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ABSTRAK 
Perpustakaan dalam menghadapi kemajuan teknologi yakni dengan mengelola perpustakaan 
menggunakan software atau aplikasi perpustakaan untuk sistem informasi manajemen 
perpustakaan.Perkembangannya sekarang, sudah banyak perpustakaan yang memanfaatkan 
aplikasi atau software perpustakaan baik itu open source maupun close source.Salah satu 
upaya dalam mengikuti perkembangan zaman yaitu perpustakaan menggunakan SLiMS 
dalam system informasi manajemen.SLiMS mampu berkembang mengikuti perkembangan 
teknologi agar perpustakaan tidak tertinggal. Perkembangan SLiMS tidak lepas dari peran 
para developer dan komunitas pengembangan SLiMS yang berkontribusi untuk SLiMS yang 
semakin kompleks. SLiMS mempunyai banyak komunitas yang berperan aktif dalam 
mengembangkan SLiMS. Peneliti ingin mengukur tingkat efektifitas SLiMS dalam 
perpustakaan perguruan tinggi melalui kualitas sistem, kualitas informasi, kegunaan system 
yang dirasakan, kemudahan penggunaan sistem yang dirasakan, kemampuan menggunakan 
komputer, penggunaan sistem informasi, dampak individu, kepuasan sistem informasi, dan 
dampak terhadap organisasi di perpustakaan dikemukakan oleh Weber Ron (1999). Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini berasal dari pustakawan yang menggunakan SLiMS di perpustakaan 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Politeknik Negeri Malang, 
Universitas Merdeka, dan Institut Teknologi Nasional Malang dengan jumlah sampel 
sebanyak 46 orang. Penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu purposive 
sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SLiMS mampu bekerja secara efektif  digunakan 
pada perpustakaan perguruan tinggi di malang. 
 
Kata kunci: efektifitas sistem informasi, Senayan Library Management System (SLiMS), 
perpustakaan perguruan tinggi 
 

 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan akan sistem informasi 

manajemen di perpustakaan yang semakin 

kompleks membuat para developer kian 

banyak menciptakan software 

perpustakaan baik open source maupun 

yang berlisensi atau close source. Open 

source atau sumber terbuka merupakan 

suatu sistem pengembangan aplikasi yang 

tidak dibuat oleh vendor.Software open 

source yang sudah banyak digunakan 

untuk mengelola perpustakaan yaitu 

Senayan Library Management System 

(SLiMS).SLiMS adalah Open Source 

Software (OSS) berbasis web yang dapat 

memenuhi kebutuhan otomasi 

perpustakaan (library automation) skala 



kecil hingga skala besar1

Perkembangan SLiMS tidak lepas 

dari peran para developer dan komunitas 

pengembangan SLiMS yang berkontribusi 

untuk SLiMS yang semakin kompleks. 

SLiMS mempunyai banyak komunitas 

yang berperan aktif dalam 

mengembangkan softwareSLiMS ini 

diantaranya : komunitas SLiMS Jogja, 

komunitas SLiMS Jakarta, komunitas 

SLiMS Surabaya, komunitas SLiMS 

Malang, komunitas SLiMS Madiun, 

komunitas SLiMS Kudus, komunitas 

SLiMS Solo, komunitas SLiMS Aceh dan 

masih banyak lagi komunitas SLiMS yang 

ada di Indonesia. Perkembangan SLiMS 

diiringi bertambahnya jumlah pengguna 

software SLiMS tiap tahunnya. Pada tahun 

2014 forum SLiMS mencatat sebanyak 

813 pengguna SLiMS dan Union Catalog 

dari berbagai daerah di Indonesia dan pada 

. SLiMS terus 

mengalami perkembangan dengan 

meningkatkan versi – versinya yang 

semakin kompleks sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan perpustakaan.Dalam 

pengembangannya, developer dan 

pengembang SLiMS memberikan fitur– 

fitur terbaru sesuai dengan perkembangan 

teknologi maupun berbagai permintaan 

dari pengguna SLiMS sehingga dapat 

mendukung kinerja perpustakaan. 

                                                             
1Panduan SLiMS. 
http://slims.web.id/download/docs/s7-cendana-
doc-id-v.1.pdf. Diakses pada 15 januari 2013 

tahun 2015 pengguna SLiMS sudah 

mencapai 1444 untuk Indonesia dan 14 

untuk Luar Negeri2

Namun software SLiMS ini tidak 

semua mencangkup kebutuhan 

perpustakaan dalam pengelolaannya. 

Sehingga perlu dikembangkan dan terus 

mengikuti perkembangan teknologi yang 

ada di perpustakaan dan sesuai dengan apa 

yang diinginkan perpustakaan. Dalam 

mengembangkannya, SLiMS memiliki 

komunitas dalam bentuk media sosial 

berupa facebook

. Perkembangan yang 

sangat pesat antara tahun 2014 dan 2015 

yang mana hampir 50% peningkatan 

jumlah pengguna SLiMS. 

3

Software SLiMS dalam 

penerapannya masih banyak kendala yang 

dialami untuk diimplementasikan di 

perpustakaan. Hal ini dapat terlihat dari 

grup facebook komunitas SLiMS yang 

mana banyak anggota yang kesulitan 

dalam custom software SLiMS. Namun 

banyak juga para anggota yang 

memberikan masukan mengenai menu – 

menu yang dapat ditambahkan dalam 

yang mana di dalam 

komunitas tersebut kita dapat sharing 

tentang kekurangan maupun fitur – fitur 

tambahan yang dapat menunjang kinerja 

perpustakaan. 

                                                             
2Data Pengguna SLiMS. 
http://forum.slims.web.id/viewtopic.php?f=34&t=
602&p=2616 
3https://www.facebook.com/groups/senayan.slim
s/?ref=bookmarks 

http://slims.web.id/download/docs/s7-cendana-doc-id-v.1.pdf�
http://slims.web.id/download/docs/s7-cendana-doc-id-v.1.pdf�
http://forum.slims.web.id/viewtopic.php?f=34&t=602&p=2616�
http://forum.slims.web.id/viewtopic.php?f=34&t=602&p=2616�
https://www.facebook.com/groups/senayan.slims/?ref=bookmarks�
https://www.facebook.com/groups/senayan.slims/?ref=bookmarks�


software tersebut.Sehingga dari sini 

software SLiMS semakin berkembang dan 

optimal bagi penggunanya.Dari fenomena 

tersebut peneliti ingin mengukur tingkat 

keefektifan software open source (SLiMS) 

dalam penerapan sistem informasi 

manajemen perpustakaan.Dari data diatas 

dapat diketahui bahwa SLiMS sudah 

digunakan oleh berbagai perpustakaan di 

Indonesia.Serta berbagai perkembangan 

yang telah dilakukakan oleh komunitas 

SLiMS guna memberikan kontribusinya. 

Pertanyaan Peneliti 

Setelah latar belakang 
dikemukakan maka untuk memperjelas 
arah tujuan penelitian ini penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana keefektifan 

penggunaansoftware open source 

(SLiMS) pada perpustakaan 

perguruan tinggi di Malang? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi 

dalam mengembangkan 

softwareopen source (SLiMS) 

dalam memenuhi kebutuhan 

perpustakaan perguruan tinggi? 

 

KERANGKA TEORI 

Efektifitas 

Mahmudi mendefinisikan 

efektifitas sebagai hubungan antara output 

dengan tujuan dimana semakin besar 

kontribusi output terhadap pencapaian 

tujuan, maka program atau kegiatan 

tersebutakan dikatakan semakin efektif4. 

Efektifitas dimaksudkan bahwa 

pengukuran yang dilakukan terhadap 

tingkat pencapaian tujuan aktivitas tertentu 

yang telah ditetapkan.Efektifitas 

mempunyai tiga terminologi yaitu 

program, operasi dan organisasi.Sistem 

informasi yang efektif adalah sistem 

informasi organisasi yang dapat 

memberikan berbagai jenis informasi yang 

dibutuhkan oleh para pengambil keputusan 

yang mempunyai tingkat tanggung jawab 

yang berlainan, pengendalian informasi, 

manajemen dan perencanaan 

strategis5

Efektivitas mengacu kepada 

hubungan antara hasil yang diharapkan 

dengan hasil yang sesungguhnya yang 

telah dicapai

.Penerapan efektifitas sistem 

informasi dapat disimpulkan sebagai 

tingkat keberhasilan yang telah dicapai 

pada sebuah sistem informasi. 

6

                                                             
4Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor 
Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN 
5 Stoner, James. (1994). Managing Information 
Technologi in the Internetworked Enterprise. New 
York : McGraw Hill 
6 Gedeian, A.G. (1991). Organization Theory and 
Design. University of Colorado, 
Denver. 

.Berdasarkan pengertian 

efektifitas yang dikemukakan oleh para 

ahli maka dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan atau program dapat berjalan 

sesuai dengan tujuan. Maka efektifitas 

menggambarkan seluruh siklus input, 

proses dan output yang mengacu pada 



hasil guna daripada suatu organisasi, 

program atau kegiatan dan menyatakan 

sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, 

dan waktu) yang telah tercapai. 

Ron Weber mengemukakan bahwa 

untuk mengukur efektifitas sistem 

informasi terdapat beberapa kriteria7

1. Evaluasi kualitas sistem (system 

quality) 

 

diantaranya sebagai berikut : 

Kemampuan karakteristik 

komponen software dan hardware 

atas sistem informasi bisa 

mempengaruhi pendapat pemakai 

atas berdaya gunanya dan 

kemudahan dalam pemakaian 

sistem.Secara garis besar, suatu 

sistem dikatakan berkualitas jika 

hardware dan software berfungsi 

secara efektif.Dalam implementasi 

sistem ditunjang oleh adanya 

hubungan hardware, software dan 

data.Independensi ini terkait 

dengan tiga alasan yaitu apakah 

sistem sudah diadaptasi lebih cepat 

untuk menghadapi masa depan, 

untuk lingkungan yang kompleks 

dan untuk memback up lingkungan. 

Kualitas sistem yang baik harus 

memenuhi elemen – elemen 

berikut ini :responsetime 

(onlinesystem), turnaroundtime 
                                                             
7Weber, Ron. (1999). Information Systems Control 
and Audit. New Jersey : Prentice Hall 

(batchsystem), reability (stability) 

of the system, ease of interaction 

with the system, usefulness of 

function provided by the system, 

ease of learning, quality of 

documentation and help facilities, 

dan ease of integration with other 

system 

2. Evaluasi kualitas informasi 

(information quality) 

Kualitas informasi yang 

dihasilkan oleh sistem informasi 

berefek pada kemudahan pemakai 

sitem.Jadi pada dasarnya evaluasi 

kualitas informasi menaksir 

sebarapa baik informasi dapat 

memudahkan pemakainya. Atribut 

– atribut kualitas informasi tersebut 

yaitu :authenticity, accuracy, 

completeness, uniqueness, 

timeliness, relevance, 

comprehensibility, precision, 

conciseness, dan informativeness. 

3. Evaluasi kegunaan sistem yang 

dirasakan (perceived usefulness) 

Evaluasi ini dilakukan guna 

mengetahui sebarapa penting 

kegunaan sistem dari sudut 

pandang pengguna.Sistem tersebut 

apakah dapat membantu dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. 

Berikut ini ukuran – ukuran yang 

digunakan dalam mengukur 

kegunaan sistem dari sudut 



pandang pengguna adalah : 

pengguna merasa sistem ini dapat 

membantu mereka dalam 

menyelesaikan tugas – tugas yang 

berkaitan dengan secara lebih 

cepat, pengguna merasa sistem 

informasi dapat meningkatkan 

prestasi kerja, pengguna merasakan 

bahwa sistem informasi membantu 

meningkatkan produktivitas, 

pengguna merasakan bahwa sistem 

informasi memberikan kemampuan 

untuk bekerja lebih efektif, 

pengguna merasakan bahwa sistem 

informasi memberikan mereka 

kemudahan untuk memahami tugas 

– tugas yang berkaitan dengan 

pekerjaan, dan pengguna 

merasakan bahwa sistem informasi 

berguna dalam pekerjaan.  

4. Evaluasi kemudahan penggunaan 

sistem yang dirasakan (perceived 

ease of use) 

Evaluasi ini dilakukan 

untuk mengetahui kemudahan yang 

diberikan sistem informasi dalam 

pengoperasian oleh pengguna. 

Ukuran – ukuran yang digunakan 

adalah sebagai berikut :pengguna 

merasa mudah dalam mempelajari 

pengoperasian system, pengguna 

merasakan kemudahan dalam 

memerintahkan atau membuat 

sistem informasi sesuai dengan 

keinginan, pengguna merasa dapat 

berinteraksi dengan sistem secara 

jelas dan mudah dipahami, 

pengguna merasa interaksi dengan 

sistem bersifat fleksibel, pengguna 

merasa dapat dengan cepat menjadi 

terampil dengan adanya system, 

pengguna merasa bahwa sistem 

informasi akan mudah digunakan. 

5. Evaluasi kemampuan 

menggunakan komputer (computer self-

efficacy) 

Komputer self-efficacy 

merefleksikan pandangan 

seseorang dalam kemampuannya 

menggunakan komputer dimasa 

mendatang dibandingkan dimasa 

lampau.Evaluasi ini dilakukan 

untuk mengetahui implementasi 

sistem informasi dapat membantu 

pengguna dalam menyelesaikan 

tugas dengan baik dan pengguna 

yakin dengan keputusan yang 

diambil dalam menyelesaikan 

tugasnya dengan menggunakan 

sistem informasi tersebut. 

6. Evaluasi penggunaan sistem 

informasi (information system use) 

Evaluasi ini secara garis 

besar mengukur mengenai kerelaan 

pengguna untuk mengopersaikan 

sistem. Biasanya dengan sistem 

yang dirasa mudah diaplikasikan 

dan membantu kinerja pengguna 



maka pengguna akan secara 

sukarela mengoperasikan sistem 

tanpa adanya paksaan dari pihak 

manajemen. Evaluasi ini dilakukan 

untuk melihat bagaimana sistem 

tersebut digunakan. Ukuran – 

ukuran yang digunakan adalah 

sebagai berikut :voluntary versus 

involuntary use, amount and 

frequency of use, nature of use, dan 

source of use sistem. 

7. Evaluasi dampak individu 

(individual impact) 

Sistem informasi mampu 

meningkatkan kemampuan 

pengguna dalam menyelesaikan 

tugasnya sehingga ada 

kemungkinan sistem tersebut dapat 

juga meningkatkan kualitas 

kehidupan bekerja pengguna dan 

bahkan sebaliknya. Dua indikator 

yang seharusnya diperhatikan 

diantaranya : 

a. Dampak terhadap 

penyelesaian pekerjaan 

yaitu sebuah sistem 

informasi yang efektif akan 

dapat mengembangkan 

kemampuan kerja pengguna 

dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. 

b. Dampak kualitas kehidupan 

bekerja yaitu adanya 

korelasi antara kualitas 

kehidupan bekerja dengan 

kesehatan.  

8. Evaluasi kepuasan sistem informasi 

(information systems satisfaction) 

Kepuasan sistem informasi 

terkait erat dengan kesuksesan 

sistem informasi.Jika pemakai 

merasa cocok dengan sistem, 

mereka tentu semakin termotivasi 

untuk menggunakan sistem. 

Ukuran – ukuran kepuasan sistem 

informasi adalah : hubungan staf 

dengan sistem informasi, 

pemrosesan permohonan 

perubahan system, ketepatan waktu 

dari informasi, tingkat pelatihan 

sistem informasi yang disediakan 

bagi pengguna, output yang 

relevan, jumlah output, kualitas 

dokumentasi yang disediakan, 

ketergantungan dari sistem 

informasi. 

9. Evaluasi dampak terhadap 

organisasi (organizational impact) 

Menurut Weber (1999:908), 

dampak yang potensial dari sebuah 

sistem informasi bagi sebuah 

organisasi dapat diukur dengan : 

a. Perspektif dampak sistem 

terhadap keseluruhan 

efektifitas organisasi yaitu 

sistem informasi yang 

efektif akan berpengaruh 

pada efektifitas organisasi 



secara menyeluruh. 

Biasanya suatu sistem yang 

memiliki kualitas bagus 

bertujuan utama untuk 

meningkatkan efektifitas 

kerja dari suatu organisasi. 

Tujuan dari sistem 

informasi dengan tujuan 

organisasi dalam 

melakukan tugasnya pada 

dasarnya saling berkaitan. 

b. Perspektif dampak sistem 

terhadap efektifitas 

ekonomis merupakan 

sistem informasi 

memberikan kontribusi 

terhadap profitabilitas 

organisasi, bukan mengukur 

cost and benefit adanya 

sistem informasi. 

Peneliti akan menggunakan 

model Weber Ron dalam 

mengukur tingkat efektifitas 

penggunaan software open source 

(SLiMS) pada perpustakaan 

perguruan tinggi di Malang 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif dengan tipe deskriptif.Tipe 

deskriptif ini dipilih peneliti karena untuk 

menggambarkan efektifitas SLiMS 

padaperpustakaan perguruan tinggi di 

Malang tanpa melakukan hipotetis. 

Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini yaitu purposive 

sampling.Purposive sampling  adalah 

suatu teknik penetapan sampe dengan 

cara memilih sampel diantara populasi 

sesuai dengan yang dikehendaki 

peneliti (tujuan/masalah dalam 

penelitian)8

1. Perpustakaan perguruan tinggi 

yang menggunakan software 

SLiMS di Malang. 

. 

Kriteria sampel yang ditetapkan 

dalam penelitian ini yaitu : 

2. Perpustakaan perguruan tinggi 

yang sudah mengembangkan 

SLiMS. 

3. Semua pustakawan yang 

menggunakan SLiMS  

Jadi dalam penelitian ini sampel 

yang digunakan adalah perpustakaan 

perguruan tinggi di Malang meliputi 

Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang, Politeknik 

Negeri Malang, Universitas Merdeka, 

dan Institut Teknologi Nasional 

Malang. 

 

 
                                                             
8Nursalam.(2008). Konsep dan Penerapan 

Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan.Jakarta : 

Salemba Medika. 
 



ANALISIS TEMUAN DATA 

Evaluasi Kualitas Sistem (System 

Quality) 

Hasil analisis data tentang evaluasi 

kualitas sistem (system quality) terkait 

pada indikator atau definisi operasional 

pada bab 1 berdasarkan teori efektifitas 

Weber yakni : (1) Kelengkapan fitur yang 

disediakan SLiMS, (2) Kecepatan respon 

SLiMS dalam menjalankan perintah, (3) 

Kestabilan SLiMS, (4) Pemenuhan sistem 

sesuai dengan kebutuhan telah sesuai 

dengan harapan yang diingkan peneliti.  

Berdasarkan dari data pada bab 

sebelumnya dapat diketahui yaitu tentang 

fitur yang ada pada SLiMS bahwa 

sabagian besar responden merasa terbantu 

dengan fitur – fitur yang disedikan oleh 

SLiMS. Fitur tersebut dapat memudahkan 

pekerjaan pustakawan dalam mengelola 

perpustakaan secara otomasi. Responden 

yang menyatakan setuju bahwa fitur yang 

ada pada SLiMS membantu pekerjaan 

sejumlah 91.3% atau setara dengan 42 

responden dari jumlah keseluruahan 

responden sebanyak 46. Fitur SLiMS 

sangat efektif dapat membantu pekerjaan 

pustakawan pada perpustakaan perguruan 

tinggi di Malang. 

SLiMS menyediakan berbagai fitur 

untuk memudahkan pengguna atau 

pustakawan dalam memanajemen 

perpustakaan. Fitur – fitur tersebut 

diantaranya OPAC, bibliografi, sirkulasi, 

keanggotaan, inventaris, pelaporan, 

kendali terbitan berseri. Semua fitur 

tersebut telah banyak digunakan oleh 

pustakawan di perpustakaan UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang, perpustakaan 

Institut Teknologi Nasional Malang, 

perpustakaan Universitas Merdeka Malang 

dan perpustakaan Politeknik Negeri 

Malang. Responden kebanyakan telah 

menggunakan semua fitur yang telah 

tersedia pada SLiMS. Fitur tersebut 

digunakan sesuai dengan jobdesk 

pustakawan tersebut sehingga tidak semua 

pustakawan menjalankan fitur yang ada di 

SLiMS.Namun secara keseluruhan fitur 

yang ada di SLiMS sudah dimanfaatkan 

dalam mengelola perpustakaan. 

Software SLiMS telah banyak 

mengalami upgrade hingga beberapa versi 

untuk keperluan mengakomodasi 

kebutuhan perpustakaan yang semakin 

kompleks. Sehingga dalam menjalankan 

tugasnya fitur yang ada pada SLiMS 

jarang mengalami error atau gangungan 

sistem.Hal ini dapat dilihat pada tabel III.2 

bahwa sebanyak 27 responden mengatakan 

tidak pernah terjadi error pada fitur SLiMS 

yang dijalankannya. Namun tidak menutup 

kemungkinan terjadi error pada fitur 

SLiMS seperti 19 responden yang pernah 

mengalaminya. Gangguna pada fitur 

SLiMS dapat dipengaruhi berbagai macam 

faktor baik pada softwareSLiMS yang 



belum di update hingga pada kesalahan 

pada manusianya. 

Software SLiMS dalam 

menjalankan tugasnya mampu merespon 

dengan cepat. Dalam penelitian ini tebukti 

bahwa kinerja SLiMS memiliki kualitas 

sistem yang bagus karena mampu 

merespon dengan cepat setiap 

pekerjaan.Selain itu SLiMS menurut 

responden mampu berjalan dengan stabil 

dalam setiap pekerjaannya. 

Menurut sebagian besar responden 

berpendapat bahwa SLiMS mampu 

memenuhi segala kebutuhan dalam 

mengelola perpustakaan di perguruan 

tinggi.Data tersebut dapat dilihat pada 

tabel III.2 yang mana sebagian besar 

responden merasa SLiMS mampu 

memenuhi segala kebutuhan dalam 

mengelola perpustakaan.Selain itu data 

menunjukkan bahwa mayoritas responden 

tidak setuju jika SLiMS sering 

mengalamai error. 

SLiMS sebagai software open 

source mampu diintegrasikan dengan 

software lain dengan sedikit mengubah 

coding agar mampu berkolaborasi dengan 

software lainnya. Namun tidak semua 

software compatible berjalan beriringan 

dengan SLiMS. Data pada tabel III.2 

menunjukkan bahwa tidak semua 

perpustakaan mampu mengintegrasikan 

SLiMS dengan software lainnya. 

Evaluasi Kualitas Informasi 

(Information Quality) 

Analisis data terkait dengan 

kualitas informasi menurut definisi 

operasional meliputi : (1) informasi yang 

dihasilkan sesuai dengan kebutuhan, (2) 

kelengkapan informasi yang dihasilkan, 

(3) otoritas informasi yang dihasilkan, (4) 

ketepatan waktu informasi yang 

dihasilkan. Temuan data yang diperoleh 

peneliti sesuai dengan apa yang 

diharapkan dalam penelitian tersebut. 

Software SLiMS menurut 

responden mampu menyediakan informasi 

yang dibutuhkan secara lengkap sehingga 

kualitas informasi yang ada pada SLiMS 

sudah cukup memadai. Selain lengkap, 

informasi yang ada pada SLiMS sangat 

mudah dipahami atau dimengerti oleh 

penggunanya sehingga tidak 

membutuhkan waktu yang lama dalam 

memahami isi informasi dari SLiMS. 

Terbukti pada tabel III.3 semua responden 

setuju apabila informasi yang dihasilkan 

SLiMS mudah diterima atau dimengerti 

oleh responden. 

SLiMS merupakan software open 

source yang mana informasi yang 

dihasilkan bersifat umum sehingga pihak 

perpustakaan dapat memodifikasi sesuai 

dengan kebutuhan perpustakaan. Dalam 

hal ini masih ada beberapa informasi yang 

belum terfasilitasi oleh SLiMS sehingga 

perpustakaan diharapkan mampu 



mengembangkan SLiMS sesuai dengan 

kebutuhan perpustakaan.Namun secara 

keseluruahan informasi yang ada di 

SLiMS sudah mewakili semua informasi 

yang dibutuhkan oleh perpustakaan secara 

umum. 

Software SLiMS dalam 

memberikan informasi mempunyai 

keakuratan informasi yang dihasilkan. 

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 

responden setuju jika SLiMS mempunyai 

keakuratan informasi.Selain itu SLiMS 

mempunyai otoritas informasi yang mana 

informasi yang dihasilkan dapat terjamin 

keasilannya. Informasi pada SLiMS tidak 

dapat terjadi duplikasi data karena SLiMS 

mempunyai premier key yang mana data 

tidak boleh sama antara satu sama lain 

sehingga pada software SLiMS tidak 

terjadi duplikasi data. Informasi yang 

dihasilkan SLiMS dapat disedikan secara 

cepat dan tepat pada waktu saat itu juga. 

Evaluasi Kegunaan Sistem (Perceived 

Usefulness) 

 Temuan data dari bab 3 terkait 

tentang kegunaan sistem dapat dianalisis 

sesuai dengan definisi operasional meliputi 

: (1) SLiMS berguna dalam pekerjaan, (2) 

SLiMS dapat membantu menyelesaikan 

tugas dengan cepat, (3) SLiMS dapat 

meningkatkan prestasi kerja. Hasil 

kuesioner memberikan keterangan sesuai 

dengan apa yang diharapkan peneliti. 

 Berdasarkan pertanyaan pertama 

bahwa keberadaan SLiMS bagi responden 

mampu membantu pekerjaannya dalam 

mengelola perpustakaan dengan 

mudah.Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

kuesioner bahwa dari 46 responden semua 

setuju jika SLiMS dapat membantu dan 

berguna dalam pekerjaan.Sehingga setiap 

melakukan pekerjaan menggunakan 

SLiMS karena mendukung pekerjaannya 

untuk mengelola perpustakaan. 

 SLiMS terbukti dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan 

mudah karena SLiMS memberikan 

kemudahan dalam mengelola 

perpustakaan. Semua kegiatan 

perpustakaan dapat dimanajemen dengan 

menggunakan SLiMS. Adanya SLiMS 

dapat meningkakan prestasi kerja karena 

waktu yang dibutuhkan dalam 

menyelesaikan tugas – tugas semakin 

cepat sehingga dapat produktivitas 

semakin meningkat. 

Evaluasi Kemudahan Sistem (Perceived 

Ease Of Use)  

 Hasil analisis data tentang evaluasi 

kemudahan sistem (perceived ease of use) 

terkait pada indikator atau definisi 

operasional pada bab 1 berdasarkan teori 

efektifitas Weber yakni SLiMS mudah 

dalam mempelajarinya dan SLiMS mudah 

dalam pengoperasiannya. 

 SLiMS sebagai software open 

source memudahkan bagi pengguna untuk 



memodifikasi software sesuai dengan 

kebutuhan perpustakaan. Secara umum 

dalam mempelajari SLiMS tidak 

membutuhkan waktu yang lama karena 

semua informasi yang ada dalam SLiMS 

sudah jelas dan dapat dimengerti secara 

umum bagi pustakawan yang mempunyai 

latar belakang pendidikan 

perpustakaan.Namun ada juga responden 

yang membutuhkan waktu yang lama 

dalam mempelajari SLiMS dikarenakan 

responden tersebut tidak mempunyai latar 

belakang pendidikan perpustakaan. 

 Pengoperasian SLiMS dapat 

dikatakan mudah dari hasil kuesioner 

bahwa responden lebih dominan 

mengatakan bahwa pengoperasian SLiMS 

tidak mengalami kesulitan.Software yang 

bagus memang dalam pengoperasiannya 

harus user friendly karena tidak membuat 

bingung penggunanya dan software 

tersebut dapat membantu pekerjaan 

pengguna tanpa adanya kesulitan dalam 

pengoperasiannya. 

Evaluasi Kemampuan Menggunakan 

Komputer (ComputerSelf-

Efficacy) 

Terkait dengan teori efektifitas 

Weber mengenai evaluasi kemampuan 

menggunakan komputer dapat digunakan 

untuk menganalisis hasil temuan data 

dengan mengarah pada definisi 

operasional yaitu ketrampilan pengguna 

SLiMS dalam mengoperasikan komputer 

dan pengguna dapat merasa ahli dalam 

menggunakan SLiMS. 

Penggunaan software SLiMS harus 

didukung dengan kemampuan 

menggunakan komputer agar dalam 

penggunaan SLiMS dapat berjalan secara 

maksimal. Ketrampilan menggunakan 

komputer berpengarauh dengan seberapa 

terampil menggunakan SLiMS. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 

responden setuju bahwa ketrampilan 

komputer mendukung pengoperasian 

SLiMS. Karena jika tidak mampu 

mengoperasikan komputer dengan baik 

maka secara otomatis akan kesulitan 

menggunakan SLiMS. 

Pengguna SLiMS yang sudah ahli 

menggunakan komputer dan memiliki latar 

belakang pendidikan perpustakaan mereka 

akan yakin bahwa dapat mengoperasikan 

SLiMS dengan benar. Hal tersebut 

didukung responden sebanyak 36 orang 

dari total responden 46 orang. Pengguna 

yang ahli menggunakan komputer maka 

akan lebih cepat terampil menggunakan 

SLiMS. 

Evaluasi Penggunaan Sistem Informasi 

(Information System Use)  

Hasil kuesioner pada bab 3 

mengenai penggunaan sistem informasi 

terkait dengan teori Weber maka dapat 

dianalisis berdasarkan definisi operasional 

yang meliputi intensitas penggunaan 

SLiMS oleh pengguna dan sejauh mana 



SLiMS digunakan. Hasil dari kuesioner 

dapat dikaitkan dengan teori Weber 

tentang efektifitas sistem informasi yaitu 

dengan mengevaluasi penggunaan sistem 

informasi. 

Setiap hari pustakawan 

menggunakan SLiMS untuk mengerjakan 

tugas – tugasnya sebagai pustakawan yang 

perpustakaannya menggunakan SLiMS 

untuk sistem informasi manajemen.Pada 

software SLiMS semua fitur sudah 

mencakup semua kegiatan yang ada 

diperpustakaan secara umum.Mulai dari 

pengolahan, keanggotaan, sirkulasi 

pelaporan dan pencarian bahan pustaka. 

Maka dari itu setiap hari pustakawan pasti 

akan berhubungan dengan SLiMS karena 

untuk menunjang kinerjanya. 

Evaluasi Dampak Individu (Individual 

Impact) 

Hasil analisis data tentang evaluasi 

dampak individu (individual impact) 

terkait pada indikator atau definisi 

operasional pada bab 1 berdasarkan teori 

efektifitas Weber yakni SLiMS dapat 

mengembangkan kemampuan kerja dan 

SLiMS dapat meningkatkan kualitas 

bekerja. 

Dampak dari penggunaan SLiMS 

bagi individu yaitu individu tersebut 

mampu mengambil keputusan dengan 

cepat dan tepat.Selain itu dengan adanya 

SLiMS pekerjaan menjadi lebih cepat 

selesai sehingga dapat meningkatkan 

kualitas kerja untuk mengerjakan 

pekerjaan lainnya.SLiMS juga dapat 

membantu pekerjaan menjadi selesai tepat 

pada waktunya. SLiMS juga dapat 

membuat nyaman penggunanya dalam 

bekerja karena dengan satu sistem 

pustakawan dapat melakukan semua tugas 

perpustakaan dengan cepat dan mudah. 

Kemudahan yang diberikan SLiMS dapat 

meningkatkan kualitas kerja menjadi 

maksimal dan pekerjaan selesai tepat 

waktu. 

Evaluasi Kepuasan Sistem Informasi 

(Information SystemsSatisfaction) 

Analisis data terkait dengan 

kepuasan sistem informasi yang mengacu 

pada teori Weber tentang efektifitas sistem 

informasi manajemen yang mana definisi 

operasional yang menghasilkan pertanyaan 

kuesioner meliputi :output yang 

dihasilkan, kualitas dokumen yang 

dihasilkan dan ketergantungan penggunaan 

SLiMS. 

Output yang dihasilkan SLiMS 

sesuai apa yang telah ada berupa informasi 

laporan yang biasanya dibutuhkan dalam 

perpustakaan. Output yang dihasilkan 

SLiMS secara keseluruhan bersifat umum. 

Secara keseluruhan output yang dihasilkan 

SLiMS sudah memenuhi kebutuhan 

namun ada beberapa detail atau informasi 

tambahan yang perlu di tambahkan sesuai 

dengan kebutuhan perpustakaan. 

Mayoritas responden setuju output yang 



dihasilkan SLiMS sudah sesuai. Output 

yang dihasilkan SLiMS dapat berupa 

dokumen yang berisi informasi buku yang 

ada diperpustakaan. 

Pustakawan merupakan pengelola 

informasi yang mana tidak hanya bahan 

pustaka berupa cetak saja yang dikelola 

melainkan bahan pustaka digital juga 

dikelolanya.Keberadaan SLiMS sangat 

membantu pekerjaan pustakawan karena 

dengan adanya SLiMS pustakawan 

mampu mengelola perpustakaan dengan 

mudah.Hal tersebut terbukti bahwa 

mayoritas responden setuju jika SLiMS 

dapat membatu pekerjaan pustakawan. 

Dan pustakawan yang menggunakan 

SLiMS merasa puas karena dimudahkan 

dalam mengelola perpustakaan dengan 

menggunakan SLiMS. 

Evaluasi Dampak Organisasi 

(Organizational Impact) 

Hasil analisis data tentang evaluasi 

dampak organisasi (organizational 

impact)terkait pada indikator atau definisi 

operasional pada bab 1 berdasarkan teori 

efektifitas Weber yakni dampak SLiMS 

terhadap keseluruhan efektifitas organisasi 

dan dampak SLiMS terhadap efektifitas 

ekonomi organisasi. 

Keberadaan SLiMS mampu 

meringankan beban kerja pustakawan 

sehingga mereka lebih cepat dalam 

melakukan pekerjaan dan selesai tepat 

waktu. Pustakawan mampu mengerjakan 

pekerjaan lebih banyak daripada 

menggunakan cara manual dan ini akan 

berdampak pada kemajuan organisasi atau 

perpustakaan karena pustakawan semakin 

produktif. Responden mayoritas setuju jika 

keberadaan SLiMS menjadikan 

perpustakaan semakin lebih baik. 

Selain itu dengan adanya SLiMS 

yang gratis dapat menekan biaya 

pengadaan software perpustakaan untuk 

memanajemen semua kegiatan 

perpustakaan. Namun bukan berarti biaya 

yang dikeluarkan perpustakaan menurun 

melainkan digunakan untuk operasional 

lain misalnya pendambahan fitur atau 

untuk pengembangan SLiMS. 

Kendala Pengembangan SLiMS dalam 

Memenuhi 

kebutuhanPerpustakaan 

SLiMS sebagai software open 

source memiliki berbagai fitur yang 

bersifat umum dan terkadang tidak semua 

kebutuhan perpustakaan dapat terpenuhi. 

Oleh sebab itu pengembangan SLiMS 

perlu dilakukan disetiap perpustakaan 

guna memenuhi segala kebutuhan 

perpustakaan.Dalam mengembangkan 

SLiMS ternyata tidak mudah. Menurut 

hasil wawancara pada bab sebelumnya 

dapat diketahui bebagai kendala dalam 

mengembangkan SLiMS diantaranya tidak 

adanya kemampuan dalam pemrograman, 

tidak semua plugin yang disedikan 

komunitas dapat dipasang secara 



bersamaan dan tidak mengertinya bahasa 

PHP yang ada dalam SLiMS. Sehingga 

memerlukan waktu yang lama untuk 

mewujudkan penambahan fitur yang 

diinginkan. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa terhadap 

data yang diperoleh pada bab-bab 

sebelumnya, mengenai penelitian 

efektifitas penggunaan software open 

source (slims) pada perpustakaan 

perguruan tinggi di Malang. Maka peneliti 

menyimpulkan beberapa hasil temuan 

yang disesuaikan dengan pernyataan 

penelitian yang telah diajukan kepada 

responden sebagai berikut: 

1. SLiMS memiliki kualitas 

sistem yang baik dan cukup 

memadai menurut pustakawan 

yang menggunakannya. SLiMS 

dinilai memiliki kinerja yang 

cukup stabil sebagai sistem 

informasi manajemen 

perpustakaan dan guna 

mendukung kinerja 

pustakawan. Fitur yang dimiliki 

SLiMS dapat berfungsi dengan 

baik dan jarang terjadi 

gangguan pada fitur tersebut. 

SLiMS juga mampu 

diintegrasikan dengan aplikasi 

lain seperti eddc, sms 

gatewaydan loker 

perpustakaan. Sehingga 

pekerjaan menjadi lebih efektif 

dan efisien. 

2. Kualitas informasi yang 

dimiliki SLiMS dinilai 

memiliki kualitas yang baik 

dalam menampilkan informasi 

yang dibutuhkan penggunanya. 

Selain itu kualitas informasi 

yang dihasilkan SLiMS mudah 

dimengerti oleh setiap 

pengguna karena informasi 

yang dihasilkan ringkas dan 

jelas. SLiMS mampu 

memberikan kualitas informasi 

secara akurat dan tepat waktu. 

3. SLiMS memiliki tingga 

kegunaan yang sangat tinggi 

karena setiap pekerjaan 

pustakawan pasti berhungan 

dengan SLiMS dalam 

mengelola perpustakaan. 

Semua kebutuhan dalam 

mengelola perpustakaan sudah 

disediakan pada software 

SLiMS. Dengan adanya SLiMS 

pekerjaan menjadi semakin 

cepat terselesaikan dan secara 

otomatis meningkatkan prestasi 

kerja penggunanya. 

4. SLiMS memberikan 

kemudahan dalam 

mempelajarinya karena SLiMS 



mengutamakan kemudahan 

dalam penggunaan. Sehingga 

dalam mengoperasikannya 

tidak membutuhkan waktu 

yang lama untuk belajar 

5. Kemampuan dalam 

menjalankan komputer dapat 

mendukung kelancaran dalam 

mengoperasikan SLiMS. 

Karena keahlian komputer 

dapat berdampak pada 

kelancaran dalam 

mengoperasikan SLiMS 

sehingga pengguna bisa yakin 

menggunakan SLiMS dengan 

baik dan benar. Tanpa adanya 

kemampuan komputer maka 

akan menghambat kinerja 

penggunanya dan menjadi tidak 

maksimal. 

6. Diukur dari penggunaan system 

informasi, SLiMS sudah 

digunakan sesuai dengan 

fungsinya oleh pengguna yaitu 

SLiMS diguanakn untuk 

mengelola bahan pustaka di 

perpustakaan. Pustakawan tidak 

bisa terlepas dari SLiMS dalam 

mengerjakan tugas – tugas 

yang menjadi tanggung 

jawabnya di perpustakaan. 

7. Pengaruh penggunaan SLiMS 

terhadap pustakawan yaitu pada 

tingkat kepuasan yang 

dirasakan dan mampu 

meningkatkan kualitas kerja. 

Selain itu SLiMS berdampak 

pada rasa nyaman penggunanya 

waktu bekerja karena dengan 

menggunakan SLiMS 

pengguna dapat mengelola 

perpustakaan dengan mudah. 

8. SLiMS memberikan kepuasan 

dalam memberikan informasi 

yang mana SLiMS mampu 

menghasilkan informasi sesuai 

dengan kebutuhan. Dalam 

bekerja SLiMS mampu 

membantu pekerjaan secara 

maksimal dan memberikan 

kepausan karena dengan 

SLiMS pekerjaan menjadi 

semakin ringan. 

9. SLiMS memberikan dampak 

yang baik terhadap 

perpustakaan karena dengan 

adanya SLiMS perpustakaan 

bisa semakin berkembang dan 

dapat memberikan pelayanan 

yang maksimal terhadap 

pemustaka. 

10. Pengembangan SLiMS 

memang tidak mudah karena 

seorang pustakawan tidak 

mempunyai dasar 

pemrograman sehingga 

pustakawan perlu belajar 

tentang pemrograman agar 



dapat mengembangkan SLiMS 

sesau dengan kebutuhan. 

Saran  

Berdasarkan hasil temuan data dari 

penelitian yang dilakukan di lapangan, 

peneliti dapat memberikan beberapa saran 

kepada berbagai pihak perpustakaan 

perguruan tinggi, para akademisi, serta 

pengamat perpustakaan untuk dapat 

mengambil manfaat dari hasil penelitian 

ini. Adapun saran yang diajukan antara 

lain sebagai berikut: 

1. SLiMS yang bersifat open 

source yang mana semua menu 

yang ada diaplikasi semua 

bersifat umum. Oleh sebab itu 

perpustakaan perlu 

mengembangkan SLiMS sesuai 

dengan kebutuhan supaya 

SLiMS yang ada di setiap 

perpustakaan mempunyai ciri 

khas sendiri.  

2. Sebaiknya pihak perpustakaan 

mengadakan pelatihan dalam 

menggunakan SLiMS sehingga 

semua staf perpustakaan yang 

bukan latar belakang 

perpustakaan bisa meggunakan 

SLiMS secara baik dan benar. 

3. Melihat dari kendala yang 

dimiliki pustakawan dalam 

mengembangkan SLiMS, 

hendaknya pustakwan belajar 

atau mengadakan diskusi 

tentang pemrograman dan 

bahasa pemrograman kepada 

ahlinya agar oihak teknologi 

informasi mampu 

mengembangkan SLiMS sesuai 

dengan kebutuhan 

perpustakaan. 
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