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ABSTRAK 

 

PROSES PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA MENGGUNAKAN 

APLIKASI SLIMS 8 AKASIA DI PERPUSTAKAAN SMA NEGERI 2 

METRO 

 

OLEH 

RISKA SETYA NINGRUM 

Otomasi Perpustakaan adalah salah satu penggunaan perangkat komputer dengan 

menggunakan sistem untuk melakukan layanan yang ada di Perpustakaan dengan 

menggunakan perangkat lunak yang memadai sehingga dapat dioperasikan 

dengan baik oleh tenaga pustakawan yang ada. Dalam siklus perkembangan 

teknologi informasi berbasis web sendiri, pangkalan data sangat dibutuhkan 

karena merupakan komponen penting dari sistem informasi di samping sebagai 

penentu kualitas informasi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif melalui studi kasus dan studi lapangan yaitu tahapan penelitian 

dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun 

skunder. Dengan melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian pada 

tahap pertama penulis melakukan pengelolaan data atau pengutipan referensi. 

Tahap dua, penulis juga melaksanakan melalui studi lapangan. Tahap yang 

terakhir yang dilakukan penentuan lokasi penelitian, responden, dan informan. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap kepala Perpustakaan Ibu 

Luckty Giyan Sukarno, S.Sos mengatakan bahwa penerapan aplikasi SliMS 8 

Akasia di Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro di terapkan pada tahun ajaran 

2011/2022. Pengolahan aplikasi SLIMS ini dinilai untuk merespon kemajuan 

teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan siswa. Penginstalan aplikasi 

SLIMS sangat penting dilakukan, mengingat siswa-siswi kini ada di era teknologi 

4.0 Kualitas perangkat lunak SLiMS Versi 8 Akasia telah memenuhi spesifikasi 

dan cakupan minimal sebagai perangkat lunak otomasi perpustakaan, walupun 

sesekali muncul pernyataan error pada saat menjalankan menu terlebih ketika 

proses instalasi karena terkait dengan berjalannya aplikasi pendukung. Fitur baru 

sangat memungkinkan untuk ditambahkan dan modifikasi mudah dilakukan 

terlebih didukung didukung dengan sifat open source perangkat lunak SLiMS 

Versi 8 Akasia. 

Kata Kunci : Otomasi Perpustakaan, SliMS, Perangkat Lunak Otomasi 

Perpustakaan  
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ABSTRACT  

 
 

THE PROCESS OF PROCESSING LIBRARY MATERIALS USING THE SLIMS 8 

AKASIA APPLICATION AT THE SMA NEGERI 2 METRO LIBRARY 

 

By 

Riska Setya Ningrum  

Library Automation is one of the uses of computer devices by using a system to 

perform services in the Library using adequate software so that it can be operated 

properly by existing librarians. In the cycle of the development of web-based 

information technology itself, databases are needed because they are an important 

component of information systems in addition to determining the quality of 

information. This writing uses qualitative research methods through case studies 

and field studies, namely the research stage is carried out by collecting literature 

sources, and primary data. By classifying data based on the research formula in 

the first stage, the author manages data or citations. Phase two, the authors also 

carried out through field studies. The last stage is carried out determining the 

location of the study, respondents, and interview. From the results of an interview 

conducted by the author with the head of the Library, Mrs. Luckty Giyan Sukarno, 

S.Sos said that the application of SliMS 8 Acacia at the Sma Negeri 2 Metro 

Library was implemented in the 2011/2022 school year. The processing of the 

SLIMS application is considered to respond to technological advances in 

improving the quality of student education. The installation of the SLIMS 

application is very important to do, considering that students are now in the era of 

technology 4.0 The quality of the SLiMS Version 8 Acacia software has met the 

specifications and minimal coverage as library automation software, even though 

occasionally error statements appear when running the menu, especially during 

the installation process because it is related to the running of supporting 

applications. New features are very likely to be added and modifications are easy 

to do, especially supported by the open source nature of SLiMS Version 8 Acacia 

software. 

Keywords: Library Automation, SliMS, Library Automation Software 
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”Dulu aku kira hidup cuma perihal hitam dan putih. Halal dan haram. Benar dan 

salah. Sampai pada akhirnya aku bertemu mereka. Yang hitam dengan alasan. 

Yang salah penuh dengan kesedihan. Dan yang haram karena keputusasaan” 

(Riska Setya Ningrum) 

 

“Jika jalan didepanku terhalang dan bumi menjadi sempit untukmu, maka 

sungguh jalan menuju langit tidak pernah terhalang dan itulah yang dinamakan 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

 

Otomasi Perpustakaan adalah salah satu penggunaan perangkat komputer 

dengan menggunakan sistem untuk melakukan layanan yang ada di Perpustakaan 

dengan menggunakan perangkat lunak yang memadai sehingga dapat 

dioperasikan dengan baik oleh tenaga pustakawan yang ada, sejalan dengan hal 

tersebut itu Pendit (2008: 20) mendefinisikan otomasi perpustakaan sebagai 

perangkat lunak komputer untuk kegiatan di perpustakaan yang terutama 

bercirikan penggunaan pangkalan data ukuran besar, dengan kandungan cantuman 

tekstual yang dominan, dan dengan fasilitas utama dalam hal menyimpan, 

menemukan, dan menyajikan informasi. Dalam siklus perkembangan teknologi 

informasi berbasis web sendiri, pangkalan data sangat dibutuhkan karena 

merupakan komponen penting dari sistem informasi di samping sebagai penentu 

kualitas informasi. (O’Brien, 2010: 56). SLiMS Library Management 

System (SLiMS) adalah Open Source Software (OSS) berbasis web untuk 

memenuhi kebutuhan automasi perpustakaan (library automation) skala kecil 

hingga skala besar. Dengan fitur yang dapat dikatakan, lengkap dan masih terus 

aktif dikembangkan, SLiMS dapat digunakan oleh perpustakaan yang memiliki 

koleksi, anggota dan staf banyak di lingkungan stand alone, jaringan lokal 

(intranet) maupun internet. SLiMS merupakan aplikasi berbasis web yang dapat 

berjalan dengan baik di atas platform sistem operasi seperti MacOS, MS-

Windows, dan GnU/Linux. 

Dalam masa perkembangannya, peran SLIMS (perangkat lunak) dalam 

sistem otomasi perpustakaan ternyata sangat besar dalam aktivitas 

pengelolaannya. Dari segi pendistribusian perangkat lunak, terdapat berbagai cara 

dalam mendapatkan perangkat lunak otomasi perpustakaan mulai dari membeli, 

membangun sendiri hingga menggunakan perangkat lunak open source. Menurut 
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Boss (2008: 15) open source merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk 

perangkat lunak gratis termasuk kode asli pemrograman (source code), sehingga 

pengguna dapat memodifikasi dan membuat berjalan lebih baik untuk 

kebutuhnnya. Termasuk didalamnya hak untuk mendistribusikannya. 

Kemunculan perangkat lunak open source telah membuat momentum 

tidak hanya di negara maju namun juga di negara berkembang (Tyagi and 

Shentil, 2015: 414). Pengguna perangkat lunak perpustakaan yang berbasis open 

source pun saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia. Oleh karena itu 

lembaga atau individu yang akan menggunakan sebuah perangkat lunak untuk 

sistem otomasi, terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami kualitas 

perangkat lunak tersebut yang juga meliputi kekurangan beserta kelebihannya 

supaya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Contoh perangkat 

lunak otomasi perpustakaan adalah Senayan Library Management System 

(SLiMS) Versi 8 Akasia yang dikembangkan oleh SLiMS Developer Community 

(SDC). Perangkat lunak yang dikembangkan secara internal organisasi atau 

lembaga tentu membutuhkan dana yang sesuai, dengan mendapatkan dukungan 

penuh dari pihak pengembang (developer) dalam hal ini SDC mulai dari instalasi 

hingga perawatan (maintenance).  

Keandalan dan keakuratan perangkat lunak pun dapat dipertanggung 

jawabkan oleh pengembang. Perangkat lunak SLiMS Versi 8 Akasia merupakan 

perangkat lunak otomasi perpustakaan berbasis web dan open source. Seperti 

yang ditegaskan oleh Wilson (2009: 27) dan Tabusum et al. (2013: 215) dan 

perangkat lunak yang baik dalam mendukung suatu sistem otomasi adalah 

perangkat lunak yang berkualitas atau dengan kata lain perangkat lunak yang 

mampu memenuhi kebutuhan pengguna perangkat lunak itu sendiri. Menurut 

Tyagi et al (2009: 13) kualitas adalah karakteristik pencapaian atas sebuah 

produk yang memenuhi atau melebihi persyaratan yang telah disetujui-diukur 

dengan kriteria dan alat ukur yang telah disepakati dan diproduksi dengan proses 

yang juga telah disetujui. Pencapaian kualitas tidak sesederhana tentang masalah 

pemenuhan persyaratan atau sebuah hasil yang memenuhi kebutuhan dan 

harapan pengguna, bahwa kualitas sebagai sebuah karakteristik atau atribut dari 
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sesuatu. Sebagai atribut dari sesuatu, kualitas mengacu pada karaktristik yang 

dapat diukur-sesuatu yang dapat kita bandingkan dengan standar yang sudah 

diketahui, seperti panjang, warna, sifat kelistrikan dan sebagainya. Tetapi 

perangkat lunak yang sebagian besar merupakan entitas intelektual, lebih 

menantang untuk dikarakterisasi dari pada objek fisik (Patel and Patel, 2012: 94 ; 

Ayre, 2015: 43). Kualitas perangkat lunak adalah gabungan yang kompleks dari 

berbagai faktor yang akan bervariasi pada aplikasi dan pelanggan yang berbeda 

yang membutuhkannya Analisis Kualitas Perangkat Lunak Senayan Library 

Management System. 

Kemampuan perangkat lunak memenuhi kebutuhan pengguna yang 

dijadikan sebagai parameter penilaian kualitas sebuah perangkat lunak, digunakan 

oleh McCall dan kawan-kawan dalam teori kualitas perangkat lunak. McCall dan 

kawan-kawan menggunakan pertanyaan tentang tingkat kemampuan perangkat 

lunak memenuhi kebutuhan pemakai sebagai aspek pertama penilaian kualitas 

perangkat lunak. Atas dasar inilah peneliti memilih menggunakan teori yang 

dikemukakan oleh McCall dan kawan-kawan untuk menilai kualitas perangkat 

lunak SLiMS Versi 8 Akasia. Selain itu teori ini banyak digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan analisis terhadap kualitas perangkat lunak. McCall dalam 

Pressman (2008: 32) mengusulkan kategorisasi yang berguna mengenai aspek-

aspek yang mempengaruhi kualitas perangkat lunak yang berfokus pada tiga 

aspek produk perangkat lunak, antara lain: karakteristik operasionalnya, 

kemampuannya untuk mengalami perubahan, dan kemampuan untuk beradaptasi 

dengan lingkungan yang baru. Dengan mengacu pada tiga hal tersebut, McCall 

memberikan gambaran sebagai berikut:  

(1) Kebenaran, yaitu kemampuan perangkat lunak dalam memenuhi 

spesifikasi dan memenuhi sasaran misi pengguna (kebutuhan sistem 

otomasi di perpustakaan.  

(2) Reliabilitas, yaitu tingkat dimana sebuah perangkat lunak dapat 

melakukan fungsi yang diharapkan dengan ketelitian yang diminta.  
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(3) Efisiensi, yaitu sumber daya komputasi yang dibutuhkan oleh 

perangkat lunak untuk melakukan fungsinya. 

 (4) Integritas, yaitu tingkat kemampuan kontrol akses ke perangkat lunak 

atau data oleh orang yang tidak berhak. 

 (5) Usabilitas, yaitu usaha yang dibutuhkan untuk mempelajari, 

mengoperasikan,   menyiapkan input, dan menginterpretasikan output 

suatu perangkat lunak.  

(6) Maintainabilitas, yaitu kemampuan dan usaha yang diperlukan untuk 

membetulkan kesalahan pada sebuah program.  

(7) Fleksibilitas, yaitu kemampuan perangkat lunak untuk memodifikasi 

program operasional.  

(8) Testabilitas, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk menguji dan 

untuk memastikan perangkat lunak telah melakukan fungsi-fungsi 

yang dimaksudkan.  

(9)  Portabilitas, yaitu kemampuan yang dimiliki perangkat lunak untuk 

migrasi dari suatu perangkat lunak ke aplikasi atau lingkungan sistem 

aplikasi yang lain (platform komputasi) 

(10) Reusabilitas, yaitu kemampuan suatu perangkat lunak untuk 

dipergunakan ulang pada aplikasi lain. 

 (11) Interoperabilitas, yaitu kemampuan aplikasi untuk dikonversikan atau 

migrasi ke perangkat lunak yang lain.  

Kemampuan perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan pengguna 

merupakan aspek penting dalam kualitas perangkat lunak. Hal ini disebabkan 

karena sebaik apapun perangkat lunak apakah itu mudah digunakan dan memiliki 

kinerja yang bagus, perangkat lunak tidak akan memiliki arti ketika tidak mampu 

memenuhi kebutuhan pemakai. Kegagalan implementasi sistem otomasi 

perpustakaan yang kebanyakan terjadi disebabkan karena perangkat lunak yang 

tidak mampu memenuhi kebutuhan perpustakaan. Berdasarkan pada uraian di 
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atas, lalu muncul pertanyaan apakah perangkat lunak SLiMS Versi 8 Akasia 

memiliki kualitas yang baik sebagai perangkat lunak untuk sistem otomasi di 

perpustakaan Jika dikaitkan dengan jenis perangkat lunaknya yang merupakan 

open source, perkembangannya yang cepat dan selalu dalam pengembangan, serta 

masih dalam kondisi stabil akan tetapi ternyata aplikasi ini banyak pula institusi 

yang menggunakannya. Selain itu bagaimanakahkualitas perangkat lunak 

tersebut? Inilah sisi ketertarikan peneliti untuk mengkaji dan meneliti mengenai 

kualitas perangkat lunak SLiMS Versi 8 Akasia. Maka dari itu dalam penelitian 

ini, peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai proses 

pengolahan bahan pustaka menggunakan aplikasi SLIMS 8 Akasia di 

Perpustakaan SMA Negeri 2 yang dikembangkan oleh SLiMS Developer 

Community (SDC) sebagai sistem otomasi perpustakaan. Harapannya hasil 

penelitian ini dikemudian hari dapat dijadikan referensi bagi pustakawan dalam 

menentukan apakah perangkat lunak SLiMS Versi 8 Akasia memiliki kualitas 

baik atau tidak untuk digunakan oleh perpustakaan sebagai sistem otomasi 

perpustakaan. 

1.2  Rumusan Masalah  

 

1. Bagaimana proses pengolahan perangkat lunak SLIMS 8 Akasia di 

Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelohan SLIMS 8 

Akasia sebagai sistem otomasi di Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Penelitian SLIMS 8 Akasia ini untuk mengetahui apakah kualitas 

perangkat lunak SLIMS 8 Akasia yang digunakan sudah mampu dalam 

mendukung sistem otomasi di Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro.  

2. Untuk mengetahui kendala dalam proses pengolahan bahan pustaka 

menggunakan aplikasi SliMS 8 Akasia.  
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1.4 Manfaat Penelitian  

 

1. Manfaat Akademik  

Semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperdalam 

pengetahuan mengenai teori-teori ilmu Perpustakaan dan informasi yang 

selama ini telah di dapatkan di bangku perkuliahan.  

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pustakawan. Manfaat 

praktis ini berkaitan dengan pihak mana saja yang dapat memperoleh 

manfaat dari penelitian anda.  

 

1.5 Metode Penelitian  

 

Metode penelitian kuantitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan 

yaitu tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, 

baik primer maupun skunder. Dengan melakukan klasifikasi data berdasarkan 

formula penelitian (Darmalaksana, 2022). Pada tahap pertama penulis melakukan 

pengelolaan data atau pengutipan referensi. Tahap dua, penulis juga melaksanakan 

melalui studi lapangan. Tahap yang terakhir yang dilakukan penentuan lokasi 

penelitian, responden, dan informan. Dalam pelaksanaan penelitian lapangan 

dilakukan pengamatan dari awal menggunakan aplikasi SLIMS 8 Akasia di 

perpustakaan SMA Negeri 2 Metro.  

Data hasil studi pustaka dan hasil studi lapangan ditampilkan sebagai 

temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan 

diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan.  

1.6 Teknik Pengumpulan Data  

 

1. Observasi  

Observasi adalah melakukan pencatatansecara sistematik kejadian-

kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihatdan hal-hal lain yang diperlukan 

dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Observasi merupakan suatu 
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teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan langsung yang dilakukan oleh 

penulis di Perpustakaan SMA Negeri 2Metro. Penulis melakukan pengamatan 

secara langsung ke lapangan, dengan cara ini dapat memberikan data informasi 

dari keseluruhan berupa: Koleksi Buku pada Perpustakaan di SMA Negeri 2 

Metro, fitur fitur yang ada di aplikasi SLIMS 8 Akasia.  

 

2. Wawancara  

Metode wawancar aadalah merupakan pengambilan data berupa kegiatan 

komunikasi dengan cara tanya jawab kepada seseorang yang di anggap memiliki 

pengetahuan pada bidang/objek yang dibutuhkan informasinya.(Afifuddin, 2009).  

3. Studi Kasus   

Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 

metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat keputustakaan serta 

mengolah bahan penelitian. Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan 

membaca bahan pustaka. Langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti 

menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang 

berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.(Zed, 2004). 

Penulis memanfaatkan bahan pustaka yang berhubungan dengan Teknologi 

Informasi, SLIMS dan Migrasi Database menggunakan referensi seperti buku, 

skripsi, jurnal dalam pengumpulan data untuk tugas akhir.  
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Perpustakaan Sekolah  
 

Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 Ayat 1. 

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya 

rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan 

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi, para pemustaka. 

Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya 

cetak, dan karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, 

yang dihimpun, diolah dan dilayakan. Perpustakaan di selenggarakan berdasarkan 

asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, 

keterbukaan, kerukunan, dan kemitraan.  

Perpustakaan merupakan sebuah ruangan, bagian dari sebuah gedung 

ataupun gedung tersendiri yang digunakan untuk menyimpan buku serta terbitan 

lainnya. Bahan-bahan pustaka itu disimpan menurut tata susunan tertentu untuk 

kepentingan pembaca, bukan untuk dijual dengan tujuan untuk mencari 

untung.(Basuki-Sulistyo, 1991). 

2.1.1 Pengertian Perpustakaan Sekolah 

 

Perpustakaan sebagai lembaga penyedia ilmu pengetahuan dan informasi 

mempunyai peranan yang signifikan terhadap lembaga induk serta masyarakat 

penggunanya. Demikian halnya di dalam lingkungan pendidikan seperti sekolah. 

Perpustakaan sekolah merupakan pusat sumber ilmu pengetahuan dan informasi 

yangberada di sekolah, baik tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah. 

Perpustakaan sekolah harus dapat memainkan peran, khususnya dalam membantu 

siswa untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Untuk tujuan tersebut, 

perpustakaan sekolah perlu merealisasikan misi dan kebijakannya dalam 

memajukan masyarakat sekolah dengan mempersiapkan tenaga pustakawan yang 
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memadai, koleksi yang berkualitas serta serangkaian aktifitas layanan yang 

mendukung suasana pembelajaran yang menarik.  

Dengan memaksimalkan perannnya, diharapkan perpustakaan sekolah 

bisa mencetak siswa untuk senantiasa terbiasa dengan aktifitas membaca, 

memahami pelajaran, mengerti maksud dari sebuah informasi dan ilmu 

pengetahuan, serta menghasilkan karya bermutu. Sehingga pada akhirnya prestasi 

pun relatif mudah untuk diraih. Dalam membantu siswa untuk menghasilkan 

karya yang bermutu, perpustakaan tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan sekolah, 

terutama melalui kebijakan pimpinan (kepala sekolah), akan memperlancar 

tugas/kebijakan yang akan dijalankan oleh pengelola perpustakaan sekolah. 

2.1.2 Tujuan Perpustakaan Sekolah  

 

Perpustakaan sekolah sebagai penunjang sarana pendidikan merupakan 

bagian penting dalam pengembangan literasi informasi, proses pengajaran 

dan pembelajaran.Tujuan perpustakaan sekolah menurut Darmono 

(2007:21) sebagai berikut : 

1. Mendukung dan memperluas sasaran pendidikan sebagaiman 

digariskan dalam misi dan kurikulum sekolah. 

2. Mengembangkan, memahami dan mempertahankan kelanjutan 

dalam kebiasaan dan keceriaa nmembaca dan belajar serta 

menggunakan perpustakaan sepanjang hayat mereka. 

3. Memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan 

menciptakan dan menggunakan informasi untuk pengetahuan, 

pemahaman, dayapikir, dan keceriaan. 

4. Mendukung semua murid dalam pembelajaran danpraktek 

keterampilan mengevaluasi dan menggunakan infromasi,tanpa 

memandang bentuk, format atau media,termasuk kepekaan 

modus ber komunikasi di komunitas. 

5. Menyediakan akses kesumber daya lokal ,regional, nasional, 

global dan kesempatan pembelajaran menyingkap ide, 

pengalaman dan opini yang beranek aragam. 
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6. Mengorganisasikan aktivitas yang mendorong kesadaran serta 

kepekaan budayadan sosial. 

7. Bekerja dengan murid,guru,administrasi,dan orang tua untuk 

mencapai misi sekolah. 

8. Menyatakan bahwa konsep kebebasan intelektual dan akses 

informasi merupakan hal penting bagi terciptanya warga negara 

yang bertanggung jawab dan efektif, serta berpartisipasi didalam 

demokrasi. 

9. Promosi membaca dan suamber daya serta jasa perpustakaan 

sekolah kepada seluruh komunitas sekolah dan masyarakat luas. 

 

2.1.3 Layanan Perpustakaan Sekolah  

 

Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 pasal 14 tentang layanan Perpustakaan 

yaitu: 

1. Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi 

kepentingan pemustaka.  

2. Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan 

berdasarkan standar nasional Perpustakaan. 

3. Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan 

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 

4. Layanan Perpustakaan dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya 

Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.  

5. Layanan Perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional 

Perpustakaann untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka. 

6. Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar 

Perpustakan.  

7. Layanan Perpustakaan secara terpadu dilaksanakan melalui jejaring 

telematika.  
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2.1.4 Bahan Informasi Dalam Perpustakaan Sekolah  

 
Bahan informasi dalam Perpustakaan sekolah yaitu: 

1. Bahan buku  

a. Buku teks adalah lembaran tercetak berisi ilmu pengetahuan atau bidang 

tertentu, dan biasanya digunakan sebagai bahan pelajaran, penataran dan 

dapat dipelajari secara mandiri 

b. Buku fiksi adalah karya tulis berupa rekaman atau karya imajinatif yang 

berdasarkan khayalan belaka, contohnya novel, drama, puisi, pantun dan 

syair.  

c. Buku rujukan adalah buku yang disusun untuk memberikan informasi 

tentang kata, subjek/pokok masalah, nama orang, nama tempat, peristiwa, 

pustaka dan lainnya. Contoh yaitu kamus, ensiklopedia, handbook, 

manual, bibliografi, sumber ilmu bumi dan lainnya.  

d. terbitan berkala yakni publikasi yang di rencanakan terbit secara terus 

menerus tanpa dibatasi waktu, berisi informasi baru yang menarik, dan 

ditulis oleh beberapa orang. Contohnya yaitu surat kabar, majalah, jurnal 

dan lainnya.  

 

2.1.5 Standar Koleksi Perpustakaan  

 

Salah satu acuan Perpustakaan sekolah dalam mengembangkan koleksi 

sesuai dengan jenis dan jumlah yang ditetapkan oleh Standar Nasional 

Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah nomor 12 tahun 2017 

yaitu standar koleksi Perpustakaan. Standar koleksi Perpusta2aan memperhatikan 

jenis kebutuhan pengguna. Kebutuhan pemustaka dalam melakukan 

pengembangan koleksi.  
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1) Jenis Koleksi  

Tabel 1. Jenis Koleksi Perpustakaan  

KOLEKSI BAHAN PERPUSTAKAAN 

 

No. 

 

Jenis 

Koleksi 

 

Jumlah Eksemplar 

1. Buku Non Fiksi  1.152 

2. Buku Fiksi  3.263 

3. Buku Referensi 776 

4. Buku Teks  87.767 

5. Laporan PPL/Skripsi 85 

6. CD 90 

Jumlah 

Total 

93.133 

  

 

Sumber: Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Perpustakaan Luckty Giyan 

Sukarno. S,sos. Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro jenis koleksi terdiri atas 

semua bidang bidang ilmu murni, ilmu sejarah, ilmu geigrafi, baik dari kelas 000 

sampai dengan kelas 900, baik buku teks, fiksi, novel, kamus, ensiklopedia, 

majalah, e-book, buku paket dan lokal.  
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2. Jumlah Koleksi  

Tabel 2. Jumlah Koleksi Perpustakaan.  

No Nomor Klasifikasi Jumlah  

Judul 

Jumlah  

Eksemplar 

1. 000 Karya Umum 58 83 

2. 100 Filsafat  & Psikologi 141 265 

3. 200 Agama 228 1723 

4. 300 Ilmu-Ilmu Sosial 464 5613 

5. 400 Bahasa 157 4251 

6. 500 Ilmu-Ilmu Murni 375 66072 

7. 600 Ilmu-Ilmu Terapan 128 178 

8. 700 Kesenian & Olahraga 200 3550 

9. 800 Kesusastraan 2196 3166 

10.  900 Geografi & Sejarah 

Umum 

209 2412 

 Jumlah 4098 87290 

Sumber: Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Perpustakaaan Luckty Giyan 

Sukarno. S,sos. untuk penambahan koleksi tiap tahunnya sesuai dengan jumlah 

siswa, setiap mendapatkan buku masing-masing 30 buku mata pelajaran. Jumlah 

koleksi di Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro 4098 Judul dan 87290 Eksemplar.  
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2.2 Sistem Otomasi Perpustakaan   

 

Sistem Otomasi Perpustakaan atau Library Automation System adalah 

software yang beroperasi berdasarkan pangkalan data untuk mengotomasikan 

kegiatan perpustakaan. Pada umumnya software yang digunakan untuk otomasi 

perpustakaan menggunakan model “relational database”. Database atau pangkalan 

data merupakan kumpulan dari suatu data. Dalam perpustakaan paling tidak ada 

dua pangkalan data yaitu data buku dan data pemustaka. Disebut “relational 

database” karena dua pangkalan data tersebut akan saling dikaitkan apabila terjadi 

transaksi, misalnya, pada saat terjadi proses peminjaman dan pengembalian buku. 

Kebanyakan sistem otomasi perpustakaan memisahkan fungsi software kedalam 

program tersendiri disebut modul. Sedangkan modulnya terdiri dari modul 

pengadaan, katalogisasi, sirkulasi, serial, dan Online Public Access Catalog 

(OPAC). Sistem Otomasi Perpustakaan di Indonesia pada umumnya hanya 

mempunyai tiga modul yaitu katalogisasi, sirkulasi, dan OPAC dan ini merupakan 

modul minimal yang harus dimiliki oleh perpustakaan untuk kepentingan otomasi. 

2.2.1 Pengertian Otomasi Perpustakaan  

 

Sistem otomasi di Perpustakaan merupakan suatu aplikasi yang digunakan 

untuk menangani berbagai tugas dan kegiatan untuk pengelolaan sistem dan 

manajemen Perpustakaan seperti pencatatan, perekapan, pencetakan, pelaporan 

dan sebagainya dengan menggunakan teknologi komputer. Beberapa cakupan 

aktifitas layanan di Perpustakaan yang bisa dilakukan oleh sistem otomasi 

Perpustakaan adalah manajemen pengadan (akuisisi) bahan pustaka, layanan 

penelusuran koleksi yang dikenal dengan istilah Online Public Access Catalogue 

(OPAC), manajemen pengelolahan bahan pustaka, manajemen keanggotaan, 

manajemen sirkulasi, manajemen inventarisasi koleksi, manajemen.  

Sulistyo Basuki, dalam Azwar menjelaskan sistem otomasi Perpustakaan 

adalah proses atau hasil penciptaan mesin swa tindak atau swa kendali tanpa 

campur tangan manusia dalam proses tersebut sebagai bentuk penerapan teknologi 

informasi untuk kepentingan Perpustakaan dari mulai pengadaan hingga jasa 

informasi bagi pembaca.(Basuki-Sulistyo, 1991). Otomasi Perpustakaan 
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merupakan sistem yang mengkompresasikan beberapa kegiatan yang dilakukan 

pada Perpustakaan tradisional seperti, kegiatan pengolahan bahan pustaka, 

sirkulasi, katalog publik (OPAC), pengadaan (akuisisi), manajemen keanggotaan, 

pengelolaan terbitan berseri. Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan 

menggunakan pangkalan data (database) Perpustakaan sebagai pondasinya. 

(Chon, 2010) 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disampaikan bahwa sistem otomasi 

Perpustakaan adalah proses pengelolahan pengelolaan bahan Perpustakaan dengan 

bantuan Teknologi Informasi (TI) guna untuk mempercepat pekerjaan manual di 

Perpustakaan yang meliputi pengadan, pengakatalogan, katalog publik, sirkulasi 

dan informasi manajemen.  

2.2.2 Manfaat Otomasi Perpustakaan  

 
Sistem otomasi perpustakaan dengan menerapkan kemajuan teknologi 

informasi akan memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Mengefisienkan dan mempermudah pekerjaan dalam perpustakaan. 

2. Memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna perpustakaan. 

3. Meningkatkan citra perpustakaan 

4. Pengembangan infrastruktur nasional, regional, dan global  

 

Penggunaan teknologi komputer di perpustakaan memiliki banyak 

manfaat, antara lain:  

1. Mempercepat proses temu balik informasi information retrieval. 

2. Memperlancar proses pengolahan, pengadaan bahan pustaka. 

3. Komunikasi antar perpustakaan 

4. Menjamin pengelolaan data administrasi perpustakaan. Pekerjaan yang 

sebelumnya dikerjakan secara manual dapat dipercepat dan diefisienkan 

dengan penerapan teknologi informasi. Selain itu proses pengolahan data 

koleksi menjadi lebih akurat dan cepat untuk ditelusuri kembali. Dengan 

demikian para pustakawan dapat menggunakan waktu lebihnya untuk 



16 
 

 
 

pengembangan perpustakaan karena pekerjaan yang sifatnya berulang 

telah di ambil alih oleh komputer. 

 

1. Tujuan Otomasi Perpustaakaan  

Perpustakaan sebagai pusat sumber daya informasi dengan bantuan sistem 

otomasi akan memaksimalkan pemanfaatan informasi yang dikelolanya, dengan 

pendekatan kemudahan dan keakuratan pemustaka dalam mengakses informasi 

tersebut. Ada beberapa tujuan otomasi perpustakaan secara umum yaitu 

memudahkan integritas berbagai kegiatan Perpustakaan, memudahkan kerja sama 

dan pembentukan jaringan Perpustakaan, membantu menghindari duplikasi 

kegiatan Perpustakaan, menghindari pekerjaan yang bersifat mengulang dan 

membosankan, memperluas jasa Perpustakaan, memberi peluang untuk 

memasarkan jasa Perpustakaan, dan, meningkatkan efesiensi.  

 

2. Perangkat Sistem Otomasi Perpustakaan  

Perangkat keras adalah sebuah komputer dan alat bantunya seperti Printer, 

Barcode, Scanner, kertas, dan sebagainya. Sebuah komputer sudah cukup 

digunakan dalam memulai proses otomasi pada kalangan instansi perpustakaan 

kecil. Sedangkan untuk perpustakaan besar maka pasti diperlukan beberapa 

komputer dan pelengkapnya agar pelayanan kepada pemustaka menjadi lancar, 

misalnya : 

1) LAN Card. 

Digunakan untuk mengintegrasikan banyak komputer. Sehingga semua 

kegiatan otomasi yang dilakukan bisa terpusat pada pusat data (Server) 

Aplikasi perangkat lunak otomasinya biasanya berjenis klien-server. 

      2) Sistem Security Gateway. 

Digunakan untuk melakukan sensor terhadap buku yang keluar masuk 

perpustakaan. Sensor akan berbunyi jika buku yang dibawa pengguna 

tidak melewati proses sirkulasi dengan benar. 
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      3) Perangkat Lunak Otomasi / Software 

Perangkat lunak ini mutlak keberadaannya karena digunakan sebagai alat 

pembantu mengefisienkan dan mengefektifkan proses. Pemilihan software 

ini bisa dibangun/dibuat sendiri, menggunakan opensource/software 

gratisan, atau membeli secara komersial. 

2.3 SLIMS  

Senayan Library Management System merupakan perangkat lunak yang 

bersifat Open Source, perangkat tersebut digunakan untuk sistem manajemen 

perpustakaan. SLiMS dikembangkan oleh Tim Pusat Informasi dan Humas 

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Program tersebut pertama 

kali dikembangkan pada bulan November 2006.  Pemilihan nama Senayan karena 

dinamai sesuai tempat lahirnya yaitu di Senayan, Jakarta. Latar belakang 

pengembangan SLiMS ialah,  Perangkat lunak Alice yang sudah habis masa 

pakainya dan departemen tidak memiliki anggaran untuk memperpanjang masa 

pakai selain itu Alice merupakan produk tidak bebas (proprietary) yang serba 

tertutup sehingga Alice tidak dapat didistribusikan ke perpustakaan di lingkungan 

departemen. 

  SLiMS dikembangkan dengan General Public License sehingga software 

tersebut dapat digunakan, dipelajari, diubah, dan didistribusikan ke pihak lain 

secara bebas.  Program tersebut menggunakan PHP, basis data MySQL, dan 

pengontrol versi Git. SLiMS terus dilakukan penyempurnaan pada program untuk 

menutupi ‘bolong-bolong’ yang ada.   Pada bulan November 2007 SLiMS mulai 

diluncurkan kepada publik agar program tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh 

perpustakaan-perpustakaan di Indonesia. Namun, setelah peluncurannya ternyata 

SLiMS masih mengalami kegagalan pada saat program tersebut dijalankan 

sehingga Hendro Wicaksono selaku Koordinator dari Senayan Developers 

Community) mengundang pustakawan yang aktif di Mailing List ISIS (perangkat 

lunak manajemen perpustakaan milik UNESCO) untuk melakukan perbaikan 

dalam segi penambahan fitur, perbaikan, dan pembaruan dokumen senayan. 

Selain melakukan pengembangan untuk menyempurnakan program yang ada, tim 
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pengembang juga membuat paket program untuk memudahkan pemasangan yang 

dinamakan Portable Senayan (psenayan) yang meliputi program senayan, Apache, 

PHP, dan MySQL sehingga penggguna hanya perlu meng-copy, mengekstrak, dan 

langsung menggunakannya pada komputer atau server. 

 Dengan dilakukannya pengembangan guna penyempurnaan program 

SLiMS memiliki banyak versi dan versi-versi tersebut selalu mengalami 

peningkatan karena dengan melakukan pengembangan maka program akan lebih 

stabil dan adanya dokumen program terbaru. Hingga saat ini SLiMS sudah 

berkembang dengan sangat pesat, adapun versi dari SLiMS yaitu SLiMS 3.14 

(Seulanga), SLiMS 3.14 (Matoa), SLiMS 5 (Meranti), SLiMS 7 (Cendana), dan 

SLiMS 8 (Akasia). Penggunaan nama-nama flora di Indonesia karena para 

pengembang SLiMS berharap, rilisnya SLiMS dapat menjadi media pembelajaran 

bagi penggunanya untuk mengetahui seluk beluk flora di Indonesia yang namanya 

digunakan sebagai nama kode rilis SLiMS. 

1. Manfaat Menggunakan SLIMS  

Berdasarkan fitur-fitur yang terdapat pada SLiMS terdapat pula manfaat yang 

didapatkan dari penggunaannya, yaitu: 

 Dapat memudahkan penulusuran koleksi karena SLiMS memuat data 

inventaris koleksi dan dapat menampilkan cover bahan pustaka. 

 Memudahkan dalam labeling sumber pustaka karena pada SLiMS dapat 

membuat barcode setelah memasukkan data buku. 

 Dapat digunakan untuk sistem sirkulasi yaitu kegiatan peminjaman, 

pengembalian, perpanjangan, dan memuat denda. 

 Digunakan untuk mendata anggota perpustakaan sehingga dapat langsung 

mencetak kartu anggota. 

 Dapat digunakan untuk pelaporan pendataan buku dan pengunjung. 

 SLiMS dapat digunakan oleh pemula karena merupakan program yang 

mudah untuk dipelajari. 
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2. Kelebihan dan Kekurangan SLiMS 

   Perangkat Lunak SLiMS juga memiliki kelebihan dan kekurangan pada 

programnya. Adapun kelebihan dari program SLiMS yaitu: 

 Mempercepat waktu pegawai dalam bekerja sehingga pekerjaan lebih 

efektif dan pegawai bisa lebih produktif. 

 Mempermudah pustakawan dalam mengelola perpustakaan secara 

otomasi. Dengan adanya kemudahan tersebut, pustakawan dapat lebih 

fokus untuk pengembangan perpustakaan. 

 Meningkatkan kualitas bekerja penggunanya. 

 Akurat dalam memberikan informasi. 

Namun kelemahan yang terdapat pada SLiMS, antara lain: 

 SLiMS harus selalu di update agar mengikuti perkembangan teknologi 

yang ada di perpustakaan. 

 Sistem berbasis free tetapi harus diperhatikan pula terkait update system 

yang terus berkembang. 

 Tidak semua web browser dapat menampilkan SLiMS dengan sempurna. 
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2.3.1 SLIMS 8 Akasia  

Gambar 1. Tampilan OPAC SMA Negeri 2 Metro 

Tampilan OPAC SLiMS 8 Akasia menjadi lebih berbeda. OPAC SLiMS 8 

Akasia menjadi terlihat sederhana namun tetap memiliki kesan elegan. Banyak 

perubahan yang dihasilkan pada tampilan OPAC SLiMS 8 Akasia yaitu antara 

lain penambahan logo menu. Menu yang disediakan Home, Library News, Library 

Information, Library Location, Member Area,Librarian, Help on Search, Librarian 

Login, dan About SLiMS, serta menu pengganti bahasa antarmuka. Kolom 

pencarian menjadi lebih simpel karena hanya menyediakan satu kolom saja 

namun tidak mengurangi kualitas hasil pencarian. 

Penambahan fitur pada OPAC SLiMS 8 Akasia adalah fitur live chat. 

Kemudian penempatan media sosial juga dirubah menjadi di bagian footer. 

Pencarian dalam OPAC SLiMS terdiri dari Simple Search (Pencarian Sederhana) 

dan Advanced Search (Pencarian Canggih). Pada Pencarian Sederhana, pencarian 

dapat dilakukan dengan mengetikkan kata kunci dari Judul, Pengarang, Subyek. 

Sedangkan pada Pencarian Canggih terdapat beberapa kolom pencarian yaitu: 

Title (Judul), Author (Pengarang), dan Subject (Subyek). Untuk memperoleh 

ketepatan pencarian disediakan pula pilihan pencarian berdasarkan ISBN/ISSN, 

Collection Type (Tipe Koleksi), Location (Lokasi), dan GMD
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BAB III 

 

 GAMBARAN UMUM 

 

3.1 Gambaran Umum SMA Negeri 2 Metro 

 

SMA Negeri 2 Metro Resmi dibuka berdasarkan surat keputusan 

Mendikbud Repunlik   Indonesia Nomor 0363/0/1991 tanggal 20 Juni dengan 

nama SMA Negri Bantul, sesuai dengan namanya sebab pada waktu itu sebelum 

otonomi daerah kecamatan Metro Barat Mempunyai nama Kecamatan Bantul dan 

akhirnya sesuai dengan Sk Mendiknas RI Nomor 02/1993 tanggal 20 Juni 1993 

namanya menjadi SMA Negri 2 Metro hingga saat ini. Selama SMA Negeri 2 

Metro berdiri sudah dipimpin oleh Kepala Sekolah. 

Pusat Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro merupakan Perpustakaan 

sekolah di SMA Negeri 2 Metro. Pusat Perpustakaan mengemban fungsi dan 

tugas bersama-sama dengan unit lain dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar, yang dijabarkan dalam kegiatan sehari hari melalui kegiatan 

menghimpun, menyeleksi, mengolah, merawat, serta melayani dan menyediakan 

sumber informasi kepada siswa dan guruSMA Negeri 2 Metro khususnya dan 

masyarakat pada umumnya.Pusat Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro, telah 

berdiri sejak 2011 didirikan dan masih beroprasi sampai sekarang. 

Pusat Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro,sejak berdirinya Perpustakaan 

pada tahun 2011 Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro telah melakukan 

penambahan koleksi bahan kepustakaan secara rutin setiap tahun melalui 

anggaran program Hibah Dikti (Due-Like) maka sejak saat ini perpustakaan 

Politeknik SMA Negeri 2 Metro terus berkembang pesat, baik dalam penambahan 

koleksi bahan kepustakan maupun sarana prasarana yang diperlukan sebagai 

perpustakaan di suatu instasi Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro. 

Dengan demikian, fungsi dan tugas suatu perpustakan sebagai wahana 

sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi (Siswa, Guru, 

Masyarakat, Alumni dan masyarakat umum) dapat dilakukan dengan baik. 

Adapun sumber informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang disediakan di 
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perpustakaan mencakup bidang yang terkait dengan Program studi binaan SMA 

Negeri 2 Metro. 

Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro,telah berdiri sejakSMA Negeri 2 

Metro di dirikan dan sampai sekarang masih bernama Perpustakaan SMA Negeri 

2 Metro dalam pembinaan Universitas Lampung, tepatnya tangga l7 Nopember 

1992.  

 

 Visi dan Misi  

 

Visi 

Menjadikan perpustakaan SMA Negeri 2 Metro sebagai jantung 

pendidikan dan sebagai pusat rujukan serta informasi ilmiah (Information 

Center and Center of Knowledge Access) di SMA Negeri 2 Metro. 

Misi 

1. Melaksanakan Jasa perpustakaan layanan peminjaman, layanan referensi, 

serta jasa  layanan penelusuran informasi dengan bantuan teknologi 

informasi kepada semua warga SMA Negeri 2 Metro 

2. Mengupayakan prasarana perpustakaan yang memadai untuk membuka 

dan memperluas cakrawala Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

3. Mengelola koleksi buku-buku dan koleksi non buku dengan tertib, rapi 

sehingga pemustaka merasa rapi. 

4. Sebagai sarana penunjang pendidikan, sumber belajar yang menghimpun 

berbagai informasi dalam bentuk buku maupun non buku yang dapat 

dimanfaatkan oleh guru, siswa dan semua warga SMA Negeri 2 Metro. 

5. Melaksanakan penyebaran informasi tentang koleksi terbaru yang 

dimiliki perpustakaan 

6. Melaksanakan pengembangan system perpustakaan, tenaga perpustakaan 

dan kerjasama antar perpustakaan dan badan atau lembaga lain, 

7. Melaksanakan program klub buku dalam rangka meningkatkan minat baca 

siswa. 
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 Struktur Organisasi Perpustakaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Struktur Organisasi Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro 

Sumber: Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro 

 

3.1.1 Jam Operasional Perpustakaan  

 

JadwalLayanan 

Hari Buka Istirahat Tutup 

Senins/d Kamis 07.00 12.00 s/d 12.30 1

5

.

3

0 

Jumat 07.30 11.30 s/d 12.30 1

5

.

3

0 

 

Tabel 3. Jam Operasional Perpustakaan 

Sumber: Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro 

Kepala Sekolah SMA Negeri 2 

Metro 

Dra, EnieAugusJunaety, M.pd 

NIP. 196208181988032011 

Komite 

Koordinator Perpustakaan  

Priyanto, S.pd. 

NIP. 196108151985031016 

Pustakawan Ahli  

Luckty Giyan Sukarno. S, Sos  

NIP. 19860522 201101 2 004 

 

Tenaga Perpustakaan  

1. Siti Wulandari  

2. Erni Yulianti 
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3.1.2 Jumlah Koleksi Bahan Pustaka  

 

KOLEKSI BAHAN PERPUSTAKAAN 

 

No. 

 

Jenis Koleksi 

 

Jumlah Eksemplar 

1. Buku Non Fiksi  1.152 

2. Buku Fiksi  3.263 

3. Buku Referensi 776 

4. Buku Teks  87.767 

5. Laporan PPL/Skripsi 85 

6. CD 90 

Jumlah Total 93.133 

Tabel 4. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka 

Sumber: Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro 

 

3.1.3 Sumber Daya Manusia  

Sumber Daya Manusia di Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro terdapat 3 

orang pengelola. Terdiri dari Kepala Perpustakaan Luckty Giyan Sukarno. S, Sos 

dan 2 orang pengelola perpustakaan. Berikut tabel berdasarkan status 

kepegawaiannya : 

 

No Nama Tanggung Jawab 

1. Siti Wulandari Layanan Sirkulasi 

2. Erni Yulianti Bag. Administrasi 

 

            Tabel 5. Tugas Pengelolaan Manusia 

                Sumber : Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro 
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3.1.4 Fasilitas Perpustakaan  

 

 Ruangan Pusat Perpustakaan  

Sejak tahun 2011,Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro  menempati gedung 

baru satu lantai dengan luas gedung 16 m x 8 m (belum termasuk teras), dapat 

menampung  kapasitas ±30 tempat duduk pembaca. Tata guna gedung pusat 

perpustakaan dibedakan menjadi beberapa ruang yang dimanfaatkan sebagai  

ruang koleksi; ruang referensi, ruang pengolahan, ruang baca (Buku, Novel, 

Laporan PPL/Skripsi/) dengan rincian: 

 

GEDUNG PUSAT PERPUSTAKAAN 

Ruangan Perpustakaan 

JENIS RUANGAN UKURAN 

Ruang Koleksi & Ruang Baca  10M2 

Ruang Referensi 3 M2 

Ruang Pengolahan  3 M2 

Total luas ruang 16 M2 

 

Tabel 6. Keterangan gedung pusat Perpustakaan 

 

Sumber: Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro 

 

 

Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro memiliki Fasilitas pendukung layanan 

sebagai berikut: 

1. Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro dalam melayani pemustaka untuk saat 

ini sudah menggunakan pelayanan SLIMS (Senayan Library Management 

System) 

2. Perpustakaan Politeknik Negeri Lampung di lengkapi dengan kamera 

CCTV sehingga pemustaka merasa aman dannyaman. 

3. Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro memberikan fasilitas layanan wifi 

pada Siswa, Guru dan yang ada dilingkungan sekolah. 



26 
 

 
 

4. Pada Ruangan Baca, Ruangan Koleksi, dan Rauangan Pengolahan sudah 

dilengkapi dengan AC 

  5. Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro mempunyai Blog Digital yang dapat di 

akses pada laman https://perpus.sman2metro.sch.id/semua-artikel.html 

yang mana dapat di akses oleh masyarakat umum. 

 

 

Gambar 2 & 3. Kondisi Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro 

Sumber: Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro 

https://perpus.sman2metro.sch.id/semua-artikel.html
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3.1.5 Pengolahan Bahan Pustaka 

 

Pengertian pengolahan bahan pustaka diungkapkan oleh Sutarno NS 

“Pengolahan atau procesing adalah pekerjaan yang diawali sejak koleksi diterima 

diperpustakaan sampai dengan penempatan di rak atau ditempatkan tertentu yang 

telah disediakan. Untuk kemudian siap dipakai oleh pemakai. Pekerjaan 

pengolahan koleksi yang berbeentuk tercatak (print matter) dan terekam (recorded 

matter) dibedakan dan dipisahkan, meskipun ada pekerjaan yang memiliki 

kesamaan’’ (Sutarno, 2006: 179). Setiap perpustakaan memiliki tugas 

menyediakan bahan pustaka serta mengolahnya agar dapat disajikan kepada 

pengguna sehingga bahan pustaka tersebut dapat bermanfaat bagi pengguna 

perpustakaan. Sebelum bahan pustaka dilayankan kepada pengguna, terlebih 

dahulu diolah dan disusun secara sistematis untuk memudahkan pengguna dalam 

memperoleh informasi yang dibutuhkan. Menurut Qalyubi (2007: 51) yang 

dimaksud dengan kegiatan pemrosesan atau pengolahan bahan pustaka yang 

terdapat di Perpustakaan adalah suatu kegiatan yang meliputi kegiatan kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Inventarisasi 

Kegiatan inventarisasi bahan pustaka ini merupakan kegiatan pencatatan 

semua bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan dan dilakukan oleh 

petugas perpustakaan atau pustakawan. Dalam melakukan inventarisasi 

bahan pustaka diperlukan buku induk atau buku inventarisasi, cap atau 

stempel inventarisasi yang berisi kolom-kolom yang berhubungan dengan 

bahan pustaka, seperti judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit dan 

lain-lain. Adapun langkah-langkah menginventarisasi buku adalah : 

a) Pemberian Stempel Buku 

Semua buku yang sudah masuk di perpustakaan perlu dibubuhi stempel. 

Tempat-tempat yang perlu dibubuhi stempel yaitu: dibalik halaman judul, 

bagian tengah halaman, bagian yang tidak ada tulisan atau gambar, pada 

halaman akhir, dan pada halaman yang dianggap rahasia. Stempel itu ada 

bermacam-macam. Ada stempel inventaris dan stempel indentitas 

perpustakaan. Stempel inventaris dibubuhkan dibalik halaman judul yang 
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memuat nama perpustakaan, kolom tanggal, serta nomor inventaris. 

Sedangkan stempel identitas perpustakaan yang bersangkutan diletakkan 

dibagian yang dianggap perlu, misalnya pada halaman judul, ditengah-

tengah buku, dan dibagian akhir buku. 

b) Pemberian Nomor Buku 

Setiap buku yang akan menjadi koleksi perpustakaan, yang harus disusun 

dirak buku harus diberikan nomor. Pemberian nomor tidak hanya nomor 

induk saja, tetapi juga pemberian nomor berdasarkan klasifikasi (call 

number). Nomor induk adalah nomor urut buku yang sudah ada dari 

nomor satu sampai nomor terakhir menunjukkan nomor buku. Adapun hal-

hal yang dicatat dalam buku induk adalah kolom tanggal, kolom nomor 

induk, kolom nama pengarang, kolom judul buku, kolom penerbit, kolom 

tahun terbit, kolom harga buku, kolom sumber, kolom jumlah halaman dan 

kolom keterangan. 

2. Klasifikasi 

Dalam bidang perpustakaan kegiatan pengelompokkan benda berdasarkan 

jenisnya disebut klasifikasi. Klasifikasi berasal dari bahasa latin yaitu 

classis artinya pengelompokkan benda yang sama serta memisahkan yang 

tidak samaatau dalam bahasa inggris yaitu classify yaitu menyusun koleksi 

bahan perpustakaan (buku, pamplet, peta, kaset, video, rekaman suara, 

dsb) menurut sebuah sistem klasifikasi berdasarkan ciri-ciri setiap bahan 

perpustakaan. Sedangkan mnurut istilah klasifikasi adalah proses membagi 

objek atau konsep secara logika kedalam kelas-kelas hirar, subkelas dan 

sub-subkelas berdasarkan kesamaan yang mereka miliki secara umum dan 

yang membedakannya (Habsyi,2012). Ada beberapa macam sistem 

klasifikasi yang digunakan oleh perpustakaan di dunia, seperti Dewey 

Decimal Classification (DDC), Universal Decimal Classification (UDC), 

Library of Congress Classification (LCC), Colon Classification (CC), dan 

lain-lain. Sistem klasifikasi yang paling banyak digunakan di beberapa 

negara di dunia termasuk negara indonesia yaitu Dewey 

Decimal Clasification (DDC). Secara umum DDD terdiri dari tiga 

komponen yaitu: 
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a) Bagan (schedule) 

     Bagan merupakan batang tubuh DDC. Di dalam bagan ini semua ilmu 

disusun sedemikian rupa dan diberi kode angka yang disebut dengan 

notasi. Notasi dalam bentuk angka yang terdiri dari tiga angka.  

b) Indeks relatif (index relatives) 

     Pada indeks relatif ini terdapat sejumlah istilah yang disusun berabjad. 

Istilah-istilah tersebut mengacu ke notasi yang terdapat dalam bagan. 

Dalam indeks ini di daftarkan juga sinonim untuk suatu istilah, hubungan-

hubungan dengan subjek lain. Namun demikian tidak boleh menentukan 

klasifikasi berdasarkan indeks saja. 

3. Pembuatan katalog (Katalogisasi)  

(Himayah, 2013: 2), katalogisasi atau pengatalogan adalah proses 

pembuatan katalog, dimana dalam katalog dicantumkan data penting yang 

terkandung dalam bahan pustaka, baik secara fisik maupun isi intelektual, 

seperti nama pengarang, judul buku, penerbit dan subjek. Ada beberapa 

macam bentuk katalog sesuai dengan perkembangan perpustakaan, 

diantaranya adalah katalog buku, katalog berkas merupakan katalog 

kumpulan kertas. Katalog kartu: yaitu kartu katalog berukuran 7,5 cm x 

12,5 cm, kemudian kartu katalog dijajarkan dalam laci katalog dan katalog 

komputer (OPAC) yaitu katalog terbacakan komputer.  

a) Penentuan Tajuk Entri Utama 

Tajuk entri utama adalah uraian lengkap katalog dari sebuah buku yang 

dibuat sebagai dasar bagi pembuatan entri-entri lainnya.  

b) Deskripsi Bibliografis 

Deskripsi bibliografis disebut juga katalogisasi deskriptif yang merupakan 

tahap kegiatan pencatatan data dari buku atau pemberian identitas setiap 

bahan pustaka. Deskripsi bibliografis adalah data-data yang terdiri dari 

pengarang, pengarang tambahan, judul, anak judul, judul seragam, 

penerbit, tempat terbit, edisi, tahun terbit, bibliografis, jumlah halaman, 

dan lain-lain.  

c) Menentukan Tajuk Subjek 

Dalam penentuan tajuk subjek ada beberapa pedoman yang dapat 
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digunakan oleh perpustakaan. Sebagaimana dengan yang dikemukakan 

oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2004: 60) 

bahwa  pedoman tersebut adalah sebagai berikut:   

1. Liberty of Congress Subject Headings   

2. Sear Lists Subject Headings 3. Medical Subject Heading (MES) 

4. Penyelesaian dan penyusunan buku di rak 

Berdasarkan kasifikasinya. Setiap baris pada rak terdapat buku penomoran 

yang sama. Buku diletakan berdiri, agar siswa dapat memilih bahan 

pustaka dengan mudah.  
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BAB V 

 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa proses pengolahan bahan pustaka menggunakan aplikasi 

SLIMS 8 Akasia di Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro. Adapun kesimpulannya 

sebagai berikut:  

1. Kualitas perangkat lunak SLiMS Versi 8 Akasia telah memenuhi 

spesifikasi dan cakupan minimal sebagai perangkat lunak otomasi 

perpustakaan, walupun sesekali muncul pernyataan error pada saat 

menjalankan menu terlebih ketika proses instalasi karena terkait dengan 

berjalannya aplikasi pendukung. Fitur baru sangat memungkinkan untuk 

ditambahkan dan modifikasi mudah dilakukan terlebih didukung didukung 

dengan sifat open source perangkat lunak SLiMS Versi 8 Akasia. 

2. Perangkat lunak SLiMS Versi 8 Akasia tidak membutuhkan spesifikasi 

komputer yang terlalu tinggi sehingga dapat meminimalisasi biaya yang 

terlalu tinggi untuk memenuhi kebutuhan otomasi perpustakaan, begitu 

juga integritas perangkat lunak SLiMS Versi 8 Akasia sudah baik karena 

memiliki sistem kontrol berlapis yakni akses dengan pemberian username 

dan password saat login. Perangkat lunak ini juga terbukti mudah untuk 

dipelajari dan tidak mensyaratkan latar belakang pendidikan tertentu 

sehingga, memudahkan pustakawan yang ingin menginstal secara mandiri. 

Terlebih terdapat komunitas yang mendukung perkembangannya. 

Perangkat lunak SLiMS Versi 8 Akasia memiliki peluang yang besar 

untuk dihubungkan atau integrasikan ulang pada aplikasi yang lain 

walaupun agak rumit, dikarenakan pengguna harus memiliki pengetahuan 

tertentu dalam hal interoperabilitas.  

3. Secara umum, Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro sudah memiliki koleksi 

bahan pustaka yang cukup banyak, namun masih dinilai kurang 

ketersediaannya agar sesuai dengan kebutuhan pemustaka 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang proses pengolahan bahan 

pustaka menggunakan aplikasi SLIMS 8 Akasia di Perpustakaan SMA Negeri 2 

Metro. Maka dari itu penulis memberikan beberapa saran antara lain: 

1. Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro dikategorikan perpustakaan yang 

sudah sangat berkembang dalam semua kegiatan perpustakaan ataupun 

dengan perpustakaan sekolah lain. tetapi masih kurangnya pemahaman 

tentang penginstalan aplikasi SliMS dan masih banyak buku yang sudah 

rusak ataupun robek, perlunya pembaruan tenaga pustakawan yang 

menguasai di bidang kepustakawanan. Perlunya penambahan beberapa 

koleksi baru, penerapan kegiatan pengolahan bahan pustaka yang sesuai 

dengan ilmu perpustakaan serta lebih dilengkapi lagi koleksi bahan 

pustakanya. 

2. Perpustakaan SMA Negeri 2 Metro juga perlu penambahan tenaga 

perpustakaan yang ahli dalam bidang perpustakaan dan dapat menguasai 

IT berdasarkan yang tercantum pada Standar Nasional Perpustakaan. 

3. Masih sering ditemukannya koleksi yang tidak beraturan sesuai dengan 

subjek dan nomor kelas pada layanan sirkulasi, serta masih ditemukan 

beberapa buku yang rusak sampulnya, sehingga harus lebih diperhatikan 

lagi pelayanan pada koleksi yang ada di ruangan sirkulasi 

4. Larangan/teguran keras bagi pemustaka yang membawa makanan yang 

beresiko terhadap kerusakan bahan koleksi. 

5. Lebih memperhatikan kebersihan bahan koleksi perpustakaan yang ada di 

rak supaya lebih terrawat dan tidak berdebu/kotor 
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