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Abstract
The purpose of this study is to determine the perception of users about the automation system
applied to the Center of Library UIN Raden Fatah Palembang. This research is a descriptive research
with qualitative approach that is using facts in the field to give description about the problems
discussed in the research and developed based on existing theory. The use of descriptive is done by
looking for data, interviews and then make observations. This research is used to examine the
natural object condition, and the researcher is as the key instrument, the data collection technique
is done in combination, the data analysis is inductive / qualitative, so the result of qualitative
research emphasizes the meaning of the generalization. Based on the results of data analysis shows
that the perception of the authors about the application of automation in the Center of Library UIN
Raden Fatah Palembang in general states very useful and need to implement this system because it
can facilitate the library in finding information in the library. But besides there are advantages,
there are also some things must be addressed in the opinion of the users, including things that are
very conspicuous from the various opinions of the users complaints of non-match the placement of
the collection on the shelf with the listed in the facility OPAC (Online Public Access Catalog) as a
tool to easy looking for a collection in library.
Keywords: Library, Otomation Implementation,  Perception,

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pemustaka  tentang sistem otomasi yang
diterapkan pada Pusat Perpustakaan UIN raden Fatah Palembang. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menggunakan fakta yang ada di lapangan
untuk memberi gambaran tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian serta dikembangkan
berdasarkan teori yang ada. Penggunaan deskriftif ini dilakukan dengan mencari data, wawancara
kemudian melakukan observasi atau pengamatan. Penelitian ini digunakan untuk meneliti pada
kondisi obyek yang alamiah, dan peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan
data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, sehingga hasil penelitian
kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Berdasarkan hasil analisis data
menunjukkan bahwa persepsi pemustaka tentang penerapan otomasi di Pusat Perpustakaan UIN
Raden Fatah Palembang pada umumnya menyatakan sangat berguna dan perlu menerapkan sistem
ini karena dapat mempermudah pemustaka dalam mencari informasi yang ada di perpustakaan.
Namun disamping ada kelebihan, juga terdapat beberapa hal harus dibenahi menurut pendapat
para pemustaka, diantaranya hal yang sangat mencolok dari berbagai pendapat para pemustaka
yaitu keluhan atas ketidak sesuaian penempatan koleksi di rak dengan yang tertera di fasilitas
OPAC (Online Public Access Catalog) sebagai sarana mempermudah dalam penelusuran koleksi
perpustakaan.
Kata Kunci: Penerapan Otomasi, Perpustakaan, Persepsi.

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Trend kemajuan zaman telah merubah pola pikir
dan paradigma dunia perpustakaan dan
kepustakawanan, tak terkecuali di Indonesia.

Perpustakaan mengalami perkembangan dalam
pelaksanaan kegiatannya, sekarang perpustakaan
banyak menerapkan teknologi informasi di berbagai
bidang kegiatan di perpustakaan. Hal ini dipengaruhi
oleh perkembangan teknologi informasi yang
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semakin canggih dan pesat, sehingga citra
perpustakaan pun semakin membaik. Perpustakaan
sebagaimana yang ada dan berkembang sekarang
telah dipergunakan sebagai salah satu pusat
informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian,
rekreasi, pelestarian khazanah budaya bangsa, serta
memberikan berbagai layanan jasa lainnya.

Salah satu jenis perpustakaan adalah
Perpustakaan Perguruan Tinggi. Perpustakaan
Perguruan Tinggi dianggap sebagai jantungnya
Universitas sehingga keberadaan perpustakaan
sangat penting untuk mendukung proses belajar
mengajar di Perguruan Tinggi. Maka dari itu,
kegiatan yang dihimpun dalam perpustakaan bukan
hanya melayani, mengumpulkan, mengolah,
menyimpan, bahan pustaka melainkan bekerja sama
dengan Perguruan Tinggi untuk membantu
terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi
(pendidikan & pengajaran, penelitian, dan
pengabdian masyarakat). Untuk dapat mewujudkan
Tridharma Perguruan Tinggi, perpustakaan
hendaknya menyediakan informasi yang sesuai
dengan kebutuhan informasi pemustakanya
(Rismayeti, 2013).

Pentingnya penerapan teknologi informasi di
Perpustakaan mendapat penekanan dalam regulasi
yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR
yaitu Undang-undang dan Peraturan Pemerintan.
Regulasi tersebut tentunya menjadi paying hokum
bagi perpustakaan untuk melaksanakan kegiatannya
sesuai dengan standar yang ada. Salah satunya
terdapat dalam Undang-undang No. 43 Tahun 2007
tentang perpustakaan khususnya pasal 12 yang
mengamanatkan bahwa “koleksi perpustakaan
diseleksi, diolah,disimpan, dilayankan, dan
dikembangkan sesuai dengan kepentingan
pemustaka dengan memperhatikan
perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi.”

Penerapan teknologi di perpustakaan
merupakan wujud dari suatu perubahan layanan.
Perubahan ini yang mendorong perpustakaan untuk
melakukan modernisasi pelayanan dan penerapan
TI dalam aktivitas kesehariannya. Tuntutan
perubahan yang semakin besar ini semakin menjadi
tantangan bagi perpustakaan untuk berbenah dan
selalu inovatif untuk dapat memberikan layanan
yang terbaik melalui fasilitas TI, salah satu
penerapan teknologi informasi dalam perpustakaan
adalah pemasaran jasa informasi dengan
Information Communication Technology (ICT).

Paradigma baru dalam pengelolaan
perpustakaan telah beralih dari sistem manual ke

otomasi atau komputerisasi. Fasiitas perpustakaan
turut berkembang, koleksi yang berbentuk tekstual
beralih ke bentuk elektronik, dengan kemajuan
teknologi akses informasi menjadi semakin cepat
dan dipermudah tanpa dibatasi oleh ruang dan
waktu. Otomasi perpustakaan sudah dikenal sejak
tahun 1970-an, dan aplikasi pertamanya digunakan
pada fungsi sirkulasi. Kemajuan otomasi
perpustakaan berikutnya tercipta melalui penemuan
sistem katalog OPAC (Online Public Access
Catalog). Yang terhubung dengan mekanise
sirkulasi.

Berkat penemuan ini para pemakai perustakaan
dapat mencari koleksi bahan pustaka dengan lebih
mudah dan cepat dibandingkan kalau memakai kartu
katalog secara manual. Pada akhir dasawarsa 1980-
an, banyak perpustakaan mengadopsi otomatisasi
dengan sistem terpadu yang mencakup fungsi-fungsi
sirkulasi, OPAC, dan katalogisasi. Sekarang
otomatisasi perpustakaan sudah mngakomodasi
semua fungsi perpustakaan, misalnya pengadaan
koleksi, akses publik, dan pelaporan. Namun fungsi
utama otomatisasi perpustakaan adalah akses
publik, katalogisasi dan sirkulasi.

Kehadiran teknologi informasi sangat dirasakan
oleh lingkungan organisasi yang bergerak dibidang
jasa dan informasi. Di lingkungan perpustakaan
kehadiran teknologi informasi mempunyai peran
yang sangat besar dalam pemberian layanan yang
efektif kepada pemustaka. Penerapan teknologi
informasi terutama komputer untuk keperluan
perpustakaan dikenal dengan istilah otomasi
perpustakaan. Otomasi perpustakaan mencakup
bidang pengadaan, sirkulasi, pengatalogan, temu
kembali informasi, kesiagaan informasi serta
keperluan administratif perpustakaan (Basuki, 1994,
p. 97).

Menurut Lasa HS (HS, 1998, p. 76), otomasi
perpustakaan atau library automation adalah
penggunaan mesin, komputer dan peralatan
elektronik lain untuk memperlancar tugas-tugas
perpustakaan. Penerapan otomasi di perpustakaan
sebenarnya bertujuan untuk mempermudah,
mempercepat, dan memaksimalkan kerja
diperpustakaan. Ada beberapa jenis-jenis program
otomasi diperpustakaan, seperti Winisis, Athenaeum,
Slims, dan lain-lain. Terkadang kalangan masyarakat
umum atau mungkin sebagian kecil akademisi
memiliki persepsi yang salah terhadap otomasi
perpustakaan. Mereka mengintepretasikan bahwa
antara otomasi perpustakaan dengan perpustakaan
digital itu sama, padahal sesungguhnya antara
keduanya tersebut berbeda meskipun dari segi
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teknologi yang dipergunakan relatif sama.
Berdasarkan pemaparan diatas dapat

disimpulkan bahwa otomasi perpustakaan
merupakan penggantian tenaga manusia dangan
tenaga mesin (melalui bantuan TI) yang pengerjaan
dan pengaturannya secara otomatis sehingga sedikit
memerlukan pengawasan manusia. Ciri khas dari
sistem otomasi perpustakaan adalah pada inti
kegiatan yang didukungnya, yakni : penyelenggaraan
pelayanan kepada pengguna perpustakaan seefesien
dan seefektif mungkin dengan bantuan komputer
(Mulyadi, Pengelolaan Otomasi Perpustakaan
Berbasis SLiMS, 2016, pp. 7-36).

Banyak penelitian yang telah dilakukan
berkaitan dengan penerapan otomasi di
perpustakaan. Dinataranya Gagas Prakoso dalam
penelitiannya menyimpulkan bahwa Ada pengaruh
Otomasi Perpustakaan (X) terhadap Kualitas
Layanan (Z) yang signifikan. Dan juga ada
pengaruh Kualitas Layanan (Z) terhadap Kinerja
(Y) yang signifikan. Ada pengaruh Otomasi
Perpustakaan (X) terhadap Kinerja (Y) yang
signifikan (Prakoso, 2017). Selanjutnya Sukarman
dalam penelitiannya menjelaskan bahwa persepsi
pustakawan tentang sistem otomasi di Perpustakaan
Daerah Kabupaten Bulukumba pada umumnya
menyatakan sangat berguna dan perlu menerapkan
sistem otomasi khususnya pada perpustakaan
karena dapat mempermudah pekerjaan pustakawan
yang ada di perpustakaan misalnya, dalam
mengimput bahan koleksi, pembuatan kartu anggota,
penelusuran kembali bahan koleksi, dan proses
sirkulasi (Sukarman, 2016, p. 55).

Lebih lanjut Azwar (Azwar, 2015) dalam
penelitiannya menyimpulkan bahwa Untuk menuju
perpustakaan yang profesional perlu meningkatkan
berbagai layanan yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan informasi para pemustaka. Oleh karena
itu, Salah satu penerapan teknologi informasi di
perpustakaan untuk membantu mengembangkan
sistem layanan administrative adalah sistem otomasi.
Sistem otomasi sangat membantu kinerja
pustakawan dalam mengelola perpustakaan dengan
efektif dan efisien sehingga memberikan kepuasan
tersendiri dalam memberikan layanan kepada para
pemustaka.

Pusat Perpustakaan UIN Raden Fatah
Palembang telah memenuhi sarana dan prasarana
dalam penerapan otomasi perpustakaan. Pada
observasi awal, penulis telah melihat bagaimana
penerapan otomasi perpustakaan. Dimana sebuah
perpustakaan ideal sebaiknya dapat memberikan
pelayanan yang baik guna untuk kenyamanan

pemustaka agar mereka betah berada didalam
perpustakaan. Hal ini dapat menjadi batasan
pemikiran penulis melakukan penelitian mengenai
“Persepsi Pemustaka Terhadap Penerapan Otomasi
Di Pusat Perpustakaan UIN Raden Fatah
Palembang”. Sehingga yang menjadi rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah
penerapan otomasi perpustakaan di pusat
perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang?, dan
Bagaimana persepsi pemustaka terhadap penerapan
otomasi perpustakaan di pusat perpustakaan UIN
Raden Fatah Palembang?

1.2. Metodologi
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif

dengan pendekatan kualitatif yaitu menggunakan
fakta yang ada di lapangan untuk memberi
gambaran tentang permasalahan yang dibahas
dalam penelitian serta dikembangkan berdasarkan
teori yang ada. Penggunaan deskriftif ini dilakukan
dengan mencari data, wawancara kemudian
melakukan observasi atau pengamatan. Penelitian
ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah, dan peneliti adalah sebagai instrument
kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara
gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif,
sehingga hasil penelitian kualitatif lebih menekankan
makna dari pada generalisasi.

Metode pengumpulan data merupakan langkah
yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan
utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
Data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data
sebagai berikut (Sugiyono, 2013, p. 308): (1)
Observasi, Observasi dilakukan di Perpustakaan
UIN Raden Fatah Palembang. Nasution (1988)
yang dikutip Sugiyono, observasi adalah dasar ilmu
pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja
berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia
kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
Observasi yang kami gunakan yaitu observasi
partisipan dan non partisipan, karena kami observasi
ke perpustakaan; (2) Wawancara, Wawancara
digunakan sebagai teknk pengumpulan data apabila
penelti ingin melakukan studi pendahuluan untuk
menemukan permasalahan yang akan diteliti, tetapi
juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari
responden yang lebih mendalam. Wawancara ini
menggunakan jenis wawancara tak struktur, yaitu
wawancara yang bebas dimana peneliti
menggunakan pedoman wawancara yang telah
tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan
datanya. Pedoman wawancara yang digunakan
hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang
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akan ditanyakan. Peneliti mewawancara pemustaka
Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif
dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan,
selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.
Dalam hal ini Nasution menjelaskan dalam buku
Sugiyono “Analisis telah mulai sejak merumuskan
dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke
lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan
hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi
penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori
yang graunded”. Namun dalam penelitian kualitatif,
analisis data lebih difokuskan selama proses
dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.
Analisis data meliputi (Sugiyono, 2013, p. 344): (1)
Reduksi Data. Merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,
dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak
perlu. Untuk mempemudah penelitian melakukan
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan; (2) Penyajian Data. Berbentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori,  flowchart,
dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah
dengan teks yang bersifat naratif. Memudahkan
untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan
kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah
dipahami tersebut; (3) Penarikan Kesimpulan.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin
dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan
sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti
telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan
masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat
sementara dan akan berkembang setelah penelitian
berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian
kualitatif ini diharapkan adalah temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada pada tahap awal,
didukung oleh bukti-bukti yang valid.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah Singkat Penerapan Otomasi di Pusat
Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang

Penelitian ini telah dilaksanakan di Pusat
Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang yang
berlokasi di Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikri.
Penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu
Bulan Oktober s.d November 2017. Berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data dan
informasi bahwa otomasi di Pusat Perpustakaan
UIN Raden Fatah Palembang telah dimulai sejak
tahun 2004 pada masa kepemimpinan Bapak Drs.
Syafran Effendi S.   Saat itu software otomasi yang
digunakan diberi nama Cerah Informasi Pustaka

(CIP) dengan menggunakan perangkat lunak
MySQL, yang dikembangkan oleh putra daerah
Sumatera Selatan Bapak Toha dan rekannya.  
Namun baru digunakan untuk inventarisasi data
buku dan anggota perpustakaan, belum ke layanan.

Pada tahun 2008, saat kepemimpinan
perpustakaan dipegang oleh Bapak Drs. H.
Thohman Bahalik, program otomasi ini terus
dikembangkan. Program ini tidak hanya digunakan
untuk data buku dan data anggota perpustakaan tapi
juga  data pustakawan dan staf perpustakaan, data
non buku, data sirkulasi (peminjaman, pengembalian,
perpanjangan), data buku yang dibaca, data
pengunjung dan penelusuran. Pengunjung
perpustakaan sebelum masuk ke ruangan sirkulasi
diharuskan  mengisi data mereka ke dalam program
ini sebagai pengganti  buku pengunjung. Juga
disediakan satu buah computer yang digunakan
untuk  penelusuran secara online (OPAC) untuk
menggantikan katalog kartu. Namun karena
keterbatasan computer yang dimiliki, program ini
belum digunakan untuk peminjaman dan
pengembalian buku. Peminjaman dan pengembalian
dengan menggunakan komputer baru dimulai sejak
kepemimpinan Ibu Herlina, S.Ag. SS. M. Hum pada
tahun 2012.

OPAC atau Online Public Access Catalogue
yang digunakan sebagai sarana penelusuran pada
saat itu hanya bisa digunakan di dalam gedung
perpustakaan belum berbasis web. Hal inilah yang
mendorong kepala perpustakaan yang baru ibu
Nurmalina, S.Ag.SS. M.Hum. untuk mencari
software otomasi yang berbasis web sehingga
koleksi perpustakaan bisa diakses dimana saja,
kapan saja tanpa ada batasan ruang dan waktu.
Akhirnya pada tahun 2015 diputuskan untuk migrasi
dari program CIP ke program Senayan Library
Management System (SLiMS) dengan memanggil
langsung progammer dan developer SLiMS  yaitu
Hendro Wicaksono sekaligus untuk memberikan
pelatihan. Data-data yang ada di dalam program
sebelumnya (CIP) di pindahkan (migrasi) ke
program yang baru ini, tanpa input data ulang lagi.

Setelah menggunakan software ini koleksi yang
ada di perpustakaan bisa diakses secara online.
Program otomasi ini tidak hanya digunakan di
perpustakaan pusat tapi perpustakaan fakultas juga
menggunakan program otomasi ini. Perpustakaan
fakultas tidak memiliki server sendiri melainkan
tergabung dalam server induk perpustakaan pusat,
syaratnya hanya perlu memiliki computer yang
terhubung dengan internet (Tim, 2017). Berdasarkan
data diatas, dapat dipahami bahwa penerapan
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otomasi di Pusat Perpustakaan UIN Raden Fatah
Palembang mengalami perjalanan yang panjang.
Dimulai ketika masih berstatus IAIN (Institut
Agama Islam Negeri) Raden Fatah Palembang,
ketika itu sudah mulai menerapkan software otomasi
yang bernama Cerah Informasi Pustaka (CIP)
dengan menggunakan perangkat lunak MySQL,
yang dikembangkan oleh putra daerah Sumatera
Selatan Bapak Toha dan rekannya.

Pengelolaan Pusat Perpustakaan UIN Raden
Fatah Palembang Berbasis Otomasi

Secara sederhana dapat kita definisikan
Otomasi adalah pekerjaan yang dikendalikan oleh
peralatan mekanik dan elektronik secara otomatis,
yang mana menggantikan organ manusia sebagai
pengamat, sumberdaya dan penentu keputusan, baik
itu perkakas, proses, ataupun sistemnya. Jadi secara
sederhana dapa dipahami bahwa otomasi
perpustakaan adalah penerapan teknologi informasi
di perpustakaan dalam rangka menjalankan fungsi-
fungsi perpustakaan. Otomasi adalah penggunaan
sistem kendali untuk mengontrol proses. Dalam hal
ini, otomasi merupakan sistem untuk mengontrol
satu prosedur atau lebih secara otomatis, dengan
campur tangan operator manusia yang minim.
Otomasi dalam segala hal mulai dikenalkan untuk
mempermudah aktivitas manusia pada umumnya.
Dalam hal pengoperasian komputer, diharapkan
komputer dapat membantu manusia dengan perintah
yang lebih sederhana.

Pada dasarnya otomasi memiliki tujuan
memberikan kemudahan, meningkatkan efektifitas
kerja sistem dan meningkatkan jaminan
keselamatan kepada para pustakawan. Cara kerja
pada sistem pengendalian otomatis sama dengan
kerja sistem pengendalian manual. Sistem yang

dirancang melakukan empat fungsi pengendalian
yaitu mengatur, membandingkan, menghitung dan
mengkoreksi. Perbedaan yang ada yaitu pada
pengoperasian sistem, dimana sistem pengendalian
otomatis tidak lagi dikerjakan oleh operator, tetapi
sepenuhnya dikerjakan oleh sebuah controller yang
merupakan bagian dari DCS (Distributed Control
System).

Otomasi perpustakaan adalah sebuah proses
pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan
bantuan teknologi informasi (TI). Penerapan
Teknologi Informasi (TI) saat ini telah menyebar
hampir di semua bidang tidak terkecuali di
perpustakaan. Perpustakaan sebagai institusi
pengelola informasi merupakan salah satu bidang
penerapan teknologi informasi yang berkembang
dengan pesat. Perkembangan dari penerapan
teknologi informasi bisa kita lihat dari perkembangan
jenis perpustakaan yang selalu berkaitan dengan
dengan teknologi informasi, diawali dari
perpustakaan manual, perpustakaan terautomasi,
perpustakaan digital atau cyber library.

Penerapan sistem otomasi perpustakaan di
Pusat Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang
sangat membantu dalam pengelolaan perpustakaan.
Dengan adanya otomasi kerja perpustakaan mudah
dikerjakan, otomasi di Pusat Perpustakaan UIN
Raden Fatah Palembang menggunakan software
SLiMS (Senayan Library Management System).
Aplikasi SliMS ini meliputi: (1) Pengolahan Bahan
Pustaka; (2) Pengelolaan Kartu Keanggotaan
(Member); (3) Layanan Sirkulasi : Peminjaman,
Pengembalian, dan Perpanjangan; (4) Laporan
Kegiatan, OPAC (Online Public Access Catalog)
(Mulyadi, 2016, p. 99).

Berikut gambar tampilan OPAC Pusat
Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang:

Gambar 1. Tampilan OPAC UIN Raden Fatah Palembang
Sumber: Pribadi
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Raden Fatah Palembang
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Selanjutnya akan ditampilkan hasil pencarian
di OPAC:

Persepsi Pemustaka Terhadap Penerapan
Otomasi

Gambar 2. Tampilan Hasil Penelusuran OPAC
Sumber: Pribadi

Berdasarkan penelusuran yang penulis coba
lakukan terhadap OPAC, memang sangat
mempermudah dalam menemukan judul koleksi
yang diinginkan. Informasi yang kita butuhkan
sangat memadai, walaupun masih ada informasi
yang belum tampil yaitu gambar sampul (cover)
koleksi, akan tetapi hal itu tidak terlalu prinsip dalam
penelusuran informasi.

Otomasi perpustakaan memberikan manfaat
berupa meringankan beban pekerjaan, khususnya
yang rutin dan berulang-ulang, menghemat waktu
dan tenaga sehingga dapat meningkatkan efektivitas
dan efisiensi dalam bekerja, memenuhi kebutuhan
yang tidak dapat dilakukan secara manual,
memberikan hasil pekerjaan yang konsisten dan
akurat, memberikan kualitas layanan kepada
pemustaka, meningkatkan pencitraan yang positif
terhadap perpustakaan, dan meningkatkan kerja
perpustakaan. (Mulyadi, Pengelolaan Otomasi
Perpustakaan Berbasis SLiMS, 2016, p. 39). Hal
ini diperkuat oleh pendapat Muhsin bahwa otomasi
perpustakaan dengan menerapkan kemajuan
teknologi informasi akan memberikan  manfaat
sebagai berikut (Muhsin, 2008, p. 37): (1)
Mengefisiensikan dan mempermudah dalam
pekerjaan perpustakaan; (2) Memberikan layanan
yang lebih baik kepada pemustaka perpustakaan;
(3) Meningkatkan citra perpustakaan; (4)
Perkembangan infrastruktur nasional, ragional dan
global.

Persepsi merupakan suatu proses yang
didahului oleh proses penginderaan yaitu merupakan
proses yang berujud diterimanya stimulus oleh
individu melalui alat reseptornya. Namun proses ini
tidak berhenti begitu saja melainkan stimulus
tersebut diteruskan dan proses selanjutnya
merupakan proses persepsi (Walgito, 1985, p. 53).
Persepsi dalam hal ini adalah suatu bentuk penilaian,
pendapat atau tanggapan pemustaka terhadap
penerapan system otomasi di Pusat Perpustakaan
UIN Raden Fatah Palembang. Untuk memperoleh
data mengenai persepsi pemustaka terhadap
penerapan otomasi, maka peneliti melakukan
wawancara terhadap 10 pengguna Perpustakaan
Pusat UIN Raden Fatah Palembang dari berbagai
jurusan yang ada di UIN Raden Fatah Palembang.
Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk menggali
informasi lebih dalam mengenai penilaian pemustaka
terhadap penerapan otomasi yang telah dilakukan
di Pusat Perpustakaan UIN Raden Fatah
Palembang.

Menurut Rahma Juwita Mahasiswi Jurusan
Ilmu Perpustakaan angkatan 2013 mengatakan
“perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang
sudah bagus dengan menerapkan otomasi namun
masih terdapat kendala seperti  ketika
menggunakan fasilitas OPAC, posisi buku sering
tidak sesuai yang tertera dengan di rak.” Ia juga
menambahkan bahwa masih kurangnya informasi
tentang penggunaan fasili tas otomasi
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perpustakaan tersebut.  Sehingga dengan
demikian, dapat dipahami efektifitas dan efisiensi
penggunaan OPAC masih belum maksimal. Oleh
karena itu, menurut hemat penulis perlu dilakukan
pembenahan dengan memberikan pedoman
penggunaan OPAC, atau bila perlu diberikan
pendidikan pemakai (user education) bagi para
pemustaka. Sebab menurut informasi yang
penulis peroleh, hanya mahasiswa ankatan 2017
yang telah memperoleh User Education dan
Perpustakaan, sedangkan angkatan sebelumnya
belum mendapat materi user education ini.
Kemungkinan besar hal inilah yang menghambat
para pemustaka dalam menggunakan OPAC.

Menurut Alvi Mahasiswi Jurusan Aqidah
Filsafat angkatan 2015 berpendapat bahwa otomasi
di pusat perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang
dapat mempermudah dalam pencarian koleksi.
Namun Ia juga berharap agar susunan koleksi di
rak harus disesuaikan dengan yang tercantum dalam
OPAC. Menurut Naura dan Citia Mahasiswi
Jurusan Tafsir Al-Qur’an angkatan 2017
mengatakan bahwa mereka mengetahui penerapan
otomasi di pusat perpustakaan UIN Raden Fatah
Palembang melalui kegiatan pendidikan pemakai
yang diadakan oleh perpustakaan sendiri. Mereka
juga mengeluhkan ketidaksesuaian penempatan
koleksi dengan yang tertera di OPAC. Menurut
As’ad Zamiko dan Nadia Mahasiswa Jurusan
PGMI angkatan 2015 mengatakan hal yang sama
bahwa ketika mencari koleksi di OPAC lalu ketika
telah mengetahui tempat koleksi berada tetapi tidak
ditemukan pada rak tersebut. Mereka juga berharap
adanya perbaikan mengenai hal tersebut.

Berbeda dengan 4 orang mahasiswa yang
kami wawancara ini yaitu Rola dan Gita Jurusan
PAI angkatan 2013, Maryani Jurusan Politik Islam
2015, Rina Jurusan Zakat Wakaf angkatan 2015.
Mereka mengatakan bahwa masih belum begitu
mengetahui dan menggunakan fasilitas yang telah
terotomasi di perpustakaan UIN Raden Fatah
Palembang. Dari pemaparan diatas dapat dipahami
bahwa penerapan otomasi perpustakaan di pusat
perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang
menimbulkan berbagai macam persepsi dari para
pemustakanya. Bukan hanya dari kelebihannya,
akan tetapi juga dari kekurangannya. Dimana
kekurangan itu justru menjadi pemicu bagi para
pengelola Pusat Perpustakaan UIN raden Fatah
Palembang untuk melakukan perbaikan dan
pembenahan kea rah yang lebih baik dan
berkualitas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,
bahwa hal yang sangat mencolok dari berbagai
pendapat para pemustaka yaitu keluhan atas ketidak
sesuaian penempatan koleksi di rak dengan yang
tertera di fasilitas OPAC (Online Public Access
Catalog) sebagai sarana mempermudah dalam
penelusuran koleksi perpustakaan. Ketidak sesuaian
ini justru menghambat mahasiswa dalam
menghemat waktu (efektifitas dan efisiensi) dalam
pencarian informasi. Di sisi lain, diperoleh informasi
bahwa pemustaka yang benar-benar sudah
mengetahui tentang penerapan otomasi di
perpustakaan hanya mahasiswa angkatan 2017
karena mereka telah mendapatkan pendidikan
pemakai dari perpustakaan sendiri sedangkan
mahasiswa tahun angkatan di atas mereka belum
mengetahui secara benar tentang penerapan
otomasi di pusat perpustakaan UIN Raden Fatah
Palembang sehingga mereka masih mengalami
kesulitan dalam menggunakan fasilitas otomasi
perpustakaan. Oleh karena itu, user education ini
sangat penting dalam rangka mempermudah para
pemustaka dalam mencari informasi di
perpustakaan.

3. SIMPULAN
Setelah penulis melakukan penelitian dan

menganalisis data yang diperoleh baik dari literatur-
literatur maupun data dari lapangan atau hasil
wawancara dapat diketahui bahwa penerapan
otomasi perpustakaan di pusat perpustakaan UIN
Raden Fatah Palembang telah berlangsung baik
karena memberikan manfaat berupa meringankan
beban pekerjaan, khususnya yang rutin dan
berulang-ulang, menghemat waktu dan tenaga
sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelayanan, serta mempermudah pemustaka
dalam menelusur informasi yang dibutuhkan.
Namun masih terdapat beberapa kendala dalam
penerapannya bahwa pusat perpustakaan UIN
Raden Fatah Palembang baru menjalankan program
pendidikan pemakai pada tahun 2017 sehingga yang
mengetahui secara jelas penerapan otomasi di
perpustakaan hanya mahasiswa tahun angkatan
2017 dan mahasiswa khususnya jurusan Ilmu
Perpustakaan. Ketidaksesuaian penempatan koleksi
di rak dengan yang di input dalam OPAC (Online
Public Access Catalog) juga menjadi kendala yang
sangat dirasakan oleh para pemustaka karena hal
tersebut mereka kesulitan menemukan koleksi yang
dibutuhkan.
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Saran untuk pengelola pusat perpustakaan UIN
Raden Fatah Palembang agar kegiatan shelving
harus lebih diperhatikan untuk memperbaiki
ketidaksesuaian penempatan koleksi dengan data

yang di input pada OPAC (Online Public Access
Catalog) sehingga tidak ada keluhan lagi dari
pemustaka dan pemustaka lebih mudah menemukan
koleksi yang dibutuhkannya.
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