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 ABSTRAK 

Skirpsi ini berjudul, “Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Perpustakaan Digital 

(SIMPERTAN V.2) Di Perpustakaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 

Aceh Terhadap Sarana Publikasi Hasil Pengkajian dan Penelitian Karyawan/I BPTP 

Aceh.” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pemanfaatan 

aplikasi SIMPERTAN V.2 di Perpustakaan BPTP Aceh sudah tepat sebagai sarana 

publikasi hasil pengkajian dan penelitian karyawan BPTP Aceh dan bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana pemanfaatan Aplikasi SIMPERTAN V.2 di perpustakaan 

BPTP Aceh terhadap sarana publikasi dan penelitian karyawan BPTP Aceh. Jenis 

penelitian yang digunakan disini adalah Field research dengan menggunakan metode 

deskriptif-analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data secara deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data dengan cara 

wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi SIMPERTAN V.2 memberikan 

pengaruh yang positif yang artinya pemanfaatan SIMPERTAN V.2 sebagai sarana 

publikasi online sudah tepat karena setelah diterapkan aplikasi ini semakin 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pustakawan dan peneliti karena proses 

kegiatannya  menjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan proses publikasi hasil 

penelitian secara manual artiya sistem informasi SIMPERTAN V.2 yang diterapkan 

oleh Perpustakaan Balai Pengakajian Teknologi Pertanian Aceh sangat mendukung 

operasional perpustakaan terutama dalam hal publikasi hasil penelitian BPTP Aceh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia perpustakaan di dukung oleh perkembangan teknologi 

informasi dan pemanfaatannya telah merambah ke berbagai bidang. Sehingga saat ini 

tercatat beberapa masalah di dunia perpustakaan yang coba di dekati dengan 

menggunakan teknologi informasi, mulai dari pelayanan, temu kembali informasi 

sampai dengan pengelolaan hasil pengkajian dan penelitian untuk dipubliskasikan.
1
 

Perpustakaan pada era modern saat ini selain memanfaatkan teknologi informasi juga 

menyediakan berbagai sarana bagi pemustakanya, tidak terkecuali perpustakaan-

perpustakan yang bergerak di instansi Pemerintahan. 

Perpustakaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian adalah perpustakaan  

instansi yang menyediakan informasi-informasi yang relevan dari hasil pengkajian 

dan penelitian dan mendukung kegiatan karyawan dan peneliti dalam rangka 

mempubliskasikan hasil riset pengkajian dan penelitian Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian (BPTP) Aceh. 

                                                             
1
Jugianto, Model Kesuksesan  Sistem Teknologi Informasi. (Yogyakarta: Gadja Mada 

University Pers, 2007) hal. 21 
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Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan adanya kebutuhan pengguna yang 

menuntut layanan lebih cepat,  memicu perpustakaan melakukan perubahan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, perpustakaan melakukan  re-

engineering dengan mengimplementasikan Teknologi Informasi (TI) ke dalam 

seluruh kegiatan perpustakaan mulai dari proses pengadaan sampai pelayanan. Salah 

satu upaya tersebut, perpustakaan mengembangkan aplikasi  perpustakaan digital 

Sistem Informasi Pengelolaan Perpustakaan Pertanian (SIMPERTAN V.2) sebagai 

upaya inovasi pengelolaan perpustakaan sehingga  data institusi  dan pengelolaan 

perpustakaan lingkup Kementrian Pertanian lebih terintegrasi dalam mendukung visi 

dan misi institusi induk.
2
 

Perpustakaan Balai Pengkajian Teknologi BPTPA ceh salah satu perpustakaan 

yang memanfaatkan sistem yang dikembangkan pusat Perpustakaan dan Penyebaran 

Teknologi Pertanian pada perpustakaan BPTP yaitu Aplikasi SIMPERTAN V.2 

(Sistem Informasi Pengelolaan Perpustakaan Pertanian) untuk memenuhi kebutuhan 

perkembangan teknologi informasi. 

SIMPERTAN V.2 mengintegrasikan data dan mengelola perpustakaan 

berbagai unit kerja dan unit pelaksanaan teknis di lingkup perpustakaan Kementarian 

Pertanian, aplikasi SIMPERTAN V.2 mencakup antara lain pengadaan koleksi 

                                                             
2
Kementerian Pertanian, Apresiasi Perpustakaan Digital 

http://balittra.litbang.pertanian.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1432&Itemid=

5 (Diakses pada tanggal 12 Agustus 2016) 
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perpustakaan , pengolahan bahan pustaka, pelayanan pengguna serta publikasi 

pelaporan pengkajian dan penelitian.
3
 

Aplikasi SIMPERTAN V.2 menjadi salah satu fungsi yang diterapkan aplikasi 

perpustakaan digital untuk para peneliti. Sistem tersebut menjadi sarana 

mempermudah peneliti untuk mempublikasi hasil pengkajian dan penelitian. Badan 

induk litbang pertanian pusat menuntut setiap BPTP agar hasil penelitian para peneliti 

dan pengkajian teknologi pertanian tersebut untuk dipublikasikan ke aplikasi 

SIMPERTAN V.2, kemudian hasil penelitian itu bisa dijadikan sebagai bahan 

rujukan para Pengkajian Teknologi disetiap BPTP daerah, juga sebagai Laporan ke 

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknolgi Pertanian. 

SIMPERTAN merupakan aplikasi terintegrasi yang dibangun pada tahun 

2012. Dengan menggunakan aplikasi ini pengelola perpustakaan dan pemustaka akan 

diberikan kemudahan dalam memanfaatkannya. Kemudahan pada aplikasi 

SIMPERTAN V.2 yang dikembangkan adalah dengan mengaplikasikan pengelolaan 

hasil penelitian dan jurnal secara online dan dapat menyebarluaskan hasil pengkajian 

dan penelitian yang telah dilakukan ke seluruh BPTP. Hasil pengkajian dan penelitian 

dapat dikelola secara mudah oleh karyawan dan pengkaji serta peneliti di BPTP 

Aceh. Dalam prakteknya masih ada kesulitan atau hambatan yang dihadapi, karena 

                                                             
3
Kementerian Pertanian, Sosialiasi Aplikasi Perpustakaan Digita (SIMPERTAN V.2) 

http://jakarta.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/component/content/article?id=504:sosialisasi-

aplikasi-perpustakaan-digital-simpertan-v2- (Diakses pada tanggal 21 Agustus 2016) 
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untuk melakukan publikasi di aplikasi SIMPERTAN V.2 harus memenuhi prosedur- 

prosedur yang telah ditetapkan.
4
 

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Perpustakaan BPTP Aceh, 

pemanfaatan sistem aplikasi SIMPERTAN V.2 masih minim. Pengguna bahkan sama 

sekali tidak memanfaatkan sarana publikasi di aplikasi SIMPERTAN V.2. Karyawan 

dan peneliti lebih cendrung memanfaatkan percetakan untuk mempubliskasi atau 

mencetak hasil pengkajian dan penelitian mereka. Hasil pengkajian itu juga hanya 

tersedia di perpustakaan BPTP saja, tidak terpublis ke pusat litbang. Padahal badan 

induk litbang pertanian pusat mewajibkan hasil pengkajian dan penelitian para 

peneliti dan pengkajian BPTP melalui SIMPERTAN V.2. Dengan demikian hasil 

penelitian itu bisa dijadikan sebagai bahan rujukan para peneliti di tiap BPTP daerah. 

Selain itu, publikasi tersebut juga berfungsi sebagai laporan ke Pusat Perpustakaan 

dan Penyebaran Teknolgi Pertanian.  

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut mengenai sarana publikasi hasil pengkajian dan penelitian melalui 

aplikasi SIMPERTAN V.2. Untuk mengetahui proses tersebut, maka peneliti 

melakukan penelitian di perpustakaan BPTP ACEH dengan judul penelitian: 

Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Perpustakaan digital (Simpertan V.2) di 

Perpustakaan Balai  Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh terhadap  

Sarana Publikasi Hasil Pengkajian dan Penelitian Karyawan/I BPTP Aceh. 

                                                             
4
Kementeria Pertanian. Berita, Perpustakaan Litbang, BPTP Jakarta 

http://pustaka.litbang.pertanian.go.id/berita.php?newsID=br20140513#.V8BBwE197IU (Diakse pada 

tanggal 29 Agustus 2016) 
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B. Rumusan Masalah 

Ditinjau dari latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: apakah pemanfaatan aplikasi SIMPERTAN V.2 di 

Perpustakaan BPTP Aceh sudah tepat sebagai sarana publikasi hasil pengkajian 

dan penelitian karyawan BPTP Aceh? 

C. Tujuan dan Kegunaa Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Adapun tujuan penelitian ini ialah: Untuk mengetahuai sejauh mana 

pemanfataan aplikasi SIMPERTAN V.2 di perpustakaan BPTP Aceh terhadap 

sarana publikasi hasil pengkajian dan penelitian karyawan BPTP Aceh  

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk melakukan kebijakan dan 

perbaikan  ke depan agar aplikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2)  di  

Perpustakaan  BPTP Aceh dapat lebih  berkembang  dan  dengan  mudah    di  

gunakan dengan baik oleh instansi tersebut. 

b. Sebagai sarana evaluasi dalam meningkatkan kualitas Perpustakaan Balai 

Pengkajian Teknologi Penelitian BPTP Aceh. 

 c. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang sarana 

publikasi hasil penelitian pengkajian. 
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D. Penjelasan Istilah 

Penelitian ini berjudul Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Perpustakaan Digital 

(SIMPERTAN V.2) di Perpustakaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 

Aceh Terhadap Sarana Publikasi Hasil Pengkajian dan Penelitian Karyawan/I BPTP 

Aceh. Maka dari judul ini akan diberikan penjelasan istilah dari beberapa variabel 

sehingga dapat menghindari pemahaman yang berbeda dengan pembaca. 

a. Evaluasi  

Evaluasi adalah suatu penilaian kegiatan yang terencana dan terperinci untuk 

memprediksi keadaan suatu objek dengan menggunakan bantuan instrumen untuk 

mendapatkan kesimpulan.
5
 Dalam penelitian ini, yang di maksud dengan evaluasi 

adalah rangkaian penilaian terhadap pemanfaatan aplikasi SIMPERTAN V.2  di 

perpustakaan BPTP  yang selanjutnya penilaian bisa di jadikan realisasi masukan 

untuk program yang telah dirumuskan dan kegiatan evaluasi dalam penelitian ini 

menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat katakan layak 

diteruskan atau perlu diperbaiki. 

b. Pemanfaatan  

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pemanfaatan ialah sesuatu yang 

berguna atau faedah, kemudian mendapatkan pe-an yang berarti proses, cara atau 

                                                             
5
 KBBI Online: Evaluasi. Diambil dari http://kbbi.web.id/kerja, (di akses pada 12 September 

2016) 
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perbuatan memanfaatkan.
6
 Pemanfaatan yang di maksud dalam penelitian ini adalah 

pemanfaatan Aplikasi SIMPERTAN V.2 sebagai kegiatan publikasi hasil penelitian 

BPTP Aceh, penelitian ini akan menilai sebesar mana pemanfaatan aplikasi dalam 

proses kegiatan publikasi. 

c. Aplikasi perpustakaan Digital  

Perpustakaan digital merupakan perpustakaan yang sebagian besar koleksinya 

atau justru keseluruhan koleksinya berbentuk digital yang bisa diakses menggunakan 

komputer. Koleksi tersebut bisa dikelompokkan dalam berbagai jenis seperti buku, 

gambar, majalah, surat kabar, bahkan suara.
7
 Perpustakaan digital tidak berdiri 

sendiri, melainkan terkait dengan sumber-sumber lain dan pelayanan informasinya 

terbuka bagi pengguna di seluruh dunia. Perbedaan perpustakaan biasa dengan 

perpustakan digital terlihat dengan koleksi. Koleksi digital tidak harus berada di 

sebuah tempat fisik, sedangkan koleksi biasa terletak pada sebuah tempat yang 

menetap, yaitu perpustakaan. Konsep perpustakaan digital identic dengan internet 

atau komputer, sedangkan konsep perpustakaan biasa adalah buku-buku yang terletak 

pada sebuah tempat. Perbedaan ketiga, perpustakaa digital bisa dinikmati pengguna 

dimana saja dan kapan saja, sedangkan pada perpustakaan biasa pengguna menikmati 

di perpustakaan dengan jam-jam yang telah diatur oleh kebijakan organisasi 

perpustakaan. 

                                                             
6
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta:  

Gramedia Pustaka Utama, 2008),hlm.873. 
7
 Putu Laxman Pendit, , Perpustakaan digital: Perspektif Perustakaan Perguruan Tinggi 

Indonesia (Jakarta: Sagung Seto, 2007) Hlm. 122 
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d. SIMPERTAN V.2  

SIMPERTAN V.2 adalah sistem untuk pengelolaan koleksi Unit Kerja (UK) 

dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) perpustakaan agar dapat dimanfaatkan oleh 

pengunjung melalui dunia maya maupun yang data langsung ke perpustakaan. 

Aplikasi SIMPERTAN V.2 menyediakan layanan publikasi, selain layanan publikasi 

SIMPERTAN V.2 juga menyediakan layanan Sirkulasi, Statistik Pemanfaatan, serta 

membackup-nya langsung melalui koleksi jaringan internet.
8
 

e. Publikasi 

Publikasi merupakan suatu kegiatan dimana seseorang atau kelompok 

mengumumkan hasil dari penelitian, diskusi atau suatu hal yang perlu untuk diketahui 

oleh publik. Tingkat perlu tidaknya sebuah publikasi dilakukan  tergantung dari 

masalah dan pemecahan yang dihasilkan dari apa yang akan dipublikasikan. Publikasi 

yang lebih dikenal adalah membuat konten yang diperuntunkan bagi public atau 

umum, istilah lain yang paling umum adalah penerbitan
9
. Publikasi menurut hukum 

dan hak cipta adalah sebuah istilah teknis dalam konteks hukum dan utama dalam 

hukum hak cipta. Suatu hak cipta diberikan bagi penulis atas karyanya, di mana hal 

itu merupakan hak akslusif yang diberikan untuk mempublikasikan hasil karyanya. 

                                                             
8
 R.Rusmini Mulyati, Petunjuk Teknis Pengoperasian Sistem Pengelolaan Peroustakaan 

Kementerian Pertanian, Pusat Pertanian Dan Penyebaran Teknologi Pertanian Teknologi Pertanian 

Badab Litbang Pertanian,(Bogor: Kementerian Pertanian, 2015), hlm.3 
9
 Iman Robandi, Becoming The Winner : Riset Menulis Ilmiah, Publikasi Ilmiah, dan 

Presentasi, (Bandung: Andi Publisher, 2008), hal.12  
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Publikasi dilakukan berdasarkan peer review dalam rangka untuk mencapai 

tingkat objektivitas yang tinggi. Publikasi bervariasi tergantung bidang masing-

masing, dan selalu berubah, meskipun seringkali secara perlahan. Publikasi di era 

sekarang sedang mengalami perubahan yang besar, yang muncul akibat transisi  dari 

format penerbitan cetak ke arah format elektronik, yang memiliki model bisnis 

berbeda dengan pola sebelumnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelurusan penulis terhadap beberapa literatur, terdapat 

beberapa penelitian sejenis yang berkaitan dengan topik Evaluasi pemanfaatan 

Aplikasi SIMPERTAN V.2 terhadap sarana publikasi. Meskipun beberapa penelitian 

tersebut memiliki kemiripan dengan skripsi ini, namun terdapat perbedaan dalam hal 

variable, fokus penelitian, tempat dan waktu penelitian. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Edwin Saputra pada tahun 2014 yang 

berjudul tentang Pemanfaatan Aplikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) di 

perpustakaan BPTP Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pemanfaat Aplikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2)  di perpustakaan BPTP 

Bandung pasca penerapan tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

Library Research (penelitian kepustakaan) dan Field Research (penelitian lapangan). 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan observasi. Hasil 

penelitian menunjukan pemanfaat Aplikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN) 

masih minim dan perlu peningkatan dalam pemanfaatannya.
1
 

                                                             

1
Edwin Saputra, Pemanfaatan Aplikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) di 

perpustakaan BPTP Bandung, Skripsi Diakses Pada Tanggal 19 September 2017 Melalui 

http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/1938 
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Penelitian kedua dilakukan oleh Fitri Yusiani pada tahun 2015 yang berjudul 

tentang Aplikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) sebagai sarana penelusuran 

informasi ilmiah oleh karyawan di perpustakaan BPTP Jakarta. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan Aplikasi perpustakaan 

digital (SIMPERTAN V.2) sebagai sarana penelusuran informasi ilmiah. Adapun 

motode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik adalah 

penelitian yang untuk mendeskriptifkan atau mengambarkan kondisi lapangan secara 

apa adanya. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu dengan Observasi yaitu 

penulis mengamati secara langsung perpustakaan BPTP Jakarta untuk mendapatkan 

data-data mengenai Aplikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) sebagai sarana 

penelusuran informasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan Aplikasi perpustakaan 

digital sebagai sarana penelusuran informasi ilmiah oleh karyawan sudah efektif 

dikarena kan pustakawan perpustakaan BPTP Jakartan mengsosialisasikan 

penelusuran infromasi ilmiah melalui aplikasi perpustakaan digital tersebut.
2
 

Dari kedua penelitian di atas membuktikan bahwa penelitian yang akan 

penulis lakukan belum pernah diteliti sebelumnya. Adapun persamaan penelitian 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sama-sama meliti tentang Aplikasi 

perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) akan tetapi masing-masing penelitian 

mempunyai fokus yang berbeda. Penelitian yang dilakukan Edwin Saputra menitik 

beratkan pada tujuan penelitian untuk mengetahui pemanfaatan Aplikasi 

                                                             
2 

Fitri Yusiani, Aplikasi Perpustakaan Digital (SIMPERTAN V.2) Sebagai Sarana 

Penelusuran Informasi Ilmiah Oleh Karyawan Di Perpustakaan BPTP Jakarta, Skripsi, Diakses Pada 

Tanggal  21 September 2017 http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/1940 
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perpustakaan digital (SIMPERTAN) pasca penerapan pada tahun 2012. sementara 

penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yusiani bertujuan untuk mengetahui seberapa 

Efktif Aplikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) sebagai sarana penelusuran 

informasi ilmiah. Pesamaan  kedua penelitian tersebut dengan penelitian penulis 

lakukan adalah sama-sama menggunakan variebel Aplikasi perpustakaan digital 

(SIMPERTAN V.2) sebagai objek penelitian. Adapun perbedaan kedua penelitian 

tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam hal variable yang 

dikaji, yaitu pemanfaatan Aplikasi Simpertan sebagai sarana publikasi hasil 

pengkajian dan penelitian oleh karyawan BPTP Aceh. 

 

B. Aplikasi Perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) 

1. Pengertian Aplikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) 

Aplikasi Pengelolaan Perpustakaan Kementrian Pertanian (SIMPERTAN V.2) 

merupakan sistem untuk mengelola Koleksi perpustakaan UK/UPT agar dapat 

dimanfaatkan oleh pengunjung melalui dunia maya maupun yang datang langsung ke 

perpustakaan. 

Aplikasi SIMPERTAN V.2 dilengkapi dengan modul yang dapat digunakan 

untuk pelayanan sisrkulasi dan data statistik pengujung. Koleksi perpustakaan yang 

dapat dikelola bisa dalam bentuk monograph dan serial seperti prosiding, majalah, 
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buku, bulletin, koleksi info penelitian teknologi pertanian, multimedia serta artikel 

Indonesia.
3
 

Aplikasi perpustakaan digital  (SIMPERTAN V.2) ini berbasis web dengan 

penyimpanan database secara terpusat, sehingga user tidak perlu lagi direpotkan 

dengan instalasi, tapi cukup dengan hanya dengan menggunakan browser seperti 

Internet Explore dan Mozila Firefox serta jaringan internet yang terkoneksi dengan 

server 

Apalikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) ini mulai  diciptakan pada 

tahun 2012, Memerlukan perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus, baik 

dari sistem informasi. Pusat perpustakaan dan penyebaran Teknologi pertanian sejak 

tahun 2013 telah mengembangkan Aplikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) 

sistem tersebut terus diupayakan untuk diimplementasikan oleh pustakawan dan 

pengelola perpustakaan lingkup Badan Litbang Pertanian. 

Aplikasi perpustakaan digital ( SIMPERTAN V.2)  yang sudah kembangkan 

sejak tahun 2013 disosialisasikan penggunaan pada saat yang sama,yaitu tahun 2013. 

Fitur baru yang dikembangkan mencakup: aplikasi user friendly, mampu 

mengintegrasikan data dan mengelola perpustakaan berbagai Unit Kerja (UK) dan 

Unit Pelaksana Teknis (UPT)  di lingkup Kementrian Pertanian.
4
 

                                                             
3 

R.Rusmini Mulyati, Petunjuk Teknis Pengoperasian Sistem Pengelolaan Peroustakaan 

Kementerian Pertanian, Pusat Pertanian Dan Penyebaran Teknologi Pertanian Teknologi Pertanian 

Badab Litbang Pertanian,(Bogor: Kementerian Pertanian, 2015), hlm.3  

 
4
 Kementerian Pertanian, Berita, Perpustakaan Litbang, BPTP Jakarta 

http://pustaka.litbang.pertanian.go.id/berita.php?newsID=br20140513#.Wgr5klWWbIU (Diaskses 

Pada Tanggal 21 September) 
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Aplikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) merupakan aplikasi yang 

dibangun sendiri oleh Kementrian Pertanian untuk memenuhi dan mendukung visi 

dan misi institusi induk. 

2. Manfaat Aplikasi Perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) 

Aplikasi (SIMPERTAN V.2) adalah sistem yang berfungsi untuk 

mengintegrasi data dan mengelola perpustakaan berbagai unit kerja dan unit 

pelaksanaan teknis di lingkungan perpustakaan Kementrian Pertanian. Pada saat ini, 

di lingkungan Kementrian Pertanian sangat banyak informasi-informasi yang berguna 

dan bermanfaat bagi dunia pertanian, namun belum tentu informasi-informasi itu 

mudah di akses secara global oleh civitas pertanian se Indonesia. Dengan adanya 

Aplikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2 ) memudahkan integrasi berbagai 

kegiatan di perpustakaan Kementrian Pertanian. Salah satu manfaat aplikasi 

(SIMPERTAN V.2) adalah menyediakan modul publikasi menyediakan informasi-

informasi hasil pengkajian dan penelitian BPTP yang sudah di Publiskasi ke Apliksi 

perpustakaan digital ( SIMPERTAN) . 

Adapun menurut Edwin beberapa manfaat dari Aplikasi (SIMPERTAN V.2): 

a. Membantu para civitas perpustakaan pertanian dalam proses pertukaran 

informasi dan koleksi digital secara cepat dan tidak membutuhkan waktu 

yang lama. dan membentuk layanan yang berbasis kebutuhan pengguna, 

perkembangan teknologi informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. 

b. Menyediakan informasi-informasi penting dari lingkungan Kementrian 

Pertanian, seperti prosiding, majalah, buku, bulletin, koleksi info 
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penelitian teknologi pertanian, multimedia serta artikel dan jurnal dari 

hasil pengkajian dan penelitian yang dilaksanaka oleh pihak BPTP 

Indonesia. 

c. Menciptakan perubahan dalam pekerjaan-pekerjaan yang awalnya masih 

manual ke bentuk digital.
5
 

3. Model/cara pengelolaan Aplikasi Perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) 

Pengelolaan Aplikasi Perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) terdapat 4 

kategori hak akses (administrator, operator, editor, dan sirkulasi). Untuk dapat 

mengoperasikan Aplikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) masing-masing 

petugas (admin, operator, editor, sirkulasi) harus melakukan login. Email dan 

password masing-masing petugas akan diberikan dan diatur masing-masing 

administrator. 

a. Administrator 

Setiap UK/UPT mempunyai hak akses sebagai “Administrator” untuk 

instansinya. Administrator bertanggung jawab dalam mengelola beberapa ketentuan 

yang terkait dengan operasional aplikasi SIMPERTAN V.2  Katagori akses meliputi: 

1. Definisi tugas 

 Login sebagai administrator pada aplikasi 

 Mengelola, mengoperasikan, dan mengawasi semua aktivitas 

penggunan Aplikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) 

 Melaporkan updating data/rekolrd 

                                                             
5
Kementrian Pertanian, Sosialiasi Aplikasi Perpustakaan Digital (SIMPERTAN V.2) 

http://jakarta.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/component/content/article?id=504:sosialisasi-

aplikasi-perpustakaan-digital-simpertan-v2-(Diaskses Pada Tanggal 27 September 2017) 
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 Menyampaikan permasalahan terkait Aplikasi perpustakaan digital 

(SIMPERTAN V.2) kepada ADMIN PUSTAKA-Bogor 

2. Menu yang dapat diakses 

 Tentang PUSTAKA 

 Manajemen User UK/UPT 

 Registrasi dan Pengelohan 

 Sirkulasi 

 Publikasi 

 Statistik 

 Sinkronisai 

 Backup dan Migrasi data 

b. Operator 

Operator bertugas  dalam mengelola dan mengoperasikan Aplikasi 

perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2)  khususnya dalam hal sebagai berikut: 

1. Definisi tugas  

 Resgistrasi bahan pustaka, 

 Pengolahan buku, majalah/jurnal/bulletin, dan artikel 

 Penambahan eksemplar 

 Melaporkan updating data/record kepada ADMIN UK/UPT 

masing-masing 

2. Menu yang dapat diakses 

 Registrasi dan Pengolahan 

 Sirkulsi 

 Publikasi 

 Statistik 
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c. Editor 

Hak akses yang diberikan kepada editor meliputi: 

1. Definisi tugas 

 Melakukan update data dan/atau sebagai verifikator yang 

menverifikasi data/record sampai pada tahap selesai/finish. 

 Melengkapi, mengedit, dan memeriksa data/ record yang kurang 

lengkap. 

2. Menu yang dapat diakses 

 Registrasi 

 Pengolahan 

 Artikel dan  

 Eksemplar 

3. Sirkulasi 

Tugas dan menu yang dapat digunakan oleh teknis sirkulasi data layanan 

perpustakaan yang terdiri dari; 

1. Definisi tugas 

 Data keanggotaan  

 Peminjaman dan pengembalian serta  

 Pelaporan keterlambatan pengembalian koleksi 

2. Menu yang dapat diakses 

 Data keanggotaan  

 Peminjaman dan pengembalian 

 Laporan keterlambatan pengembalian koleksi
6
 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 R.Rusmini Mulyati, Petunjuk Teknis Pengoperasian Sistem Pengelolaan Peroustakaan 

Kementerian Pertanian, Pusat Pertanian Dan Penyebaran Teknologi Pertanian Teknologi Pertanian 

Badab Litbang Pertanian,(Bogor: Kementerian Pertanian, 2015), hlm. 9 
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C. Publikasi Hasil Pengkajian dan Penelitian BPTP Aceh 

1. Pengertian Publikasi 

Publikasi merupakan suatu kegiatan dimana seseorang atau kelompok 

mengumumkan hasil dari penelitian, diskusi atau suatu hal yang perlu untuk diketahui 

oleh publik. Tingkat perlu tidaknya sebuah publikasi dilakukan  tergantung dari 

masalah dan pemecahan yang dihasilkan dari apa yang akan dipublikasikan.
7
 

Publikasi dari suatu hal tentu dilakukan dengan media yang paling efektif dan 

efisien serta dapat menjangkau audiens yang dituju dengan cepat. Publikasi dari 

waktu ke waktu terus berkembang. Dua macam publikasi saat ini : 

a. Publikasi Manual/Tradisional 

Publikasi ini biasanya menggunakan media kertas untuk menyampaikan 

informasi yang ingin disampaikan. Penggunaan kertas dalam publikasi bisa berbentuk 

koran, majalah atau selebaran. Secara khusus, publikasi dengan koran disertai grafis 

dimulai sejak tahun 1980-an. 

b. Publikasi Elektronik 

Publikasi ini merupakan pengembangan mutakhir dari sitem publikasi. 

Dengan publikasi elektronik, publikasi yang akan kita sampaikan menjadi cepat 

sampai pada tujuan karena kita biasanya juga akan sekaligus memanfaatkan teknologi 

                                                             
7
 KBBI Online: Publikasi. Diambil dari http://kbbi.web.id/kerja, (di akses pada 2 October 

2017) 
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internet yang berkecepatan tinggi. Publikasi elektronik ini juga bermacam-macam 

dan bisa dibedakan menurut jenis file publikasinya. Diantaranya, publikasi berjenis 

.pdf, .doc, .txt, dan masih banyak lagi lainnya. Mengingat Publikasi Elektronik lebih 

efektif dalam hal waktu, para instansi-instansi Pemerintah sudah memanfaatkan 

media elektronik dalam sarana publikasi informasi.
8
 

Perpustakaan BPTP Aceh yang dibawah lingkup Kementan sudah 

memanfaatkan media publikasi Elektronik ini sebagai sarana publikasi hasil 

pengkajian dan karyawan BPTP, Perpustakaan BPTP Aceh Memanfaatkan Aplikasi 

perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) sebagai sarana untuk mendukung publikasi 

hasil pengkajian dan penelitian karyawan BPTP Aceh.
9
 

Berdasarkan uraian di atas publikasi merupakan sebuah kegiatan yang penting 

yang harus ada di perpustakaan dan bertujuan untuk melayani dan menyajikan 

informasi-informasi yang bertujuan untuk membantu para pengguna perpustakaan 

dalam mencari dan maupun dalam memanfaatkan informasi yang sudah di publis.  

2. Tujuan Publikasi Hasil Pengkajian dan Penelitian BPTP 

Publikasi ilmiah hasil pengkajian dan penelitian BPTP sebagai upaya untuk 

menyebarluas kan suatu karya pemikiran seseorang melalui sebuah penelitian. 

Biasanya, publikasi ini dilakukan dalam bentuk seminar, penerbitan, dan jenis lain 

                                                             
8
 Iman Robandi, Becoming The Winner : Riset Menulis Ilmiah, Publikasi Ilmiah, dan 

Presentasi, (Bandung: Andi Publisher, 2008), hal.13 
9
Kementrian Pertania http://nad.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/layanan/perpustakaan 

(Diakses Pada Tanggal 3 0ctober 2017) 
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yang memungkinkan hasil-hasil penelitian tersebut dapat dipublikasi kepada publik 

agar penelitian kita dapat bermanfaat dan berkontribusi terhadap bidang ilmu 

pengetahuan Pertanian. Publikasi hasil pengkajian dan penelitian bertujuan agar hasil 

penelitian dan pengkajian yang telah dilakukan oleh pihak BPTP Aceh bisa 

menjadikan sebagai bahan rujukan bagi para pengiat BPTP Daerah untuk 

mengaplikasi kan ke masyarakat luas. 

Berdasarkan uraian di atas tujuan publikasi hasil pengkajian dan penelitian 

BPTP Aceh untuk mengarahkan para pengiat pertanian dalam memanfaat kan 

informasi yang sudah dikaji bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan bisa 

dijadikan sebagai ajuan untuk penerapan pada BPTP Daerah. Dengan demikian 

kesejahteraan petani juga dapat ditingkatkan melalui sentuhan tehnologi yang adaptif, 

yang secara ekonomi menguntungkan, secara teknis mudah diterapkan dan secara 

sosial budaya dapat diterima oleh masyarakat.
10

 

3. Jenis-Jenis Hasil Pengkajian dan Penelitian BPTP Aceh 

Jenis pengkajian dan penelitian BPTP adalah penelitian dan pengkajian 

pengembangan peningkatan komoditas pertanian. Oleh karena itu jenis-jenis hasil 

pengkajian dan penelitian BPTP Aceh dapat digunakan untuk peningkatan inovasi 

teknologi pertanian untuk mewujudkan pertanian yang tangguh, modern, dan efisien 

                                                             
10

 Wawancara, Mardiah, AMd  .Ketua Perpustakaan BPTP Aceh (Pada Tanggal 2 October 

2017) 
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yang berwawasan agribisnis dan berbasis sumberdaya alam. Beberapa jenis-jenis 

hasil pengkajian dan penelitian BPTP Aceh 

1. Kajian Percepatan Adopsi Inovasi Teknologi Budidaya Dan Pascapanen 

Kakao Di Provinsi Aceh 

 

2. Model Pengembangan Bio-Industri Berbasis Integrasi Kedelai-Kambing 

Di Provinsi Aceh 
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3. Pengembangan Model Bioindustri Pertanian Berbasis Kopi Arabika Di 

Daratan Tinggi Gayo Provinsi Aceh

 

4. Uji Adaptasi Beberapa Varietas Padi Pada Daratan Tinggi Di Provinsi 

Aceh
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5. Kajian Model Teknologi Pemanfaatn Panen Kedua (Ratoon) Padi Di 

Lahan Sawah Di Provinsi Aceh
11

 

 

                                                             
11

 Kementerian Pertanian,Publikasi Hasil Pengkajian dan Penelitian, Perpustakaan BPTP 

Aceh http://nad.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/informasi-publik/hasil-litkaji/tahun-2016 

(Diakses Pada Tanggal 5 October 2107)  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitan 

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian sangatalah penting, agar 

penelitian menjadi efektif dan sistematis. Dengan demikian memperoleh data dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research). 

Field Research adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi 

penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif 

sebagai yang terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan 

ilmiah.
1
 

Jenis penenelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lapangan, 

menganalisis, merangkum, dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada hal terpenting dari sifat suatu 

barang dan jasa.
2
 Metode yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif-analisis. Metode deskriptif-analisis ini adalah penelitian untuk 

mendeskripsikan kondisi lapangan secara apa adanya.
3
   

                                                             
1
 Abdulrrahmat Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006). Hlm 96 
2
 Djam’an Satrio, Metodelogi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 22 

3
 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Graha Indonesia, 1998),hal.72 
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Penelitian kualitatif  berlangsung secara natural, data dikumpulkan dari orang-

orang yang terlibat dalam tingkah laku alamiah. Hasil penelitian kualitatif berupa 

deskripsi yang pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan 

untuk membuat deskripsi atau gambaran lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.
4
 

Melalui penelitian ini, penulis akan melakukan kegiatan mewawancarai, mengolah 

data, menganalisis dan menyusun data yang diperoleh dari lapangan tentang pemanfaatan 

Aplikasi Perpustakaan Digital ( SIMPERTAN V.2 ) sebagai sarana publikasi hasil pengkajian 

dan penelitian Karyawan BPTP Aceh. 

B. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul, maka lokasi penelitian ini berlokasi di perpustakaan 

Badan Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh. Alasan peneliti mengambil 

penelitian di perpustakaan Badan Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh  

Karena perpustakaan ini salah satu perpustakaan dibawah instansi pemerintah yang 

telah menerapkan Aplikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) sebagai sarana 

publikasi hasil pengkajian dan penelitian karyawannya, maka dari itu penulis tertarik 

untuk mengkaji tentang pemanfaatan aplikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN 

V.2)   di perpustakaan Badan Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh 

sebagai sarana publikasi hasil pengkajian dan penelitian karyawan/I BPTP Aceh. 

                                                             
4
 Yatim Arianto, Metode Penelitian, (Surabaya: SIC, 1996), hlm. 73. 
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Penelitian ini membutuhkan waktu berkisar 2 bulan tergantung informasi yang di 

dapatkan oleh penulis. 

C. Asumsi Penelitian  

Asumsi adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang harus 

dirumuskan secara jelas yang memiliki fungsi sebagai berikut: memperkuat 

permasalahan (agar ada dasar berpijak yang kukuh bagi masalah yang sedang diteliti), 

membantu peneliti dalam memperjelas, menetapkan objek penelitian, wilayah 

pengambilan data, instrumen pengumpulan data, untuk mempertegas variabel yang 

menjadi pusat perhatian, dan guna menentukan dan merumuskan hipotesis.
5
 

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan melalui wanwancara dengan 

pustakawan Perpustakaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh peneliti dapat 

mengasumsikan bahwa sarana publikasi melalui (SIMPERTAN V.2) sangat efektif 

dan efisien namun efektifitas pengguna sarana sangat ditentukan oleh pengetahuan 

peneliti di BPTP tentang fasilitas publikasi online di SIMPERTAN V.2 yang di 

dukung oleh tenaga Pustakawan yang handal. 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam 

penelitian lapangan terdapat banyak gejala yang menyangkut tempat pelaku dan 

aktivitas namun tidak semua tempat, pelaku dan aktivitas kita teliti semua. Untuk 

menentukan pilihan penelitian maka harus membuat batasan yang dinamakan fokus 

                                                             
5
Wening Sahayu, Merumuskan Anggapan Dasar, Pdf, akses 

http://staf.uny.ac.id/sites/default/file/pendidikan, Diakses pada tanggal 22 Agustus 2016 
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penelitian
6
. Dalam penelitian ini yang menjadikan fokus penelitian penulis adalah 

pemanfaatan (SIMPERTAN V.2 ) sebagai sarana publikasi online hasil pengakajian 

dan penelitian BPTP Aceh. Sehingga yang menjadi fokus penelitian adalah peneliti, 

pustawakan dan karyawan BPTP Aceh. 

Sedangkan target penelitian merupakan subjek dan objek penelitian. Subjek 

penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Sedangkan objek 

penelitian adalah yang menjadi titik perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian ini 

yang menjadi subjek dalam penelitian adalah sumber daya manusia yang ikut terlibat 

dalam publikasi hasil pengkajian dan penelitian dengan menggunakan Aplikasi 

perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) tersebut, yang menjadi objek dalam 

penelitian yaitu pemanfaatan Aplikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2)  di 

perpustakaan BPTP Aceh sebagai sarana publikasi hasil pengkajian dan penelitian 

karyawan BPTP Aceh. 

 

E. Kredibilitas  

Dalam uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data pada hasil 

penelitian kualitatif dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan 

                                                             
6
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R& D, (Bandung : Alfabeta, 

2012), hlm.207  

 



26 
 

teman sejawat, dan member chek.
7
 Digunakan uji ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai subjek penelitian. Kredibilitas 

(credibility) bertujuan untuk menilai kebenaran dari temuan atas penelitian kualitatif. 

Adapun uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian yang dilakukan peneliti 

antara lain menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu. Teknik triangulasi yang sering digunakan adalah pemeriksaan 

terhadap sumber yang lain. Melalui triangulasi, penulis dapat me-recheck temuannya 

dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, teknik dan waktu.  

1. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai yang relevan. 

2. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

peneliti mengecek data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan 

observasi, dan dokumentasi. 

  

                                                             
7
 Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Peneltian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), hlm. 314. 
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3. Triangulasi waktu 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dengan waktu yang 

berbeda. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan 

cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasilnya berbeda maka harus melakukan 

pengulangan dalam penelitian. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menguatkan hasil penelitian dalam pengumpulan data penulis 

menggunakan beberapa cara, antara lain :  

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

responden (guide) wawancara.
8
 Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah 

wawancara semi berstruktur sering juga disebut dengan wawancara mendalam, 

wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka.
9
 Wawancara ini 

bersifat susunan pertanyaannya dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah 

                                                             
8
 Burhan bungin, Metode Penelitian Kuantitatif. (jakarta:  kencana, 2008) hlm. 126 

 
9
 Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Peneltian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), hlm.314 
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pada saat wawancara dan disesuaikan dengan kondisi saat wawancara. Sehingga 

dengan penelitian ini peneliti bisa menanyakan secara bebas hal-hal yang dilakukan 

oleh objek penelitian akan tetapi tidak terlepas dari masalah yang hendak diteliti. 

Adapun yang menjadi informan wawancara adalah peneliti,pustawakan dan 

karyawan BPTP Aceh. Wawancara berlangsung pada tempat dan waktu yang telah 

ditentukan sebelumnya, di perpustakaan BPTP Aceh. Untuk menghindari kehilangan 

informasi, maka penulis meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat 

perekam. Sebelum dilakukan wawancara secara mendalam, peneliti menjelaskan atau 

memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai 

topik penelitian. 

Wawancara digunakan peneliti sebagai salah satu teknik pengumpulan data 

yang digunakan untuk memperoleh data untuk mempermudah peneliti dalam 

menemukan informasi dari peneliti, pegawai dan pustakawan yang menyangkut 

tentang Aplikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2). Pertanyaan yang diberikan 

dalam wawancara ini adalah menyakut fakta dan pendapat dari informan. Waktu 

wawancara dalam penelitian ini selama Sepuluh hari yang berlokasi di BPTP Aceh. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dan menganalisis 

dokumen-dokumen, baik secara tertulis maupun elektronik.
10

 Dokumentasi 

                                                             
10

 Nana Saodih Sukamdinata, Metode Penelitian Pendidikan. (Jakarta:  Remaja 

Rosdakarya,1997) hlm. 221  
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merupakan cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumentasi yakni 

penggalan tertulis, arsip-arsip, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi yang 

ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Di dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dalam 

penelitian ini penulis akan mengunakan dokumen-dokumen resmi perpustakaan dan 

mendokumentasikan informasi-informasi yang tertera di perpustakaan BPTP Aceh 

dan dokumen bersifat elektronik maka dokumen akan disajikan dalam bentuk 

penulisan kembali atau print screen.  

G. Analisis data  

Menganalisi data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam 

penelitian. Peneliti harus memastikan pola analis mana yang akan digunakan, apakah 

analisis statistic atau analisi non-statistik.
11

 Maka analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini analisi non-statistik dikarena penelitian kualitatif. 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

                                                             
11

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2005).hal.40. 
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penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.
12

 Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisa data yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Tujuannya untuk 

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya.
13

 Pada langkah ini peneliti akan mengecek 

kelengkapan data yang didapat dan menyeleksi data, sehingga hanya data yang 

relavan saja yang digunakan dalam analisis. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data 

menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa yang dimaksud penyajian data 

adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan 

adanya kesimpulan dan pengambilan data.
14

 

Peneliti menyajikan data ini dalam bentuk teks yang bersifat naratif dengan 

memaparkan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian. 

 

                                                             
12

 Lexy J. Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), hlm. 248. 
13

 Muhammad Kasiram, Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan 

Penguasaan Metodologi Penelitian, (Malang:UIN Malang Press, 2008), hlm.128. 
14

 Muhammad Kisaram, Ibid. Hal.135 
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3. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan agar data-data yang dianalisis dan diberikan 

penafsiran tersebut mempunyai makna untuk kemudian akan disusun menjadi 

kalimat-kalimat deskriptif yang dapat dipahami oleh orang lain.
15

 Dalam tahap ini 

peneliti akan membuat kesimpulan dari keseluruhan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dan observasi.  

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mana 

teknik ini penulis gunakan untuk menggambarkan, menuturkan, menafsirkan, serta 

menguraikan data yang bersifat kualitatif yang penulis peroleh dari metode 

pengumpulan data. Adapun setelah data terkumpul ketika berada dilapangan yang 

diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang masih berupa data yang belum 

tersusun secara sistematis atau masih berupa data mentah. Dalam tahap ini analisis 

dilakukan dengan cara mengatur, mengurutkan data dalam suatu pola, kategori, 

sehingga didapatkan suara yang jelas, terinci dan sistematis. 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan  dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensisntesiskannya, mencari dan menemukan yang penting, yang dipelajari 

dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Kemudian data dianalisis 

dengan cara menarik kesimpulan berdasarkan aspek perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan dan pengawasan. 

                                                             
15

 Muhammad kisaram,Ibid. Hal.141 
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Analisis data akan disajikan dengan deskriptif sehingga akan didapatkan 

gambaran tentang pemanfaatan Aplikasi perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2)  di 

perpustakaan BPTP Aceh sebagai sarana publikasi hasil pengkajian dan penelitian 

karyawan BPTP Aceh. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh 

Memasuki Pelita VI sebagai awal Pembangungan Jangka Panjang II. Badan 

Litbang Pertanian melaksanakan reorganisasi untuk menjadi organisasi yang lebih 

efektif dan efisien. Langkah ini merupakan kebutuhan yang esensial untuk 

meningkatkan peran dan sumbangan penelitian sebagai tulang punggung pembanguna 

pertanian dan pembangunan wilayah yang merupakan bagian integral pembangunan 

nasional. Melalui reorganisasi ini terjadi berbagai perubahan dan kosekuensi yang 

cukup mendasar yang sekaligus merupakan peluang untuk mencapai hasil yang lebih 

baik. 

Salah satu bentuk perubahan di lingkup Badan Litbang Pertanian melalui surat 

keputusan Menteri RI No. 797/Kpts/OT. 210/12/1994 adalah dibentuknya Balai/Loka 

Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP/LPTP). Loka Pengkajian Teknologi Pertanian 

Banda Aceh ini adalah salah satu diantara 11 BPTP dan 6 LPTP yang dibentuk. LPTP 

Banda Aceh merupakan penggabungan ex Balai Informasi Pertanian dan aset Balai-

Balai Penelitian Lingkup Badan Litbang Pertanian yang terdiri dari kebun percobaaan 

Kelapa Paya Gajah di Aceh Timur dari Balai Penelitian Kelapa Manado, Balai 

Penelitian Kopi Gayo di Aceh Tengah dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember, 
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dan Kebun Percobaan Tanaman Pangan Lmpineung di Banda Aceh dari Balai 

Penelitian Tanaman Pangan Sukarami. 

Pembentukan LPTP Banda Aceh dimaksudkan untuk lebih mendekatkan 

pelayanan penelitian kepada petani/pengguna Teknologi Pertanian serta penerapan 

paradigma bahwa penelitian berawal dari petani/pengguna dan berakhir pada 

pengguna Teknologi Pertanian. Sasaran utama Unit Pelaksana Teknis ini adalah 

merekayasa paket Teknologi Pertanian Spesifik lokasi untuk menemukan pola 

usahatani yang efesien memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal serta 

meningkatkan kesejakteraan masyarakat. 

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan daerah dan kemampuan sumber 

daya yang dimiliki, maka pada tahun 2001 melalui surat keputusan Menteri Pertanian 

RI No. 350/Kpts/Ot. 210/6/2001 tanggal 14 juni 2001 Loka Pengkajian Teknologi 

Pertanian Banda Aceh statusnya ditingkatkan menjadi Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian. BPTP Banda Aceh merupakan UPT Badan Litbang di daerah yang berada 

di bawah dan bertangguang jawab langsung kepada Kepala Balai Besar Pengkajian 

dan Pengembangan Teknologi Pertanian. 

Sebagai aset pelayanan IPTEK di Provinsi Aceh, Balai ini memiliki pula 

kemampuan dalam bidang penyiapan materi dan untuk penyuluhan. Keberaaannya 

diharapkan akan memberi arti penting bagi program pembangunan pertanian di 

Provinsi Aceh. Hubungan sinergistis yang bermanfaat antara BPTP Banda Aceh 

(yang sekarang menjadi BPTP NAD), dan Pemerintah Daerah beserta dinas-dinas 

tersebut dalam sektor Pertanian telah diciptakan dan terus dikembangkan. 
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Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh mempunyai fasilitas gedung 

Perkantoran, Laboraturium, Perpustakaan, Multimedia, Bengkel Alsintan, Rumah 

Kasa dan Lahan Pengkajian untuk visitor plot. BPTP Aceh merupakan UPT eselon III 

Badan Litbang Pertanian di daerah dengan wilayah kerja meliputi seluruh daerah di 

Provinsi Aceh.
1
 

 

2. Visi dan Misi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh 

Visi BPTP adalah menjadi lembaga penelitian/pengkajian dan pengembangan 

pertanian yang proaktif dan partisipatif untuk meningkatkan inovasi teknologi 

pertanian dalam mewujudkan pertanian tangguh, modern dan efisien yang 

berwawasan agribisnis dan berbasis sumberdaya alam. Sedangkan Misi BPTP NAD 

adalah : 

1. Merakit, mengadaptasikan inovasi teknologi spesifik lokasi yang 

diperlukan bagi pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis dan 

sesuai dengan kebutuhan penguna (petani). 

2. Melakukan diseminasi hasil penelitian/pengkajian untuk mempercepat 

adopsi teknologi oleh pengguna. 

3. Meningkatkan keterkaitan peneliti, penyuluh dengan pengguna teknologi 

untuk mempercepat adopsi teknologi.
2
 

 

                                                             
1
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh, Sejarah, diakses pada tanggal 15 November 

2017 melalui situs http://nad.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/profil/sejarah. 
2
Ibid.,  
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3. Profil Perpustakaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh 

 

 

Pada era globalisasi, informasi teknologi sangat berperan penting dalam upaya 

menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi di pasarnasional 

maupun internasional. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mutlak 

diperlukan agar dapat memenuhi berbagai standar kualitas produk-produk pertanian 

yang diinginkan konsumen, hal ini hanya dapat dilakukan apabila informasi dapat 

dihimpun secara lengkap, dikelola dan dikemas dengan baik, sehingga tersedia pada 

saat yang diperlukan. Perkembangan sistem teknologi informasi dan telekomunikasi 

ikut mempercepat arus informasi yang dapat disampaikan secara tepat dan akurat. 
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Perpustakaan BPTP Aceh merupakan salah satu implementasi dari tupoksi 

BPTP Aceh sebagai pelayanan teknologi dan penyebarluasan penelitian/pengkajian, 

perpustakaan ini bertujuan menyediakan bahan informasi bagi peneliti, penyuluh dan 

pengguna lainnya berupa bahan tercetak maupun elektronik untuk membantu 

kelancaran tugas lembaga. 

 

a. Alamat perpustakaan 

Perpustakaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh beralamat di Jln. T. 

Panglima Nyak Makam No.27 Lampineung, Banda Aceh 23125, telp: 0651-7551-

1811 Fax: 0651-7552077, Email: bptp_aceh@yahoo.co.id, bptp-

aceh@litbang.pertanian.go.id,Website:www.nad.litbang.pertanian.go.id
3
 

b. Koleksi Perpustakaan 

Adapun jenis dan koleksi yang dimiliki Perpustakaan Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian Aceh adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                             
3
Hasil Dokumentasi Perpustakaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh, pada tanggal 

20 November 2017  
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Tabel 4.1 Jumlah Koleksi Perpustakaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh 

 

Jenis Koleksi 

Tahun 2016 Tahun 2017  

Jumlah Judul Eksemplar Jumlah Judul Eksemplar 

Buku 300 3.945 360 3.955 

Berkala Ilmiah 148 1.870 120 1.920 

Berkala lainnya 78 1.800 80 1.880 

Thesis 1 1 8 8 

Skripsi 3 3 3 3 

LKP (Laporan Kerja 

Profesi) 

40 40 44 44 

Laporan Akhir 

Kegiatan 

280 280 321 321 

Total 7.939 Eksemplar 8.131 Eksemplar 

Sumber: Dokumentasi Perpustakaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh. 

 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang Evaluasi 

Pemanfaatan Aplikasi Perpustakaan Digital (SIMPERTAN V.2) Di Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh Terhadap Sarana Publikasi Hasil Pengkajian dan 

Penelitian Karyawan BPTP Aceh. 
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1. Pemanfaatan Aplikasi Perpustakaan Digital (SIMPERTAN V.2) 

a. Aspek Manfaat 

Aplikasi Perpustakaan digital SIMPERTAN V.2  diperoleh dari perpustakaan 

Kementrian Pertanian, Perpustakaan BPTP Aceh mulai menerapkan Aplikasi 

SIMPERTAN V.2 pada tahun 2013, Suriyani Novita: Penerapan Aplikasi 

SIMPERTAN V.2 sangat membatu para karyawan BPTP, karena setiap hasil 

penelitian karyawan dituntut untuk dipublikasi, dengan adanya penerapan ini 

(SIMPERTAN V.2) karyawan dan peneliti diberi pelatihan pemanfaatan dan dapat 

memanfaatkan Aplikasi SIMPERTAN V.2 sebagai tempat untuk penyebaran 

informasi dan SIMPERTAN V.2 menyediakan layanan publikasi online.
4
 

Dalam pengelolaannya, pemanfaatan Aplikasi SIMPERTAN V.2 di 

perpustakaan BPTP Aceh dapat diakses setiap waktu. Namun, untuk pelayanan 

langsung secara online ditentukan hanya pada jam kerja perpustakaan, yakni mulai 

Senin sampai Jum’at pukul 08:00-12:00, dan 14:00-16:00.
5
 

b. Aspek Kemudahan Penerapan 

Aplikasi SIMPERTAN V.2 di perpustakaan BPTP memudahkan karyawan 

dan peneliti, terutama dalam melakukan publikasi online. Aplikasi SIMPERTAN V.2 

tentu memudahkankan seluruh peneliti dan karyawan dalam melakukan kegiatan 

                                                             
4
 Hasil wawancara dengan ibu Suriyani Novita Staf Perpustakaan Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian Aceh, tanggal 20 Desember 2017. 
5
 Hasil wawancara dengan ibu Ratna Wati, Staf Perpustakaan Pengkajian Teknologi Pertanian 

Aceh, tanggal 20 Desember 2017. 
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publikasi online, peneliti tidak perlu waktu yang lama untuk melakukan publikasi 

dengan adanya layanan publikasi yang diterapkan SIMPERTAN V.2. Seperti yang 

kita ketahui SIMPERTAN V.2 ini merupakan sistem informasi berbasis WEB, user 

tidak direpotkan dengan lagi dengan urusan instalansi, tetapi cukup dengan membuka 

Internet Explore dan Mozila Firefox serta jaringan internet yang terkoneksi dengan 

server. Aplikasi SIMPERTAN V.2 merupakan versi terbaru tahun 2013 yang 

dikembangkan dengan pemikiran dasar bagaimana kita melakukan otomatisasi 

terhadap berbagai business process suatu perpustakaan. Aplikasi SIMPERTAN V.2 

dirancang sedemikian rupa dengan mengadopsi standar yang biasa digunakan baik 

nasional maupun internasional guna mengoptimalisasikan fungsi dari sistem tersebut.  

Aplikasi SIMPERTAN V.2 merupakan sistem terintegrasi yang mendukung 

operasional, manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dalam perpustakaan.
6
 

c. Aspek Sistem dan Desain 

Operasi sistem dan desainya Aplikasi SIMPERTAN V.2 mudah untuk 

dipahami, dari segi bahasa program yang diterapkan dan menu yang beraturan 

sehingga sistem ini sangat memberi kemudahan bagi peneliti dan karyawan, 

khususnya pemanfaatan Aplikasi SIMPERTAN V.2 ketika proses kegiatan publikasi 

hasil pengkajian tidak mempunyai kendala yang serius, akan tetapi kendala yang 

dihadapi saat publikasi online dikarenakan terputusnya koneksi jaringan internet dan 

juga berdampak pada Aplikasi SIMPERTAN V.2. Firdaus: Aplikasi SIMPERTAN 

                                                             
6
 Hasil wawancara dengan ibu Mardhiah, Kepala Perpustakan Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian Aceh, tanggal 20 Desember 2017. 
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V.2 tidak susah dipahami, sistem dan desainnya mudah sangat mudah untuk kita 

pahami (karyawan/peneliti), ketika kami lakukan pemanfaatan SIMPERTAN V.2 

dalam kegiatan publikasi online tidak ada kendala, pemanfaatan SIMPERTAN V.2 di 

BPTP sebagai sarana publikasi sangat membantu kami dalam penyeberan informasi 

hasil penelitian ke BPTP daerah dan hasil penelitian kami bisa jadi rujukan karyawa 

BPTP daerah.
7
 

Sistem Aplikasi SIMPERTAN V.2 memberi dampak yang lebih baik bagi 

pengelola perpustakaan dan pengguna perpustakaan. Hal ini disebabkan adanya 

efisiensi yang terjadi dalam otomasi perpustakaan tersebut. Kehadiran Aplikasi 

SIMPERTAN V.2 maka efektivitas dan efisiesi tenaga, waktu dan biaya akan terasa 

bagi pegelola perpustakaan. Demikian juga bagi pengguna Aplikasi SIMPERTAN 

V.2 dapat mengakses data dan infomasi ketika dibutuhkan. 
8
 

Berangkat dari hasil wawancara di atas, dapat dinyatakan Aplikasi 

SIMPERTAN V.2 menjadi bagian dari sistem informasi yang digunakan oleh 

Perpustakaan BPTP. Pemanfaatan sarana publikasi hasil penelitian tentu bertujuan 

untuk meningkatkan penyebaran informasi (publikasi ), di samping pemanfaatan 

sebagai media dan sarana publikasi online  Aplikasi SIMPERTAN membantu 

pengguna baik karyawan dan peneliti dalam mengakses informasi yang diinginkan. 

 

                                                             
7
 Hasil Wawancara dengan Bapak Firdaus, Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 

Aceh,  tanggal 21 Desember 2017. 
8
 Hasil Wawancara dengan Ibu Mardhiah, Kepala Perpustakaan Balai Pengkjian Teknologi 

Pertanian Aceh, Tanggal 20 Desember 2017. 
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2. Publikasi Hasil Pengkajian dan Penelitian Karyawan BPTP Aceh 

Perpustakaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian telah menggunakan 

Aplikasi Perpustakaan digital (SIMPERTAN V.2) sebagai media dan alat membantu 

kegiatan Publikasi hasil pengkajian dan penelitian karyawan BPTP. Seperti kita 

ketahui publikasi hasil pengkajian dan penelitian karyawan BPTP Aceh dilakukan 

dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
9
 

a. Aplikasi SIMPERTAN V.2 Sebagai Sarana 

Aplikasi SIMPERTAN V.2 merupakan alat atau sarana yang digunakan 

peneliti dan karyawan untuk melakukan kegiatan publikasi hasil penelitian karyawan 

dan peneliti. Kaitan dengan hal tersebut, publikasi hasil pengkajian dan penelitian 

karyawan BPTP dapat dilakukan dengan memanfaatkan Aplikasi SIMPERTAN V.2, 

staf perpustakaan BPTP Aceh mengemukakan bahwa peningkatan informasi atau 

penyebaran informasi tentu harus diimbangi dengan keinginan serta tindakan dalam 

mempublikasi hasil penelitian. Begitu juga sebuah perpustakaan, tentu harus 

diimbangi dengan keinginan, kegigihan dan tindakan nyata oleh pustakawan dalam 

meningkatkan penyedian informasi di perpustakaan BPTP. Salah satunya dengan 

memanfaatkan Aplikasi SIMPERTAN V.2 sebagai sarana publikasi hasil penelitian.  

Aplikasi SIMPERTAN V.2 mulai dimanfaatkan dari pertegahan tahun 2013. Karena 

cara kerja sistem bagus dan desain Aplikasinya mudah kita pahami, kehadiran 

                                                             
9
 Hasil wawancara dengan  ibu Nazariah, Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 

Aceh, Tanggal 23 Desember 2017. 
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Aplikasi SIMPERTAN V.2 ini juga memberikana kami kemudahan dalam 

peningkatan efektivatas kerja.
10

 

 

a. Proses Publikasi Hasil penelitian 

Publikasi hasil penelitian merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting 

dilakukan oleh karyawan dan peneliti BPTP Aceh. Publikasi hasil penelitian 

hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan penyebaran informasi dan untuk 

mewujudkan pertanian modern dan efisien yang berwawasan agribisnis dan berbasis 

sumber daya alam. Ketika malakukan proses kegiatan publikasi hasil penelitian yang 

ikut terlibat, pustakawan, staf pustakawan yang terdiri dari 3 orang staf dan 

karyawan/peneliti yang telah melakukan penelitian atau pengkajian untuk dipublikasi. 

Pustawakan atau staf pustakawan di kegiatan publikasi online ini hanya bertugas 

untuk memfasilator, dan publikasi online dilakukan oleh peneliti dan karyawan.
11

 

Berdasarkan hasil dokumentasi penulis merujuk pada modul SIMPERTAN 

V.2 publikasi hasil penelitian BPTP Aceh menggunakan Aplikasi SIMPERTAN V.2 

pilih menu bahan pustaka, maka berikut ini disajikan cara publikasi mengunakan 

SIMPERTAN V.2: 

 

                                                             
10

 Wawancara dengan ibu Nurbaiti, Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh, 

Tanggal 21 Desember 2017. 
11

 Wawancara dengan ibu Suryani Novita, Karyawan Perpustakaan Balai Pengkajian 

Teknologi Aceh, Tanggal 20 Desember 2017. 
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1. Katagori publikasi . 

Pilih katagori publikasi (buku/Hasil Litkaji) 

2. Judul Publikasi. 

Isi dengan judul bahasa Indonesia dan judul bahasa Inggris 

3. Subjek Kategori. 

Pilih subjek katagori yang sesusai 

4. Volume. 

Isi dengan volume dari terbitan, bila tidak ada kosongkan 

5. Nomor. 

Isi dengan nomor terbit, bila tidak ada kosongkan 

6. Tahun. 

Isi dengan Tahun Publikasi 

7. Deskripsi. 

Isi dengan penjelasan singkat mengenai bahan pustaka yang di publikasi 

8. Tanggal Verifikasi. 

Isi tanggal verifikasi bahan pustaka yang di publikasi dan simpan.
12

 

Ketika proses pengentrian data untuk dipublikasi pustakawan dan peneliti 

tidak mengalami kendala, kendala yang dihadapi pada proses publikasi online hanya 

kendala dari luarnya Aplikasi tersebut yaitu terputusnya koneksi jaringan internet. 

dan standar publikasi hasil penelitian di Aplikasi SIMPERTAN V.2 ISBN dan ISSN 

merupakan standar publikasi hasil pengkajian dan penelitian BPTP.
13

 

                                                             
12

 Perpustakaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh, Modul Aplikasi SIMPERTAN 

V.2 ( Banda Aceh : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) 
13

 Wawancara dengan bapak Akram Hamidi, Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 

Aceh, Tanggal 23 Desember 2017. 
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Berangkat dari hasil wawancara di atas, dapat dinyatakan bahwa publikasi 

hasil pengkajian dan penelitian karyawan BPTP Aceh menjadi salah satu rutinitas 

penyebaran informasi hasil penelitian BPTP. Aplikasi SIMPERTAN V.2 disini 

berada pada posisi yang strategis, yaitu digunakan untuk sarana publikasi online, 

serta meningkat penyebaran informasi di sector pertanian. 

C. Pembahasan 

1. Pemanfaatan Aplikasi SIMPERTAN V.2 di BPTP Aceh 

Penerpan Aplikasi Perpustakaan digital SIMPERTAN V.2 di Perpustakaan 

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sangat bermanfaat bagi civitas BPTP dan 

terhadap kegiatan publikasi hasil penelitian, karena setelah di terapkannya Aplikasi 

SIMPERTAN V.2 ini, semakin mempermudah pustakawan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Dengan adanya Aplikasi SIMPERTAN V.2 ini semakin meningkatkan 

efisien dan efektivitas kerja pustawakan, karyawan dan peneliti karena proses 

kegiatan menjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan publikasi hasil penelitian 

secara manual. 

Fitur Aplikasi SIMPERTAN V.2 sangat mudah untuk dipahami seperti halnya 

Operasi sistem, desain, bahasa dan menu yang beraturan pada Aplikasi SIMPERTAN 

V.2 sangat mudah untuk dipahami oleh karyawan dan peneliti ketika pemanfaatan 

sebagai sarana publikasi online berlansung. 

Pemanfaatan Aplikasi SIMPERTAN V.2 sebagai sarana publikasi hasil 

pengkajian dan penelitian karyawan BPTP Aceh sangat mendukung operasional 
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perpustakaan itu sendiri. Jadi hasil penelitian menunjukkan Aplikasi SIMPERTAN 

V.2 yang diterapkan pada tahun 2013 pihak pustakawan, karyawan dan peneliti sudah 

memanfaatkan Aplikasi SIMPERTAN V.2 tersebut sebagai media atau sarana 

publikasi hasil pengkajian dan penelitian karyawan BPTP, dengan adanya Aplikasi 

tersebut pihak peneliti dan karyawan BPTP Aceh merasa terbantu dengan sistem 

tersebut. 

2. Publikasi Hasil Pengkajian dan penelitian Karyawan BPTP Aceh 

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dari hasiil wawancara dan 

dokumentasi, menunjukkaan bahwa dengan adanya penerapan Aplikasi 

SIMPERTAN V.2 di perpustakaan BPTP Aceh sangat mendukung proses kegiatan 

publikasi online, di perpustakaan BPTP publikasi hasil pengkajian dan penelitian 

merupakan pekerjaan rutinitas karyawan, peneliti dan pustawakan BPTP Aceh. Jadi 

hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan Balai pengkajian Teknologi 

Pertanian melakukan publikasi hasil pengkajian dan penelitian karyawan BPTP 

megunakan Aplikasi SIMPERTAN V.2 dan yang terlibat dalam kegiatan publikasi 

hasil penelitian staf pustawakawan 3 orang, Karyawan dan peneliti yang melakukan 

publikasi hasi penelitian, keteragan ini diperolah berdasarkan wawancara penulis 

dengan staf perpustakaan dan peneliti yang melakukan publikasi hasil pengkajian dan 

penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Aplikasi SIMPERTAN V.2 telah dimanfaatkan oleh Perpustakaan Balai 

Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Aceh untuk meningkatkan penyebaran 

informasi melalui publikasi disektor pertanian. 

Publikasi melalui SIMPERTAN V.2 yang dilakukan oleh perpustakaan sudah 

efektif dimana SIMPERTAN V.2 dapat melakukan publikasi secara online, dan 

meningkatkan efisien dan efektivitas kerja pustawakan. 

Pemanfaatan Aplikasi SIMPERTAN V.2 sebagai sarana publikasi online 

sudah tepat, dengan adanya Aplikasi tersebut pihak peneliti dan karyawan BPTP 

Aceh merasa terbantu dengan sistem tersebut.  

 

B. SARAN 

Dalam usaha meningkatkan kualitas perpustakaan penulis menganjurkan 

beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut 
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1. Menambahkan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk mengelola Aplikasi 

SIMPERTAN V.2 di Perpustakaan BPTP Aceh. 

2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengguna SIMPERTAN V.2 

sebagai sarana Publikasi hasil penelitian guna perbaikan dimasa mendatang. 

3. Melakukan perbaikan Koneksi Jaringan Internet agar ketika proses Publikasi 

Onlin menggunakan Aplikasi SIMPERTAN V.2 tidak mengalami error 
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