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ABSTRAK 

Penelitian ini menggambarkan mengenai analisa sistem layanan peminjaman mandiri 
perpustakaan Universitas Negeri Malang dengan konsep self service oleh pengguna perpustakaan 
dengan menggunakan teori jakob Nielsen 1991. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah variabel usability(kegunaan) yang meliputi easy to learn (kemudahan), efficiency 
(efisiensi), easy to remember (daya ingat), few error( beberapa kesalahan) dan pleasant to 
use(kepuasan pengguna). Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah kuantitatif dengan tipe 
deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengguna khususnya mahasiswa dapat 
merasakan kegunaan dari sistem layanan ini tanpa merasakan kesulitan dalam penggunaanya  
dengan pendekatan 5 indikator usability tersebut. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
layanan peminjaman ini masih dijumpai beberapa kendala dan belum berjalan secara optimal. 
Masing masing dari indikator usability meliputi: learnability, efficiency, memorability, few error, 
pleasant to use dapat dikatakan  sudah berjalan dengan baik ,namun masih ada yang mengalami 
masalah dalam penerapannya, agar system ini dapat memenuhi sesuai dengan indikator usability 
maka perlu diadakannya analisa lebih lanjut.  

Kata Kunci: Layanan sirkulasi peminjaman, Usability, Analisa, 
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ABSTRACT 

 

This study illustrates the analysis of the self- service system lending library of University of 
Malang with the concept of self-service by users of the library by using the theory of Jakob 
Nielsen 1991. The variables used in this study was variable usability ( usability ), which includes 
easy to learn ( ease ) , efficiency ( efficiency ) , easy to remember ( memory ) , few errors ( 
multiple errors ) and pleasant to use ( user satisfaction ) . The approach used by the researchers is 
quantitative descriptive type . The purpose of this study to determine the users , especially 
students can feel the usefulness of the service system without experiencing difficulties in its use 
to approach the 5 indicators of usability . From the results of this study indicate that this loan 
service still encountered some problems and not running optimally . Each of the indicators 
include usability : learnability , efficiency , memorability , few errors , pleasant to use can be 
said to have gone well, but there is still experiencing problems in its application , so that the 
system can meet according to indicators of usability it is necessary to the holding of further 
analysis . 
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PENDAHULUAN 

Seiring berkembangnya teknologi di era digital saat ini telah membawa dampak perubahan bagi 
segala aspek baik dari bidang ekonomi, social, budaya bahkan dalam dunia pendidikan. Salah 
satunya pada perpustakaan yang merupakan salah satu sarana dan lembaga penyelenggara 
tersampaikannya informasi kepada masyarakat dan pengguna jasa informasi. Perpustakaan 
merupakan salah satu sarana yang berfungsi sebagai penyedia informasi yang merupakan wadah 
bagi masyarakat  akan ilmu, pengetahuan dan berbagai informasi yang dibutuhkan. Perpustakaan 
merupakan kumpulan bahan tercetak dan non tercetak dan merupakan sumber informasi dalam 
computer yang tersusun secara sistematis untuk kepentingan pemakai (sulistyo basuki pengantar 
ilmu perpustakaan (Jakarta:Universitas terbuka depdikbud 2003 , hal 5). Perpustakaan 
merupakan suatu unit kerja yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur 
secara sistematis dengan cara tertentu untuk digunakan secara berkesinambungan oleh 
pemakainya sebagai sumber informasi. Saat ini kemajuan teknologi informasi mempengaruhi 
perkembangan perpustakaan, dimanfaatkannnya computer pada tahun 1960-an oleh perpustakaan 
memunculkan otomasi perpustakaan yang kemudian menjelma menjadi system pengkatalogan 
dan meluas menjadi catalog terpasang (OPAC) (Lasa HS :43).,Penerapan teknologi informasi 
pada perpustakaan juga disebut sistem informasi perpustakaan yang merupakan sebuah sistem 
mesin ataupu manusia yang telah terintegrasi (Oetomo, 2002: 173).  Peran perpustakaan disini 
guna memenuhi tuntutan pengguna telah menggeser paradigma layanan yang mulanya layanan 
bersifat manual menuju layanan berbasis IT. Seiring dengan munculnya perpustakaan digital 
pada saat ini, tidak memungkinkan bahwa pelayanan pada perpustakaan juga mengikuti 
teknologi digitalisasi, Selain OPAC yang telah menerapkan teknologi dalam penggunaanya  
layanan lain yang menggunakan digitalisasi dari sisi lain  adalah  pada layanan peminjaman 
koleksi atau sirkulasi. Pelayanan sirkulasi merupakan bentuk pelayanna yang telah dilaksanakan 
oleh sebagian besar perpustakaan di Indonesia. Sirkulasi ini sering dikenal dengan bagian 
peminjaman dan pengembalian. Namun, sebenarnya pengertian sirkulasi ini mencakup 
pengertian yang lebih luas, yakni semua bentuk kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan 
pemanfaatan, dan pemakaian koleksi dengan tepat guna dan tepat waktu untuk kepentingan 
pemakai jasa perpustakaan (lasa Hs.,1994:1). Jenis pelayanan ini meruapakan bagian penting 
dari suatu perpustakaan. pelayanan ini bertujuan untuk: Agar para pemakai mampu 
memanfaatkan koleksi perpustakaan secara optimal,agar mudah diketahui identitas peminjaman 
,buku yang dipinjam dan waktu pengembalian. Untuk menjamin pengembalian pinjaman dalam 
waktu yang ditentukan. Untuk memperoleh data kegiatan pemanfaatan koleksi suatu 
perpustakaan dan untuk mengontrol jika terdapat pelanggaran yang terjadi selama pelayanan 
sirkulasi berlangsung.Agar pemakai jasa perpustakaan mampu memanfaatkan koleksi 
perpustakaan dengan baik, kiranya perlu ditentukan system sirkulasi yang jelas. Dengan adanya 
system, pemakai akan mengetahui peraturan dan tata tertib yang berlaku, sehingga petugas 
perpustakaan dan pemakai akan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Untuk 
menentukan system peminjaman yang akan digunakan, kiranya perlu dipertimbangkan faktor 
efisiensi,jumlah dan kualitas tenaga, ruangan, jumlah dan jenis koleksi , dan jumlah pemakai 
potensial. Pertimbangan ini sangat penting agar dalam pelaksanaannya nanti tidak terjadi 
kesalahpahaman dan tugas yang tumpang tindih.(Lasa Hs;2007) Selain system yang perlu 
direncanakan, automasi pun turut diperhatikan, dalam automasi perpustakaan adalah sebuah 
proses pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi(TI) . 
(Nur;2007) dengan bantuan teknologi informasi maka beberapa pekerjaan manual dapat 
dipercepat dan diefisienkan.selain itu proses pengolahan data koleksi menjadi lebih akurat dan 
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cepat untuk ditelusur kembali.(Gatot Subrata 2009) .Saat ini perpustakaan ada yang menerapkan 
layanan peminjaman dengan bantuan petugas, namun ada juga perpustakaan yang menerapkan 
layanan peminjaman dengan system self service. Pepustakaan yang menerapkan system ini akan 
sangat berbeda manajemennya dengan system layanan yang dilayani petugas. Berdasarkan 
penjelasan yang dikemukakan sebelumnya, peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana 
Usability layanan peminjaman mandiri Universitas Negeri Malang dari sudut pengguna. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan 
deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini akan menggambarkan suatu fakta secara objektif 
tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi. Penelitian ini lebih menekankan 
gaambaran mengenai usability layanan peminjaman mandiri yang sebenar-benarnya. Penelitian 
ini merupakan kuatitatif yang pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan 
hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang 
dunia disekitarnya (Nasution, 2003: 5) menurut (Iqbal Hasan ,2002:22) metode deskriptif 
digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau 
bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara actual dan cermat. Metode deskriptif bukan saja 
menjabarkan (analitis) , tetapi juga memadukan. Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga 
organisasi. 

  TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori dari jakob nielsen variabel 
Usability. Usability (kegunaan) menurut Jacob Nielsen (1993) adalah suatu atribut yang 
digunakan untuk mengukur kualitas antarmuka (interface) yang digunakan. Sedangkan menurut 
International Organization for  standardization (ISO 9241 – 11, 1998)

System acceptability           social acceptability                    Utility 

 adalah sebagai tingkat 
dimana produk bisa digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuannya efektif, efisien 
serta memuaskan dalam ruang lingkupnya.  Memperhatikan Usability penting agar sebuah 
layanan dapat bertahan maka dari itu  semakin tinggi tingkat usability semakin sering layanan 
tersebut untuk digunakan oleh pengguna yang akan melakukan peminjaman sirkulasi pada 
perpustakaan. Usability merujuk pada metode untuk meningkatkan kemudahan pemakaian 
selama proses desain tersebut. Nielsen berpendapat bahwa ukuran umum yang dapat dijadikan 
patokan dalam mengukur Usability, antara lain: Learnability, Efficiency, Memorability, Few 
Errors, Pleasant to Use.  

                                            Practical acceptability               usefulness                                             Learnability 

                                                                                                Cost                        Usability               Efficiency 

                                                                                                Compability                                        Memorability 
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                                       reliability                                           Few errors 

                                                                                                 etc                                                     Pleasant to Use 

                           (Nielsen, 1993: 280)  

Easy to learn/ Learnability ( penelitian sebelumnya Ghozwul:2012) adalah menjelaskan 
tingkat kemudahan bagi pengguna untuk memenuhi task-task (tugas-tugas) dasar ketika pertama 
kali mereka melihat atau menggunakan hasil perancangan. Pengguna bagi civitas akademika 
Universitas Negeri Malang yang menggunakan layanan peminjaman mandiri pada perpustakaan 
UM dapat belajar sesuatu atau menikmati tampilan tersebut tanpa harus meminta bantuan 
pustakawan untuk mengakses sistematika dari layanan mandiri. Hanya dengan melihat buku 
panduan (user guide) maka pengguna dapat melakukan aksesbilitas dengan mudah dan lancar. 
Pengguna dapat dengan cepat mendapatkan beberapa pekerjaan dilakukan dengan sistem. Pada 
saat pertama kali pengguna menggunakannya, mereka akan segera dapat memahami layar 
pertama atau interface. 

Efficiency to use / Efficiency( kata ini dari penelitian sebelumnya) adalah menjelaskan 
tingkat kecepatan pengguna dalam menyelesaikan task-task

 

 setelah mereka mempelajari hasil 
perancangan. Sekali pengguna telah belajar sistem informasi tersebut, kemungkinan tingkat 
kebingungan  pada saat menggunakan masih terlihat, karena dalam sistematika  mengakses 
layanan mandiri banyak menggunakan kolam pengisian yang menyangkut akses pribadi masing- 
masing pengguna. Seperti halnya No anggota dan Password. 

Easy to remember/Memorability

 

 adalah menjelaskan tingkat kemudahan pengguna dalam 
menggunakan rancangan dengan baik, setelah beberapa kurun waktu yang lama tidak 
menggunakannya. Pengguna bisa dapat kembali menggunakan sistem setelah sekian lama tidak 
menggunakannya, tanpa harus mempelajarinya lagi dari awal. Pengguna tidak memiliki masalah 
dalam mengingat password pribadi mereka untuk mengakses serta bagaimana menggunakan dan 
menavigasi yang ada pada sistem informasi peminjaman.  

Few Errors adalah menjelaskan jumlah kesalahan yang dilakukan oleh pengguna, tingkat 
kejengkelan terhadap kesalahan dan cara memperbaiki kesalahan tersebut

 

.Pengguna tidak 
membuat banyak kesalahan selama penggunaan sistem informasi tersebut, atau jika mereka 
membuat kesalahan mereka dengan mudah dapat memulihkan dari mereka. Apabila pengguna 
telah keliru menginput data untuk mengakses  maka mudah bagi mereka untuk kembali ke lokasi 
mereka sebelumnya.  Pengguna dapat secara umum dengan mudah kembali ke lokasi di mana 
pada kasus mereka memutuskan bahwa beberapa penyimpangan panjang harus ditinggalkan. 
Dalam kasus system informasi yang menggunakan code tidak sedikit pengguna yang mengalami 
amnesia akan code pribadi mereka. Sehingga perlu beberapa tindakan khusus untuk memulihkan 
seperti semula. 

 
Pleasant to Use adalah menjelaskan tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan 

rancangan suatu produk sistem. Pengguna yang subyektif puas dengan menggunakan sistem, 
mereka menyukainya. Pengguna jarang frustrasi dengan menggunakan sistem informasi sirkulasi 
tersebut atau kecewa tentang hasil dari pengoperasian tersebut. Dari kelima komponen tersebut 
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memiliki tujuan untuk memudahkan, efisien, kenyamanan, keamanan,  pengguna untuk dipelajari 
pada saat pertama kali menggunakan system informasi dan pengguna dapat dengan mudah 
menggunakan kembali system meskipun dalam kurun waktu yang lama tidak mereka gunakan. 
Informasi pada user guide yang tertera mudah dibaca dan dimengerti. Pertanyaan yang diajukan 
merupakan syarat suatu sistem memenuhi kriteria usability tertentu sehingga jawabannya 
merupakan tolak ukur pemenuhan usability  dari sistem informasi. Analisis adalah sebuah upaya 
dan proses untuk menjelaskan sebuah permasalahan dan berbagai hal yang ada didalamnya. 
Analisis dalam penelitian ini adalah  suatu upaya dan proses untuk menjelaskan Usability 
(kebergunaan) layanan peminjaman mandiri Universitas Negeri Malang. 

 

 

DATA DAN HASIL 

Learnability 

Berdasarkan temuan data yang penulis dapat , pada indikator learnability , responden 
mengungkapkan bahwa layanan peminjaman mandiri mudah dipahami ketika pertama kali 
digunakan, hal ini dinyatakan sebesar (64%) responden menyatakan setuju dan hal ini didukung 
pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugroho (2010 : III-25) juga ditemukan data 
bahwa kemudahan dalam berinteraksi memang merupakan hal yang harus diperhatikan oleh 
lembaga yang mengimplementasikan suatu layanan berbasis TI sehingga dapat diterima oleh 
pengguna dan tidak menjadi investasi yang sia-sia. Dalam penelitian tersebut sebanyak 55% 
responden menyatakan bahwa suatu layanan berbasis TI haruslah mudah dipahami dan 
dioperasikan. Upaya pustakawan yang selalu memberikan sosialisasi dan pengarahan terhadap 
pengguna, hal ini seperti yang disampaikanoleh (Lasa Hs: 2005) bahwa pustakawan mengajarkan 
pemustaka bagaimana menggunakan perpustakaan meliputi koleksi , metode pencarian informasi 
yang disebut library instruction, bibliographics instruction hingga user instruction. Sebagai salah 
satu unsur dari user education salah satu diantaranya adalah pemustaka sebagaian besar adalah 
mahasiswa yang ditekankan pada studi mandiri, sehingga diharapkan dengan library instruction, 
pemustakan mampu untuk lebih memahami dan menggunakan perpustakaan dengan berbagai 
fasilitas dan layanannya secara labih efektif dan efisien, hal ini termasuk memberikan jawaban 
yang lengkap kepada pertanyan pemustaka. Hal ini seperti yang tertera dalam user education, 
mayoritas pengguna menyatakan bahwa pustakawan memberikan pengarahan kepada pengguna 
tentang tata cara penggunan dan disampaiakan dengan kalimat yang apik sehingga dipahami oleh 
pengguna dengan baik.  Peran user guide untuk membantu kemudahan peminjaman sebagai 
petunjuk penggunaan dirasa pengguna sebagai langkah awal pengoperasian layanan ketika 
pustakawan yang membantu dalam layanan tersebut tidak berada didekat mereka. User guide ini 
sebagai langkah awal yang dilakukan pengguna dalam menjalankan layanan, namun jika mereka 
merasa kesulitan dalam mengerti user guide yang tertera maka langkah berikutnya adalah 
memanggil pustakawan. Dalam hal ini tidak semua pengguna merasakan adanya manfaat dari 
user guide (panduan) sebagai petunjuk penggunaan layanan, hal yang diungkapkan oleh 
pengguna yaitu  kurang lengkapnya penjelasan pada user guide, seperti tidak ada foto yang 
menunjukkan bagian mana yang digunakan dalam pengisian kode buku. Karena pada user guide 
hanya tertera prosedur penggunaan menggunakan tulisan saja. Dan bibawah ini mengenai 
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penilaian dari indikator Learnability. Untuk variabel learnability no 1 mendapatkan nilai (3,64), 
learnability 2 sebesar (3,72), learnability 3 sebesar (3,76), learnability 4 sebesar (3,87), dan 
learnability 5 sebesar (2,62). Nilai tersebut adalah untuk masing-masing pernyataan , dan hasil 
akhir untuk indikator learnability adalah 3,52  

 

Eficiency 

Berdasarkan pada temuan yang didapat, pengguna menyatakan bahwa mereka tidak 
mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan dari awal menu hingga akhir, sebesar 37,3% 
(tabel III.10: 11) responden menyatakan setuju, hal ini seperti yang tertulis dalam teori evaluasi 
Heuristics oleh Nielsen(1994) dalam indikator pertama yaitu Visibility of System Status, Nielsen 
menjelaskan bahwa ketika pengguna berinteraksi dengan layanan, mereka membutuhkan 
semacam isyarat visual yang menunjukkan bahwa system bekerja atau bahwa apa yang mereka 
lakukan adalah baik benar atau salah. System selalu harus menginformasikan pengguna tentang 
apa yang sedang terjadi, dengan tanggapan yang tepat waktu.Dalam teori ini dijelaskan oleh 
Nielsen jenis umpan balik yang dapat diberikan bagi pengguna yaitu  

1. Menampilkan indikator pemuatan, mencari atau indikator kemajuan kepada pengguna 
ketika informasi sedang loading pada layar. 

2. Membiarkan pengguna segera mengetahui bahwa apa yang telah mereka input baik 
baik saja atau tidak apa apa.  

Adanya semacam isyarat visual mungkin ditujukan agar pengguna memiliki persepsi 
dapat menggunakan layanan peminjaman dari awal fitur menu hingga akhir tanpa adanya rasa 
kebingungan. Memberikan keterangan pada setiap menu dengan syarat visual dengan tampilan 
yang jelas dan informasi yang jelas agar pengguna paham perintah yang dimaksud. Pengguna 
pun beranggapan bahwa tampilan menu pada layanan peminjaman mudah untuk dipahami hal ini 
disampaiakan oleh pengguna yang menyatakan bahwa “Kalau menurut saya ya mbak ,tampilan 
pada layanannya sederhana terus mudah buat dipahami(R1)”. Sederhana disini yaitu tidak 
banyak fitur fitur yang membuat pengguna merasa bingung, tampilan font dengan ukuran yang 
tepat sehingga tidak membuat pengguna terkecoh pada tiap fitur menu. Pada penelitian terdahulu 
(Diar:2007) Selain dalam hal fleksibilitas, desain interface dan susunan menu turut 
mempengaruhi minat responden dalam menu yang sederhana sangat mempengaruhi minat 
mereka dalam memanfaatkan layanan peminjaman mandiri.Hal ini dirasa bahwa responden 
merasa bahwa susunan menu yang sederhana sangat mempengaruhi minat mereka dalam 
memanfaatkan layanan peminjaman mandiri. Hal ini dirasa bahwa responden merasa bahwa 
susunan menu yang sederhana sangat mempengaruhi minat mereka dalam memanfaatkan 
layanan peminjaman mandiri. Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor definisi 
simple versi pengguna meliputi: Susunan menu yang mudah untuk dipahami, Minimalis, yaitu 
hanya menampilkan informasi yang dianggap penting dengan desain yang tidak terlalu ramai, 
tidak menampilkan terlalu banyak gambar. Dalam teori AS.Rao(1990) disampaikan bahwa 
(Perceived ease of adoption) yang didefinisikan sebagai "suatu tingkatan dimana organisasi atau 
lembaga yang akan menerapkan teknologi baru mengharapkan teknologi baru tersebut dapat 
secara bebas dan mudah dalam penggunaannya". Ukuran ini mencerminkan potensi kesulitan 
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bagi organisasi atau lembaga untuk mengadopsi teknologi baru, dan juga bahwa individu bila ia 
perlu belajar untuk menggunakan teknologi baru. Peningkatan kemudahan adopsi dapat berperan 
untuk penggunaan teknologi, memberikan kontribusi terhadap profitabilitas peningkatan 
keuntungan perusahaan, atau meningkatkan kinerja individu. dipahami bahwa perilaku 
penggunaan teknologi baru sangat dipengaruhi seberapa cepat individu yang akan memanfaatkan 
teknologi itu serta kemudahan dalam usaha mempelajari teknologi baru. Dari hasil waawancara 
dapat diambil beberapa poin penilaian dari responden untuk menjelaskan definisi simpel menurut 
versi responden, diantaranya sebagai berikut : 

• Tidak menampilkan terlalu banyak gambar 

 Selanjutnya pengguna membutuhkan waktu lama untuk melakukan proses peminjaman 
koleksi ketika menggunakan layanan, dari hasil tanggapan pengguna di lapangan, mayoritas 
pengguna yang lama dalam melakukan layanan adalah mahasiswa baru, penulis berasumsi 
bahwa pengguna perlu beradaptasi dalam melakukan layanan, adanya rasa takut dalam 
menggunakan system baru yang belom pernah ditemui sebelumnya sehingga membuat mereka 
berhati hati dalam penggunaan layanan. Namun lambat laun dengan terbiasanya menggunakan 
layanan ini maka perasaan pengguna akan kekhawatiran akan menjadi terbiasa. Perlu melakukan 
peminjaman secara ulang supaya pengguna memiliki gambaran. Karena setiap individu tidak 
sama dalam hal penangkapan maksud akan penggunaan layanan. Penilaian pada efficiency 
meliputi: efisiensi no 1 sebesar (3,60), efisiensi no 2 sebesar (3,79), efisiensi no 3 sebesar (3,46), 
efisiensi no 4 sebesar (3,59), efisiensi no 5 sebesar (2,53, secara keseluruhan, indikator efficiency 
mendapatkan nilai 3,39 

 

Memorability 

 Alur penggunaan dalam layanan dirasa responden mudah untuk dingat.Hal ini atas 
pilihan responden yang menjawab setuju sebesar 59,3%(Tabel III.15). Pengguna merasa bahwa 
mereka mampu mengingat dengan baik setiap alur dalam pelayanan, walaupun system telah 
mengalami sedikit perubahan tampilan, namun pengguna merasa hal itu bukanlah hal yang 
menyulitkan bagi mereka. 

Kemudian  tanggapan pengguna akan pernyataan berkutnya ,  

Terkadang lupa password jika lama tidak berkunjung ke perpustakaan(R23) 

Dari tanggapan responden diatas, penulis beranggapan bahwa pengguna cenderung lupa akan 
data akses mereka. Kemungkinan karena data akses mereka terdapat kombinasi karakter seperti 
angka dan huruf. Namun ada beberapa keluhan dari pemaparan diatas diketahui bahwa tidak 
semua pengguna dapat mengingat data pribadi mereka dengan baik, karena ada beberapa faktor 
yang menyebabkan mereka lupa akan hal yang bersifat pribadi.  

Dalam teorinya apprehensive yang dimiliki oleh TAM apprehensive (1989) merupakan 
kekhawatiran dari pihak user yang mungkin timbul dengan diimplementasikannya teknologi 
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baru. Hal ini memang sangat wajar dimana suatu teknologi baru dapat memunculkan kecemasan 
dalam pemanfaatannya dikarenakan belum terbiasanya user terhadap kehadiran teknologi baru.  

Untuk item pernyataan perintah layanan yang disajikan dengan jelas sebesar 60% (tabel III.20), 
sesuai dengan yang dijelaskan dalam teori Nielsen system harus berbicara dengan bahasa 
pengguna, dengan kata –kata , frase dan konsep akrab bagi pengguna ,menggunakan kosakata 
yang tepat,bukan istilah berorientasi system. sehingga pengguna tidak kesulitan menerka nerka 
maksud dari bahasa system. Menurut Nielsen sebuah kosakata yang baik akan:  

1. Familiar: tidak memperkenalkan kosakata baru, tetapi menggunakan salah satu yang 
akrab bagi pengguna. 

2. Konsisten: tidak menggunakann istilah yang berbeda untuk konsep yang sama. Dari 
penelitian lainnya hal ini didukung dengan pernyataan Sutabri (2005) yang menyatakan 
bahwa suatu informasi dapat dikatakan mudah dipahami apabila informasi disajikan 
dengan jelas. Informasi yang jelas akan meningkatkan kesempurnaan nilai informasi 
yang dirasa oleh responden, 

Dari pernyataan memorability ini mendapatkan penilaian sebesar memorability 1 dengan 
penilaian (3,78), memorability 2 (3,75), memorability 3 (3,3), memorability 4 (3,21), 
memorability 5 (3,7), dan terakhir memorability 6 (3,67). Untuk keseluruhan indikator 
memorability mendapatkan nilai 3,56 

Few Error 

Pada pernyataan few error menandakan bahwa pada masing masing proses indikator few error 
terkadang mengalami proses yang lancar terkadang mengalami gangguan pada tiap prosesnya, 
pernyataan pada no 1 mengenai gangguan yang terjadi pada system. Berikut adalah tanggapan 
responden mengenai gangguan system  

 Untuk pelayanan tidak masalah, tetapi sering terjadinya eror yg paling  menyebalkan 
 apalagi ditambah dengan seringnya padam lampu (R 56) 
 Kalau koneksi lemot atau eror ditakutkan data yang sudah dientri akan eror 
 sehingga buku buku yang dipinjam atau yang akan dipinjam salah  sasaran.(R30) 
 
Dari pemaparan responden diatas diketahui, bahwa jika pemadaman terjadi akibat yang 
ditimbulkan adalah tidak berjalannya system sirkulasi. Pengguna yang akan meminjam koleksi 
menjadi batal melakukan peminjaman karena tidak berfungsinya computer pada layanan 
sehingga jika hal ini terjadi maka layanan peminjaman akan terganggu , peminjaman tidak akan 
dapat berjalan secara maksismal. Dan hal yang dapat dilakukan pengguna jika terjadi maka 
pengguna harus sabar menunggu sampai listrik menyala atau menunda peminjaman.  
Kemudian pernyataan mengenai kesalahan pengguna dalammenggunakan layanan, berikut 
tanggapannya: 
Kesalahan yang  terjadi membuat rumit untuk meminjam, (R 118)  

Pada pernyataan no.2,3 dan 4 mendapatkan penilaian cukup baik,dengan perolehan nilai 
indikator 2 (2,65) ,3 (2,9), 4(2,92) dalam pernyataan no 2 sebesar 42% menjawab tidak setuju, 
hasil ini berbeda tipis dengan pernyataan tidak setuju dengan perolehan 33,3%. Dari hasil ini 
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penulis berasumsi bahwa sebagian pengguna dalam mengakses layanan tidak selalu melakukan 
dengan benar, terkadang waktu pengguna melakukan dengan benar, terkadang pengguna 
melakukan salah, atau  bisa dikatakan setengah benar dan setengah salah. Begitu juga dalam 
memasukkan akses data pribadi, dari tabel pada bab 3 pengguna menyatakan tidak setuju sebesar 
35,3%, menyatakan setuju sebesar 29,3%. Hasil ini memiliki perbedaan yang tidak terlalu jauh, 
seperti asumsi penulis diatas bahwa pengguna melakukan peminjaman dengan akses data pribadi 
pengguna melakukan dengan setengah benar dan setengah salah. Dan untuk memasukkan 
barcode buku, pengguna menyatakan 34% setuju bahwa mereka sering melakukan kesalahan, 
dari hasil wawancara dengan responden, pengguna beranggapan bahwa belum ada penjelasan 
dari pustakwan untuk memberi informasi akan kode buku mana yang akan dimasukkan, 
kemungkinana juga system yang belum dilengkapi tombol untuk memulihkan jika melakukan 
kesalahan. Hal ini seperti yang dituliskan oleh Nielsen pada indikator “User control and 
freedom” pengguna sering kali memilih fungsi yang salah dan melakukan kesalahan dalam 
menggunakan layanan peminjaman mandiri, dalam teori Nielsen menyebutkan bahwa pengguna 
sering memilih fungsi system dengan kesalahan dan akan memerlukan.”pintu darurat” untuk 
mengeluarkan pengguna dari situasi tersebut. contoh : “undo” dan “redo” Dijelaskan oleh 
Nielsen bahwa aplikasi harus menyediakan “exit” ditandai dengan jelas dari tugas saat pengguna 
melakukan. Hal ini bisa dalam tombol batal atau tombol yang mengarahkan mereka ke awal. hal 
ini memungkinkan pengguna untuk membuat tidak efektif tindakan mereka telah dilakukan sejah 
ini dalam tugas saat ini. Jangan biarkan pengguna harus menunggu sampai memakan waktu saat 
tugas telah selesai untuk dapat keluar dari itu.  

Dan untuk indikator 5,6,7 mendapatkan penilaian baik, hasil data yang penulis jumpai 
dilapangan adalah adanya rasa kegelisahan yang terjadi ketika pengguna melakukan kesalahan 
dalam layanan,jika pengguna teah melakukan kesalahan akibat yang muncul adanya upaya 
perbaikan agar peminjaman terselesaikan dengan baik. Kemudian upaya perbaikan dirasa rumit 
oleh responden dan memakan waktu lama, walaupun pada tabel di bab 3 ditemukan perbedaan 
yang tidak terlalu jauh antara jawaban setuju dan jawaban tidak setuju. Dijelaskan pada teori 
Nielsen indikator Help users recognize, diagnose, and recover from errors bahwa upaya untuk 
memulihkan kembali dari kesalahan adalah:  

- Memungkinkan pengguna mengetahui apa yang terjadi,  

- memungkinkan pengguna mengetahui bagaimana untuk melanjutkan dan  

- memberikan informasi tambahan. 

Ketika terjadi kesalahan yang disebabkan oleh pengguna maka langkah yang dapat dilakukan 
adalah menginformasikan pengguna tanpa membuat mereka bersalah atas tindakan mereka, dan 
pada saat yang sama membiarkan mereka tahu bagaimana mereka bisa memperbaikinya. Setelah 
menjelaskan kepada pengguna apa yang menyebabkan kesalahan langkah berikutnya adalah 
memberikan mereka cara untuk menavigasi keluar dari situasi saat ini dan kembali ke tugas 
mereka melakukan sebelum kesalaan. 

Informasi yang diberikan kepada pengguna harus akurat, tepat dan kostruktif. Sertakan informasi 
seperti apa kesalahan yang akan diperbaiki atau tindakan apapun yang diperlukan dari pengguna 
untuk mengatasinya. 



11 
 

Karena ketika pesan eror tidak memberikan informasi kepada pengguna dari perpektif pengguna 
itu mengubah situasi yang sudah buruk menjadi lebih buruk. Sesuai dengan yang dialami 
pengguna akan kegelisahan, maka langkah dan upaya ini perlu dikaji ulang oleh pihak 
perpustakaan agar tidak menimbulkan permasalahan yang brkepanjangan.   

 

Plesant to use  

Berdasarkan penilaian mengenai indikator pleasant to use  

Pengguna merasakan bahwa layanan mandiri mampu memberikan efisiensi dan memberikan 
kemudahan bagi pengguna. Memberikan ruang kepada pengguna untuk mengakses layanan 
sendiri tanpa melibatkan orang lain. Selama saya menggunakan menurut saya mempercepat 
proses peminajaman ,kemudian lebih efektif.(R6).Hal ini sesuai dengan teori TAM pada variabel 
enjoyment yang memiliki definisi merupakan sikap individu yang berbentuk penerimaan 
terhadap suatu teknologi. Tingkat penggunaan sebuah teknologi komputer pada seseorang dapat 
diprediksi dari sikap perhatiannya terhadap teknologi tersebut. Semakin intens individu dalam 
pemanfaatan teknologi, memungkinkan individu tersebut dapat lebih mudah dalam menerima 
hadirnya teknologi baru. Ketika individu tersebut mulai merasakan manfaat dari teknologi baru 
itu maka dengan berjalannya waktu individu itu mulai merasakan kesenangan yang diakibatkan 
benefit dari pemanfaatan teknologi baru itu. Seperti yang dibahas oleh Wibowo (2006) bahwa 
salah satu indikator yang mempengaruhi technology acceptance adalah attitude toward using.  
Attitude toward using merupakan bentuk sikap penerimaan atau penolakan sebagai dampak bila 
seseorang menggunakan suatu teknologi dalam pekerjaannya. Dari penjelasan tersebut dapat 
dilihat bahwa antara attitude toward using dan enjoyment saling berkaitan. Ketika individu 
menerima kehadiran teknologi baru dalam pekerjaannya. dan mendapatkan keuntungan dari 
penggunaan teknologi baru tersebut maka efek yang ditimbulkan adalah individu tersebut akan 
merasa dengan senang hati dalam menggunakan teknologi baru tersebut. Hal ini sebagai media 
peminjaman koleksi berbasis self service diharapkan layanan peminjaman ini dapat membantu 
pengguna dalam melakukan akses peminjaman yang nyaman dan aman. Dan dari penelitian 
sebelumnya dipaparkan oleh (Martina 2011:IV-2) dalam  teori TAM oleh davis yaitu salah 
satunya perceived usefulness yaitu (persepsi kebergunaan atau kebermanfaatan) yang memiliki 
arti yaitu persepsi seseorang bahwa bekerja menggunakan system akan meningkatkan kinerjanya 
dan menilai bahwa system tersebut berguna. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Untuk indikator Learnability, hasil dari penilaian mendapatkan nilai 3,52 sehingga dapat 
dikatakan baik dan secara keseluruhan responden menyatakan layanan peminjaman sudah 
memenuhi harapan mereka. Hal hal meliputi layanan mandiri perpustakaan UM mudah dipahami 
ketika pertama kali digunakan, sosialisasi pustakawan dan panduan penggunaan mendapatkan 
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penilaian baik dari responden. Semua unsure diatas mendapatkan penilaian baik dari responden. 
Pustakawan dinilai cukup memeberikan kontribusi dalam pelayanan yang telah diberikan. 

Dan pada indikator efficiency, hasil dari penilaian mendapatkan nilai 3,39 dengan kategori cukup 
baik. Pengguna merasa mampu dengan baik menggunakan layanan dari awal fitur menu hingga 
akhir, tampilan pada layanan pun dapat dengan mudah dipahami pengguna. Desain interface pun 
dirasa aplikatif dan sederhana. Tetapi pengguna memerlukan waktu sedikit lebih lama untuk 
melakukan peminjaman karena membutuhkan penyesuaian terlebih dahulu. 

Pada indikator memorability, meliputi: alur penggunaan, layout kolom, perintah layanan, akses 
data pribadi dan adaptasi jika telah lama tidak menggunakan. Indikator memorability 
mendapatkan nilai 3,56 dengan pencapaian hasil baik. Ditemukan bahwa terdapat pengguna yang 
melakukan adaptasi dan akses data pribadi dengan mudah dan ada sebagian pengguna yang 
melakukan adaptasi dan akses data pribadi dengan sedikit upaya, karena masing masing individu 
memiliki persepsi dan daya tangkap yang berbeda antara satu dan yang lain. 

Indikator Few error meliputi: ada tidaknya gangguan yangterjadi dalam layanan, beberapa 
kesalahan yang dialakukan pengguna seperti salah login, salah dalam menginput buku, 
kegelisahan yang timbul ketika melakukan kesalahan, dan prosedur perbaikan yang dirasa rumit 
dan menyikta waktu, hasil nilai yang didapat adalah 2,93 dengan kategori cukup baik. Karena hal 
ini dirasa tidak semua pengguna melakukan peminjaman dengan baik dan benar. Terkadang 
mereka pun mengalami kendala dan kesalahan yang ditimbulkan. Namun mereka dengan mudah 
akan meminimalisir kesalahan tersebut. 

Dan indikator terakhir adalah pleasant to use, penilaian yang diperoleh dari indikator ini yaitu 
3,49 dengan kategori baik. Pengguna merasakan bahwa system ini cukup membantu dalam 
bidang sirkulasi, pengguna juga merasa senang dengan adanya system ini pada perpustakaan, 
efisien apabila diterapkan dalam perpustakaan UM.  

Saran 

Berdasarkan hasil temuan yang telah penulis dapatkan, maka penulis akan memeberikan saran 
sebagai berikut: 

Panduan atau User guide sebaiknya diberi penjelasan gambar atau foto untuk menunjukkan 
bagian mana yang harus pengguna input. Seperti barcode koleksi.Agar pengguna tidak lama 
dalam melakukan peminjaman, pada saat mahasiswa baru perpustakaan memberikan simulator 
atau cara penggunaan kepada mahasiswa agar tidak mengalami kendala saat pemrosesan. 
Diharapkan pengguna menggunakan password yang mudah diingat, dan jika mengalami lupa 
maka ada pertanyaan yang mengingatkan pengguna kembali kepada password mereka. Seperti 
dijelaskna di bab 4, sebaiknya ada petunjuk yang menjelaskan langkah apa saja dan upaya 
pengguna untuk memperbaiki kesalahan mereka. Penjelasan yang lugas diharapkan mampu 
memberikan arah kepada pegguna bagaimana tndakan yang harus dilakukan.Jika sstem ini dirasa 
telah mendapat tempat dihati mahasiswa UM, sebaiknya pihak perpustakaan melakukan progress 
agar layanan semakin baik lagi dan memberikan kontribusi seperti adanya penambahan fasilitas 
sehingga kualitas layanan dapat memuaskan pengguna.  
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