
BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era komunikasi ini peran teknologi informasi sangatlah penting apalagi untuk

perkembangan pengetahuan. Adanya banyak permasalahan yang timbul mendorong manusia

untuk bisa menciptakan gagasan baru. Semakin majunya teknologi maka semakin susah pula

orang-orang untuk saling berkomunikasi secara langsung atau bertatap muka. Faktor utama dari

fenomena tersebut adalah bagaimana mendapatkan informasi sacara tepat tanpa adanya batasan

waktu dan tempat sehingga dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan jangkauan

informasi secara global dan sumber informasinya juga tak terbatas.

Suatu media merupakan jalur terpenting untuk berlangsungnya kegiatan Public Relation (PR)

media-media itu digunakan sebagai sarana untuk melakukan presentasi positif dan komunikasi

aktif di organisasi kepada kelompok masyarakat baik internal maupun eksternal. Pertumbuhan

dimulai dengan adanya surat kabar, radio, televisi hingga diciptakannya computer. Surat kabar

memiliki kekuatan presentasi berupa suara, gambar 3 dimensi dan tulisan. Media-Media tersebut

memiliki beberapa kekurangan, antara lain hanya memberikan informasi saja tapi tidak dapat

menambah dan mencari informasi yang luas dan yang dibutuhkan.

Perpustakaan fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, sebagai perpustakann yang

berdiri di level fakultas. Selama ini dalam menyampaikan informasi kepada mahasiswa tentang

koleksi baru dan buku apa sajakah yang sedang di pinjam hanya melakukannya melalui



informasi yang di tempel di mading. Sehingga penyebaran informasi dengan cara demikian

dirasakan masih ada sedikit kekurangan yaitu jangkauan penyebaran informasi yang kurang baik.

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan memberikan informasi yang cepat dan akurat

maka Pepustakaan fakultas MIPA seharusnya menggunakan website yang dapat diakses oleh

mahasiswa. Tetapi sampai saat ini kebutuhan tersebut belum tersampaikan secara wajar. Terbukti

sampai saat ini belum tampaknya website untuk Perpustakaan fakultas.

Dengan adanya dukungan web, mahasiswa dengan mudah mengakses berbagai informasi tentang

koleksi terbaru maupun koleksi perpustakaan yang sudah ada. Oleh karna itu website ini dapat

menjadi alternatif penyampaian informasi jika dilakukan dengan format, desain dan kegunaan

yang disesuaikan dengan kebutuhan. Para pengunjung (user) dapat mengakses serta

mendapatkan informasi yang memadai tentang informasi terkini dari kegiatan yang di lakukan

oleh Perpustakaan fakultas MIPA.

Hal di atas perlu direalisasikan dalam bentuk desain web yang penulis akan kembangkan dalam

bentuk tugas akhir yang berjudul Website Perpustakaan Fakultas Matematika

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang diatas, penulis merumuskan bagaimana cara  membuat media

informasi yang berbasis web dalam format web dinamis berbagai informasi kepada user dalam

hal ini mahasiswa dan civitas akademika yang lain, yakni informasi tentang koleksi baru, event,

dan buku yang sedang di pinjam. Yang pada akhirnya web tersebut tidak hanya berguna sebagai

media informasi mengenai perpustakaan saja, tetapi juga sebagai informasi mengenai event yang

sedang atau sudah di lakukan.



1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, agar tidak terjadi kesalahan persepsi pada penulisan  ini dan karena

luasnya cakupan permasalahan maka penulis membatasi permasalahan ini hanya pada desain dan

implementasi web tentang profil dan informasi :

a. Profil dan informasi terkini tentang Perpustakan Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

b. Informasi untuk user, meliputi : koleksi terbaru, buku yang sedang di pinjam dan

event.

c. Informasi fasilitas-fasilitas pendukung.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari website ini adalah :

a. Membangun media informasi pada Perpustakan Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung berbasis website.

b. Memberikan kemudahan bagi pengunjung Perpustakaan Fakultas dalam hal

ini dapat melihat perkembangan dari koleksi buku, jurnal, skripsi dan TA di

lingkungan MIPA.



1.4.2  Manfaat

Manfaat website ini adalah :

a. Dengan adanya media penyampaian informasi berbasis web diharapkan dapat

membantu perpustakaan fakultas dalam memberi kemudahan kepada civitas

akademika MIPA dalam mengakses informasi yang di butuhkan mengenai koleksi

perpustakaan yang ada.

b. Merupakan alternative baru sebagai metode penyampaian informasi secara

efektif.


