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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Perpustakaan 

Perpustakaan adalah institusi/lembaga yang menyediakan koleksi bahan 

perpustakaan tertulis, tercetak dan terekam sebagai pusat sumber informasi yang 

diatur menurut sistem dan aturan yang baku dan didayagunakan untuk keperluan 

pendidikan, penelitian dan rekreasi intelektual bagi masyarakat (Lesmono, 2005). 

Menurut Engking dan Royani (1976) menyebutkan bahwa perpustakaan 

ialah sarana penunjang pendidikan yang bertindak di satu pihak sebagai pelestari 

ilmu pengetahuan, dan di pihak lain sebagai sumber bahan pendidikan yang akan 

diwariskan kepada generasi yang lebih muda.  

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perpustakaan 

merupakan sarana dalam pendidikan, penelitian dan rekreasi intelektual yang 

bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. 

 

1.2. Sistem Informasi 

Menurut Leitch dan Davis dalam Jogiyanto (2001:11) sistem informasi 

merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat menajerial 

dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 

dengan laporan – laporan yang di perlukan untuk proses pengambilan keputusan. 

Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem
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yang terintegrasi dengan berbagai elemen pendukungnya untuk menyediakan 

suatu informasi dari data-data yang ada bagi penggunanya. 

 

1.3. Sistem Informasi Perpustakaan 

Menurut Supriyanto (2008) sistem informasi perpustakaan atau sering 

disebut dengan perpustakaan digital adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai 

layanan dan objek informasi yang mendukung akses objek informasi tersebut 

melalui perangkat digital.  

 Dalam sebuah sistem informasi otomasi perpustakaan terdapat beberapa 

komponen atau unsur yang saling berkaitan dan mendukung satu dengan lainnya. 

Menurut Supriyanto (2008: 38), komponen-komponen tersebut yaitu: 

a. Pengguna. Pengguna merupakan unsur utama dalam sebuah sistem informasi 

untuk otomasi perpustakaan. Dalam pembangunan sistem perpustakaan 

hendaknya selalu dikembangkan melalui konsultasi dengan para pengguna 

yang meliputi pemustaka, staf yang nantinya sebagai operator atau teknisi, dan 

para pemustaka perpustakaan. 

b. Perangkat Keras. Perangkat keras merupakan mesin komputer yang dapat 

menerima dan mengolah data menjadi informasi secara cepat dan tepat serta 

diperlukan program untuk menjalankannya. 

c. Perangkat Lunak. Perangkat lunak adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan instruksi-instruksi yang mengoperasikan perangkat keras 

untuk melakukan tugas sesuai dengan perintah. 
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d. Jaringan. Jaringan adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer 

induk dengan komputer yang lain dan dengan alat-alat penunjang sistem 

otomasi yang lain dalam sebuah sistem yang terintegrasi. 

e. Data. Data merupakan bahan baku informasi. Data dapat berupa alfabet, angka, 

maupun simbol khusus. 

f. Panduan Operasional/Manual. Panduan operasional/manual merupakan 

penjelasan bagaimana, memasang, menyesuaikan, menjalankan suatu 

perangkat keras atau perangkat lunak. 

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi 

perpustakaan merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk 

mengelola informasi, data-data dan mempermudah kegiatan-kegiatan.  

 

1.4. Penelitian Sebelumnya 

Rujukan penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi pada penelitian 

ini dijelaskan pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian 

Sebelumnya 

Tahun Tempat Variabel Hasil 

Analisis 

Kesuksesan 

Sistem Informasi 

Perpustakaan 

Senayan dengan 

Pendekatan 

Model DeLone 

dan McLean di 

SMK 

Muhammadiyah 

3 Yogyakarta. 

Universitas 

2014 Penelitian 

dilakukan di 

SMK 

Muhammadiyah 

3 Yogyakarta 

Kualitas 

Sistem, 

Kualitas 

Informasi, 

Kualitas 

Layanan, 

Penggunaan, 

Kepuasaan 

Penggunaan, 

Manfaat-

Manfaat 

Bersih 

Hasil penelitian ini 

mempunyai implikasi 

bahwa dengan 

memperbaiki 

dan meningkatkan 

kualitas sistem dan 

kualitas informasi 

perpustkaan akan 

meningkatkan 

penggunaan dan 

kepuasan pengguna. 

Dengan 

meningkatnya 

penggunaan dan 
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Penelitian 

Sebelumnya 

Tahun Tempat Variabel Hasil 

Negeri 

Yogyakarta 

(Salim, 2014). 

kepuasan pengguna 

dari sistem informasi 

maka akan 

meningkatkan 

manfaat-manfaat yang 

diberikan oleh sistem 

informasi 

perpustakaan yang 
dapat membantu 

siswa dalam kegiatan 

belajarnya. 

Analisis 

Penerimaan 

Mahasiswa Baru 

(PMB) 

Online 

Universitas 

Kristen Duta 

Wacana 

Menggunakanm 

Model 

Kesuksesan 

Sistem Informasi 

DeLone dan 

McLean (D&M) 

(Nugroho, 2014) 

2014 Penelitian 

dilakukan di 

Universitas 

Kristen Duta 

Wacana  

Kualitas 

Sistem, 

Kualitas 

Informasi, 

Kualitas 

Layanan, 

Penggunaan, 

Kepuasaan 

Penggunaan, 

Manfaat-

Manfaat 

Bersih 

Pada penelitian ini 

membatasi tidak 

semua sub variabel 

pada model Delone 

dan Mclean lengkap 

seperti pada pokok 

bahasan indifidual 

impact yang 

terkandung dalam Net 

Benefits hanya 

mengukur item 

individual impact, 

agar hasil lebih 

rapresentatif perlu 

adanya penelitian 

yang membahas 

organization impact, 

serta Service Quality 

yang mencakup 

pelayanan setelahnya 

(following-up).  
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1.5. Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). 

Populasi pada penelitian ini  adalah mahasiswa aktif semester 161 Institut Bisnis 

dan Informatika Stikom Surabaya. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada populasi, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari 

dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (Sugiyono, 

2012).   

 

1.6. Teknik Sampling 

Populasi dan sampel adalah bagian metodelogi statistika yang 

berhubungan dengan generalisasi hasil penelitian. Teknik sampling adalah metode 

atau teknik untuk memilih atau mengambil sampel dari populasi untuk digunakan 

sebagai bahan penelitian. Maka dengan mempelajari sampel suatu pemahaman 

karakteristik subyek sampel akan membuat peneliti mampu menggeneralisasi 

karakteristik elemen populasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik sampling 

Stratified Random Sampling. Metode penarikan sampel berstrata, yaitu suatu 

subsample acak sederhana ditarik dari setiap strata yang kurang lebih sama dalam 

beberapa karakteristik (Guritno, 2011). 
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Stratified Random Sampling atau disebut penarikan sampel berstrata 

proposional, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur 

yang tidak homogen dan berstrata proposioknal. Misalnya populasi terdiri dari 

1000 (Jurusan A=150, Jurusan B=200, Jurusan C=150, Jurusan D=250, Jurusan 

E=250). Sampel yang diperlukan 200. Secara proporsional sampelnya dapat 

dilihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Proses Perhitungan Sampel 

Jurusan Proses Hasil 

A 150/1000 x 200 30 

B 200/1000 x 200 40 

C 150/1000 x 200 30 

D 250/1000 x 200 50 

E 250/1000 x 200 50 

Sumber: Guritno (2011) 

 

1.7. Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean 

Pada tahun 1992 DeLone dan McLean mengemukakan teori tentang 

kesuksesan sistem informasi yang dikenal dengan D&M Information System 

Success Model. Gambar model ditunjukkan pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Model kesuksesan sistem informasi D&M (1992: 12)
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Penjelasan singkat dari hubungan antara Kualitas Sistem (System 

Quality) dan Kualitas Informasi (Information Quality) secara independen 

mempengaruhi baik elemen Penggunaan (Use) dan Kepuasan Pengguna (User 

Satisfaction). Besarnya elemen Penggunaan (Use) dapat mempengaruhi besarnya 

nilai Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) secara positif dan negatif. Dan 

penggunaan (Use) dan Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) mempengaruhi 

dampak individual (Individual Impact) dan selanjutnya mempengaruhi dampak 

organisasional (Organizational Impact). 

Pada tahun 2003 DeLone dan McLean kembali mengembangkan dan 

memperbaiki Model Kesuksesan sistem informasi yang mereka publikasikan 

tahun 1992. Gambar model kesuksesan sistem informasi D&M ditunjukkan pada 

gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Model kesuksesan sistem informasi D&M (2003: 24) 

Pada model kesuksesan sistem informasi D&M terdapat beberapa 

penambahan yaitu: 

1. Kualitas Layanan (Sevice Quality) pelayanan yang diberikan oleh pengembang 

sistem informasi 
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2. Penambahan minat memakai (Intention to Use) sebagai alternatif dari 

Penggunaanan (Use). 

3. Penggabungan antara dampak individual (Individual Impact) dan dampak 

organisasional (Organizational Impact) menjadi satu yaitu sebagai Manfaat 

Bersih (Net benefit). 

Sehingga variabel dari kesuksesan implementasi sistem informasi terdiri 

dari tiga bagian yaitu sistem itu sendiri, penggunaan dari sistem dan kemudian 

dampak yang dihasilkan dari penggunaan dan Kepuasan Pengguna. Dari gambar 

model yang dikemukan DeLone dan McLean kesuksesan sistem informasi terdiri 

dari enam variabel yaitu: 

1. Kualitas Sistem (System Quality) yang digunakan untuk mengukur kualitas 

sistem teknologi informasinya sendiri. 

2. Kualitas Informasi (Information Quality) yang digunakan untuk mengukur 

kualitas keluaran dari sistem informasi. 

3. Kualitas Layanan (Sevice quality) pelayanan yang diberikan oleh pengembang 

sistem informasi. 

4. Pengunaan (Use) adalah penggunaan keluaran suatu sistem oleh 

penerima/Penggunaan dan minat memakai (Intention to use) sebagai alternatif 

dari penggunaan. 

5. Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) adalah respon Penggunaan terhadap 

penggunaan keluaran sistem informasi. 

6. Manfaat Bersih (Net Benefit) adalah efek dari informasi terhadap perilaku 

Penggunaan dan pengaruh dari informasi terhadap kinerja organisasi untuk 

membantu meningkatkan pengetahuan dan efektivitas komunikasi.
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Dari setiap elemen yang ada dalam D&M Information System Success 

Model masih perlu diuraikan lebih lanjut agar dapat lebih mudah digunakan 

sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat kesuksesan dari sistem informasi. 

Uraian indikator dari variabel sistem informasi model DeLone dan McLean 

dijelaskan pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Uraian indikator dari variabel sistem informasi DeLone dan McLean

Variabel dan Indikator Penjelasan 

Kualitas Sistem (Systems 

Quality)  

1. Kemudahan untuk 

digunakan  

(ease of use)  

 

1. Kemudahan untuk digunakan (ease of use)  

 

Sistem informasi yang dapat dikatakan sebagai 

sistem yang berkualitas jika dirancang untuk 

kemudahan dalam penggunaan sistem informasi 

tersebut. Perhatian dapat diukur berdasarkan 

pengguna dalam menggunakan sistem informasi 

tersebut yang hanya memerlukan sedikit waktu 

untuk mempelajari sistem informasi, hal ini 

dikarenakan sistem informasi tersebut sederhana, 

mudah dipahami, dan mudah pengoperasiannya.  

 

2. Keandalan sistem 

(reliability)  

 

 

2. Keandalan sistem (reliability)  

 

Keandalan sistem informasi adalah ketahanan 

sistem informasi dari kerusakan dan kesalahan. 

Keandalan sistem informasi ini juga dapat dilihat 

dari sistem informasi dalam melayani kebutuhan 

pengguna tanpa adanya masalah yang dapat 

mengganggu kenyamanan pengguna dalam 

menggunakan sistem tersebut.  

 

3. Kecepatan akses (response 

time)  

 

 

3. Kecepatan akses (response time)  

 

Kecepatan akses merupakan salah satu indikator 

kualitas sistem informasi. Jika sistem informasi 

memiliki kecepatan akses yang optimal maka 

layak untuk dikatakan bahwa sistem informasi 

yang diterapkan memiliki kualitas yang baik.  
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Variabel dan Indikator Penjelasan 

 akses akan meningkatkan kepuasan pengguna 

dalam menggunakan sistem informasi. Response 

time juga  dapat dilihat dari kecepatan pengguna 

dalam mencari informasi yang dibutuhkan. 

 

4. Fleksibilitas sistem 

(flexibility)  

 

 

4. Fleksibilitas sistem (flexibility)  

 

Fleksibilitas yang dimaksud adalah kemampuan 

sistem informasi dalam melakukan perubahan-

perubahan yang terkait dengan memenuhi 

kebutuhan pengguna. Pengguna akan merasa 

lebih puas menggunakan sistem informasi jika 

sistem tersebut fleksibel dalam memenuhi 

kebutuhan pengguna.  

 

5. Keamanan sistem 

(security)  

 

 

5. Keamanan sistem (security)  

 

Keamanan sistem dapat dilihat melalui program 

yang tidak dapat diubah-ubah oleh pengguna 

yang tidak bertanggung jawab dan juga program 

tidak dapat terhapus jika terdapat kesalahan dari 

pengguna.  

Kualitas Informasi 

(Information Quality)  

1. Kelengkapan 

(Completenes)  

 

 

 

1. Kelengkapan (completeness)  

 

Sistem informasi dikatakan memiliki informasi 

yang berkualitas jika informasi yang dihasilkan 

lengkap. Informasi yang lengkap ini sangat 

dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan 

keputusan. Informasi yang lengkap ini mencakup 

seluruh informasi yang dibutuhkan oleh 

pengguna dalam menggunakan sistem tersebut. 

Jika informasi yang tersedia dalam sistem 

informasi lengkap maka akan memuaskan 

pengguna. Pengguna mungkin akan 

menggunakan sistem informasi secara berkala 

setelah merasa puas terhadap sistem tersebut.  
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Variabel dan Indikator Penjelasan 

 

2. Relevan (relevance)  

 

 

2. Relevan (relevance) 

 

Relevansi informasi untuk tiap-tiap pengguna 

satu dengan yang lainnya berbeda sesuai dengan 

kebutuhan. Relevansi dikaitankan dengan sistem 

informasi itu sendiri adalah informasi yang 

dihasilkan sistem informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. 

 

3. Akurat (accurate)  

 

 

3. Akurat (accurate)  

 

Keakuratan sistem informasi dapat diukur dari 

informasi yang diberikan harus jelas, 

mencerminkan maksud informasi yang 

disediakan oleh sistem informasi itu sendiri. 

Informasi harus akurat karena dari sumber 

informasi sampai ke penerima informasi 

kemungkinan banyak terjadi gangguan yang 

dapat merubah atau merusak informasi tersebut.  

 

4. Ketepatan Waktu 

(timeliness)  

 

 

4. Ketepatan Waktu (timeliness)  

 

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh 

terlambat, informasi pada sistem informasi yang 

sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, 

karena informasi merupakan landasan di dalam 

pengambilan keputusan. Jika pengambilan 

keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal 

untuk pengguna sistem informasi tersebut. Oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa kualitas 

informasi yang dihasilkan dari sistem informasi 

yang baik jika informasi dapat dihasilkan tepat 

waktu.  
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Variabel dan Indikator Penjelasan 

Kualitas Layanan (Service 

Quality)  

1. Jaminan (Assurance)  

2. Empati (Empathy)  

 

 

1. Jaminan (assurance)  

 

Pelayanan yang diberikan oleh sistem informasi 

mencakup pengetahuan, bebas dari bahaya, 

resiko atau keragu-raguan.  

 

2. Empati (empathy)  

 

Meliputi kemudahan dalam berhubungan 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan 

memahami  keperluan para pengguna sistem 

informasi. 

Penggunaan (Use)  

1. Sifat penggunaan (Nature 

of  Use) 

 

1. Sifat penggunaan (Nature of use)  

 

Sifat dari penggunaan atau nature of use adalah  

digunakan untuk maksud yang diinginkan 

ketetapan penggunaan serta tipe informasi yang 

sesuai dengan maksud dari penggunaan 

Kepuasan pengguna  

(User satisfaction)  

1. Kepuasan informasi 

(Repeat visits)  

 

 

1. Kepuasan informasi (Repeat visits)  

 

Perbedaan antara informasi yang dibutuhkan 

serta informasi yang diterima. “Secara umum 

kepuasan informasi sebagai hasil perbandingan 

pengharapan atau kebutuhan sistem informasi 

dengan kinerja sistem yang diterima” (menurut 

remenyi smith dan money).  

 

2. Kepuasan menyeluruh 

(Repeat purchase)  

 

 

2. Kepuasan menyeluruh (Repeat purchase)  

 

Salah satu bentuk kepuasan secar global atas 

semua sistem yang sudah disajikan dan dilakukan 

interaksi mengenai tingkat kepuasan layanan 

informasi dan sistem. Serta manfaat dalam dalam 

proses input proses output yang diterima.  



20 

 

Sumber: DeLone dan McLean (2003) 

 

2.8. Uji Validitas 

Tujuan pengujian validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu 

instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi bila alat ukur 

tersebut memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya 

pengukuran tersebut. 

 

Variabel dan Indikator Penjelasan 

Manfaat Bersih  

(Net benefits)  

1. Meningkatkan berbagi 

pengetahuan (improved 

knowledge sharing)  

 

 

1. Improved knoledge sharing  

 

Dalam manajemen pengetahuan sebagai berikut:  

1) Bagaimana informasi bisa menjadi sesuatu 

yang berdaya guna  

2) Bagaimana mewujudkan sharing pengetahuan  

3) Bagaimana meningkatkan kerjasama antar 

perpustakaan untuk mempercepat aliran 

pengetahuan  

 

 

2. Efektivitas komunikasi 

(comunication effectiveness)  

 

 

2. Comunication effectiveness  

 

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang 

menunjukkan tingkat keberhasilan atau 

kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai 

tujuan. Sedangkan komunikasi adalah sebagai 

proses penyampaian pesan oleh komunikator 

kepada komunikan melalui media yang 

menimbulkan akibat tertentu. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Efektivitas Komunikasi 

adalah suatu proses penyampaian pesan yang 

mampu mencapai tujuan  dari isi pesan tersebut 

dan memberikan umpan balik. 
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Uji validitas dilakukan untuk menilai seberapa baik suatu instrument atau 

pun proses pengukuran terhadap konsep yang diharapkan untuk mengetahui 

apakah yang kita tanyakan dalam kuesioner sudah sesuai dengan konsepnya. Data 

dikatakan valid apabila skor indikator masing masing pertanyaan berkorelasi 

secara signifikan terhadap skor total konstruk. Hasil uji validitas dilakukan untuk 

masing-masing indikator. Ketentuan validitas intrumen apabila r hitung lebih 

besar dengan r tabel. Dasar pengambilan keputusan, r hitung > r table maka 

variabel valid r hitung < r table maka variabel tidak valid (Ghozali, 2005).  

Skala yang dipakai untuk mengukur hasil kuisioner atas persepsi 

responden terhadap indikator adalah Skala Likert yaitu yang berisi lima tingkat 

preferensi jawaban dengan pilihan jawaban ditunjukkan pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Skala Likert 

 Keterangan intensitas kesetujuan pernyataan di dalam kuisioner 

Angka 1 2 3 4 5 

Keterangan Sangat 

tidak setuju 

Tidak 

setuju 

Netral Setuju Sangat 

Setuju 

Sumber: Ghozali (2005) 

 

2.9. Uji Reliabilitas 

Setelah pengujian validitas, maka tahap selanjutnya adalah pengujian 

reliabilitas. Uji reliabilitas adalah proses pengukuran terhadap ketepatan 

(konsisten) dari suatu instrumen. Pengujian ini dimaksudkan untuk menjamin 

instrumen yang digunakan merupakan sebuah instrumen yang handal, konsistensi, 

stabil dan dependibalitas, sehingga bila digunakan berkali-kali dapat 
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menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas mengindikasikan bahwa suatu 

indikator tidak bias dan sejauh mana suatu indikator handal pada waktu, tempat 

dan orang yang berbeda-beda. Untuk mengukur reliabilitas dari indikator 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha. 

Koefisien Cronbach’s Alpha yang mendekati satu menandakan reliabilitas 

konsistensi yang tinggi. Cronbach’s Alpha digunakan untuk mengukur keandalan 

indikator-indikator yang digunakan dalam kuesioner penelitian. Uji reliabilitas 

merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur apakah kuesioner benar-benar 

merupakan indikator yang mengukur suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel apabila jawaban seseorang konsisten dari waktu ke waktu. Reliabilitas 

dalam penelitian ini diuji dengan metode Cronbach’s Alpha dengan bantuan SPSS 

24. Data dikatakan reliabel jika Nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,6 (Ghozali, 2005). 



 

 


