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Abstraksi 
Perpustakaan STMIK AMIKOM Yogyakarta adalah sebuah perpustakaan perguruan tinggi yang berada di 

lingkungan Kampus STMIK AMIKOM Yogyakarta. Perpustakaan STMIK AMIKOM Yogyakarta dalam 

melayani anggota telah menggunakan Sistem Informasi Perpustakaan. Layanan perpustakaan yang sudah 

menggunakan sistem informasi masih terdapat kesalahan, sehingga perlu diadakan penelitian tentang hal tersebut. 

Dengan alasan ini penulis melakukan penelitian mengenai sistem peminjaman di perpustakaan dengan judul 

“Evaluasi Sistem Informasi Perpustakaan STMIK AMIKOM Yogyakarta”. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode Action Research untuk memdapatkan kelemahan sistem informasi perpustakaan yang 

sudah berjalan dan fokus dari penelitian ini berada pada sistem peminjaman yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terdapat kelemahan pada sistem peminjaman bagi mahasiswa. Adanya 

kelemahan tersebut penulis memberikan saran  untuk pengembangan sistem yang ada di perpustakaan STMIK 

AMIKOM Yogyakarta. 

 

Kata Kunci :  
Perpustakaan, Evaluasi, Pengembangan, Informasi, Sistem 

 

Abstract 
Library STMIK AMIKOM Yogyakarta is a college library located inside the campus STMIK AMIKOM 

Yogyakarta . AMIKOM STMIK Yogyakarta Library has been using the Library Information System . Library 

services there are still errors in data processing , so that the necessary research. The reason this makes the 

author conducted research on the lending system in the library with the title " Evaluation of Library Information 

System STMIK AMIKOM Yogyakarta " . The study was conducted by using Action Research to memdapatkan 

weakness library information system has been running . The focus of this research is in the process of lending 

done by the students . The results showed that there are weaknesses in the system for students borrowing books . 

The existence of these weaknesses authors provide suggestions for the development of the existing system in the 

library STMIK AMIKOM Yogyakarta . 

 

Keywords :  
Library, Evaluation, Development, Information, Systems 

 

Pendahuluan 
Pada Perpustakaan STMIK AMIKOM 

Yogyakarta, peelayanan terhadap mahasiswa sebagai 

anggota perpustakaan belum dapat dilayani secara 

maksimal, karena ada beberapa layanan yang 

terkendala pada sistem informasi yang sedang 

berjalan seperti pelayanan terhadap anggota 

perpustakaan dalam peminjaman buku belum dapat 

dilayani secara maksimal, pengguna perpustakaan 

tidak bisa cek kapan mengembalikan pinjaman buku  

jika mereka lupa, dan pengguna perpustakaan tidak 

bisa mengetahui denda yang harus mereka bayar jika 

terlambat sebelum mereka mengembalikan. 

Berdasarkan pengamatan tersebut perlu 

dilakukan evaluasi terhadap Sistem Informasi 

Perpustakaan STMIK AMIKOM Yogyakarta agar 

pelayanan dengan mengganakan Sistem Informasi 

dapat secara maksimal. 

Adapun rumusan masalah  yang dapat diambil 

dari uraian sebelumnya adalah bagaimana 

mengevaluasi sistem yang sedang bejalan dan 

bagaimana merencanakan pengembangan Sistem 

Informasi Perpustakaan STMIK AMIKOM 

Yogyakarta. Sedangkan untuk batasan dalam 

penelitian ini adalah: lingkup pada Perpustakaan 

STMIK AMIKOM Yogyakarta, Sistem Informasi 

Perpustakaan berbasis dekstop dan khususnya pada 

pelayanan peminjaman. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengevaluasi sistem Informasi 

Perpustakaan STMIK AMIKOM Yogyakarta. 

 

Metode Penelitian 
Peneliti akan mengevaluasi Sistem yang 

berjalan apakah sudah sesuai dengan hak dari 

pengguna perpustakaan yaitu mahasiswa. Diawali 

dengan meninjau hak anggota yang kaitannya dengan 

mailto:abi@amikom.ac.id2
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peminjaman dan kemudian apakah sistem sudah bisa 

melakukan pemenuhan hak tersebut.  

Peneliti akan melakakukan penelitian dengan 

menggunakan metode Action Research (Penelitian 

Tindakan). 

Menggunakan metode analisis data dengan 

Observasi yang dilakukan untuk memperoleh data 

peminjaman dan pengembembalian serta wawancara 

kepada  Kepala Perpustakaan tentang  peminjaman 

dan pengembalian.  

Tinjauan Pustaka 
Perpustakaan STMIK AMIKOM Yogyakarta 

dalam  melayani pengguna perpustakaan selama ini 

sudah menggunakan Sistem Informasi. Sepanjang 

pelayanan yang dilakukan dengan menggunakan 

Sistem Informasi tersebut, dari pengamatan  terlihat 

bahwa sistem informasi tersebut berjalan dengan 

baik-baik saja. Selanjutnya akan diamati lebih lanjut 

mengenai sistem Informasi Perpustakaan yang ada di 

STMIK AMIKOM Yogyakarta. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Fajar Nugraha, 2014 dengan judul “Analisis dan 
Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan”. Hasil 
penelitian menunjukkan, bahwa Sistem Informasi 

Perpustakaan dapat mempermudah pelayanan pada 

anggota [1]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Nur 

Arifah, Abidarin Rosidi, Hanif Al Fatta, 2014 

dengan judul “Evaluasi Kepuasan Pelayanan 
Pengguna Aplikasi OPAC Perpustakaan STMIK 

AMIKOM Yogyakarta“ [2]. Hasil penelitian 

menunjukkan, bahwa Pengguna OPAC Perpustakaan 

STMIK AMIKOM Yogyakarta merasa cukup puas 

dengan kinerja OPAC.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Hariadi, 

2013 dengan judul “Pembuatan Sistem Informasi 
Perpustakaan pada SDN Sukoharjo Pacitan berbasis 

WEB” [3]. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa 

sistem ini dapat mempermudah penyampaian 

informasi pada anggota. 

Penelitian yang dilakukan oleh Megaria Purba, 

Lennaria L. Tarigan, Dameri E br Jabat, 2013 yang 

berjudul “Pengembangan Sistem Informasi 
Perpustakaan Berbasis WEB” [4]. Hasil penelitian 

menunjukkan, bahwa sistem ini dapat memberikan 

informasi yang akurat dengan waktu yang cepat dan 

dapat diakses tanpa dibatasi ruang dan waktu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dani Eko 

Hendrianto, 2014 dengan judul “Pembuatan Sistem 
Informasi Perpustakaan Berbasis Website Pada 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Donorojo 

Kabupaten Pacitan” [5]. Hasil penelitian 

menunjukkan, bahwa sistem informasi perpustakaan 

ini dapat membantu petugas dan melayani anggota 

dengan cepat. 

Dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

perpustakaan terdahulu membangun suatu sistem 

informasi perpustakaan berbasis komputer. 

Pembuatan sistem informasi tersebut dapat 

membantu petugas dalam melayani anggota dengan 

cepat, tepat dan akurat, sehingga sistem informasi 

yang dibangunnya layak untuk diterapkan pada 

lembaga dimana peneliti tersebut melakukan 

penelitian. 

Penelitian yang dilakukan penulis sekarang 

dipusatkan pada peminjaman buku pada 

perpustakaan STMIK AMIKOM Yogyakarta. 

Perpustakaan adalah fasilitas atau tempat 

menyediakan sarana bahan bacaan. Perpustakaan 

umum  merupakan salah satu sumber ilmu 

pengetahuan yang memiliki peran sebagai penyebar 

informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun 

pengertian  perpustakaan umum adalah lembaga 

pendidikan yang sangat demokratis karena 

menyediakan sumber belajar sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, dan melayaninya tanpa 

membedakan suku bangsa, agama yang dianut, jenis 

kelamin, latar belakang dan tingkat sosial, umur dan 

pendidikan serta perbedaan lainnya [6]. Pendek kata 

perpustakaan umum memberikan layanan kepada 

semua orang, anak-anak, remaja, dewasa, pelajar, 

mahasiswa, pegawai, ibu rumah tangga, para usia 

lanjut, laki-laki maupun perempuan.  

Perpustakaan menurut Pamuntjak (2000)  

adalah perpustakaan yang menghimpun koleksi 

buku, bahan cetakan serta rekaman lain untuk 

kepentingan masyarakat umum [6]. Perpustakaan 

umum berdiri sebagai lembaga yang diadakan untuk 

dan oleh masyarakat. Setiap warga dapat 

menggunakan perpustakaan tanpa dibedakan 

pekerjaan, kedudukan, kebudayaan dan agama. 

Meminjam buku dan bahan lain dari koleksi 

perpustakaan dapat dengan cuma-cuma atau dengan 

membayar iuran sekedarnya sebagai tanda 

keanggotaan dari perpustakaan tersebut.  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, 

perpustakaan umum adalah perpustakaan yang 

diselenggarakan untuk menyediakan koleksi 

perpustakaan serta bertujuan untuk melayani 

kebutuhan masyarakat akan informasi secara 

menyeluruh tanpa membedakan jenis kelamin, 

agama, ras, usia, pekerjaan dan kedudukan. 

Perpustakaan ini dibiayai oleh dana umum serta jasa 

yang diberikan pada hakekatnya bersifat cuma-cuma.  

Sehubungan dengan perpustakaan yang di 

kelola oleh perguruan tinggi, maka dana bersumber 

dari mahasiswa yang dikelola oleh perguruan tinggi 

tersebut dengan memperhatikan kebutuhan informasi 

yang menyeluruh bagi mahasiswa.  

Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk mengetahui apakah suatu objek 

penelitian telah melaksanakan fungsinya sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan atau sudah 

sesuai dengan yang diinginkan. 
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Sistem menurut Jogiyanto (2005) adalah 

kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu [7]. Pendekatan 

sistem yang menekankan pada komponen akan lebih 

mudah di dalam mempelajari suatu sistem untuk 

tujuan analisis dan perancangan suatu  istem. 

Sebelum menganalisis dan merancang suatu sistem, 

seorang analis dan  erancang sistem harus mengerti 

komponen-komponen atau elemen-elemen atau 

subsistem-subsistem dalam sistem tersebut. 

Hasil dan Pembahasan 
Pengamatan yang dilakukan terhadap Sistem 

Informasi Perpustakaan STMIK AMIKOM yang 

secara umum sudah dapat melayani anggota dengan 

baik, dimana sistem tersebut sudah dapat menyajikan 

informasi dengan cepat, tepat dan akurat. 

Adapun prosedur peminjaman buku pada 

perpustakaan STMIK AMIKOM Yogyakarta dapat 

digambarkan seperti pada Flowchart di bawah ini : 

 

 

 

Gambar 1. Flowchart Sistem Peminjaman 

 

Penjelasan : 

1. Mahasiswa Datang 

2. Mahasiswa menuju Rak 

3. Mahasiswa membawa buku menuju Petugas 

Perpustakaan 

4. Cek Mahasiswa Aktif 

5. Jika Aktif, Cek status Pinjam. Jika tidak 

maka selesai 

6. Jika masih ada pinjaman  maka selesai. 

7. Jika Tidak maka proses peminjaman. 

8. Apakah peminjamannya lebih dari tiga 

buah. 

9. Jika Pinjamannya lebih dari tiga buah,  

maka kembali ke  rak koleksi. 

10. Jika peminjamannya lebih kecil atau sama 

denga tiga, maka terjadi proses 

peminjaman. 

 

Sistem Informasi Perpustakaan STMIK 

AMIKOM Yogyakarta walaupun sudah baik ternyata 

masih ada kelemahan. Kelemahan itu terjadi pada 

peminjaman yang dilakukan mahasiswa yang 

nampak seperti pada form Peminjaman Buku di 

bawah ini. 

Sistem Informasi Perpustakaan STMIK 

AMIKOM Yogyakarta walaupun sudah baik ternyata 

masih ada kelemahan. Kelemahan itu terjadi pada 

peminjaman yang dilakukan mahasiswa yang 

nampak seperti pada form Peminjaman Buku di 

bawah ini.  

 

 
 

Gambar 2. Form Peminjaman Buku 

 

Sebagai seorang anggota perpustakaan 

berdasarkan ketentuan dari perpustakaan, bahwa 

anggota perpustakaan dapat meminjam buku 

sebanyak tiga buah sehingga apabila pinjam buku 

sebanya 3 buah tidak ada masalah seperti gambar 

dibawah ini: 

.  
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Gambar 3.Transaksi Peminjaman Buku 

 

Tetapi jika transaksi peminjaman buku tersebut 

hanya dua buah, kemudian kesempatan lain yang 

masih dalam kurun waktu peminjaman yaitu tujuh 

hari kemudian anggota tersebut ingin melakukan 

transaksi peminjaman untuk yang satu buah buku 

lagi, maka anggota tersebut tidak bisa pinjam buku 

yang ke tiga  seperti yang tampak pada gambar di 

bawah ini . 

 

 
 

Gambar 4. Penambahan Peminjaman Buku 

 

Hal itu terjadi karena sistem tidak bisa 

menambahkan pinjaman dan sistem 

menginformasikan bahwa anggota tersebut masih 

punya tanggungan. Tanggungan yang dimaksud 

adalah pinjaman buku. Pada sistem ini, anggota 

tersebut hanya bisa meminjam lagi buku yang ke tiga 

dengan jalan mengembalikan dahulu pinjaman buku 

yang dua buah. 

Sistem yang demikian ini akan merugikan 

anggota (anggota mahasiswa), karena anggota tidak 

bisa menambah pinjaman buku untuk mendapatkan 

pinjaman buku yang maksimal.  

Dari Observasi dan Evaluasi serta wawancara 

yang yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Sistem 

Informasi Perpustakaan yang sedang berjalan sudah 

berjalan dengan baik. Tetapi walaupun demikian 

masih ditemukan kelemahan pada sistem informasi 

tersebut yaitu pada peminjaman anggota, sehingga 

perlu dilakukan perubahan yang lebih baik. Pada 

sistem informasi perpustakaan STMIK AMIKOM 

Yogyakarta didapatkan kelemahan bahwa anggota 

mahasiswa tidak bisa menambah pinjaman walaupun 

pinjaman buku belum mencapai maksimal 

peminjaman. Kemudian dilanjutkan dengan 

perencanaan guna pengembangan sistem. 

Pengembangan sistem perlu untuk dilaksanakan 

pada peminjaman buku di Perpustakaan STMIK 

AMIKOM Yogyakarta.  

Sedangkan untuk perbaikan sistem diusulkan 

proses peminjaman buku  pada perpustakaan STMIK 

AMIKOM Yogyakarta adalah seperti gambar Flow 

Chart program di bawah ini: 

 

 
 

Gambar 5. Flowchart Program Peminjaman 

Buku 

 

Penjelasan : 

1. Pertama memasukkan NIM 

2. Akses ke database mahasiswa 

3. Apakah peminjaman buku yang ke- satu 

4. Jika pinjaman buku yang ke satu, maka 

transaksi pinjaman diproses dan selesai jika 

tidak apakah pinjaman buku yang ke dua 

buah. 

5. Jika pinjaman buku yang kedua buah maka 

transaksi pinjaman diproses dan selesai, jika 

tidak apakah pinjaman buku yang ketiga 

buah. 
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6. Jika pinjaman buku yang ketiga buah maka 

transaksi pinjaman diproses dan selesai, jika 

tidak maka peminjaman selesai.  

 

Dengan demikian sesuai dengan flowchart 

program di atas dapat dijelaskan bahwa peminjaman 

bagi anggota mahasiswa dapat dilakukan sampai tiga 

kali transaksi.  

Dengan adanya pengembangan seperti ini 

diharapkan anggota dapat pinjam buku kapanpun 

sampai maksimal tiga buah. Peminjaman yang 

dilakukan dengan sistem ini akan membantu anggota 

jika suatu waktu ingin menambah pinjaman buku dan 

tidak harus mengembalikan buku pinjaman yang 

terdahulu. 

Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 

Uraian penjelasan dan pembahasan keseluruhan 

materi mengenai Sistem Informasi Perpustakaan 

STMIK AMIKOM Yogyakarta yang telah diuraikan 

diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perpustakaan STMIK AMIKOM Yogyakarta 

dapat melayani anggota dengan baik 

menggunakan sistem informasi perpustakaan.  

2. Melakukan evaluasi terhadap sistem informasi 

tersebut, menunjukkan kepada kita suatu 

kelemahan pada sistem peminjaman pada 

anggota. Anggota yang dimaksud adalah 

mahasiswa. 

3. Mengusulkan pengembangan sistem pada Sistem 

Informasi Perpustakaan STMIK AMIKOM 

Yogyakarta yaitu pada sistem peminjaman untuk 

anggota mahasiswa. 

 

Saran 

Sistem informasi yang disarankan untuk 

dikembangkan pada sistem peminjaman anggota 

diharapkan dapat menambah pelayanan yang lebih 

baik pada anggota mahasiswa yang akan melakukan 

peminjaman buku. 

Setelah menyelesaikan tesis ini penulis menyadari 

sebesar-besarnya terhadap kekurangan yang penulis 

lakukukan. Penulis berharap agar dikemudian hari 

ada yang memperbaiki atau menyempurnakan tesis 

ini. Kepada penulis yang akan melakukan penelitian 

di Perpustakaan STMIK AMIKOM Yogyakarta 

diharapkan agar bisa memperbaiki kekurangan-

kekurangan pada sistem. 
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