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ABSTRAK 

Devy Ananda. 180101120592. Penerapan Sistem Otomasi SLiMS Di 

Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarmasin. Pembimbing 

Bidang Konten dan Metodologi Juairiah, S.Pd.I., M.Hum dan Pembimbing 

Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan Yokke Andini, S.S., M.Pd pada 

Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin 2023. 
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Pada perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarmasin 

perpustakaan ini sudah menggunakan sistem otomasi SLiMS 9 Bulian yang 

bertujuan untuk meningkatakan kinerja dan efisiensi pekerjaan dalam menginfut 

data berulang kali. Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarmasin 

pada saat penerapan sistem otomasi SLiMS, saat itu belum dapat dikatakan sudah 

optimal, karena terdapat kendala keterbatasan jaringan yang tidak mendukung 

untuk penerapan SLiMS. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penerapan 

sistem otomasi SLiMS dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang ada 

saat penerapan sistem otomasi SLiMS di perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN) 1 Banjarmasin. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research (penelitian 

lapangan) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 

ini adalah 2 orang pustakawan dan 2 orang pemustaka. Sedangkan yang menjadi 

objek penelitian ini adalah penerapan sistem otomasi SLiMS di Perpustakaan 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang 

dilakuk an melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sistem otomasi SLiMS di 

perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarmasin sudah cukup baik 

dikarenakan dapat memberikan kemudahan bagi pustakawan dan pemustaka seperti 

kegiatan pengolahan, pengadaan, layanan dan pengguna. Namun adapun Kendala 

yang dialami penerapan sistem otomasi SLiMS 9 Bulian ini yaitu pada masalah 

kurang sumber daya manusia seorang bertenaga khusus dibidang IT untuk 

memprogramkan aplikasi SLiMS mengantisipasi agar tidak terjadinya kehilangan 

pada data-data yang ada diaplikasi SLiMS, juga sarana dan prasaran kurangnya 

fasilitas Wi-Fi untuk mengakses aplikasi SLiMS, komputer yang memiliki 

kapasitas RAM kecil menyebabkan gangguan mengakses seperti lelet dan eror, dan 

juga pemadaman listrik secara tiba-tiba membuat terhambatnya pengoperasian 

sistem ototmasi SLiMS 9 Bulian di perpustakaan MAN 1 Banjarmasin. 

 

 

 

 


