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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar belakang masalah 

Perpustakaan merupakan sebuah tempat yang menyediakan buku-buku ilmu 

pengetahuan yang dibutuhkan banyak orang yang haus terhadap ilmu 

pengetahuan.  Kebanyakan orang mengeluhkan minimnya sumber informasi 

tentang perpustakaan yang ada.  Perkembangan ini membuktikan bahwa suatu 

informasi dapat memenuhi spesifikasi kebutuhan pemakai informasi. Hal ini 

diikuti oleh beberapa aspek terkait didalam komputer dengan aspek software dan 

hardware. Ini merupakan elemen yang memenuhi peran penting dalam 

menunjang pembangunan terutama dalam era komunikasi saat ini, maka perlu 

dibuat sebuah program untuk dijadikan sumber informasi tentang perpustakaan 

yang ada.  

 

Perlu diketahui bahwa perpustakaan mengelola buku yang merupakan salah satu 

sumber pengetahuan yang tak ternilai harganya. Di dalamnya terkandung 

pemikiran maupun konsep yang ditulis oleh berbagai ahli dari bidang pengetahuan 

yang berbeda-beda. 
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Pemikiran atau konsep-konsep yang dituangkan ke dalam buku banyak yang bisa 

diambil manfaatnya. Apalagi jika sebuah buku sudah diterbitkan lalu populer di 

mata masyarakat tentu banyak yang berminat memilikinya. 

Banyak orang mengoleksi buku dengan berbagai maksud dan tujuan. Apakah 

digunakan sebagai bahan pengajaran, sarana pendidikan, sebagai literatutr aau 

hanya sekedar sebagai koleksi saja dikarenakan kegemaran membaca dan 

memberi informasi. Ada pula yang memang sengaja dimaksudkan untuk 

kepentingan masyarakat dengan menjadikannya sebuah perpustakaan misalnya, 

koleksi buku yang dimiliki secara umum boleh dibaca dan dipinjamkan, agar 

informasi yang terdapat di dalamnya dapat tersebar dan diketahui oleh masyarakat 

luas. 

Jika koleksi yang dimiliki masih sedikit jumlahnya, maka untuk menemukan 

kembali sebuah buku dengan kategori penulis atau judul tertentu dalam susunan 

yang tidak teratur masih mudah ditemukan. Akan tetapi jika koleksi sudah 

mencapai ratusan bahkan ribuan jumlahnya tentu diperlukan suatu cara agar bisa 

dengan mudah ditemukan tanpa memerlukan waktu lama.  Cara yang paling 

efektif ialah dengan menyusun, menata dan mengolahnya seperti yang dilakukan 

oleh sebuah perpustakaan. 

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung merupakan suatu instansi pemerintah yang 

terletak di daerah Bandar Lampung. Dalam aktifitas kegiatannya, Dinas 

Kehutanan Provinsi Lampung dalam hal informasi perpustakaan dirasakan masih 

kurang karena pendataan buku masih dengan cara mencatat menggunakan buku 

besar (induk).   
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Selain itu, pencarian buku masih terlihat kurang efisien, terlebih lagi jika ada 

informasi buku baru masih sering mengalami keterlambatan informasi kepada 

pengguna perpustakaan maupun masyarakat umum yang ingin meminjam buku 

pada Dinas Kehutanan tersebut.   

Untuk mempermudah dalam pengolahan data, maka digunakan program php. 

karena php disediakan untuk membantu pemrosesan menjadi lebih mudah dan 

lebih baik. Program ini dapat membantu dalam pencarian data buku di 

perpustakaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diperoleh 5 (lima) masalah yang dapat diidentifikasi di 

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yaitu : 

1. Informasi perpustakaan masih kurang karena pendataan buku masih        

menggunakan cara manual.                                             

2. Pencarian buku masih kurang efisien. 

3. Keterlambatan informasi kepada pengguna perpustakaan. 

4. Perpustakaan merupakan salah satu sumber pengetahuan yang tak ternilai  

harganya. 

5. Kebanyakan orang mengeluhkan minimnya sumber informasi tentang               

perpustakaan. 
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1.3. Masalah Penelitian 

Berdasarkan dari identifikasi, maka masalah diangkat bagaimana merancang dan 

mengimplementasikan sistem informasi perpustakaan di Dinas Kehutanan 

Provinsi Lampung khususnya sesuai dengan masalah yang ditanggulangi, 

misalnya : 

1. Menerapkan perpustakaan digital secara online. 

2. Memberikan informasi secara akurat seperti, melalui media masa, media 

 cetak serta memasang reklame. 

3. Meningkatkan sistem informasi tentang perpstakaan yang ada.  

1.4. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Dapat merancang suatu sistem informasi pengolahan data perpustakaan, 

untuk memberikan kenyamanan dalam mendapatkan informasi. 

2. Memberikan suatu kemajuan pada perpustakaan yang ada pada Dinas 

Kehutanan Provinsi  Lampung dalam sistem informasi. 

3. Memberikan solusi pada perpustakaan yang ada pada Dinas Kehutanan 

Provinsi  Lampung agar menghasilkan suatu informasi yang tepat. 
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4. Menerapkan aplikasi ini agar dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat luas khususnya bagi masyarakat Lampung, tentang perpustakaan 

yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 

1.5. Manfaat 

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini adalah :  

1. Memberikan suatu kemudahan pada perpustakaan Dinas Kehutanan Provinsi 

 Lampung untuk pengolahan data koleksi buku, dan juga dalam menghitung 

 grafik peminat pengunjung, setiap bulan maupun setiap tahun. 

2. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengatasi suatu permasalahan  

 khususnya pada pengolahan data koleksi buku dan peminjaman buku yang 

 ada di perpustakaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.                                                                        

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut : 

1. Ruang Lingkup Objek 

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup objek penelitian adalah PHP 

yang merupakan bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML 

untuk membuat halaman web yang dinamis. 

2. Ruang Lingkup Subjek 

 Subjek penelitian ini adalah penulis. 
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3. Ruang Lingkup Tempat 

 Penelitian ini dilakukan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 

4. Ruang Lingkup Waktu 

 Penelitian ini dilaksanakan setelah mengajukan judul tugas akhir. 

5. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian 

 Ruang lingkup ilmu penelitian  yang berhubungan dengan penelitian ini 

 adalah aspek-aspek perpustakaan dalam menunjang pembangunan terutama 

 dalam era komunikasi yang dibutuhkan banyak orang yang haus terhadap  

 ilmu pengetahuan dan mengeluhkan minimnya sumber informasi tentang 

 perpustakaan. 

 


