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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perpustakaan adalah unit yang berfungsi sebagai penyedia informasi bagi 

yang membutuhkan dalam bentuk buku, majalah, maupun dalam bentuk digital. 

Perpustakaan di perguruan tinggi berfungsi sebagai unit yang memberikan pelayanan 

untuk mendukung pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. Perpustakaan yang 

terorganisasi secara baik dan sistematis secara langsung atau pun tidak langsung 

dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di perguruan tinggi 

tempat perpustakaan tersebut berada. Perkembangan teknologi informasi yang 

demikian cepat dapat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan dan pekerjaan. Hal 

ini menyebabkan berubahnya sistem pada instansi atau perusahaan yang juga 

mengubah cara kerja mereka. Teknologi informasi banyak digunakan untuk 

pengelolaan pekerjaan karena efektivitas dan efisiensinya yang sudah terbukti mampu 

mempercepat kerja. Kecepatan kerja pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan 

baik finansial maupun non-finansial. Penggunaan teknologi informasi dalam 

kehidupan sehari-hari dapat mempermudah pertukaran informasi dan data 

antarwilayah sehingga penyebaran pengetahuan menjadi begitu cepat. Kemajuan 

paling terlihat adalah pada penggunaan teknologi informasi dalam proses pengolahan 

data menjadi informasi yang menjadi lebih cepat dan otomatis. Menurut Sulistyo-

Basuki dalam Angelia (2015) Teknologi Informasi merupakan teknologi yang 

berbasis komputer yang digunakan untuk bekerja secara efisien dengan 
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memanfaatkan media internet. Perkembangan teknologi sudah memberikan banyak 

dampak keseluruh lembaga atau instansi, salah satunya adalah perpustakaan. 

Perpustakaan merupakan unit pelayanan teknis yang menyedikan informasi tentang 

ilmu pengetahuan. Salah satu jenis perpustakaan adalah perpustakaan perguruan 

tinggi. Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi (1994:3) menyatakan bahwa 

Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan perpustakaan yang didirikan di 

lingkungan universitas, fakultas maupun jurusan. Dalam perkembangan teknologi 

informasi di dalam perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan melakukan 

kegiatannya menggunakan sistem terkomputerisasi guna untuk memudahkan 

pustakawan di dalam bekerja untuk mengolah, menyimpan di dalam suatu database 

yang di miliki oleh perpustakaan itu sendiri. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam 

perpustakaan memiliki peran untuk mengotomatiskan kinerja dari layanan 

perpustakaan. Dengan penerapan teknologi informasi, pustakawan dan pengguna 

dapat semakin cepat dalam mengakses berbagai layanan perpustakaan seperti 

pencarian katalog, pendaftaran anggota, peminjaman dan pengembalian, dan 

rekapitulasi serta pembuatan laporan. 

Perpustakaan STMIK AKAKOM sebagai unit yang berada di kampus baru 

menerapkan teknologi informasi yang berbasis internet secara menyeluruh mulai 

tahun 2016 dengan memanfaatkan aplikasi yang dikembangan oleh bagian Sistem 

Informasi sebagai front-end yang menghubungkan dengan aplikasi perpustakaan 

lainnya. Berbagai menu yang disediakan dalam situs resmi perpustakaan ini adalah 

Home, Kontak, Tautan, Layanan, Profil, Katalog Online, dan Digital Library. Di 
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dalam setiap menu ini masih terdapat beberapa sub menu yang berhubungan dengan 

menu utamanya. Selain dari menu-menu utama yang berada pada baris navigasi ini 

juga terdapat menu lain yang terletak di panel bagian kanan yaitu Koleksi Terbaru 

dan di bagian bawah terdapat panel Berita, Pengumuman, dan Tautan Terkait. 

Seberapa efektifkah penyediaan teknologi informasi ini dapat melayani 

penggunanya? Efektivitas ini akan dapat diukur dengan banyaknya pengguna yang 

mengakses halaman web ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian dalam Latar Belakang selanjutnya dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini, yaitu berapa jumlah pengunjung dalam kurun waktu kira-kira 

dua bulan semester ganjil tahun 2017 dan halaman apa yang sering dikunjungi oleh 

pengunjung situs. Studi ini didasarkan log dari kunjungan ke situs web Perpustakaan 

STMIK AKAKOM. Dari situ akan dapat dilihat bagaimana pola dan minat pengguna 

di situs perpus.akakom.ac.id. tersebut. 

1.3 Batasan Masalah 

Jumlah pengakses situs perpus.akakom.ac.id sangat banyak terhitung sejak 

tahun 2016. Untuk mengurangi jumlah pengamatan data yang demikian banyak maka 

penelitian ini membatasi cakupan datanya pada semester genap tahun akademik 

2016/2017 dengan rincian pengamatan yang tidak sampai pada pengidentifikasian 

lokasi dari mana pengguna mengakses. 
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1.4 Tujuan 

Penelitian ini akan menyajikan hasil pengumpulan data dan pengamatannya 

terhadap pengunjung web dengan tujuan 

1) menyajikan informasi dari jumlah pengunjung berdasarkan keragaman tujuan

kunjungan  pada situs web Perpustakaan STMIK AKAKOM 

2) untuk melihat pola kunjungan ke web dan mengidentifikasi halaman apa yang

sering dikunjungi oleh pengunjung situs dengan memanfaatkan log dari 

penggunaan situs sehingga dapat diketahui pola dan minat pengguna di situs 

perpus.akakom.ac.id. 

1.5 Manfaat 

Dengan melakukan studi dan pengamatan pada data statistik kunjungan web 

ini diharapkan dapat digunakan  sebagai bahan evaluasi terhadap pengembangan situs 

web Perpustakaan STMIK AKAKOM dan peningkatan pelayanan kepada para 

pengunjung. 

http://www.akakom.ac.id/



