya. Venkatesh 

et.al (2003) menawarkan UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) 

sebagai sebuah model untuk menjelaskan perilaku pengguna terhadap teknologi informasi. 

Model ini merupakan kombinasi dari delapan model yang telah dikembangkan sebelumnya. 

Model UTAUT menunjukkan bahwa minat pemanfaatan (behavioral intention) dan perilaku 

untuk menggunakan suatu teknologi (use behavior) dipengaruhi oleh harapan akan kinerja 

(performance expectancy), harapan akan usaha (effort expectancy), pengaruh social (social 

influence), dan kondisi yang mendukung (facilitating conditions). Keempat faktor tersebut 

dimoderasi oleh faktor jenis kelamin (gender), usia (age), pengalaman (experience), dan 

kesukarelaan untuk menggunakan (voluntariness of use). Beberapa penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Dasgupta et. al. (2003), Jati (2013), serta Thomas et.al. (2013) (dalam 

Venkatesh,2003) telah berhasil melakukan evaluasi penerimaan penggunaan sistem dengan 

model UTAUT. Secara teoritis dan praktis Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology merupakan model yang dianggap paling tepat dalam menganalisis penerimaan dan 

penggunaan suatu sistem informasi.  

Di Indonesia sendiri  penelitian berkenaan dengan penerimaan sistem  informasi sudah 

banyak dilakukan salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Shinta (2011) juga 

melakukan penelitian mengenai penerimaan teknologinya di Universitas Airlangga dengan 

model UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) yang dikembangkan 

oleh Venkatesh (2003) dan  menemukan bahwa setiap konstruk dalam UTAUT memiliki 

validitas yang dapat diandalkan dalam memprediksi pengaruh pemanfaatan sistem dibandingkan 

delapan model sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap komponen 

pada UTAUT memiliki kemampuan menjelaskan pembentukan sikap penerimaan keberadaan 

teknologi baru yang terintergrasi pada sistem informasi perpustakaan. Seperti halnya Sistem 

Informasi Perpustakaan (SIPUS) pada beberapa lembaga Informasi Perpustakaan salah satunya 

yaitu Perpustakaan Umum Kota Surabaya. Peneliti ingin mengetahui implementasi Sistem 

Informasi Perpustakaan (SIPUS) di Perpustakaan Umum Kota Surabaya dapat diterima oleh 

pustakawan yang secara tidak langsung sebagai pengguna dari SIPUS.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. 

Menurut pendekatan prosedural, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-

prosedur yang mempunyai tujuan tertentu (Jogiyanto,2003). Sistem merupakan bagian yang 

signifikan dalam mengimplementasikan automasi. Keberlangsungan sistem juga akan 

memastikan bahwa kegiatan lain dalam  program tim dapat berjalan dengan lancar. Sistem yang 

baik membutuhkan kompatibilitas pada hardware dan software yang Baik serta kemampuan 

brainware dalam memberikan perintah dengan benar.  

 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

Venkatesh, et al, (2003)
 
Mengatakan bahwa Unified theory of acceptance and use of technology 

(UTAUT) dalam merupakan teori penerimaan dan penggunaan teknologi yang menggabungkan 

8 (delapan) teori penerimaan pengguna yang sebelumnya telah dikembangkan namun 

mengalami beberapa kendala dan mendapatkan beberapa kritikan. Model UTAUT 



menggabungkan fitur-fitur yang berhasil dari delapan teori penerimaan teknologi terkemuka dan 

menunjukkan bahwa empat penentu penting terhadap minat pemanfaatan teknologi yaitu 

ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh social dan kondisi fasilitas. Selain itu juga 

ditemukan dua penentu perilaku penggunaan yaitu minat pemanfaatan dan kondisi pemfasilitas. 

Karakteristik pengguna seperti jenis kelamin, usia, pengalaman, dan kesukarelaan berperan 

sebagai variabel moderator dalam fitur integrasi dari model UTAUT. Venkatesh dkk (2003) 

memformulasikan teori gabungan penerimaan dan  penggunaan teknologi yang disebut UTAUT 

dengan hasilnya adalah menemukan empat komponen yang dianggap mempunyai peran utama 

dalam pengaruh langsung terhadap penerimaan pengguna dan perilaku penggunaan. Keempat 

komponen tersebut yaitu: 

1. Ekspektasi kinerja (performance expectancy atau PE) didefinisikan sebagai seberapa 

tinggi individu percaya bahwa menggunakan suatu sistem akan membantu individu untuk 

mendapat keuntungan kinerja dalam pekerjaannya. Lima komponen yang termasuk dalam 

ekspektasi kinerja diperoleh dari beberapa model sebelumnya yaitu kegunaan persepsian 

di TAM dan C-TAM-TPB, motivasi ekstrinsik di MM, kecocokan tugas di MPCU, 

keuntungan relative di IDT dan ekspektasi hasil di SCT. 

2. Ekspektasi usaha (effort expectancy atau EE) didefinisikan sebagai tingkat kemudahan 

yang dihubungkan dengan penggunaan suatu sistem. Jika sistem mudah digunakan maka 

usaha yang dilakukan tidak akan terlalu tinggi dan sebaliknya. Ketiga komponen dari 

model sbelumnya adalah kemudahan penggunaan persepsian di TAM, kerumitan di 

MPCU, dan kemudahan penggunaan di IDT. 

3. Pengaruh social (social influence atau SI) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang 

individu mempersepsikan kepentingan yang dipercaya oleh orang-orang lain yang akan 

mempengaruhinya menggunakan sistem yang baru. Pengaruh social sebagai suatu 

penentu langsung terhadap minat diwakili oleh beberapa komponen sebagai berikut 

norma subyektif di TRA, TAM, TPB dan C-TAM-TPB dan faktor-faktor social di MPCU 

dan di IDT. 

4. Kondisi-kondisi pemfasilitasi (facilitating conditions) didefinisikan sebagai sejauh mana 

individu percaya bahwa infrastruktur organisasional dan teknis tersedia untuk mendukung  

sistem tersebut. Definisi ini mendukung konsep yang sama dengan komponen kontrol 

perilaku persepsian di TPB/DTPB, C-TAM-TPB, kondisi-kondisi pemfasilitasi di MPCU 

dan kompabilitas di IDT. 

5. Minat Pemanfaatan (Behavioral Intention) teknologi informasi didefinisikan sebagai 

tingkat keinginan pengguna dalam memanfaatkan sistem yang ada secara terus menerus. 

Minat pemanfaatan dipengaruhi langsung oleh variabel harapan akan usaha, harapan akan 

kinerja, serta pengaruh sosial. Indikator yang digunakan untuk mengukur minat 

pemanfaatan menurut Thomas et.al. (2013) antara lain berniat untuk menggunakan terus 

menerus, berkeinginan untuk terus menggunakan, serta berencana untuk terus 

menggunakan. 

6. Perilaku Penggunaan (Use Behavior) didefinisikan sebagai intensitas atau frekuensi 

pemakai dalam menggunakan teknologi informasi. Perilaku penggunaan sangat 

bergantung pada evaluasi dan kesan pengguna terhadap sistem yang ditawarkan. Sistem 

akan digunakan apabila pengguna berminat dalam menggunakan teknologi informasi dan 

memiliki keyakinan bahwa teknologi tersebut memberikan manfaat dalam membantu 

pekerjaannya, penggunaan yang mudah dari teknologi tersebut, serta pengaruh sosial 

yang kuat dari lingkunan sekitar. 

Selain itu, pada model UTAUT dalam menggambarkan perilaku  penggunaan teknologi 

juga di dapat dari empat variabel yang memoderatori perilaku penggunaan. Keempat 

variabel tersebut dapat menjadi sebagai karakteristik dari pengguna dalam menggunakan 

sistem tersebut. Adapun keempat variabel tersebut yaitu: 

a. Gender (jenis kelamin)  



Jenis kelamin merupakan variabel yang memoderatori faktor performance expectancy, 

effort expectancy, dan social influence pengguna dalam menggunakan teknologi 

terbaru. Pada variabel jenis kelamin dalam model UTAUT memiliki pengaruh positif 

bagi pengguna laki-laki dan pengaruh negative pada pengguna perempuan dalam 

penerimaan dan penggunaan teknologi baru (Venkatesh dan Zhang,2010). Dalam hal 

ini, ketertarikan pada teknologi informasi berdasarkan jenis kelamin memiliki 

ketertarikan yang berbeda. Pada kenyataannya laki-laki cenderung lebih mendalami dan 

lebih tertarik dengan teknologi dibandingkan dengan perempuan. 

b. Age (Usia) 

Usia merupakan variabel yang memoderatori faktor performance expectancy, effort 

expectancy, social influence dan facilitating conditions dalam menggunakan teknologi 

informasi. Sama halnya dengan jenis kelamin, variabel ini juga memiliki pengaruh 

positif dalam penerimaan dan penggunaan teknologi baru (Venkatesh dan Zhang,2010). 

c. Experience (pengalaman) 

Pengalaman merupakan variabel yang memoderatori faktor effort expectancy, social 

influence dan facilitating conditions dalam menggunakan teknologi informasi. 

Pengalaman dapat didefinisikan sebagai bentuk pengetahuan dan pemahaman pengguna 

yang didapatkannya ketika mereka telah menggunakan sistem tersebut. Pada variabel 

Pengalaman dalam model UTAUT memiliki pengaruh positif dalam penerimaan dan 

penggunaan teknologi baru (Venkatesh dan Zhang,2010). Dalam kenyataannya, bahwa 

diketahui siapapun yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan 

teknologi informasi pada umumnya mereka telah berpengalaman dalam penggunaan 

dengan teknologi yang serupa. 

d. Voluntariness of Use (Kesukarelaan) 

Kesukarelaan untuk menggunakan teknologi informasi merupakan variabel yang hanya 

memoderatori variabel social influence. Kesukarelaan ini dapat didefinisikan sbagai 

keputusan dari pengguna dalam menggunakan teknologi tanpa adanya unsur 

keterpaksaan, melainkan merupakan keinginan dari pengguna itu sendiri. 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

deskriptif, dengan populasi seluruh siswa pengelola perpustakaan umum  kota Surabaya. 

Populasi dari penelitian ini yaitu pustakawan yang bekerja di Perpustakaan Umum Kota 

Surabaya. Populasi dari pengelola perpustakaan umum kota Surabaya berjumlah 33 orang, 

sehingga keseluruhan dari populasi pengelola perpustakaan akan dijadikan sebagai sampel. 

Merujuk pada definisi yang dikemukakan Sugiyono (2011) bahwa total sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dimana sampel yang diambil memiliki jumah yang sama dengan populasi. 

Sampel penelitian yang akan digunakan pada penelitian yaitu total sampling, alasannya karena 

jumlah populasi yang kurang dari 100 maka sampel yang diambel yaitu keseluruhan dari jumlah 

populasi tersebut (Sugiyono, 2011:36). 

 

HASIL TEMUAN DAN ANALISIS DATA 

Implementasi Sistem Informasi Perpustakaan (SIPUS) menggunakan Model Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) di Perpustakaan Umum Kota 

Surabaya 

 

Pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem  informasi 

perpustakaan (SIPUS) di perpustakaan umum kota Surabaya dapat dilihat dari indikator yang 

ada pada model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). indikator yang 



digunakan dalam model ini yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh social, kondisi 

pemfasilitasi, minat pemanfaatan dan perilaku penggunaan. 

Ekspektasi Kinerja (Performance Expectancy) 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pemanfaatan SIPUS sebagai sarana 

pendukung dalam meningkatkan kinerja pengelola perpustakaan melalui konstruk ekspektasi 

kinerja (performance expectancy). ekspektasi kinerja dapat didefinisikan sebagai tingkat 

kepercayaan individu terhadap pemanfaatan teknologi baru atau sistem yang baru akan 

membantu individu dalam mendapatkan keuntungan kinerja pada pekerjaannya 

(Venkatesh,2003).  diketahui bahwa sebesar 63,6%, hal ini menunjukkan bahwa skor tersebut 

masuk dalam kategori tinggi. Sehingga dapat diartikan bahwa ekspektasi kinerja memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap minat pemanfaatan SIPUS. Dimana pengelola 

meyakini bahwa pengelola percaya dengan menggunakan SIPUS dapat membantunya dalam 

mendapatkan keuntungan dan kemudahan dalam pekerjaannya seperti dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan mudah dan cepat. Pengelola yang merasa mendapatkan keuntungan dari 

penggunaan SIPUS akan semakin berniat dalam menggunakan SIPUS untuk meningkatkan 

kinerja mereka. sedangkan 36,4 %, hal ini menunjukkan bahwa skor tersebut masuk dalam 

kategori trendah pengelola merasa bahwa menggunakan SIPUS tidak dapat membantunya 

dalam meningkatkan keuntungan dan kemudahan dalam pekerjaannya. Hal ini berarti semakin 

tinggi ekspektasi kinerja pengelola, maka akan mempengaruhi minat pengelola untuk 

memanfaatkan SIPUS dalam pekerjaan mereka. Ekspektasi kinerja juga dilihat berdasarkan 

kenyamanan dalam bekerja. Faktor kenyamanan dalam bekerja dapat dilihat dari kemudahan 

yang dirasakan pengelola dalam kegiatan pekerjaannya. Ketika pengelola dapat bekerja dengan 

mudah dan nyaman, dapat diartikan bahwa pengelola senang menggunakan SIPUS. Faktor lain 

dari ekspektasi kinerja yang mempengaruhi minat pemanfaatan pengelola menggunakan SIPUS 

yaitu faktor hasil yang dihrapakan. Faktor hasil yang diharapkan berkaitan dengan indicator 

pernyataan bahwa dengan menggunakan SIPUS dapat meningkatkan produktivitas dalam 

bekerja mereka di perpustakaan. 

 Ekspektasi Usaha (Effort Expectancy) 

  Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pemanfaatan SIPUS sebagai sarana 

pendukung dalam pekerjaan pengelola perpustakaan melalui konstruk ekspektasi usaha (effort  

expectancy). ekspektasi usaha dapat didefinisikan sebagai tingkat kemudahan yang terkait 

dengan penggunaan sistem atau teknologi baru  (Venkatesh,2003).  Hasil analisa data pada tabel 

3.5 (halaman III-7) menghasilkan pada kategori ekspektasi usaha tinggi dengan prosentase 

60,6%, dapat diartikan bahwa ekspektasi usaha memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap minat pemanfaatan SIPUS. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelola perpustakaan 

memiliki persepsi tinggi terhadap kemudahan dalam penggunaan SIPUS akan meiliki niat yang 

tinggi pula dalam memanfaatkan SIPUS. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

ekspektasi usaha terhadap minat pemanfaatan yaitu persepsi kemudahan, kompleksitas dan 

kemudahan penggunaan. Persepsi kemudahan menggunakan SIPUS berkaitan dengan 

pernyataan bahwa seberapa lama berinteraksi dengan sistem SIPUS dapat mengubah persepsi 

setiap individu. Selanjutnya faktor kompleksitas yang mempengaruhi minat pemanfaatan, 

dimana berkaitan dengan pernyataan pada indicator pengoperasian SIPUS yang mudah 

dipahami dan indicator untuk mempelajari SIPUS adalah hal yang mudah. Faktor kemudahan 

penggunaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi minat pemanfaatan  pengelola 

perpustakaan menggunakan SIPUS. Kemudahan penggunaan ini berkaitan dengan indicator 

pernyataan mengenai penggunaan SIPUS tidak memerlukan keterampilan khusus.  

 

 

Pengaruh Sosial (Social Influence) 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pemanfaatan SIPUS sebagai sarana 

pendukung dalam pekerjaan pengelola perpustakaan melalui konstruk pengaruh sosial (social 

influence). Pengaruh sosial didefinisikan sebagai dimana seorang individu menganggap bahwa 

orang lain menyakinkan dirinya bahwa dia harus menggunakan sistem atau teknologi baru  



(Venkatesh,2003). Hal ini didukung dari data yang diperoleh pada tabel III.7 halaman-12 

dengan hasil analisa data pada pada kategori pengaruh sosial tinggi dengan prosentase 75,8% 

menunjukkan bahwa pengaruh sosial diyakini menjadi alasan dari pengelola perpustakaan 

menggunkan website SIPUS. Sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh sosial terhadap minat 

pemanfaatan SIPUS memiliki pengaruh yang signifikan. 

Kondisi Fasilitas ( Facilitating Conditions) 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pemanfaatan SIPUS sebagai sarana 

pendukung dalam pekerjaan pengelola perpustakaan melalui konstruk kondisi fasilitas ( 

facilitating conditions). Kondisi fasilitas didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan individu 

dalam ketersediaan teknik infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya dapat mendukung 

dalam menggunakan suatu sistem (Venkatesh, 2003). pada kategori kondisi pemfasilitasi rendah 

dengan prosentase 72,7% menunjukkan bahwa penggunaan kondisi pemfasilitas website SIPUS 

di perpustakaan umum kota Surabaya tidak sesuai dengan keinginan pengelola perpustakaan 

dengan website SIPUS yang sering trouble dan kurangnya teknisi dalam bidang IT membuat 

pengelola perpustakaan menunda menyelesaikan pekerjaannya. . Hal ini menandakan bahwa 

kondisi fasilitas mempengaruhi perilaku penggunaan namun tidak memiliki pengaruh terhadap 

minat pemanfaatan. Melainkan memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku penggunaan. Hal 

ini dapat dilihat mengenai fasilitas komputer dan jaringan wifi yang disediakan kurang 

memadai. Namun, hal ini tidak mempengaruhi minat pemanfaatan SIPUS oleh pengelola 

perpustakaan, melainkan mempengaruhi perilaku penggunaannya.  

 Dari hasil analisis yang ditemukan bahwa dalam penelitian dapat diketahui bahwa 

keempat variabel yaitu yaitu ekspektasi kinerja,ekspektasi usaha dan pengaruh sosial diperoleh 

tergolong tinggi walaupun dalam variabel kondisi fasilitas rendah terhadap minat pemanfaatan 

namun tetap mempengaruhi perilaku penggunaan sehingga dapat diketahui bahwa pengelola 

perpustakaan telah menerima dan menggunakan SIPUS secara baik, maka pemanfaatan SIPUS 

di perpustakaan umum kota Surabaya dapat dikatakan baik. Hal sesuai dengan pernyataan Davis 

(dalam Venkatesh, 2003) bahwa kesuksesan dari penggunaan teknologi informasi sangat 

dipengaruhi oleh perilaku penggunaan dan penerimaan teknologi baru. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa pemnfaatan dan penggunaan SIPUS dapat menjadi pendukung dalam 

meningkatkan kinerja baik pengelola perpustakaan maupun perpustakaan umum kota Surabaya.  

Moderasi Gender 

 Gender merupakan konsep yang diidentifikasikan sebagai moderator hubungan 

konstruk dalam UTAUT. Gender  memoderasi hubungan antara: ekspektasi kinerja dengan 

minat pemanfaatan, ekspektasi usaha dengan minat pemanfaatan, pengaruh sosial dengan minat 

pemanfaatan. Dengan mendapatkan hasil analisis menemukan bahwa tidak satupun dari 

hubungan itu bernilai positif. Ditemukan pula bahwa gender membawa pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap hubungan-hubungan konstruk yang dimoderasi. Lubinsky dalam Venkatesh 

(2003) berpendapat bahwa moderator gender berperan secara spesifik sebagai manifestasi dari 

konsep maskulinitas, femininitas, dan androgenitas. Melalui hasil analisis, tidak ditemukan 

bahwa pengelola perpustakaan secara signifikan dimoderasikan oleh gender. Sebaliknya gender 

secara signifikan memoderasi negatif terhadap social influence dengan behavioral intention 

pengelola perputakaan.  

Moderasi Usia 

Usia merupakan konsep yang diidentifikasikan sebagai moderator hubungan konstruk 

dalam UTAUT. Usia memoderasi hubungan antara: ekspektasi kinerja dengan minat 

pemanfaatan, ekspektasi usaha dengan minat pemanfaatan, pengaruh sosial dengan minat 

pemanfaatan serta kondisi pemfasilitasi dengan perilaku penggunaan. Dengan mendapatkan 

hasil analisis menemukan bahwa usia berperan dalam memoderasi hubungan pengaruh social 

terhadap minat pemanfaatan. Dengan kata lain perbedaan usia memiliki pengaruh dalam 

membentuk minat pemanfaatan website SIPUS. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa yng 

berusia lebih tua cenderung kurang tertarik terhadap penggunaan SIPUS. Hasil penelitian sesuai 

ddengan yang dinyatakan oleh Venkatesh & Moris (2003) dan Jones & Hubona (2005) yang 



menyatakan bahwa usia lebih tua memiliki kesulitan dan merasa tidak nyaman ketika mencari 

informasi dari sistem informasi baru.  

Moderasi Pengalaman 

Pengalaman merupakan konsep yang diidentifikasikan sebagai moderator hubungan 

konstruk dalam UTAUT. Pengalaman memoderasi hubungan antara: ekspektasi usaha dengan 

minat pemanfaatan, pengaruh sosial dengan minat pemanfaatan serta kondisi pemfasilitasi 

dengan perilaku penggunaan. Dengan mendapatkan hasil analisis menemukan bahwa tidak 

satupun dari hubungan itu bernilai positif. Ditemukan pula bahwa pengalaman membawa 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap hubungan-hubungan konstruk yang dimoderasi. 

Moderasi Kesukarelaan 

Kesukarelaan merupakan konsep yang diidentifikasikan sebagai moderator hubungan konstruk 

dalam UTAUT. Kesukarelaan memoderasi hubungan antara pengaruh sosial dengan minat 

pemanfaatan. Dengan mendapatkan hasil analisis menemukan bahwa tidak menunjukkan 

hubungan bernilai positif. Ditemukan pula bahwa gender membawa pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap hubungan-hubungan konstruk yang dimoderasi. 

 

PENUTUP 

Pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem  informasi 

perpustakaan (SIPUS) di perpustakaan umum kota Surabaya dapat dilihat dari indikator yang 

ada pada model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). indikator yang 

digunakan dalam model ini yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh social, kondisi 

pemfasilitasi, minat pemanfaatan dan perilaku penggunaan. 

Ekspektasi Kinerja (Performance Expectancy) 

 Pada hasil temuan data yang telah diperoleh oleh peneliti diketahui bahwa sebesar 

63,6%, hal ini menunjukkan bahwa skor tersebut masuk dalam kategori tinggi. Sehingga dapat 

diartikan bahwa ekspektasi kinerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap minat 

pemanfaatan SIPUS. Dimana pengelola meyakini bahwa pengelola percaya dengan 

menggunakan SIPUS dapat membantunya dalam mendapatkan keuntungan dan kemudahan 

dalam pekerjaannya seperti dapat menyelesaikan pekerjaan dengan mudah dan cepat. Dalam 

variabel Ekspektasi kinerja juga dilihat berdasarkan kenyamanan dalam bekerja. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Davis ( dalam Thompson,1999) bahwa niat seseorang dalam menggunakan 

computer dipengaruhi pula tingkat pengalaman yang menyenangkan dalam penggunaan 

computer. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka pengelola niat menggunakan SIPUS jika 

pengelola merasa senang karena kemudahan dan kenyamanan yang diberikan. Faktor lain dari 

ekspektasi kinerja yang mempengaruhi minat pemanfaatan pengelola menggunakan SIPUS 

yaitu faktor hasil yang dihrapakan. Hal ini sama dengan pada pendapat Quensenberry ( dalam 

Yin Leng Theng,2005) bahwa efektifitas dari suatu sistem memungkinkan pengguna dapat 

memenuhi tujuan secara komprehensif. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka kefektifan 

pengelola dalam menggunakan SIPUS memungkinkan dapat meningkatkan hasil kerja 

pengelola perpustakaan.  

Ekspektasi Usaha (Effort Expectancy) 
Pada hasil temuan data yang telah diperoleh oleh peneliti pada kategori ekspektasi 

usaha tinggi dengan prosentase 60,6%, dapat diartikan bahwa ekspektasi usaha memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap minat pemanfaatan SIPUS. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pengelola perpustakaan memiliki persepsi tinggi terhadap kemudahan dalam penggunaan 

SIPUS akan meiliki niat yang tinggi pula dalam memanfaatkan SIPUS. Terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi ekspektasi usaha terhadap minat pemanfaatan yaitu persepsi 

kemudahan, kompleksitas dan kemudahan penggunaan. Persepsi kemudahan menggunakan 

SIPUS berkaitan dengan pernyataan bahwa seberapa lama berinteraksi dengan sistem SIPUS 

dapat mengubah persepsi setiap individu. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka waktu 

interaksi dengan SIPUS sehingga membuat pengelola perpustakaan sering menggunakan SIPUS 

dapat membuat pengelola memiliki minat memanfaatkan SIPUS. Faktor kemudahan 



penggunaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi minat pemanfaatan  pengelola 

perpustakaan menggunakan SIPUS. 

Pengaruh Sosial (Social Influence) 

Pada hasil temuan data yang telah diperoleh oleh peneliti pada kategori pengaruh sosial 

tinggi dengan prosentase 75,8% menunjukkan bahwa pengaruh sosial diyakini menjadi alasan 

dari pengelola perpustakaan menggunkan website SIPUS. Sehingga dapat diartikan bahwa 

pengaruh sosial terhadap minat pemanfaatan SIPUS memiliki pengaruh yang signifikan. 

pengaruh sosial untuk menggunakan SIPUS baik itu dari rekan kerja, tim kerja, maupun dari 

kepala Perpustakaan. Ketika kepala perpustakaan memiliki peran penting dalam berlangsungnya 

proses kerja sebagai orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan penting 

dalam kesukssesan perpustakaan, maka disitulah pengaruh kepala perpustakaan sangat besar 

untuk mempengaruhi pengelola perpustakaan dalam menggunakan SIPUS. 

Kondisi Fasilitas ( Facilitating Conditions) 
Pada hasil temuan data yang telah diperoleh oleh peneliti pada kategori kondisi pemfasilitasi 

rendah dengan prosentase 72,7%. Hal ini menandakan bahwa kondisi fasilitas mempengaruhi 

perilaku penggunaan namun tidak memiliki pengaruh terhadap minat pemanfaatan. Melainkan 

memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku penggunaan. Hal ini dapat dilihat mengenai 

fasilitas komputer dan jaringan wifi yang disediakan kurang memadai. Namun, hal ini tidak 

mempengaruhi minat pemanfaatan SIPUS oleh pengelola perpustakaan, melainkan 

mempengaruhi perilaku penggunaannya.  

 

Berdasarkan dari empat variabel diatas menunjukkan bahwa tingkat ekspektasi kinerja, 

ekspektasi usaha, pengaruh sosial dan kondisi fasilitas yang mendukung dan masuk dalam 

kategori tinggi yang menandakan bahwa hasil analisis implementasi sistem informasi 

perpustakaan dapat diterima dan digunakan secara baik, sehingga dapat dikatakan bahwa 

pemanfaatan SIPUS di perpustakaan umum kota Surabaya termasuk dalam kategori baik 

walaupun kondisi fasilitas yang mendukung dalam pemanfaatan SIPUS di perpustakaan kurang 

memadai.  

SARAN 

  Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa SIPUS  

dimanfaatkan dan digunakan dengan baik oleh pengelola Perpustakaan karena dengan 

menggunakan SIPUS pengelola perpustakaan memiliki manfaat dan keuntungan ketika 

menggunakannya. Maka perlu bagi peneliti untuk memberikan beberapa saran kepada pihak 

Perpustakaan Umum Kota Surabaya untuk terus menerapkan SIPUS sebagai media dalam 

memudahkan transaksi di perpustakaan. Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu melihat bahwa 

kondisi fasilitas yang diberukan seperti jaringan wifi yang kurang memadai dan pembaruan 

website SIPUS sendiri dapat dilakukan secara berkala agar pengelola perpustakaan dapat 

menyelesaikan pekerjaannya. 
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