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Abstrak—
Pemantauan kehadiran dan pekerjaan sangat diperlukan
untuk meningkatkan kinerja pustakawan. Upaya yang
dilakukan adalah dengan penerapan kehadiran menggunakan
piranti presensi dan juga aplikasi pelaporan kinerja. Namun
permasalahan yang dihadapi saat ini adalah aplikasi pelaporan
kinerja masih menggunakan verifikasi secara manual oleh
atasan untuk mencocokkan pekerjaan yang telah selesai
dikerjakan.
Pada
penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengintegrasikan piranti presensi dan log aktivitas SLIMS
menggunakan pemodelan waterfall. Dari hasil pengujian yang
telah dilakukan dengan metode blackbox testing dan ussability
testing dapat dilihat bahwa aplikasi telah sesuai spesifikasi
yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian ini adalah dapat melihat
kesesuaian antara data absensi kehadiran dengan pekerjaan
yang dilakukan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam
penilaian kinerja dan kedisiplinan pustakawan.
Kata Kunci— SLIMS, Log aktivitas, Piranti presensi, Kinerja,
SIMPEG

Hal ini kurang efektif karena untuk verifikasi pekerjaan
tersebut dilakukan secara manual, yaitu dengan mengecek
kesesuaian antara laporan pekerjaan dengan absensi
kehadiran untuk memastikan bahwa pekerjaan yang
diselesaikan sesuai dengan waktunya.
Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan adanya
aplikasi pelaporan kinerja yang dapat menampilkan
informasi kehadiran dan juga pekerjaan. Pada penelitian ini
akan mengintegrasikan antara aplikasi SLIMS yang
berisikan riwayat pekerjaan dan juga piranti presensi yang
berisikan riwayat absensi kehadiran pustakawan. Dengan
adanya pengintegrasian ini dapat mengecek kehadiran dan
juga pekerjaan seceara bersamaan. Hasil dari pengecekan ini
akan ditampilkan pada middleware melalui halaman web dan
dapat dijadikan sebagai laporan untuk memantau kinerja
pustakawan.

I. PENDAHULUAN
Saat ini jumlah pengunjung dan pengguna fasilitas
Perpustakaan Universitas Syiah Kuala terus meningkat,
untuk iu diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan.
Upaya yang dilakukan adalah dengan adanya pemantauan
kehadiran dan juga aktivitas yang dikerjakan oleh setiap
pustakawan.
Untuk memantau kehadiran pustakawan, perpustakaan
menggunakan piranti presensi. Setiap pustakawan
diwajibkan untuk melakukan absensi sebanyak empat kali
daalam sehari, yaitu pada saat Masuk Pagi, Keluar Siang,
Masuk Siang dan terakhir adalah absensi Pulang.
Untuk memantau aktivitas yang dikerjakan, perpustakaan
menggunakan aplikasi pelaporan kinerja (e-Kinerja). Setiap
pustakawan diwajibkan untuk membuat laporan aktivitas
yang telah selesai dikerjakan pada aplikasi pelaporan kinerja
tersebut.
Namun untuk pemeriksaan laporan pekerjaan yang telah
dibuat pustakawan dibutuhkan adanya verifikasi oleh atasan.

A. Perpustakaan Digital
Perpustakaan merupakan suatu lembaga yang mengelola
bahan-bahan pustaka, baik berupa bentuk fisik dan juga
dalam format digital yang memiliki fungsi untuk
mengumpulkan, mengolah, menyajikan dokumen yang
diatur secara sistematis menurut aturan tertentu dan
membagikannya sebagai sumber informasi oleh setiap
pemakainya [1].
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II. TINJAUAN PUSTAKA

B. Kinerja
Kinerja merupakan pekerjaan yang telah dicapai oleh
seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan
kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan
kesungguhan serta dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut
sesuai dengan waktu yang diberikan. Dengan kata lain
bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang
dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang telah diberikan
kepadanya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya [2].
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Pada Perpustakaan Unsyiah, definisi kinerja merupakan
hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pustakawan
berdasarkan dengan presensi kehadiran. Oleh karena itu
untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut harus
sesuai dengan data riwayat kehadiran. Sehingga setiap tugas
yang diberikan dapat diselesaikan tepat waktu.

H. Teknik Pengintegrasian EAI
Salah satu Teknik pengintegrasian middleware yaitu EAI
(Enterprise Aplication Integration). Teknik EAI ini biasanya
digunakan pada suatu perusahaan yang bertujuan untuk
otomasi sistem. Dengan demikian untuk mendapatkan suatu
informasi atau data pada sistem yang berbeda-beda. Selain
itu data juga dapat di akses melalui middleware tersebut
dengan menggunakan layanan web service [9].

C. Aplikasi e-Kinerja
Aplikasi e-Kinerja pertama kali diperkenalkan pada tahun
2012 oleh Pemerintah Kotamadya Banda Aceh, Provinsi
Aceh. Tujuan utama dibuat aplikasi ini adalah untuk dapat
meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui
pelaporan kinerja. Aplikasi e-kinerja ini telah menggantikan
sistem lama pada pemerintahan, dimana pelaporan kinerja
setiap PNS dilakukan selama setahun sekali kini menjadi
setiap hari secara berkala. [3].

III. METODOLOGI
A. Subjek dan Objek Penelitian

D. Aplikasi SLIMS
Aplkasi SLIMS (Senayan Library Information
Management System) dikembangkan oleh Pusat Informasi
dan Humas Kementrian Pendidikan Nasional Republik
Indonesia yang menggunakan bahasa pemrograman PHP.
SLIMS ini telah memenangi ajang INAICTA 2009 sebagai
katagori software yang bersifat Open Source [4].
Aplikasi SLIMS dibangun untuk perpustakaan yang
memiliki koleksi, anggota dan staf yang banyak di
lingkungan jaringan lokal maupun internet. SLIMS
dirancang sesuai standar pengelolaan koleksi pada
perpustakaan berdasarkan standar pendeskripsian katalog
berdasarkan ISBD [5].
Gambar 1 Subjek dan Objek Penelitian

E. Piranti Presensi
Sistem presensi digital adalah sebuah sistem pendeteksi
kehadiran jenis biometrik yang menggunakan sidik jari
sebagai objeknya. Teknologi ini ditemukan dan mulai
dikenal pertama kali sejak tahun 1997. Komponen yang
terdapat pada sistem ini meliputi perangkat keras scanner
dan perangkat lunak untuk merekam sidik jari secara spesifik
[6].

Penelitian ini dilaksanakan pada Perpustakaan
Universitas Syiah Kuala. Hal yang menjadi subjek dari
penelitian ini adalah data absensi pustakawan yang terekam
pada piranti presensi dan data log aktivitas input biblio yang
didapat dari database SLIMS. Sedangkan objek dari
penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah sistem yang
dapat menampilkan data akurasi dengan membandingkan
data kehadiran pada piranti presensi dan data log aktivitas
yang di proses melalui middleware dan ditampilkan pada
halaman web.

F. Database
Database
merupakan suatu kumpulan data yang
tersimpan dan diatur secara sistematis sehingga data tersebut
dapat sewaktu-waktu diambil dan diakses. DBMS didesain
oleh Charles Bachman di perusahaan General Electric pada
awal tahun 1960, disebut sebagai Penyimpanan Data
terintegrasi (Integrated Data Store) [7].

B. Tahapan Penelitian

G. System Development Life Cycle (SDLC)
SDLC adalah proses pembuatan suatu sistem perangkat
lunak yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan-tahapan
tersebut dikerjakan secara teratur, dan setiap tahapan yang
dikerjakan harus sesuai dengan harapan yang diinginkan
oleh pengguna sistem tersebut.
Adapun tahapan pengembangan SDLC dengan
menggunakan metode waterfall, yaitu [8] :
 Analisa Kebutuhan
 Perancangan Sistem
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Gambar 2 Tahapan Penelitian
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piranti presensi sesuai dengan rentang waktu yang telah
ditentukan. Apabila melakukan absensi diluar rentang waktu
yang telah diterntukan tersebut, maka absensi pustakawan
pada saat itu dianggap tidak hadir atau tidak melakukan
absensi. Data absensi pustakawan ini akan ditampilkan pada
middleware dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat
kehadiran

C. Rancangan Sistem

B. Aplikasi SLIMS
Pada aplikasi SLIMS memiliki log aktivitas
SLIMS yang berisikan riwayat pekerjaan yang dilakukan
pustakawan seperti memasukkan informasi data buku baru
dan juga yang berkaitan dengan peminjaman buku.
Pengambilan log akivitas sebagai acuan pemantauan kinerja
juga dapat dilakukan karena terdapat kesamaan antara waktu
pada piranti presensi dan juga waktu pada log aktivitas
SLIMS. Sehingga untuk menampilkan kinerja pustakawan
berdasarkan kehadiran dan pekerjaan dapat lebih akurat
sesuai waktunya.

Gambar 3 Rancangan Sistem Verifikasi Kinerja
Pada Gambar 3 merupakan perancangan sistem verifikasi
kinerja pustakawan. Saat ini antara piranti presensi dan juga
aplikasi SLIMS belum saling terhubung. Untuk itu
diperlukan adanya pembuatan middleware yang akan
mengintegrasikan antara aplikasi SLIMS dengan piranti
presensi. Sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh
pustakawan yang terekam oleh aplikasi SLIMS sesuai
dengan berdasarkan data kehadiran yang tersimpan pada
piranti presensi

C. Hasil Pengujian
Tabel 2 Pengujian usability testing
No

Aktivitas

Ketentuan
absensi

Kategori

Rentang waktu
toleransi absensi

1

Masuk Pagi

Q1

07.45 s/d 09.00
12.30 s/d 13.29 /

2

Keluar siang

Login SLIMS

Dapat melakukan
login pada aplikasi
SLIMS dan
terhubung dengan
modul pemantauan
kinerja

Sesuai
spesifikasi

2

Melihat daftar
pustakawan

Dapat menampilkan
daftar pustakawan
yang terdaftar pada
aplikasi SLIMS

Sesuai
spesifikasi

3

Memilih waktu

Dapat menampilkan
periode kinerja
pustakawan baik
harian maupun
dalam beberapa
bulan terakhir

Sesuai
spesifikasi

4

Melihat absensi

Dapat menampilkan
absensi kehadiran
pustakawan
berdasarkan data
absensi pada piranti
presensi

Sesuai
spesifikasi

5

Melihat pekerjaan

Dapat menampilkan
aktivitas yang
dikerjakan
berdasarkan data log
aktivitas SLIMS

Sesuai
spesifikasi

Q2
12.30 s/d 13.00*

3

Masuk Siang

Q3

13.30 s/d 14.00

4

Pulang

Q4

17.00 s/d 18.00 /
17.30 s/d 18.00*

Untuk absensi, pustakawan diwajibkan melakukan
sebanyak 4 (empat) kali absen setiap harinya pada piranti
presensi. Absensi ini berlaku mulai hari senin sampai dengan
hari jumat.. Pembagian rentang waktu absensi ini
diantaranya yaitu absensi pertama untuk masuk pagi (Q1),
absensi kedua untuk keluar siang (Q2), absensi ketiga untuk
masuk siang (Q3), dan yang terakhir adalah absensi keempat
untuk waktu pulang (Q4). Untuk hari jumat (*) Jam Keluar
siang dan pulang berbeda dengan hari lainnya. Setiap
pustakawan diwajibkan untuk melakukan absensi pada
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Hasil
pengujian

1

IV. HASIL
A. Absensi Kehadiran
Tabel 1 pembagian Rentang Waktu Toleransi
No

Hasil yang
diharapkan
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D. TAMPILAN DAFTAR PUSTAKAWAN
Berikut merupakan tampilan daftar pustakawan yang telah
berhasil ditampilkan pada modul Pemantauan Kinerja:

backgrond berwarna abu-abu dan tidak ada informasi yang
ditampilkan pada kolom.
V. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat
diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Data pada piranti presensi dan juga data log aktivitas
pustakawan yang terekam pada aplikasi SLIMS telah
berhasil dihubungkan dan dapat berjalan dengan baik.
2. Penelitian yang telah dilakukan dapat menampilkan
data akurasi kinerja dari pustakawan dengan
membandingkan data kehadiran pada piranti presensi
dan data log aktivitas yang dikerjakan.
3. Pemantauan kinerja pustakawan dapat dilihat
berdasarkan waktu, sehingga dapat dilihat kinerja
pustakawan baik harian maupun per-bulan.

Gambar 4 Tampilan Daftar Pustakawan
Pada Gambar 4 merupakan tampilan halaman utama
aplikasi pemantauan kinerja pustakawan yang berhasil
ditampilkan pada modul SLIMS. Terdapat beberapa
informasi yang ditampilkan seperti Nama, beserta dengan ID
Absensi berdasarkan ID pada piranti presensi dan juga ID
SLIMS dari masing-masing pustakawan.
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Pada Gambar 5 merupakan tampilan kinerja pustakawan
bernama “fachrul Razi” pada bulan September 2016. Untuk
kehadiran diwajibkan untuk melakukan empat kali absensi
pada piranti presensi, diantaranya adalah Masuk Pagi,
Istirahat Siang, Masuk Siang, dan terakhir absensi Pulang.
Apabila telah melakukan absensi, maka kolom background
akan berubah menjadi warna hijau dan menampilkan
informasi “Hadir”.
Pada kolom pekerjaan, apabila ada pekerjaan yang
dilakukan, maka kolom background akan berubah menjadi
warna hijau dan ditampilkan rincian pekerjaan yang
dilakukan. Apabila pustakawan tersebut tidak kerja, maka
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