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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

  Dalam Bab ini fokus pembahasan untuk menjawab tiga pertanyaan 

empiris antara lain. Bagaimana sistem pengamanan koleksi menggunakan barcode, 

kendala apa yang dihadapi dalam pengamanan koleksi menggunakan barcode, dan 

upaya yang dilakukan dalam pengamanan koleksi menggunakan barcode. ketiga 

pertanyaan tersebut sangat penting bagi penelitian ini untuk mengetahui lebih 

mendalam tentang manfaat dari barcode itu sendiri.  

4.1. Sistem Pengamanan Menggunakan Barcode Terhadap Koleksi Pustaka 

  di Badan  Perpustakaan  Provinsi Sumatera Selatan 

 

Sistem barcode dapat diartikan sebagai kumpulan kode yang berbentuk 

garis, dimana masing-masing ketebalan setiap garis berbeda sesuai dengan isi 

kodenya. Barcode adalah informasi yang dapat terbaca mesin dalam format visual 

tercetak. Barcode dibaca dengan menggunakan sebuah alat baca barcode atau 

lebih dikenal barcode scanner. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada sistem 

pengamanan menggunakan barcode terhadap koleksi pustaka di badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, dimana  sistem yang digunakan di 

Perpustakaan Sumatera Selatan yaitu sistem automasi berbasis teknologi 

informasi. Pentingnya sistem pengamanan koleksi dengan diimbangi 

menggunakan (barcode) dimana semua koleksi bahan pustaka sudah melalui 

proses pembarcodean. 
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4.1.1. Sistem Keamanan Koleksi Perpustakaan  

Menurut G.J. Simons keamanan informasi bagaimana kita dapat 

mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya sebuah penipuan. 

Sistem berbasis informasi, dimana informasi itu sendiri tidak memiliki arti 

fisik.1 

Menurut ibu Rusmiati selaku Pustakawan mengatakan: 

“Sistem pengamanan koleksi yang digunakan di Badan Perpustakaan 

 Provinsi Sumatera Selatan waktu dulu secara manual dan sekarang 

 Sistem Pengamanan menggunakan barcode disetai dengan Teknologi 

 Informasi yang pelengkap. dan juga semua sistem pengamanan suatu 

 cara untuk membantu melindungi atau menjaga koleksi pustaka dari 

 tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab”.2 

Serupa dengan pernyatan Ibu Rusmiati, Pak Faizal selaku Kasubid  

 Pengelolaan mengatakan:“Sistem pengamanan koleksi adalah Sistem  

 pengamanan yang mengatur koleksi bahan pustaka agar terjamin dari 

 tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkepentingan”.3 

Sama halnya dengan peryataan Pak Faizal menurut Pak fabrileni selaku 

 Kasubid Sumber Daya Manusia mengatakan:“sistem pengamanan koleksi 

 adalah sistem yang menjaga koleksi perpustakaan agar tetap terjaga dari 

 tangan-tangan orang tidak berkepentingan”.4 

 

                                                 
1 http//www. Landasan Teori Sistem Informasi Manajemen, html.com. 
2 Rusmiati (Staf Pustakawan), di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 

 Wawancara Pribadi, Tanggaiati (Staf Pustakawan), di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 
 Selatan, Wawancara Pribadi, Tanggal 26 Agustus 2015. 

3 Faizal (Kasubid Pengelolaan Bahan Pustaka), di Badan Perpustakaan Provinsi 
Sumatera  Selatan, Wawancara Pribadi, Tanggal 1 Oktober 2015.  

4 Fabrileni, (Kasubid Sumber Daya Manusia ), di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 
 Selatan, Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2015.  
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  Sedangkan menurut Pak Kabul aman selaku Kepala perpustakaan 

 mengatakan: 

  “Sistem Keamanan Koleksi seperti kita ketahui koleksi itu bentuknya 

  bermacam-macam dimana ada yang berbentuk tercetak dan tidak tercetak 

  misalnya koleksi refrensi, koleksi deposit, dan koleksi yang ada   

  dilayanan. Sangat di perlukan agar menjamin koleksi dapat digunakan 

  oleh pengguna. dan keaman sangat di perlukan agar terhindar dari  

  tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.”5 

 

Dari Wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sistem 

Keamanan Koleksi sangat diperlukan agar koleksi yang ada tetap terjaga dan 

selalu dapat digunakan oleh pengguna untuk mencari sebuah informasi dan 

terhindar dari tangan-tangan yang tidak berkepentingan serta tidak 

bertanggung jawab. terutama dimana sistem yang digunakan di Perpustakaan 

Provinsi Sumatera Selatan adalah sistem terbuka. sehingga penggunjung 

bebas mencari informasi yang dibutuhkan. 

Dari hasi observasi yang dilakukan oleh peneliti, di Badan Perpustakaan 

Provinsi Sumatera Selatan dimana sistem pengamanan menggunakan barcode 

terhadap koleksi pustaka harus melakukan proses scaner dan diharuskan 

setiap anggota perpustakaan men-scan kartu tersebut sebelum melakukan 

peminjaman maupun pengembalian buku sehingga sudah terdaftar dalam 

komputer petugas pengembalian maupun peminjaman buku.  

 

 

                                                 
5 Kabul Aman ( Kepala Perpustakaan), di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 

 Wawancara Pribadi, 5 Oktober 2015.   
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4.1.2. Sistem Pengamanan yang di Gunakan di Perpustakaan  

Secara umum, sistem layanan terbuka adalah sistem layanan yang 

memungkinkan para pemustaka secara langsung dapat memilih, menemukan 

dan mengambil sendiri bahan pustaka yang dikehendaki dari jajaran koleksi 

perpustakaan. pada sistem ini pemustaka dapat melakukan browsing bahan 

pustaka dari jajaran koleksi.6 

Beberapa kebaikan sistem layanan terbuka sebagai berikut:7 

1. Pemustaka dapat mengambil sendiri bahan pustaka yang 

dikehendaki dari jajaran koleksi dan merasa lebih puas karena 

dalam menemukan bahan pustaka dan alternatif lain jika yang 

dicari tidak ditemukan. 

2. Pemustaka dilatih untuk dapat dipercaya dan diberi tanggung 

jawab terhadap terpeliharanya koleksi yang dimiliki perpustakaan. 

3. Tidak memerlukan banyak tenaga perpustakaan yang bertugas 

terutama dibidang sirkulasi sehingga bisa diberi tanggung jawab 

dibagian lain. 

Kelemahan pada sistem layanan terbuka sebagai berikut: 

1. Ada kemungkinan kehilangan buku relatif lebih besar. 

2. Ada kemungkinan penempatan kembali buku di rak menjadi kacau 

karena ketika pemustaka melakukan browsing. buku yang sudah 

dicabut dari jajaran rak tidak tepat pengembaliannya. 

                                                 
6 Herlina, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, (Palembang: Noer Fikri Offset, 

2013), h.107.  
7 Herlina, Pembinaan dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, (Palembang: Noer 

Fikri Offset, 2013), h. 108.  
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3. Memerlukan ruang yang lebih luas untuk jajaran koleksi dan 

mobilitas pemustaka lebih leluasa. 

4. Membutuhkan keamanan yang lebih baik sehingga tidak 

menimbulkan berbagai akses seperti peningkatan kehilangan atau 

kerusakan bahan pustaka. 

Dengan adanya kemudahan dan kelemahan dari sistem layanan terbuka di 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan peneliti dapat menjelaskan bahwa 

dengan kemudahan yang ada pengunjung di beri kepercayaan dalam menjaga 

koleksi buku yang mereka pinjam serta pengunjung leluasa untuk mencari 

informasi yang dibutuhkan. dan pengunjung dapat menemui petugas jika 

terjadi kendala dalam mencari informasi. Adapun hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti yaitu:   

Menurut Pak Faizal selaku kasubid pengelolaan mengatakan:  

“Kita pernah menggunakan sistem yang ada di  supermarket, karena 

 jika buku dipinjam tanpa melakukan proses administrasi seperti  

 werles yang mana di dalam sebuah koleksi mempunyai hubungan 

 antara alat berupa werles atau seperti microcip yang digunakan untuk 

 mendeteksi pengguna jika teryata mencuri koleksi pustaka”.8  

Sedangkan menurut Pak Amir selaku Pustakawan mengatakan: 

“Bagusnya menggunakan teknologi berbasis automasi, karena jika koleksi 

buku di bawa keluar tanpa sepengetahuan petugas otomatis buku itu hilang.”9 

 
                                                 

8 Faizal, ( Kasubid Pengelolaan Bahan Pustaka ), di Badan Perpustakaan Provinsi 
Sumatera Selatan, Wawancara Pribadi, 1 Oktober 2015.   

   9 Amir, Pustakawan di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 1 Oktober 2015.   
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Menurut pak fabri leni selaku kasubid Sumber Daya Manusia  

 mengatakan: 

“Sistem pengamanan koleksi bahan pustaka di Badan Perpustakaan 

 Provinsi Sumatera Selatan menggunakan sistem aotomasi yang  

 dulunya menggunakan manual ke sistem aotomasi. Jika tiba-tiba 

 listrik mati otomatis sistem aotomasi tidak akan berjalan sehingga 

 dilakukan sistem manual tetapi hanya bisa mengembalikan buku saja 

 dan tidak bisa melakukan peminjaman buku”.10 

Serupa halnya dengan pernyataan Pak Faizal menurut Ibu Rusmiati  

 selaku Pustakawan mengatakan: 

“Sistem pengamanan koleksi yang digunakan di Perpustakaan  

 Provinsi Sumatera Selatan dulu menggunakan microcip dan sekarang 

 sistem keamanan yang digunakan secara manual seperti staf 

 karyawan (SDM) juga dilengkapi berupa CCTV tapi tidak banyak 

 serta menggunakan barcode. karena Perpustakaan Provinsi 

 Sumatera Selatan Sistem terbuka”.11  

 

Jadi, peneliti menyimpulkan dari sistem pengamanan yang digunakan di 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sistem terbuka berbasis aotomasi dan 

menggunakan barcode dimana semua koleksi pustaka menggunakan barcode 

disetiap halaman akhir buku. dan sistem pengamanan barcode tidak berlaku 

jika tiba-tiba terjadi listrik mati. sehingga pihak Perpustakaan menyediakan 

                                                 
10 Fabrileni, (Kasubid Sumber Daya Manusia), di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

 Selatan, Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2015.  
11 Rusmiati,( Staf Pustakawan), di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 

 Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2015.  
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alat berupa genset. 

Dari observasi yang dilakukan peneliti, di Badan Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan dapat dilihat sistem yang digunakan di perpustakaan 

provinsi yaitu layanan terbuka bagi siapapun yang ingin mencari atau 

membutuhkan informasi. Sehingga pengunjung bebas untuk menemukan 

informasi serta dapat melakukan aktifitas berupa membaca dan mengerjakan 

tugas, dan juga pengunjung dapat menemui petugas jika mengalami kesulitan 

dalam mencari koleksi yang diinginkan.  

4.1.3.  Sistem Pengamanan Penting di Lakukan di Perpustakaan  

  Sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu pengorganisasian 

peralatan untuk mengumpulkan, mengimput, memproses, menyimpan, 

mengatur, mengontrol, dan melaporkan informasi untuk mencapai tujuan.12 

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang 

mempunyai arti dan manfaat bagi manusia. Data adalah aliran fakta-fakta 

mentah yang menunjukkan peristiwa yang terjadi dalam organisasi dan 

lingkungan fisik sebelum diorganisir dan ditata menjadi suatu bentuk yang 

dapat dipahami dan digunakan.13 

Sistem pengamanan menggunakan teknologi yang mendektesi pita 

pengaman yang diletakan pada buku-buku koleksi. sedangkan sistem 

pengaman menggunakan alat deaktivasi- aktivasi yaitu alat yang memiliki 

kemampuan untuk mengaktifkan dan meng-nonaktifkan strip pengaman 

dalam waktu singkat. disamping alat itu barcode dapat menunjang 
                                                 

12 Ali Masjono Mukhtar, Audit Sistem Informasi, (Jakarta: Renika Cipta,1999),h.3.  
13 http// Batuah Sakti.com,Pengembangan Sistem Informasi dan Pelayanan Perpustakaan, 

diakses pada 6 september 2015.    
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manajemen sirkulasi koleksi Perpustakaan. 

Menurut Bapak Faizal selaku Kasubid Pengolahan menjelaskan: “Penting 

sekali, untuk menjaga atau menjamin  keberadaan  koleksi  perpustakaan. 

Jika suatu saat koleksi buku hilang kita sudah  mengantisipasi bahwa koleksi 

kita sudah aman.”14 

Sedangkan Menurut Bapak Amir selaku Pustakawan mengatakan: “Perlu 

dilakukan sistem pengamanan, karena untuk kepentingan bersama antara 

perpustakaan dan pengguna, jika tidak ada sistem pengamanan koleksi semua 

buku akan habis atau hilang.”15 

Hampir sama dengan penjelasan Pak Faizal, Menurut Bapak Kabul 

selaku Kepala mengatakan: 

“Penting, agar koleksi yang ada di Perpustakaan tetap terjaga dan 

 aman serta pengguna perpustakaan tetap melakukan aktifitas seperti 

 biasa. dan kita mengantisipasi jika terjadi kehilangan koleksi maupun 

 kerusakan koleksi perpustakaan.”16 

Serupa dengan yang dikatakan Pak Kabul dan Pak Faizal, Menurut Pak 

 Fabrileni selaku Kasubid Sumber Daya Manusia mengatakan: 

“Sangat Penting dilakukan, supaya koleksi yang ada di perpustakaan 

 jadi aman serta sistem pengamanan yang ada di Badan Perpustakaan 

 Provinsi Sumatera Selatan ini sudah melekat dengan sistem berbasis 

                                                 
14 Faizal ( Kasubid Pengelolaan Bahan Pustaka ), di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan, Wawancara Pribadi, 1 Oktober 2015.   
15 Amir ( Staf Pustakawan ), di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara 

Pribadi, 26 Agustus 2015.  
16 Kabul aman ( Kepala Perpustakaan), di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 

Wawancara Pribadi, 5 Oktober 2015.  
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 teknologi automasi.”17 

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dengan 

pentingnya sistem Pengamanan koleksi Perpustakaan untuk menjaga agar 

koleksi tetap terjaga dan aman jika suatu waktu terjadi kehilangan ataupun 

kerusakan koleksi perpustakaan. dan juga tidak merugikan perpustakaan dan 

pengguna yang menjadi penyedia maupun pencari informasi. 

Berikut ini jumlah koleksi buku yang rusak dan koleksi buku hilang pada 

tahun 2010-2014:18 

 

 Keterangan:  

1. Pada Tahun 2010 jumlah koleksi buku yang hilang di Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 6 koleksi, 

sedangkan untuk koleksi buku yang rusak di Badan Perpustakaan 

                                                 
17 Fabrileni, (Kasubid Sumber Daya Manusia), di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan, Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2015.  
18 Sumber: Dokumentasi, Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 2015.   
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Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 200 koleksi. 

2. Pada Tahun 2011 jumlah koleksi buku yang hilang di Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan yang 

berjumlah 4 koleksi, sedangkan untuk koleksi buku yang rusak jumlah 

104 koleksi.  

3. Pada Tahun 2012 jumlah koleksi buku yang hilang di Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan yaitu 

berjumlah10 koleksi, sedangkan untuk koleksi buku yang rusak 

menurun berjumlah 100 koleksi.  

4. Pada Tahun 2013 jumlah koleksi buku yang hilang di Badan 

Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan yang 

berjumlah 19koleksi, sedangkan untuk koleksi buku yang rusak 

mengalami penurunan berjumlah 97 koleksi. 

5. Sedangkan pada Tahun 2014 jumlah koleksi buku yang hilang di 

Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan 

yaitu berjumlah 8 koleksi, sedangkan jumlah koleksi buku yang rusak 

juga mengalami penurunan berjumlah 86 koleksi.  

Dari hasil urain diatas dapat penulis simpulkan bahwa jumlah koleksi 

buku yang hilang maupun rusak dari tahun ketahun di Badan Perpustakaan 

Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan dan peningkatan dari 

jumlah koleksi yang hilang serta koleksi yang rusak, dilihat dari diagram dan 

jumlah koleksi yang ada setiap tahun dari 2010-1014. Jumlah dari 

keseluruhan koleksi buku yang hilang yaitu brjumlah 47 koleksi, sedangkan 
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untuk jumlah koleksi buku yang rusak berjumlah 587 koleksi. 

4.1.4. Cara Kerja Sistem Pengamanan Perpustakaan  

Salah satu kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah 

terjadinya pencurian koleksi perpustakaan ialah dengan pemberian kode pada 

koleksi yang berbentuk baris (barcode). Sistem ini memungkinkan melakukan 

pengolahan koleksi dengan tepat, cepat, dan akurat.19 

Fungsi dan kegunaan dari sistem pengamanan menggunakan barcode 

yaitu20 

a. Barcode untuk keperluan penerbitan, sering digunakan pada penerbit 

   yang menunjukkan ISBN atau ISSN pada buku. 

b. Penelusuran informasi data lebih akurat karena teknologi barcode  

   mempunyai ketelitian yang sangat tinggi. 

c. Barcode untuk pelebelan buku yang ada di perpustakaan. 

d. Mengurangi biaya, karena dapat menghindari kerugian dari kesalahan 

   pencatatan data dan mengurangi pekerjaan yang dilakukan secara  

   manual. 

Dari kegunaan dan fungsi barcode bagi perpustakaan peneliti dapat 

menarik sebuah penjelasan bahwa sistem pengamanan menggunakan barcode 

membantu pekerjaan petugas dari manual menjadi aotomasi sehingga 

pekerjaan menjadi ringan. dan sistem menggunakan barcode sendiri juga 

memudahkan dalam mendeteksi koleksi yang dipinjam dan dikembalikan 

oleh pengguna. 
                                                 

19 http/www, Jurnal Sistem Keamanan Perpustakaan, diakses 6 Oktober 2015, html.com.  
20 http// www, Mengenal Fungsi dan Manfaat Barcode Pepustakaan, diakses 10 Oktober 

2015. 
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Dengan adanya sistem keamanan menggunakan barcode dapat membantu 

pekerjaan pustakawan dalam mengelola koleksi bahan pustaka dengan akuat 

dan capat.  

Menurut Bapak Kabul Aman selaku Kepala menjelaskan: 

“Salah satu cara kerja dari sistem keamanan yaitu dengan menambah 

 jumlah alat yang harus ada disetiap ruang baca hingga ruang 

 penitipan barang dan juga dengan menambah staf pustakawan di 

 berbagai ruang referensi, sirkulasi, dan lain-lain, hingga memberikan 

 kesadaran kepada pengguna perpustakaan.”21 

Berbeda dengan Pak Kabul, Ibu Rusmiati selaku Pustakawan 

 mengatakan: 

“Harus mendaftarkan diri dahulu menjadi anggota kemudian scan 

 kartu anggota tersebut agar bisa meminjam maupun 

 mengembalikan  koleksi buku. Serta akan muncul tampilanyang 

 memberi tahu masa  aktif kartu anggota dan kemudian setiap 

 anggota tetap terjaring  dalam melakukan peminjaman atau 

 pengembalian koleksi buku agar tidak kehilangan pengunjung.”22 

 

Hampir sama yang dikatakan Pak Kabul Aman, menurut Pak Faizal 

 selaku Kasubid Pengolahan menjelaskan: 

“Karena sistem pengamanan koleksi sudah lama rusak, jadi mau  

 atau tidak sistem pengaman terutama untuk koleksi perpustakaan 

 menggunakan alat berupa barcode supaya  koleksi aman dan terjaga. 

 Sedangkan dari SDM-nya menggunakan tenaga staf dan 

 pustakawan  disetiap ruangan untuk mengontrol pengguna jika  

                                                 
21 Kabul Aman ( Kepala Perpustakaan), di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 

Wawancara Pribadi, 5 Oktober 2015.  
22 Rusmiati,( Staf Pustakawan), di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 

Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2015.  
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 terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”23 

Peneliti, dapat menarik sebuah kesimpulan dari hasil wawancara dengan 

Bapak kabul, Bapak faizal,dan juga Ibu rusmiati mengenai cara kerja dari 

sistem pengamanan ialah staf pustakawan dan pengguna harus bekerjasama 

untuk menjaga keamanan yang ada di perpustakaan. agar semua informasi 

yang ada di perpustakaan tidak hilang serta pengguna harus mempunyai 

kesadaran diri untuk menjaga dan merawat koleksi yang dipinjam melalui 

perpustakaan. dimana perpustakaan adalah sumber informasi semua kalangan 

masyarakat. 

4.2. Kendala Sistem Pengamanan Menggunakan Barcode Terhadap Koleksi 

  pustaka di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 

Pada dasarnya tidak ada satupun organisasi yang tidak menghadapi 

permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dalam 

menjalankan misinya selalu berjalan dengan lacar tanpa ada masalah sedikit 

pun. Sama halnya dengan sebuah perpustakaan yang tentunya mempunyai 

masalah ataupun hambatan yang membedakan adalah jenis, waktu dan bobot 

permasalahan bagi setiap lembaga tersebut. Jika diperhatikan, sebenarnya 

banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh sebuah perpustakaan dalam 

memberikan sebuah informasi kepada pemustaka. namun seharusnya tidak 

harus terpaku pada sebuah permasalahan tersebut. dan sebaliknya barus 

berupaya bagaimana cara mencari jalan keluar untuk mengatasi dan 

mengantisipasi semua permasalahan yang ada. setiap perpustakaan 

                                                 
23 Faizal ( Kasubid Pengelolaan Bahan Pustaka ), di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan, Wawancara Pribadi, 1 Oktober 2015.   
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mempunyai problematikanya sendiri-sendiri. namun secara garis besar yang 

dihadapi hampir  sama atau tidak jauh berbeda.24 hal ini di rasakan juga 

oleh Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan melalui beberapa 

wawancara yang akan dilakukan di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan.  

Melalui hasil wawancara dengan Bapak Kabul yang tidak lain 

 merupakan Kepala perpustakaan mengatakan: “Kendala-nya sampai saat 

ini belum ada masalah, karena sistem pengamanan yang menggunakan 

barcode untuk mengamankan koleksi perpustakaan serta sesuai dengan 

Standar Nasional Perpustakaan.”25 

Berbeda dengan penjelasan Pak Kabul, Pak Faizal merupakan 

 Kasubid Pengolahan mengatakan: “kendalanya terletak pada pustakawan, 

jika pustakawan tidak di  tempat secara otomatis kita tidak mengetahui 

gerak-gerik dari  pengguna. tetapi jika kita ada di tempat kita dapat 

mengetahui  tingkah dan perbuatan dari semua pengguna perpustakaan.”26 

Sedangkan menurut Pak Fabrileni selaku Kasubid Sumber Daya 

 Manusia menjelaskan: 

“kendala, jika komputer induk mengalami kerusakan atau tidak jalan 

 otomatis dan akhirnya menggunakan sistem manual, sehingga 

 perpustakaan harus menyediakan alat berupa genset.kemudian jika 

 terjadi listrik mati secara otomatis komputer tidak berfungsi dan saat 

                                                 
24 Sutarno NS, Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Sagung 

Seto, 2006), h.29-30.  
25 Kabul ( Kepala Perpustakaan), di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 

Wawancara Pribadi, 5 Oktober 2015.  
26 Faizal ( Kasubid Pengelolaan Bahan Pustaka ), di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan, Wawancara Pribadi, 1 Oktober 2015.  
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 itu juga pengunjung dapat berbuat yang tidak baik seperti mencuri 

 buku yang dinginkan,terutama jika perpustakaan yang layanan 

 berbentuk umum.”27 

 

Sedangkan menurut Ibu Rusmiati selaku Pustakawan mengatakan: 

“kendalanya berupa, buku sering hilang, rusak, berpindah tempat 

 karena ulah pengguna padahal sudah diberi pengumuman, begitulah 

 resiko perpustakaan yang menerapkan sistem layanan terbuka. serta 

 jika tiba-tiba listrik mati sistem peminjaman tidak dapat dilakukan 

 tetapi hanya bisa dilakukan pengembalian buku saja dikarenakan 

 pengembalian buku diberikan kepada petugas layanan pengembalian 

 itupun dilakukan secara manual menggunakan buku besar.”28  

 

Dari beberapa pendapat yang telah di sampaikan oleh Bapak, kabul, 

faizal, fabrileni, dan Ibu rusmiati dapat disimpulkan bahwa kendala dalam 

sistem pengamanan koleksi pustaka di atas ialah koleksi banyak yang hilang, 

berpindah kelas, serta alat keamanan yang sudah lama rusak menjadikan 

sistem pengamanan menggunakan barcode untuk menjaga dan menjamin agar 

koleksi buku yang ada terhindar dari tindakan pencurian. Dan dari hasil yang 

dilakukan peneliti bahwa kendala yang dihadapi oleh Badan Perpustakaan 

Provinsi Sumatera Selatan yaitu jika terjadi listrik mati mendadak kita 

memastikan ada alat berupa genset yang harus selalu siap, juga pada 

pustakawan karena pustakawan hanya beberapa orang di dalam satu ruang 

bacaan. sehingga pustakawan tidak terlalu memperhatikan setiap tingkah laku 

                                                 
27 Fabrileni, (Kasubid Sumber Daya Manusia), di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan, Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2015.   
28 Rusmiati,( Staf Pustakawan), di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 

Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2015.  
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pengguna. Serta harus menambah petugas di dalam ruang baca sehingga 

dapat melihat tingkah laku pengguna dan menambah alat bantu berupa CCTV  

untuk melihat apa saja yang dilakukan oleh pengunjung. 

4.3. Upaya Sistem Pengamanan Menggunakan Barcode Terhadap Koleksi 

  Pustaka di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan 

Pemasangan sistem pengamanan elektonik seperti penggunaan CCTV 

merupakan suatu cara memantau kegiatan pengguna di dalam perpustakaan. 

untuk mengidentifikasi pengunjung maupun petugas perpustakaan serta 

mengurangi resiko tindakan pencurian, perobekan, peminjaman tidak sah, dan 

vandalisme koleksi perpustakaan, perlu memiliki aspek yaitu staf keamanan 

serta pengawasan kepada pengguna perpustakaan, CCTV berkembang dengan 

cepat dan menjadi sistem keamanan yang penting dan ekonomis.29 

Penggunaan teknologi pengamanan perpustakaan dapat mengontrol 

pengunjung dan mengurangi berbagai bentuk pelanggaran. salah satu 

kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah pencurian, 

perobekan, peminjaman tidak sah, dan vandalisme pada koleksi perpustakaan 

dengan kode baris (barcode).30 

a. Manusia (Sumber Daya Manusia) 

Manusia atau yang disebut dengan sumber daya manusia, 

termasuk didalamnya sumber daya otak (brain). Dalam manajemen 

unsur manusia merupakan yang paling utama. Sebab semuanya 

berawal dari unsur  manusia tersebut, dalam menajemen mencakup 
                                                 

29 http// www, Penerapan CCTV Dalam Pelaksanaan Otomasi Perpustakaan, diakses 10 
Oktober 2015.   

30 http/www, Jurnal Sistem Keamanan Perpustakaan, diakses 6 Oktober 2015, html.com.  
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semua faktor yang mempengaruhi dan melingkupinya. Unsur utama 

manusia meliputi beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain: 

1) Jumlah harus sesuai dengan formasi dan kebuutuhan 

2) Persyaratan, seperti pendidikan, kemampuan, keterampilan dan 

pengalaman. 

3) Komposisi, misalnya pimpinan, unsur pelaksana, teknis dan unsur 

administrasi.31 

Unsur manusia sebagai sumber daya manusia  mencakup: (a) 

perencanaan kebutuhan, (b) seleksi, melalui kualifikasi, persyaratan, 

penempatan sesuai dengan kemampuan dan tempat kerjanya, (c) 

penempatan yang sesuai dengan kemampuan, posisi dan jabatan, (d) 

pembinanan, mencakup karier dan jabatan, peningkatan kemampuan 

melalui pendidikan, pelatihan dan pendidikan non-formal serta pelatihan 

dalam jabatan, magang dan lain-lain.32 

b. Koleksi 

Koleksi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan 

kriteria dan jenis sebuah perpustakaan. Koleksi bahan pustaka yang 

disediakan seharusnya dimanfaatkan oleh pemustaka yang memang 

diharapkan memakainya.33 

Menurut Ibu Rusmiati selaku Pustakawan mengatakan: 

“Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara menambah petugas 

 disetiap bagian ruangan pembaca serta menambah alat pengamanan 

                                                 
31 Sutarno NS, Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik , h. 160-161 
32 Sutarno NS, Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik, h. 161 
33 Sutarno NS, Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik. h. 85 
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 seperti CCTV di setiap ruang yang selalu di kunjungi oleh pengguna 

 perpustakaan sehingga dapat memonitor kegiatan apa saja yang  

 dilakukan oleh  pemustaka di dalam ruang baca. serta dengan cara 

 memberikan kesadaran diri para pengguna dalam memanfaatkan 

 fasilitas yang ada di perpustakaan khususnya di Badan Perpustakaan 

 Provinsi Sumatera Selatan. dan jangan merusak koleksi ataupu 

 menghilangkan buku yang dipinjam itu akan berdampak buruk bagi 

 pengguna itu sendiri dan berdampak buruk juga bagi Pustakawan 

 yang ada di Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.”34  

 

Sedangkan menurut Bapak Faizal selaku Kasubid Pengolahan  

  menjelaskan: 

“Upanya yang dilakukan kita bekerjasama dengan perusahan lain 

 yang mengatur tentang alat berupa sistem keamanan yang ada di 

 perpustakaan ini, kita berusah menerima barang yang mengatur 

 tentang sistem tersebut. serta kita ajukan sebuah anggaran kepada 

 pemerintah, menambah perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk 

 perpustakaan, dan kita memberikan ruang untuk penitipan tas bagi 

 pengunjung perpustakaan dan tidak memperbolehkan masuk ke 

 dalam ruang baca jika melanggar peraturan yang ditetapkan oleh 

 Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.”35 

 

Hampir sama dengan peryataan Ibu Rusmiati menurut Bapak Fabrileni 

 selaku Kasubid Sumber Daya Manusia mengatakan: 

“Upaya jika terjadi kerusakan pada koleksi kita ada tempat  untuk 

 memperbaiki buku yang rusak yaitu di bagian pengolahan bahan 

 pustaka di samping ruang deposit. sedangkan jika buku hilang kita 

                                                 
   34  Rusmiati,( Staf Pustakawan), di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, 

 Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2015.  
  35 Faizal ( Kasubid Pengelolaan Bahan Pustaka ), di Badan Perpustakaan Provinsi 

Sumatera Selatan, Wawancara Pribadi, 1 Oktober 2015.   
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 ada namanya aset mengenai buku hilang, jika suatu saat terjadi buku 

 hilang kita melakukan pencatatan mengenai koleksi ada yang hilang 

 di buku induk. Serta kita memberi waktu kepada pengguna yang 

 menghilangkan koleksi tersebut untuk membeli buku yang sama 

 persis dengan buku yang  dihilangkan.”36 

 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan staf 

pustakawan yang ada di perpustakaan dapat di tarik kesimpulan mengenai 

upaya yang dilakukan dalam sistem pengamanan menggunakan barcode 

terhadap koleksi pustaka. Perlu menambah petugas keamanan terutama 

dibagian pintu masuk perpustakaan, menambah alat sistem keamanan 

elektronik. Seperti alat CCTV di letakan di setiap ruangan yang dapat 

terkontrol oleh petugas serta pustakawan harus teliti dengan gerak-gerik 

ataupun tingkah laku pengguna perpustakaan. Pustakawan juga harus lebih 

aktif berkomunikasi dengan para penggunjung yang datang ke perpustakaan 

untuk menjalin persahabatan dan keakraban antara pustakawan dan 

pengunjung perpustakaan. serta dapat mencegah atau mengurangi terjadinya 

sebuah kehilangan atau pencurian koleksi. 

 

 

                                                 
36 Fabrileni, (Kasubid Sumber Daya Manusia), di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan, Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2015. 


