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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Penerapan teknologi informasi (TI) saat ini telah menyebar di semua bidang 

tidak terkecuali di perpustakaan. Hal ini diketahui dari perkembangan perpustakan 

mulai perpustakaan manual/konvensional, perpustakaan terotomasi, dan perpustakaan 

digital atau cyber library. Perubahan ini menunjukkan bahwa TI telah begitu besar 

mempengaruhi proses pengelolaan perpustakaan. 

Adanya TI di perpustakaan dapat memberikan pengelolaan perpustakaan yang 

lebih baik, disamping efektif dan efisien dari segi waktu, biaya, hingga sumber daya 

manusia (SDM). Selain itu dengan adanya TI dapat dilakukan dengan menggunakan 

sistem yang terpadu yang terdiri dari beberapa modul, yaitu akuisisi atau pengadaan, 

pengatalogan, sirkulasi, pengaksesan katalog oleh umum atau yang dikenal dengan 

nama OPAC (Online Public Akses Catalog), dan peminjaman antar perpustakaan. 

Sehingga dapat memberikan kemudahan kepada pustakawan dan pemustaka. 

Penerapan teknologi informasi di perpustakaan menurut Arief (2003, hlm.1) dapat 

difungsikan dalam berbagai bentuk, antara lain: (1) Penerapan teknologi informasi 

digunakan sebagai Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan. Bidang pekerjaan yang 

dapat diintegrasikan dengan sistem informasi perpustakaan adalah pengadaan, 

inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi bahan pustaka, pengelolaan anggota, statistik dan 

lain sebagainya. Fungsi ini sering diistilahkan sebagai bentuk Automasi Perpustakaan. 

(2) Penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan dan 

menyebarluaskan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital. Bentuk penerapan 

TI dalam perpustakaan ini sering dikenal dengan Perpustakaan Digital. 

Perubahan pengelolaan perpustakaan akibat adanya TI harus diantisipasi dan terus 

diikuti oleh para pustakawan. Perpustakaan dan pustakawan perlu menyiapkan diri 

menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan seperti apa yang 

dijelaskan dalam Q.S. Ar-Ra’d/13 :11, Artinya: “bahwa sesungguhnya Allah tidak akan 

mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada 

diri mereka sendiri”.  

Perpustakaan BB-Litvet sebagai salah satu perpustakaan khusus pertanian bidang 

veteriner atau penyakit hewan telah menerapkan TI dalam sebuah sistem otomasi 
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perpustakaan. Sebagai lembaga lingkup Kementerian Pertanian (KEMTAN) yang 

didirikan pada tahun 1908, perpustakaan BB-Litvet memiliki sejumlah koleksi langka 

yang diterbitkan  mulai dari abad ke-18 dan koleksi terbaru lainnya. Sistem otomasi 

perpustakaan telah mengubah pengelolaan koleksi dari format cetak menjadi digital atau 

elektronis. Sehingga saat ini koleksi perpustakaan BB-Litvet merupakan gabungan dari 

koleksi cetak dan koleksi elektronis. 

 Sebelum penerapan sistem otomasi perpustakaan, pengelolaan perpustakaan 

dalam memberikan layanan terhadap pemustaka kurang cukup memuaskan, terutama 

dalam pencarian informasi masih menggunakan kartu katalog untuk mencari sebuah 

bahan pustaka yang dibutuhkan oleh pemustaka. Penelusuran informasi memerlukan 

waktu yang begitu lama, dikarenakan pencarian masih dilakukan secara manual. Dalam 

hal ini mengakibatkan tekanan beban kerja sangat berat untuk menyelesaikan sebuah 

penelusuran informasi, sehingga permintaan penelusuran menjadi semakin menumpuk.  

 Kondisi SDM di perpustakaan BB-Litvet masih ada yang belum bisa menerima 

dengan adanya otomasi perpustakaan, dikarenakan keterbatasannya dalam 

menggunakan teknologi informasi, mereka beralasan takut salah menekan komputer 

atau belum biasa yang menjadikan masalah utamanya (wawancara dengan pustakawan, 

20 Mei 2014). Sedangkan pihak pimpinan menuntut untuk dapat menyelaraskan dengan 

perpustakaan lain di Badan Litbang Pertanian, terutama PUSTAKA sebagai pusat 

perpustakaan yang harus membina pustakawan di UK/UPT masing-masing. 

 Dari hasil wawancara dengan pustakawan di perpustakaan BB-Litvet (20 Mei 

2014), sebanyak dua orang pustakawan,satu orang petugas perpustakaan, dan pimpinan 

mendukung dengan adanya sistem otomasi perpustakaan, sedangkan dua orang 

pustakawan masih belum bisa menerima adanya otomasi perpustakaan. Menurut Saleh 

(1999, hlm.49-50) mengemukakan alasan melakukan otomasi disebabkan oleh (1) 

tuntutan terhadap jumlah dan mutu layanan perpustakaan. (2) tuntutan terhadap 

penggunaan koleksi secara bersama. (3) kebutuhan untuk mengefektifkan sumberdaya 

manusia. (4) tuntutan terhadap efisiensi waktu. (5) kebutuhan akan kecepatan layan 

informasi. (6) keragaman informasi yang dikelola. Sedangkan tujuan dari otomasi yang 

terpenting adalah dapat menelusuri informasi yang ada di perpustakaan dengan cepat 

dan tepat sehingga dapat meningkatkan pelayanan dari segi jumlah maupun kualitas. 
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Sistem otomasi perpustakaan  BB-Litvet  telah   membangun  lima  pangkalan  

data  dengan menggunakan database Winisis Versi. 5.1, yaitu: pangkalan data buku, 

majalah dan artikel hasil peneliti, artikel hasil unduh bidang veteriner dan artikel bidang 

veteriner  di  Indonesia.  Berdasarkan  lima  pangkalan  data  tersebut  dengan 

menggunakan  perangkat  lunak  IGLOO  untuk  menampilkannya  secara  virtual, telah 

dibangun Local Area Network (LAN) yang dapat  diakses di setiap disiplin/departemen 

lingkup Balai dan peneliti dapat mengakses koleksi perpustakaan. 

Dalam mengelola koleksi yang beragam tersebut, perpustakaan pun secara 

bertahap koleksi terbaru mulai dikelola dengan menggunakan sistem otomasi. Hal ini 

sesuai dengan penjelasan Pendit (2008, hal.222) yang mendefinisikan otomasi 

perpustakaan atau lebih tepatnya sistem otomasi perpustakaan adalah seperangkat 

aplikasi komputer untuk kegiatan di perpustakaan terutama bercirikan penggunaan 

pangkalan data ukuran besar, dengan kandungan cantuman tekstual yang dominan dan 

dengan fasilitas utama dalam hal menyimpan, menemukan dan menyajikan informasi.  

Adanya sistem otomasi perpustakaan di perpustakaan BB-Litvet diharapkan 

memberikan dampak positip bagi para pustakawan. Hal ini terkait dengan mulai 

diberlakukannya reformasi birokrasi dan penerapan ISO 9001:2008 di BB-Litvet. 

Pustakawan dan seluruh pegawai BB-Litvet kini dalam setiap aktivitasnya harus 

berbasis pada kinerja, target, dan kualitas. Sistem otomasi perpustakaan diupayakan 

mampu mendorong peningkatan kinerja pustakawan BB-Litvet. 

Dapat diketahui bahwa Islam tidak hanya mengajarkan aqidah saja, tetapi 

mengajarkan syari’ah sebagai tata menjalani kehidupan sesuai dengan al-Qur’an dan al-

Hadits. Dengan demikian, dapat diketahui bahwasanya amal atau kerja mempunyai 

makna urgen bagi setiap manusia, ternyata juga merupakan bukti keimanan orang Islam. 

Allah berfirman: 

آ ءَواتَوىٰكَو  َو ٱۡب َو ِغ  ًَو ااَو   ٱُهَّلل   فِغي ٌَو  ٱٓأۡلِغ َو َو    ٱُهَّلل يتَوكَو يِغ َلَو تَونسَو ٍَوصِغ يَوا    َو ٌَو  ٱُّدل ۡب سَو حۡب
َو
آ أ ًَو ٌ لَو سِغ حۡب

َو
أ   ٱُهَّلل    َو

َلَو تَوتۡب ِغ  ۡبكَو   َو ااَو إِغَلَو سَو  ۡرِغ   ِفِغ  هۡب َو
َو َو  إِغنُهَّلل  ٱۡب ِغبُّدل  ٱُهَّلل ٌَو  َلَو ُي  سِغ ِغ  ً  ۡب ۡب    ٱ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebaha-

giaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 

duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 
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baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S. Al-Qashash, 28:77) 

 Disamping kewajiban bekerja akan mendapatkan pahala, juga Allah Swt 

menjanjikan akan mengampuni dosa-dosanya kaum muslimin. Dalam hal ini terdapat 

hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad sebagai berikut : “Barangsiapa yang pada 

malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tanganya pada siang 

hari maka pada malam itu ia diampuni”. Demikian halnya terdapat hadits berikutnya 

yang diriayatkan oleh imam Abu Nu’aim bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda : “ 

Sesungguhnya diantara perbuatan dosa ada dosa yang tidak bisa terhapus (ditebus) oleh 

(pahala) shaum dan sholat. “Ditanyakan pada Beliau, Apakah yang dapat 

menghapuskanya, ya Rasulullah?” Jawab Rasul Saw: “Kesusahan (bekerja) dalam 

mencari nafkah kehidupan”. 

Untuk itu dalam pandangan Islam manusia adalah makhluk bendimensi 

intelektual peradaban. Yaitu manusia membutuhkan ilmu pengetahuan dan memiliki 

kemampuan untuk mengetahui. Oleh karena itu manusia sejak lahir telah diberikan 

padanya potensi-potensi ilmiah, berupa pendengaran, penglihatan dan akal budi, Allah 

berfirman: 

ُِغ   ىُهَّلل  ُ   َو َو َو َو فِغيُِغ يِغٌ اُّدل حِغ ٰ ى       َو ُهَّلل  عَونَو هَوك  ًۡب َو   َوجَو ٰ َو   َو  ٱسُهَّلل ةۡب َو
َو  ۡب ِِٔغ َو َو    َو  ٱۡب

َو م    نَو  ٱۡب َو ۡب ا        َووِغيياٗل يُهَّلل
Artinya : “Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh 

(ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; 

(tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.” .(QS. As-Sajadah, 32:9).  

Akal adalah anugerah Allah SWT yang amat bernilai, faktor pokok dalam 

aktualisasi ajaran agama. Akal berfungsi agar hidup beragama lebih berkualitas. Dengan 

potensi akal, manusia mengembangkan fungsinya sebagai khalifah di bumi, karena 

potensi akal, manusia berkemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan 

seni (IPTEKS) kontemporer yang amat spektakuler. Karena IPTEKS itulah dewasa ini 

terjadi revolusi: tranportasi, komunikasi dan informasi. Secara faktual kita menikmati 

ketiga bidang tersebut. Sebab itu AI-Qur'an mengeritik dan mencela orang yang tidak 

menggunakan akal dan pancainderanya, ia diancam dengan neraka sa'ir, Firman Allah: 

ْا  ٰبِغ  َو َواٱ  ا حَو صۡب
َو
ٓ أ ُهَّلَلا ِفِغ ا ل  قِغن  يَو  ۡب  َوعۡب

َو
ًَو   أ َوسۡب ُهَّلَلا ن َو ۡب ل  عِغ ِغ  ٱ    ٱسُهَّلل
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Artinya: Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan 

(peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang 

menyala-nyala". (Q.S.AI-Mulk, 67:10). 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian di 

perpustakaan BB-Litvet dengan judul penelitian ” Peningkatan Kinerja Pustakawan 

melalui Sistem Otomasi Perpustakaan pada Perpustakaan Khusus Balai Besar 

Penelitian Veteriner (BB-Litvet) Dan Tinjauannya Menurut Islam” 

 

I.2. Perumusan Masalah 

 BB-Litvet telah menerapkan sistem otomasi perpustakaan dalam kegiatan 

operasional perpustakaan. Adanya sistem otomasi tersebut diharapkan akan membawa 

perubahan kinerja pustakawan. Untuk itu penulis merumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan sistem otomasi perpustakaan di perpustakaan BB-Litvet? 

2. Bagaimana peningkatan kinerja pustakawan melalui sistem otomasi 

perpustakaan di perpustakaan BB-Litvet?  

3. Bagaimana tinjauan Islam tentang peningkatan kinerja pustakawan melalui 

sistem otomasi perpustakaan di perpustakaan BB-Litvet? 

 

I.3.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Penerapan sistem otomasi perpustakaan di Perpustakaan BB-Litvet  

2. Peningkatan kinerja pustakawan melalui sistem otomasi perpustakaan di 

perpustakaan BB-Litvet. 

3. Tinjauan Islam tentang peningkatan kinerja pustakawan melalui sistem otomasi 

perpustakaan di perpustakaan BB-Litvet. 

 

I.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian antara lain : 

1. Bagi bidang akademik pada umumnya sebagai tambahan informasi tentang 

kinerja pustakawan melalui sistem otomasi perpustakaan. 

2. Sebagai masukkan kepada lembaga perpustakaan BB-Litvet. 

3. Pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Strata satu (S1), 



6 

 

 

 

I.5. Batasan Penelitian 

 Batasan dalam penelitian ini adalah khusus peningkatan kinerja pustakawan 

melalui sistem otomasi perpustakaan di perpustakaan BB-Litvet.  

 

1.6. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Arikunto (2006, hal.234) penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi 

mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada 

saat penelitian dilakukan. Sementara itu, menurut Nazir (2003, hal.63-64) metode 

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki. Responden dalam penelitian ini adalah populasi peneliti di BB-Litvet 

sebanyak 30 peneliti. 

 

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data  

Cara yang penulis tempuh untuk mengumpulkan data-data saat penelitian adalah 

sebagai berikut:  

1. Melakukan observasi 

Menurut Nawawi (1992, hlm. 45) observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak atau gejala-gejala dalam 

obyek penelitian. Penulis  melakukan  observasi  dengan  melakukan  

pengamatan  langsung  untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam 

metode ini penulis mengamati secara langsung penggunaan sistem otomasi pada 

beberapa bidang kerja di Perpustakaan BB-Litvet, seperti penelusuran literatur, 

katalog online, pengolahan dan pengisian pangkalan data. 

2. Melakukan wawancara 

Wawancara  ialah percakapan dengan maksud tertentu, wawancara merupakan 

metode yang diterapkan secara luas untuk melakukan penelitian social yang 

sistematik (Nasution, 2003,hlm.70). Secara teknis penulis akan mewawancarai 
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semua pustakawan dan staf perpustakaan yang menguasai bidang komputer di 

Perpustakan BB-Litvet 

3. Kuesioner 

Peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berupa pertanyaan tertulis 

yang diberikan kepada responden yang ada di BB-Litvet. Menurut Sugiyono 

(2012, hlm.199) Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. 

4. Studi Literature 

Dilakukan dengan meneliti dan mengkaji literatur baik itu yang berupa buku, 

jurnal, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan landasan  kebijakan,  

dan beberapa bidang kerja perpustakaan di Perpustakaan BB-Litvet, seperti 

penelusuran literatur, katalog online, pengolahan dan pengisian pangkalan data. 

Menurut Rakhmat (2005, hlm.17) studi literature bertujuan untuk memberikan 

dasar teoritis bagi sebuah penelitian. Digunakan untuk memperoleh dasar-dasar 

teori yang mendukung informasi yang diperlukan sehingga pengolahan data 

yang dikumpulkan dapat menjelaskan gejala-gejala yang terjadi. 

 

1.6.2. Teknik Analisis Data  

Analisis  data  dilakukan  setelah  data  diperoleh  dan  terkumpul  dengan 

komprehensif. Data akan dianalisis menggunakan statistika deskriptif untuk menyajikan 

nilai-nilai kuantitatif dalam tabel tabulasi silang. Menurut Sugiyono (2012, hlm.206) 

statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

 

1.6.3. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Balai Besar Penelitian Veteriner Jl. R.E. 

Martadinata  No.30  P.O. Box. 151  Bogor.   
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