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Abstrack 

 

 

 

mLibrary Service is a new service in the library world. A service especially 

information services should have an element of effectiveness to be accepted by users, not only 

be accepted but also in order to meet the needs of users. In this study, researchers wanted to 

know and describe the effectiveness of a Mobile Application "mLibrary" in the library of the 

University of Gadjah Mada using measurements of effectiveness proposed by Starawaji 

(2009), cites the opinion of Campbell (1989) is the program's success, the success of the 

intended target, satisfaction the program, the level of input and output and achieving the 

overall objectives. This study uses descriptive quantitative research. The population sample 

of 102 respondents who had used the service mLibrary UGM. Sampling using purposive 

sample. Data were collected using questionnaires, observation and documentation. Variable 

measurement using a Likert scale with five scale. 

The results of this study show that the effectiveness of the service Mobile Application 

"mLibrary" at the Gadjah Mada University library that is equal to 3.49 are considered 

effective. So mLibrary services included in the effective category within an existing service in 

the library. 

 

 

Keywords: mLibrary, effectiveness, Gadjah Mada University Library 

 

 

                                                             
1
 Diambil dari judul skripsi yang berjudul “Efektifitas Layanan Mobile Application “ mLibrary” di 

Perpustakaan Universitas Gadjah  Mada 
2
 Korespondensi: Khonita Firdaus, Mahasiswa Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, No. Telp: 085648736360, Email: 

khonitafirdaus7@gmail.com 

 



Abstrak 

 

 

 

Layanan mLibrary merupakan sebuah layanan yang baru dalam dunia perpustakaan. 

Sebuah layanan terutama layanan informasi seharusnya memiliki unsur efektifitas agar dapat 

diterima oleh penggunanya, bukan hanya agar diterima tetapi juga agar dapat memenuhi 

kebutuhan pengguna. Dalam Penelitian ini peneliti ingin mengetahui dan menggambarkan 

mengenai keefektifan layanan Mobile Aplication “mLibrary” di perpustakaan Universitas 

Gadjah Mada, dengan menggunakan pengukuran efektifitas yang dikemukan oleh Starawaji 

(2009) yang mengutip pendapat Campbell (1989) yaitu keberhasilan program, keberhasilan 

sasaran yang dituju, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output dan pencapaian 

tujuan menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat 

deskriptif. Populasi dalam sampel sebanyak 102 responden yang pernah menggunakan 

layanan mLibrary UGM. Penarikan sampel menggunakan purposive sample. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, observasi dan dokumentasi. Pengukuran 

variable menggunakan skala likert dengan lima skala. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keefektifan layanan Mobile Aplication 

“mLibrary” diperpustakaan Universitas Gadjah Mada yaitu sebesar 3,49 yang dikategorikan 

efektif. Jadi layanan  mLibrary termasuk dalam kategori efektif dalam sebuah layanan yang 

ada diperpustakaan. 
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PENDAHULUAN 

Era informasi yang ditandai dengan munculnya internet memberikan beberapa 

perubahan – perubahan karakter masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka. 

Perubahan karakter pengguna dalam era ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh 

Jones (Dalam Aristiana, 2010) yang menyatakan bahwa hampir tiga perempat  yaitu 73% 

mahasiswa lebih memilih internet dari pada perpustakaan,  

Adanya kondisi tersebut seharusnya perpustakaan termotivasi untuk melakukan 

inovasi layanan perpustakaan yang paling tidak memiliki karakter yang sama dengan media 

internet. Inovasi terhadap perpustakaan dapat diubah dalam segi penyedia informasi, 

pengelolah serta pelayanannya melalui perangkat elektronis yang berbasis ICT. 

Memanfaatkan ICT sebagai salah satu media untuk memberikan layanan terhadap pengguna 

perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan langkah awal untuk menciptakan kefektifitasan 

suatu layanan baru, menginggat menurut Aras (2003 : 11) efektifitas adalah suatu keadaan 

dimana kemampuan suatu sistem sesuai dengan keinginan dari pengguna. Sementara itu, 

menurut R. A Supriyanto (2000:246) mengemukakan bahwa efektivitas adalah jika suatu unit 

dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. 

Menggabungkan ITC dengan layanan perpustakaan merupakan langkah awal untuk 

mewujudkan kefektifitasan suatu layanan pemenuhan kebutuhan informasi pengguna hal ini 

mengingat hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa PSTP’14 yang bernama Ima yang 

mengungkapkan bahwa sebagai mahasiswa yang aktif sangat membutuhkan beberapa 

referensi untuk penunjang pendidikannya, dan dengan adanya layanan – layanan digital 

seperti OPAC sangat memudahkan untuk proses pencarian informasi (Surabaya, 20 April 

2014). Hal tersebut cukup memperlihatkan bahwa mahasiswa pada saat ini menginginkan 

suatu layanan perpustakaan yang berbasis internet dalam gedget, dikarenakan dikarenakan 

mereka menginginkan keefektifan dalam proses pencarian informasi.  

Fenomena tersebut mulai ditangkap oleh perpustakaan Universitas Gadjah Mada. 

Dimana perpustakaan Universitas Gadjah Mada mulai melalukan inovasi dengan 

memanfaatkan media gadget android untuk dijadikan salah satu layanan yang ada 

perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada melakukan 

inovasi dengan membuat aplikasi Perpustakaan di dalam play store android. Aplikasi tersebut 

merupakan salah satu inovasi layanan yang memiliki tujuan agar pengguna semakin dekat 

perpustakaan yaitu aplikasi mLibrary. 

Inovasi yang dilakukan oleh Perpustakaan Universitas Gadjah Mada merupakan 

dasar penulis tertarik untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam tetang mLibrary. Dengan 

merefrensi salah satu penelitian yaitu milik Arnila Purnamayanti (2014) yang berjudul 

pemanfaatan teknologi informasi layanan mobile application “m-library” di perpustakaan 

Universitas Gadjah Mada dengan hasil yang menyatakan bahwa Pemanfaatan mlibrary di 

Perpustakaan Universitas Gadjah Mada masih belum optimal dan perlu dilakukan peninjuan 

kembali agar optimalisasi sistem aplikasi mlibrary dapat tepat sasaran dan tepat guna.  

Berbeda dengan penelitian milik Arnila Purnamayanti yang memfokuskan tentang 

pemanfaatan mLibrary, dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan untuk melihat 

efektifitas dari mLibrary, hal ini dikarenakan penelitian ini ingin melihat keberhasilan sebuah 

program inovasi yang mengabungkan layanan perpustakaan dengan ICT apakah dapat 

menciptakan tujuan dari perpustakaan tersebut yaitu mempermudah pemenuhan kebutuhan 

informasi pengguna. Dengan  melihat keefektifan program ini peneliti dapat mengetahui 



apakah layanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna secara muda, 

sehingga perpustakaan perpustakaan Universitas Gadjah Mada dapat melakukan pembaruan. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah yaitu, bagaimana efektifitas layanan mobile application “mLibrary” di 

perpustakaan Universitas Gadjah Mada? 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, 

untuk mengetahui efektifitas layanan mobile application “mLibrary” di perpustakaan 

Universitas Gadjah Mada. 

 

Tinjauan Pustaka 

Efektifitas 

Efektifitas terjadi pada suatu efek atau akibat yang dihendaki dalam suatu perbuatan 

dan untuk setiap program yang efesien (The Liang gie, 1997). Dimana dalam hal ini dapat 

dilihat dari hasil, tujuan, atau akibat yang dikehendaki dengan kegiatan program tersebut 

telah tercapai bahkan secara maksimal. Hal yang sama diungkap oleh Starawaji (2009) yang 

mengemukakan bahwa efektifitas menjukkan taraf terjadinya tujuan. Jadi suatu efektifitas 

adalah pengaruh yang disebabkan adanya suatu aktifitas tertentu untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang lakukan.  

Efektifitas digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan 

proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Sehingga untuk menetukan efektif atau 

tidaknya suatu program maka diperlukan ukuran-ukuran efektifitas. Menurut Campbell J.P. 

(1989:121) dalam Starawaji (2009) bahwa terdapat cara pengukuran efektifitas secara umum 

dan yang paling menonjol adalah sebagi berikut : 

1. Keberhasilan program 

Efektifitas program dapat dijalankan dengan kemampun operasional dalam 

melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat di tinjau dari proses dan 

mekanisme suatu kegiatan dilakukan dilapangan. 

2. Keberhasilan sasaran 

Efektifitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan 

perhatian terhadap aspek output,  artinya efektifitas dapat diukur dengan seberapa 

jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

3. Kepuasan terhadap program 

Kepuasan merupakan kriteria efektifitas yang mengacu pada keberhasilan 

program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para 

pengguna terhadap kuliatas produk atau jasa yang dihasilkan.  Semakin berkualitas 

produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna 

semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga 
4. Tingkat input dan output 

Pada efektifitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan 

antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input 



maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka 

dapat dikatakan tidak efisien. 

5. Pencapaian tujuan menyeluruh 

Sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. 

Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal 

dan menghasilkan penilaian umum efektifitas organisasi.  

Sehingga efektifitas program dapat dijalankan berdasarkan dengan kemampuan 

operasionalnya dalam melaksanakan program yang sesuai dengan tujuan yang telah tetapkan 

sebelumnya, secara komprehensif, efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan 

suatu lembaga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukam sebelumnya 

(Campbell, 1989:47) 

 

Pendekatan efektifitas 

 Pendekatan efektifitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas tersebut 

efektif. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektifitas yaitu: 

a. Pendekatan Sasaran 

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu lembaga 

berhasil merealisasikan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pendekatan ini pendekatan 

sasaran mengunakan pengukuran efektifitas yang dimulai dengan identifikasi sasaran 

organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran 

tersebut. Selain tercapainya tujuan/sasaran, faktor waktu pelaksanaan juga selalu di 

gunakan dalam pengukuran efektifitas. Oleh karena itu dalam efektifitas selalu 

mengandung unsur waktu pelaksanaan. Tujuan tercapai dengan waktu yang tepat 

maka program tersebut efektif (Starawaji, 2009) 

b. Pendekatan Sumber 

Pendekatan ini mengukur efektifitas berdasarkan keberhasilan suatu lembaga 

dalam memperoleh berbagai macam sumber yang dibutuhkannya dan juga 

memelihara keadaan serta sistem, hal ini dilakukan agar dapat berjalan efektif. 

Pendekatan ini berdasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga 

terhadap lingkungannya, karena suatu lembaga mempunyai hubungan yang merata 

dengan lingkungannya dimana dari lingkungan dapat diperoleh sumber-sumber yang 

merupakan input lembaga tersebut dan otput yang dihasilkan juga dikasihkan pada 

lingkungannya (Starawaji, 2009) 

c. Pendekatan Proses 

Pendekatan ini digunakan sebagai efisiensi dari suatu lembaga internal. Pada 

lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-

bagian yang ada dapat berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak 

memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang 

dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga yang menggambarkan 

tingkat efisiensi lembaga (Starawaji, 2009)  

 

Mobile Application 
Menutut Mobile Marketing Associattion (2008) mobile application adalah sebuah 

perangkat lunak yang berjalan pada perangkat mobile seperti gadget. Mobile Application 

dikenal sebagai apalikasi yang dapat diunduh dan memiliki fungsi tertentu sehingga 

menambah fungsionalitas dari perangkat mobile. Sedangkan menurut Buyens (2001) mobile 



application berasal dari kata mobile applicationdan mobile yang artinya penerapan dan 

penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah sebuah program siap pakai yang dapat digunakan 

oleh pengguna sesuai dengan fungsinya, sedangan mobile dapat diartikan sebagai 

perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. 

Kata mobile mempunyai arti bergerak atau berpindah sehingga mobile application 

menurut Rangsang Purnama (2010) adalah sebutan aplikasi yang berjalan di mobile device 

dengan menggunakan mobile application dan pengguna dapat dengan mudah melakukan 

berbagai macam aktifitas. 

Berdasarkan Mobile Marketing Association (2008), mobile application dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu : 

1. Komunikasi 

Aplikasi dapat membantu pengguna untuk meningkatkan kemudahan dalam 

melakukan komunikasi 

2. Multimedia 

Aplikasi yang dapat membantu pengguna untuk melakukan aktifitas yang 

berhubungan dengan gambar, audio serta video. 

3. Prokduktivitas 

Aplikasi yang membantu pengguna untuk meningkatkan produktivitas 

4. Travel 

Aplikasi yang dapat membantu pengguna ketika pengguna melakukan perjalanan. 

Contoh: Global Positioning System (GPS) 

5. Utilities 

Aplikasi yang berfungsi untuk membantu pengguna untuk memenuhi kebutuhan 

yang diinginkannya. 

Metdologi Penelitian 

Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Tipe penelitian deskriptif dipilih karena peneliti hanya bertujuan untuk menggambarkan 

efektifitas Layanan Mobile Aplication (mLibrary) dengan tidak melakukan pengujian 

hipotesis. Seperti yang diungkapkan oleh Taylor dalam Pendit (2003) yang merumuskan 

penelitian kuantitatif sebagai sebuah penelitian yang bertujuan menyajikan gambaran 

(deskripsi) tentang sebuah fenomena secara valid dan objektif. 

 

Lokasi Penelitian 

Dalam Penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih adalah Perpustakaan Universitas 

Gadjah. Penentuan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai 

berikut: 

 Perpustakaan Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu perpustakaan 

perguruan tinggi yang telah menerapkan layanan yang berbentuk aplikasi mobile 

(mLibrary).  

 Layanan mobile application (mLibrary) yang di terapakan di perpustakaan 

Universitas Gadjah Mada merupakan terobosan besar dalam bidang teknologi 

informasi. 

 

 

 



Populasi 

Populasi dalam penelitian disini adalah pengguna layanan Mobile Aplication 

(mLibrary) di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada 

 

Teknik Pengambilan Sampel 

Peneliti menggunakan metode pengambilan sampel non random sampling, dengan 

menggunakan purposive sample. Sampel ini dipilih karena jumlah populasi pengguna 

layanan mobile application (mLibrary) di perpustakaan Universitas Gadjah Mada yang tidak 

diketahui jumlahnya maka peneliti memakai kriteria yang dirasa cocok sebagai responden 

yaitu mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang pernah menggunakan layanan mLibrary. 

Dalam pengambilan sampel ini peneliti mendapatkan 102 responden, yang dirasa 

peniliti sudah cukup untuk mewakali karikteristik dari populasi. Peneliti menggunakan 

kecakupan minimal yang dikemukakan oleh Fankel dan Wellen (1993) bahwa jumlah sampel 

dalam penelitian deskriptif minimalnya adalah 100 sampel. 

 

Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian dengan tujuan 

untuk memperoleh hasil yang reabilitas dan validitas serta waktu yang efektif dan efesien. 

Kuesiner tersebut digunakan sebagai alat pengumpulan data yang utama untuk mengukur 

efektifitas. 

Pertanyaan dalam kuesioner ini disusun oleh peneliti dengan sistematis dan 

tersetruktur dengan pendekatan pertanyaan tertutup dan semi terbuka. Dimana untuk 

pertanyaan tertutup jawaban yang disediakan sudah ditentukan terlebih dahalu oleh peneliti 

dan responden tidak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban lain. Penelitian ini 

menggunakan skala likert yang mempunyai nilai sebagai berikut: 

 

Tabel I.1 Klasifikasi Skoring 

Klasifikasi Skoring Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Cukup 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data yang ingin didapatkan peneliti adalah data kuantitatif dan kualitatif. Oleh karena 

peneliti itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

pengumpulan data primer dan data sekunder. 

 

Teknik Pengolahan Data 

Analisis data penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif yang diolah dengan 

memberikan pengkodean secara manual dari data primer yang berasal dari penyebaran 

kuesioner. Tabel tabulasi dibuat, kemudian disusun tabel frekuensinya untuk masing-masimg 

kategori responden dan untuk masing-masng tiap intem pertanyaan. 



Menentukan nilai rata-rata terhadap item-item pertanyaan kemudian ditentekukan 

dengan cara menjumlah nilai jawaban dan dibagi dengan masing-masing jumlah item atau 

indikator dalam setiap variable. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Rata-rata =   

Keterangan: 

f: frekuensi  

n: besar sampel (dalam penelitian ini 102 responden) 

kemudian untuk menafsirkan mengenai kategori baik buruknya nilai rata-rata, maka harus 

menentukan kelas intervalnya terlebih dahulu. Berikut rumusnya: 

Interval (i) =  

Keterangan: 

i  = Interval Kelas 

R = Range (Skala Tertinggi – Skala terendah) 

K = Jumlah Kelas 

 

Kelas interval digunakan sebagai batas nilai dari masing-masing kelas, maka interval 

dalam penelitian ini adalah 

 i =  = 0,8 

Dari hasil tersebut diatas bahwa batas dari masing-masing kelas adalah 0,8, berikut 

penafsiran kategori yang digunakan dalam penelitian ini: 

 

Tabel I.2 Penafsiran Kategori Mean Berdasarkan Skor Interval 

Interval Kategori 

3,6 – 4,4 Sangat Efektif 

2,7 – 3,5 Efektif 

1,8 – 2,6 Cukup Efektif 

0,9 – 1,7   Tidak Efektif 

0,00 – 0,8 Sangat Tidak Efektif 

Sumber olahan peneliti 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keberhasilan Program 

Keberhasilan suatu program aplikasi tergantung bagaimana program aplikasi tersebut 

dapat diimplementasikan dan digunakan oleh pengguna dengan tepat, cepat serta bermanfaat 

untuk semua kebutuhan pengguna (user).  Secara spesifik keberhasilan program disini 

kemudahan dalam pengoperasiannya, dimana menurut (Campbell, 1989) keberhasilan 

program ini, meliputi komponen yang berkaitan dengan sistem yang dijalankan, proses 

penangkapan perintah serta kecepatan, kenyamanan dalam mengunakan proses atau prosedur 

pengunaan sistem. Dimana pada sub bab ini lebih menspesifikan tentang keberhasilan 

aplikasi yaitu mLibrary. 

mLibrary merupakan sebuah aplikasi yang berbasis mobile application. Pengertian 

mobile sendiri adalah bergerak atau berpindah tempat, sedangkan pengertian application 



menurut Buyes (2001) adalah sebuah unit yang dibuat untuk melayani kebutuhan aktivitas. 

Menurut Rangsang Purnama (2010) mobile application merupakan sebuah aplikasi yang 

berjalan di mobile device. Mobile device sendiri merupakan sebuah aplikasi bergerak yang 

mana pengguna dapat dengan mudah melakukan berbagai macam aktifitas, serta memilki 

sifat open source. Gadget android merupakan salah satu gadget yang memanfaatkan mobile 

application, sehingga dapat memunculkan berbagai macam pilihan aplikasi misalnya 

chatting, game, media sosial dan masih banyak lagi. mLibrary merupakan wujud dari adanya 

mobile device serta mobile application yang berada pada gadget android.  

Hal utama untuk melihat keberhasilan program mLibrary yaitu melihat dari keefektifan 

dalam pengunaan mLibrary yang merupakan aplikasi berbasis internet atau  mobile device 

yang memiliki sifat bergerak dan dapat diakses tanpa terbatas ruang dan waktu. Sebesar 54, 

9% responden (lihat tabel 3.19), menyatakan bahwa mLibrary dapat akses tanpa hambatan 

waktu. Jumlah prosentase diatas menunjukan lebih dari setengah reponden, hal itu menujukan 

program mLibrary dapat memenuhi sifat internet yang menurut Castells (2001) internet 

merupakan sebuah media di era informasi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi tanpa 

terbatasi ruang dan waktu. Dimana mLibrary memenuhi unsur tersebut dikenakan mLibrary 

yang dapat diakses tanpa hambatan waktu serta tidak memiliki  hambatan trobel mengingat 

hasil yang menyatakan mLibrary jarang trobel (lihat tabel 3.16)  karena muatan aplikasi 

tersebut cukup ringan. 

   Untuk memperkuat keberhasilan program mLibrary dapat dilihat pada tabel 3.19 , 

terjadi pengabungan beberapa indikator antara lain indikator mLibrary dapat diakses setiap 

saat dan dapat diakses  dimanapun memiliki hasil yang cukup tinggi yaitu sebesar 3,77 yang 

tergolong kreteria sangat efektif. Hasil pengabungan dua indikator tersebut memperkuat 

bahwa aplikasi mLibrary memenuhi unsur dari teori jaringan informasi milik Manuel 

Castells.  

Selain unsur penggunaan jarak dan waktu unsur lain yang dapat dilihat dari 

keberhasilan program adalah unsur ketepatan aplikasi dalam menangkap perintah, hal 

tersebut sesuai indikator dari Campbell (1989) penangkapan sebuah perintah disini memiliki 

arti hasil dari searching sesuai dengan keyword yang dimasukkan, ataupun ketepatan respons 

yang diberikan ketika pengguna memilih fitur yang dipilih, dalam hal ini mLibrary dapat 

memenuhi indikator dikarenakan hasilnya sebesar 44,1% yang memiliki arti mLibrary dapat 

dikatakan cukup berhasil. 

Unsur lain untuk melihat keberhasilan suatu program adalah interface aplikasi, bahasa  

serta prosedur penggunaan sistem, untuk indikator interface dan bahasa mLibrary dapat 

dikatakan cukup memberikan kenyamanan untuk pengguna. Pengguna tidak merasa kesulitan 

untuk memahami tampilan ataupun memahami bahasa yang digunakan pada aplikasi 

mLibrary. Hal yang sama juga terjadi pada prosedur dalam memberikan akun serta password, 

dimana pihak dari perpustakaan Universitas Gadjah Mada memberikan akses yang cukup 

mudah kepada pengguna yang ingin memiliki akun mLibrary, dikarenakan semakin banyak 

yang menggunakan aplikasi tersebut maka keberhasilan program tersebut semakin tinggi.  

Melihat secara keseluruan keberhasilan program memiliki hasil sebesar rata-rata 3,63 

yang memiliki arti sangat efektif. Campbell (1989) menyatakan keefektifitasan program 

dapat dijalankan dengan kemampun operasional serta tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Keberhasilan program mLibrary dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu 

kegiatan dilakukan dilapangan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jones dalam Arif 

Rohman (2009: 101-102) menyatakan bahwa program merupakan salah satu komponen 



dalam suatu kebijakan. Dimana dengan adanya program merupakan sebuah upaya untuk 

mencapai tujuan. Sama halnya dengan mLibrary yang merupakan sebuah program dari 

perpustakaan Universitas Gadjah Mada untuk memenuhi kebutuhan informasi melalui 

jaringan sehingga tidak terbatas waktu. 

 

Keberhasilan Sasaran yang Dituju 

 Program mLibrary tercipta memiliki tujuan utama, bukan hanya bertujuan untuk 

menciptakan sistem informasi yang hebat, tetapi memiliki tujuan utamanya yaitu 

menciptakan nilai (value) yang yang banyak bagi pengguna. Nilai disini merupakan sebuah 

sasaran dalam progam mLibrary, adapun nilai yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan 

informasi pengguna mLibrary, Sama halnya dengan keberhasil program dalam sub 

keberhasilan sasaran yang dituju, dalam sub ini masih mengutip teori dari Manuel Castells. 

Castells menjelaskan secara detail yang diungkapkan pada konsep “ruang mengalir” atau 

Space of Flows, yaitu fungsi dominan yang beroperasi berdasarkan pertukaran antara sirkuit 

elektronik yang berhubungan dengan sistem informasi di lokasi yang jauh. (Castells, 2001) 

Ruang mengalir disini mempunyai maksud bahawa internet tidak memiliki pembatas ruang, 

dimanapun ruangnya atau dibelahan dunia manapun seseorang terbantu dengan adanya 

internet, sama halnya mLibrary  

Tidak ada diding pemirsa dalam proses pencarian informasi, dengan adanya aplikasi 

mLibrary pengguna dipermudakan dalam mencari informasi. Berdasarkan Tabel 3.21 dapat 

diketahui bahwa sebesar 50%  responden menyatakan layanan mLibrary dapat membatu 

untuk memperoleh informasi secara cepat. Bukan hanya hal tersebut saja, responden 

menyadari bahwa jarak ataupun posisi tidak menyulitkan dalam mencari informasi terbukti 

dari persentase sebesar 44,1% responden menyatakan setuju layanan mLibrary dapat 

memudahkan mengakses informasi walaupun jarak/posisi jauh dari perpustakaan. Data diatas 

dapat menjawab teori Castells  yang mana jaringan internet atau pun jaringan informasi 

memiliki dimensi ruang mengalir. mLibrary yang memiliki unsur dari mobile device yaitu 

sebuah aplikasi bergerak yang dapat dibawah kemana saja dan dapat diakses dimanapun 

tempatnya. Meskipun sisa dari prosentase di atas sebagaian besar menyatakan cukup hal 

tersebut cukup wajar dikarena sebagian responden merasa masih kesusahan untuk akses 

mLibrary karena membutuhkan kuota data serta jaringan yang kurang stabil. 

mLibrary dapat dikatakan sebagi pusat informasi melekat dalam kehidupan sehari – 

hari pengguna,  Fatmawati (2012) yang menyatakan bahwa informasi saat ini ada di 

genggaman tangan dan bahkan ada di ujung jari saja, yang mana pengguna bisa mengkases 

informasi dengan mudah hanya dengan memainkan jari-jarinya melalui gadget yang 

dimilikinya. Dengan  hanya menggerakan jari, pada era ini dapat memperoleh ribuan atau 

jutaan informasi secara muda, hal tersebut sesuai dengan teori yang diungkap oleh Richard E. 

Rubin (2004) menyatakan dengan adanya perkembangan teknologi zaman sekarang ini, dapat 

menimbulkan ledakan informasi, sehingga pada saat ini sering disebut banjir informasi. 

Adanya fenomena yang terungkap saat ini pengguna diberikan hidangan informasi 

yang beragam, sebagai contohnya penelitihan dari Fitriana (2010) yang menunujukkan 78% 

responden menyatakan jenis informasi yang sering dicari di google adalah jurnal ilmiah. 

Meskipun informasi yang dicari adalah jurnal tetapi media yang digunakan adalah google, 

pada hal portal google adalah portal yang general dalam artinya belum ada filter yang jelas, 

oleh sebab itu banyak informasi digoogle belum terbukti kebernarannya. 



Munculnya aplikasi mLibrary disini diharapkan dapat  menjadi wadah atau media 

untuk pencarian informasi. mLibrary berisi beraneka ragam informasi seperti, e–journal, 

ebook, event, lokasi perpustakaan, koleksi buku dapat dimanfaatkan secara gratis dan mudah 

oleh pengguna perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Secara detail dapat dilihat bahwa 

pengguna perpustakaan Universitas Gadjah Mada mulai mengunakan aplikasi mLibrary hal 

ini dapat dilihat pada tabel  tabel 3.22 yang menyatakan bahwa layanan mLibrary 

memudahkan responden mengakses koleksi buku yang ada diperpustakaan sebesar perentase 

47,1% responden. Selain itu mLibrary juga memudahkan pengguna dalam mengakses 

layanan yang ada di perpustakaan hal tersebut didasari sebanyak 60 responden dari jumlah 

keseluruan responden menyatakan mereka dipermudahan. Hal ini dipertegas oleh pendapat 

Syaikhu (2010) yang menyatakan bahwa dengan adanya layanan yang tersedia di gadget, 

maka dapat memudahkan pengguna untuk mengakses layanan perpustakaan dimana saja.  

 Dalam aplikasi mLibrary juga terdapat fitur lokasi yang terhubung dari dengan GPS 

sehingga pengguna sangat dipermudahkan dalam pencarian lokasi. Persentase sebesar 34,3% 

menyatakan bahwa fitur lokasi membantu responden untuk mengenal lokasi perpustakaan 

Universitas Gadjah Mada. 

Melihat dari beberapa fitur yang ada pada mLibrary terlihat sangat jelas bahwa 

keberhasilan sasaran aplikasi tersebut sangat berprioritas pada kemudahan dan kecepatan 

untuk menemukan informasi, hal itu terbukti dari mLibrary yang menerapkan  unsur dari 

Mobile Marketing Association (2008), yaitu travel. Travel merupakan aplikasi yang dapat 

membantu pengguna ketika pengguna melakukan perjalanan. Contoh: Global Positioning 

System (GPS).Tidak hanya menerapkan travel, mLibrary juga menerapkan utilities yang 

merupakan aplikasi yang berfungsi untuk membantu pengguna untuk memenuhi kebutuhan 

yang diinginkannya.  

Penerapkan utilities dalam aplikasi mLibrary terliat pada tabel 3.22 dengan persentase 

52% yang menyatakan bahwa layanan mLibrary dapat memudahkan dalam mengkases e-

journal dan e-book yang telah dilanggan oleh perpustakaan, dimana pengguna tidak perlu 

datang ke perpustakaan. Dengan hal tersebut memperlihatkan bahwa mLibrary juga 

memberikan kemudahan lainnya yang dapat dilihat keakuaratan perolehan informasi akan 

membantu pengguna dalam menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan informasinya yang 

terdapat pada tabel 3.23 dapat diketahui bahwa 52 responden menyatakan setuju.  

Yusup (2009:469) yang menyatakan bahwa penggunaan system online, bisa 

memberikan kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mencari informasi baik di 

dalam negeri maupun di luar negeri. mLibrary memang belum memenuhi kebutuhan 

informasi tersebut dikarena jenis informasi yang disediakan oleh aplikasi mLibrary masih 

seputar informasi kampus serta indonesia. Adapun pengguna yang ingin mencari informasi 

luar negeri, dimana saat ini baru dapat terpenuhi dari koleksi internasional yang berupa e-

book, e-journal, buku serta informasi internasional yang berasal dari sampoerna corner 

ataupun yang dilanggan oleh perpustakaan. 

Meskipun mLibrary belum terlink dengan informasi–informasi dari negara–negara lain 

ataupun perguruan tinggi lainnya, pengguna mLibrary masih membutukan informasi yang 

ada pada mLibrary, terbukti sebesar 50% responden yang menyatakan benar-benar 

membutuhkan aplikasi mLibrary untuk memenuhi kebutuhan informasinya.  

mLibrary juga menerapkan kategori komukatif Mobile Marketing Association (2008) 

Dimana Aplikasi dapat membantu pengguna untuk meningkatkan kemudahan dalam 

melakukan komunikasi, khususnya staf perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Bedasarkan 



data dari Bab III memperihatkan bahwa pengguna sebesar 26,5% menyatakan mudah untuk 

menghubungi pihak perpustakaan serta menemukan kontak person, hanya saja pada saat ini 

aplikasi ini belum menyediakan fitur komunikatif yang bersifat O2 karena cara komunikasi 

dengan pihak perpustakaan hanya melalui email, twitter, facebook dan kontak person dari 

pihak perpustakaan Universitas Gadjah Mada. 

 Secara keseluruan dapat diketahui bahwa keberhasilan sasaran yang dituju memiliki 

skor rata-rata 3,6 yang tergolong dalam kategori Efektif, indikator keberhasilan sasaran yang 

paling tertinggi terdapat pada ketepatan sasaran yaitu layanan mLibrary dapat membantu 

pengguna dalam memperoleh informasi dengan cepat, karena pengguna dapat mengkasesnya 

walaupun jarak atau posisi jauh dari perpustakaan  dengan skor 3,73.    

Berdasarkan beberapa temuan data peneliti diatas menujukkan bahwa layanan 

mLibrary sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Campbell (1989) yang mengemukakan bahwa efektifitas dapat 

diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Kepuasan Terhadap Program 

Membuat suatu program memiliki sebuah tujuan antara lain keberhasilan program 

dan keberhasilan sasaran, selain dua tujuan tersebut terdapat hal lain yaitu kepuasan terhadap 

program. Kotler dan Amstrong (1996) yang menyatakan bahwa produk jasa berkualitas 

mempunyai peranan penting untuk membentuk kepuasan pengguna. Aplikasi mLibrary 

merupakan aplikasi perpustakaan yang merupakan produk jasa, sehingga tujuan utama adalah 

memberikan kepuasan kepada pengguna dalam pemenuhan informasi. 

Kepuasan suatu progam aplikasi berbeda dengan kepuasan terhadap layanan atau 

produk jasa secara nyata di perpustakaan, misalnya pada perpustakaan kepuasan dapat 

diberikan dengan cara memberikan layanan yang baik misalnya dengan mengunakan etika 

pelayanan. Sedangkan kepuasan suatu progam aplikasi menurut Gasperz (1997) menyatakan 

bahwa kepuasan pada suatu program dapat dilihat dari  kualitas program tersebut, adapun 

kualiatas program dapat dilihat dari totalitas dari fitur-fitur dan karakteristik yang dimiliki 

oleh produk tersebut yang sanggup untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Pendapat 

Gasperz tentang kualitas juga berlaku pada program mLibrary, kepuasan terhadap program 

mLibrary meliputi komponen yang berikatan dengan kepuasan yang dirasakan oleh pengguna 

dan kualitas terhadap layanan. 

Sebuah sistem layanan berbasis teknologi informasi yang diterapkan pada suatu 

lembaga atau perpustakaan haruslah memiliki kualitas yang baik agar pengguna dapat merasa 

puas dengan layanan yang diberikan. Hal ini Seperti pernyataan Lewis dan booms (1983) 

yang dikutip oleh Tjiptono (1997) dalam Wijaya (2011:152) bahwa kualitas layanan dapat 

dilihat dari seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan sesuai dengan ekspetasi pengguna.  

Ekspetasi pengguna hal ini lah yang harus dipenuhi oleh pihak perpustakaan 

Universitas Gadjah Mada dengan menciptakan aplikasi mLibrary. Pengguna memiliki 

ekspetasi yang cukup tinggi terhadap program tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan 

informasi pengguna.  

  Berdasarkan data pada tabel 3.26 sebanyak 46 responden dengan persentase sebesar 

45,1% yang menyatakan bahwa layanan mLibrary dapat mempermudah proses penulusuran 

informasi, dimana mereka berpendapat  dengan melakukan penulusuran informasi dengan 

aplikasi mLibrary kebutuhan informasi dapat terselesaikan. Dimana proses pencarian 



informasi tidak terlalu rumit mengingat fitur serta bahasa dari mLibrary mudah dipahami. 

Bukan hanya mudah kepuasan terhadap program mLibrary juga terlihat pada pengguna 

mendapatkan informasi yang diinginkan dengan cepat sehingga tidak membuang banyak 

waktu dan tenaga. Hal ini sesuai dengan pendapat 53 responden dengan persentase 52% 

menyatakan bahwa layanan mLibrary menghasilkan informasi secara cepat bahkan dengan 

hitungan detik sudah memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

Dengan banyaknya search engine salah satunya yang mempermudahkan seseorang 

menemukan informasi yang dicari salah satunya adalah google, search engine tersebut dapat 

memberikan ataupun menyediakan informasi dengan berbagai sumber, akan tertapi informasi 

yang dihasilkan tersebut belum dapat dipastikan serta dibuktikan kebenarannya. Richard E. 

Rubin (2004) menyatakan menyatakan secara jelas bahwa era saat ini terjadi banjir informasi 

atau membludaknya informasi, tetapi banyak dari pengguna atau pencari informasi belum 

siap menerimanya dengan artian mereka belum dapat memilah informasi mana yang akurat. 

mLibrary merupakan aplikasi pencarian informasi yang keakuratannya dapat 

dipertanggungwajabkan dalam memberikan informasi, mengingat lembaga yang menciptakan 

aplikasi tersebut adalah lembaga pendidikan yang cukup termuka di Indonesia, pernyataan 

tersebut didukung oleh 44,1% responden menyatakan bahwa informasi yang ada pada 

layanan mLibrary dapat dibuktikan kebenarannya. Dimana informasi yang dapat dapat 

dipercaya dan dapat dibuktikan kebenarannya maka akan memberikan kepuasan terhadap 

pengguna. Hal ini sesuai dengan pendapat Murtonen (dalam Bystrom,1999) yang 

menyatakan bahwa sumber informasi yang terpakai adalah informasi yang dipercaya dapat 

memberikan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan informasi. 

Unsur kepuasan lainnya adalah tampilan dari fitur mLibrary, dimana karakter dari 

pengguna web selalu menginginkan fitur yang ditampilkan menarik sehingga mereka tidak 

bosan ataupun jenuh dalam proses pencarian informasi, hal ini juga terjadi pada aplikasi 

mLibrary. Pada tabel 3.27  memperlihatkan  sebesar  21,6% menyatakan bahwa mLibrary 

menarik, sedangkan 57% menyatakan cukup menarik, hal ini menujukkan bahwa program 

mLibrary membutuhkan pengembangan fitur sehingga dapat menarik pengguna serta 

memberikan kepuasan pengguna karena melakukan perbaikan atau pengembangan tampilan. 

Gasperz (1997) menyatakan bahwa  kualitas adalah totalitas dari fitur-fitur dan karakteristik 

yang dimiliki oleh produk tersebut yang sanggup untuk memuaskan kebutuhan konsumen.  

Selain fitur terdapat indikator lain yang dapat memperlihatkan kepuasan pengguna 

mLibrary, yaitu permasalahan economis dari produk mLibrary, menurut Basu Swastha dan 

Irawan, menyatakan bahwa produk adalah: ”suatu sifat kompleks, baik dapat diraba maupun 

tidak diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan, pelayanan pengusaha dan 

pengecer, yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan” (1990:165). 

Sama hanya dengan pengertian yang disampaikan oleh Basu Swastha dan Irawan 

pengguna juga menginginkan produk yang murah, bila diaplikasikan terhadap mLibrary 

dapat dipastikan banyak pengguna yang berharap dengan mengunakan aplikasi tersebut maka 

dapat mengurangi biaya untuk mencari informasi tersebut.  Dengan menggunakan aplikasi 

tersebut pengguna akan lebih dapat menghemat biaya untuk pergi perpustakaan, tetapi 

pengguna tetap mengeluarkan biaya lain yaitu biaya kuota data internet untuk mendownload 

aplikasi serta mengeluarka biaya (paket data) ketika proses pencarian. Walaupun 

mengeluarkan biaya untuk paket data 25,5%, menyatakan bahawa mLibrary tidak terlalu 

banyak menghabiskan paketan data, sedangkan yang menyatakan cukup sebersar 53,9% tidak 



menghabiskan kuota data, meskipun tergolong baik dalam hal penghematan biaya pihak oleh 

sebab itu perlu adanya berbaikan kapasitas sehingga lebih ekonomis lagi  

  Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pengguna merasa puas terhadap layanan 

mLibrary dengan memiliki skor rata-rata 3,46 yang tergolong efektif. Campbell (1989) yang 

mengemukakan bahwa kepuasan merupakan kriteria efektifitas yang mengacu pada 

keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para 

pengguna terhadap kuliatas produk atau jasa yang dihasilkan.   

 

Tingkat Input dan Output 

Tingkat input dan output pada layanan mLibrary meliputi komponen yang berkaitan 

dengan proses pelaksanaan layanan mLibrary dan keberhasilan dari proses tersebut. Input 

disini adalah hal yang dilakukan oleh pihak dari perpustakaan terhadap aplikasi mLibrary 

sehingga dapat menjalankan prosesnya. Adapun input yang dilakukan oleh pihak 

perpustakaan adalah melakukan promosi ke pengguna untuk memperkenalkan aplikasi 

mLibrary ke pengguna perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Menurut Grewal dan Levy 

(2008) promosi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh pemasar untuk 

mengkomunikasikan, membujuk, dan mengingatkan pembeli potensial akan produk atau jasa 

untuk mempengaruhi opini pembeli dan memperoleh respon dari pembeli.  

Grewal dan Levy memperlihatkan bahwa promosi adalah hal yang paling penting 

untuk dilakukan pertama kali sebelum menjalankan programnya, karena dengan adanya 

promosi dapat menarik penguna untuk menggunakan aplikasi tersebut. Pada penelitian ini 

proses input yang dilakukan oleh pihak perpustakaan Universitas Gadjah Mada adalah 

melakukan sosialisasi ketika proses PPKMB, hal tersebut cukup efektif menginggat pada 

PPKMB mahasiswa baru memang seharusnya diberikan wadah untuk melakukan proses 

pencarian informasi yang tepat mengingat mahasiswa baru dapat dikategorikan minim 

inforrmasi kampus.  Sebesar 28,4% responden menyatakan mulai mengenal layanan 

mLibrary ketika ada sosialisasi dari pihak perpustakaan ketika PPKMB, prosentase tersebut 

memang tergolong rendah tetapi input yang dilakukan oleh pihak perpustakaan Universitas 

Gadjah Mada dapat dikatakan berhasil dengan melihat jumlah mendownload aplikasi tersebut 

sekitas 5000an. 

Berbeda dengan input, output merupakan sesuatu yang dihasilkan dari proses 

penggunaan mLibrary dimana meliputi sikap kemadirian dalam melakukan proses pencarian 

informasi, penghimpunaan informasi sebanyak – banyaknya.  

Dimana pengguna dapat melakukan penyimpanan atau mendownload informasi yang 

diinginkannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Meho (2003) dalam Zuhdiyah (2009) yang 

menyatakan proses information Managing, yaitu proses penyimpanan, pengarsipan dan 

pengorganisasian informasi yang telah diperoleh. Proses ini lakukan oleh pengguna agar 

informasi itu dapat dijadikan referensi jika diperlukan kembali. Pada penelitian ini pengguna 

sudah cukup dapat menghimpun informasi sesuai dengan kebutuahan informasi yang 

dibutuhkan, hal ini ditandai dengan prosentase 43,1%. 

Untuk permasalahan output yang membahas tentang kesehatan mata, meskipun hasil 

menunjukan cukup memberikan kenyamanan pada mata (lihat tabel 3.30) mLibrary tidak 

dapat mengatasi lebih jauh menginggat kesehatan mata tergantung pada radiasi Smart phone 

masing- masing pengguna.  

Berdasarkan tabel 3.31 mengenai tingkat input dan output memiliki skor rata-rata 

3,29 yang tergolong dalam kategori efektif. Menurut Campbell (1989) Pada efektifitas tingkat 



input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran 

(output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efesien dan sebaliknya jika 

input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efesien. Dimana pada proses 

pelaksanan mLibrary menghasilkan hasil yang baik sehingga output terakhir memiliki hasil 

yang cukup baik yaitu 44,1 % responden menyatakan setuju untuk memberikan informasi ke 

temannya, hal ini dapat membatu pihak perpustakaan untuk melakukan promosi dalam artian 

output yang dihasilkan dapat membatuh proses input.  

 

Pencapaian Tujuan Menyeluruh 

 Pencapaian tujuan menyeluruh pada layanan mLibrary, meliputi komponen yang 

berkaitan dengan tingkat keberhasilan, tingkat keberhasilan sasaran yang dituju, tingakat 

kepuasan terhadap program dan tingkat ouput dan input. Yang mana pada sub bagian ini 

membahas secara menyeluruh hasil dari tujuan dari terciptanya aplikasi mLibrary. Aplikasi 

mLibrary merupakan salah satu program/media yang diciptakan oleh perpustakaan 

Universitas Gadjah Mada untuk membantu atau mendukung  fungsi utama dari perpustakaan 

Universitas Gadjah Mada. 

Tugas perpustakaan Universitas Gadjah Mada yang juga merupakan tugas dari 

mLibrary adalah membatu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara memilih, 

menghimpun, mengelola, merawat dan melayankan sumber informasi kepada penggunanya 

yaitu seluruh civitas akademika. Adapun kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah 

program pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat (Sulityo-

Basuki, 1991)  memenuhi kebutuhan informasi civitas akdemica merupakan salah satu cara 

untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mLibrary.merupakan alat 

bantu dalam mencari informasi yang dibutuhkan memenuhi kebutuhan informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna agar dapat melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian 

maupun pengabdian masyarakat. Layanan mLibrary dapat membatu memenuhi kebutuhan 

para sivitas akademika untuk memenuhi kebutuhan informasi secara cepat dan tepat. Hal ini 

sesuai persentase sebesar 36,3%  menyatakan bahwa layanan mLibrary dapat memenuhi 

kebutuhan informasi dengan cepat dan tepat. Sehingga layanan mLibrary dapat membantu 

untuk meningkatkan prestasi pengguna dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

Munculnya aplikasi mLibrary.memperlihatkan bahwa perpustakaan mulai mengikuti 

perkembangan era informasi ataupun era teknologi karena aplikasi tersebut merupakan suatu 

hasil dari perkembangaan teknologi. Tabel 3.35 menunjukkan bahwa layanan mLibrary 

mencerminkan pola pengguna masuk era digital, 46 responden (45,1%) menyatakan setuju 

bahwa m libry merupakan betuk dari era digital, hal tersebut terbukti dari koleksi ataupun 

informasi yang ada pada aplikasi tersebut berbentuk digital, selain itu responden tidak selalu 

harus datang ke perpustakaan. yang mana mLibrary dapat memberikan informasi kepada 

pengguna melalui perangkat digital yaitu gadget, sehingga memudahkan responden untuk 

mengakses informasi dimana pun dan kapan pun informasi dibutuhkan. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Supriyanto (2008: 31) yang menyatakan bahwa aplikasi digital  adalah 

sebuah sistem yang memiliki layanan dan obyek informasi yang mendukung akses informasi 

melalui perangkat digital. Dimana pada layanan ini dapat memudahkan pencarian informasi 

atau koleksi dalam format digital dengan cepat, tepat dan akurat. 

  Berdasarkan beberapa temuan data peneliti diatas dapat dilihat  bahwa pencapaian 

tujuan menyeluruh memiliki hasil yang efektif yaitu dengan skor 3,48. Hal itu dilihat dari 



sejauh mana aplikasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. 

(Starawaji,2009) 

 

Tingkat keefektifitas Layanan mLibrary 

Dari hasil analisis efektifitas layanan mLibrary di perpustakaan Universitas Gadjah 

Mada dapat diuraikan dengan mengambil rata-rata tiap poin dari indikator pengukuran 

efektifitas yang dikemukakan oleh Starawaji (2009) yang mengutip pendapat Campbell 

(1989). Kelima indikator tesebut dapat dilihat dari hasilnya seperti yang disajikan dalam 

bentuk tabel berikut. 

 

Tabel 4.1 Rating Skor Pengukuran Efektifitas 

No Pengukuran Efektifitas Skor Keterangan 

1 Keberhasilan Program 3,63 Sangat Efektif 

2 Keberhasilan Sasaran yang Dituju 3,6 Sangat Efektif 

3 Kepuasan Terhadap Program 3,46 Efektif 

4 Tingkat Input dan Output 3,29 Efektif 

5 Pencapaian Tujuan Menyeluruh 3,48 Efektif 

Rata-Rata 3,49 Efektif 

 

Dari keseluruhan efektifitas pelayanan menggunakan program mLibrary pada 

perpusakaan Universitas Gadjah memiliki kategori interval efektif dengan total nilai rata-rata 

3,49 yang sesuai dengan dengan apa yang dijelaskan oleh Starawaji (2009) yang mengutip 

pendapat Campbell (1989), menyatakan bahwa keefektifan suatu program dilihat dari 5 unsur 

diatas antara lain: keberhasilan program, keberhasilan sasaran yang dituju, kepuasan terhadap 

program, tingakat input dan output dan pencapaian tujuan menyeluruh, dengan nilai yang 

terlihat pada tabel 4.1 memperjelaskan bahwa program mLibrary efektif. 

Sama halnya dengan Emerson dalam Handyaningrat, (1996:16) efektifitas adalah 

pengukuran dalam pencapaian sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Seperti 

halnya yang diungkapkan oleh Emerson, Paritawastra dalam Hastuti, 2001 mengungkapkan 

keefektifan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dilihat dari tujuan terciptanya 

aplikasi mLibrary untuk membatu fungsi utama perpustakaan Universitas Gadjah Mada, 

maka mLibrary dapat dikatakan berhasil, dimana mLibrary diciptakan untuk mempermudah 

pemenuhan kebutuhan informasi pengguna dapat terpenuhi dengan mudah dengan adanya 

layanan mLibrary, mengingat pada sasaran keberhasilan program mendapatkan nilai  sangat 

efektif. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai efektifitas 

layanan mLibrary di perpustakaan Universitas Gadjah Mada dapat disimpulkan mengenai 

hasil temuan data dari penelitian ini yaitu efektif, yang didapatkan dari pengukuran efektifitas 

teori Campbell (1989), yaitu : 

1. Keberhasilan Program 

Pada aspek keberhasilan program layanan mLibrary diperoleh skor rata-rata yaitu 

3,63 yang tergolong dalam kategori sangat efektif 



2. Keberhasilan Sasaran yang dituju 

Pada aspek keberhasilan sasaran yang dituju diperoleh skor rata-rata 3,6 yang 

tergolong dalam kategori yang sangat efektif 

3. Kepuasan Terhadap Program 

Pada aspek kepuasan terhadap program diperoleh skor rata-rata 3,46 yang tergolong 

dalam ketegori efektif 

4. Tingkat Input dan Output 

Pada aspek tingkat input dan output diperoleh skor rata-rata 3,29 yang tergolong 

dalam kategori  efektif 

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh 

Pada aspek pencapaian tujuan menyeluruh diperoleh skor rata-rata 3,48 yang 

tergolong dalam kategori efektif 

Dari hasil tersebut mendapatkan hasil yang baik berdasarkan tingkat pengukuran 

efektifitas terdapat nilai rata-rata 3,49 yang menunjukkan kategori efektif, jadi program 

layanan mLibrary termasuk kategori yang efektif dalam sebuah layanan dan program 

mLibrary sudah efektif dari sudut pandang pengguna. 
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