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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam penelitiannya, Angelia (2015) Penelitian ini akan menganalisis tentang 

Pemanfaatan Senayan Library Information Management System (SLIMS) Di 

Perpustakaan Pusat Universitas Warmadewa dalam mengelola management yang 

dilaksanakan oleh Perputakaan Pusat Universitas Warmadewa. Berdasarkan 

penelitiannya, sebelum mengaplikasikan SLIMS Perpustakaan Pusat Universitas 

Warmadewa menggunakan aplikasi e-lib untuk membantu kegiatan yang dilakukan 

oleh perpustakaan. E-lib merupakan sebuah sistem informasi yang terdiri dari 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), pengelolaan, pelayanan 

serta penyediaan (akses) informasinya dilakukan dengan menggunakan perangkat 

elektronik yang berupa komputer. Seiring berjalan waktu Perpustakaan Pusat 

Universitas Warmadewa mengubah sistemnya menjadi Senayan Library Information 

Management System (SLIMS). Disimpulkan bahwa Perpustakaan Pusat Universitas 

Warmadewa sudah memiliki kesiapan yang cukup matang untuk mengaplikasikan 

SLIMS dan penerapan SLIMS di Perpustakaan Pusat Universitas Warmadewa 

mampu memberikan manfaat untuk pengelola perpustakaan. 

Penelitian tentang web usage mining sudah dilakukan dengan konsentrasi dan 

objek yang berbeda-beda. Suratno (2011) dalam tulisannya menyampaikan materi 

tentang penggalian data di situs www.faperta.unja.ac.id dengan cara mengembangkan 

sistem dengan membuat program metode browser sniffing (metode tanpa men-

http://www.faperta.unja.ac.id/
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submitform) yang digunakan untuk menangkap alamat log yang dihasilkan oleh user 

secara automatis. Pengembangan program tersebut menggunakan php dan mysql 

yang disisipkan di file dalam situs tersebut. Data kunjungan ke situs tersebut yang 

tersimpan dalam database mysql, selanjutnya diproses secara manual menggunakan 

program bantu Microsoft Excel dan Matlab 2008a. Dari log file yang telah digali 

dapat diketahui jumlah pengunjung situs yang ditampilkan melalui web traffic serta 

pattern discovery-nya untuk digunakan sebagai rekomendasi bagi perancang web 

untuk mengatur penembatan item atau modul yang ada di situs. 

Berkaitan dengan perkembangan internet yang telah memicu peningkatan 

aktivitas belanja online, Hermanto (_) membuat penelitian yang menerapkan web 

usage mining untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan penjualan. Metode 

web usage mining yang akan diimplementasikan ke dalam sistem ecommerce itu 

dapat memberikan satu solusi baru untuk menganalisis transaksi yang terjadi di toko 

online maupun pangsa pasar suatu produk berdasarkan pembelian konsumen, dan 

kunjungan ke web. Simpulan yang dibuat dari web usage mining itu menjadi data 

yang dapat digali untuk menunjang analisis penjualan agar dapat menjadi alat bantu 

bagi para pemilik perusahaan sebagai fitur analisis perkembangan alur distribusi 

perdagangan di perusahaannya. 

Dalam penelitian yang lain, Indrayani (2011) melakukan penelitian tentang 

pengelolaan sistem informasi akademik perguruan tinggi berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK). Efektivitas aplikasi TIK dalam proses manajemen 
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kelembagaan sering terhambat oleh banyak faktor non teknis yang tidak dipersiapkan 

lembaga. Mulai dari penyiapan orang, budaya, mekanisme organisasi, bahkan teknis 

pemeliharaannya. Tak selamanya SIA yang berbasis TIK bisa meningkatkan kinerja 

pengelolaan administrasi akademik, manakala lembaga hanya menganggap bahwa 

implementasi TIK untuk SIA hanya sekedar menyiapkan perangkat keras 

TIK.Selanjutnya dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, penelitian ini 

mencoba untuk memperoleh data empirik yang cukup lengkap dan dapat dipercaya 

untuk menggambarkan tentang keadaan faktor-faktor yang terkait dengan 

pengelolaan Sistem Informasi Akademik berbasis TIK terhadap kinerja perguruan 

tinggi dan dampaknya terhadap prestasi akademik mahasiswa. Data yang telah 

diperoleh juga dapat digunakan untuk mengembangkan alternatif model Sistem 

Informasi Manajemen Akademik yang dapat memberi dukungan pada setiap proses 

pelayanan akademik maupun pengambilan keputusan baik di lingkungan internal 

maupun yang terkait dengan stakeholders. 




