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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perpustakaan    merupakan    faktor    penting    di    dalam    penunjang 

transformasi antara sumber ilmu ( buku ) dengan pencari ilmu, oleh karena itu 

taman baca Benih Cendekia   memliki berbagai  permasalahan  mengingat  cukup 

banyaknya  data  yang  memiliki  tingkat rutinitas yang tinggi dan harus diolah 

oleh karyawannya. 

Awalnya, Taman Baca Benih Cendekia terletak di kampung 

Sawahan,Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Lokasi dimana taman 

baca berada merupakan daerah padat penduduk, dimana komposisi penduduk usia 

muda ( < 50 th) jauh lebih banyak daripada penduduk usia tua(>50 th).  Secara  

umum  perekonomian masyarakat  setempat ditopang dari sektor jasa (usaha mandiri 

dengan skala kecil), misalnya jasa tambal ban, penjahit., bidan, guru, pedagang 

kelontong, pedagang makanan, pengumpul kertas.   

Dengan melihat  kondisi sosiografis tersebut, maka keberadaan Taman Baca 

Benih Cendekia menjadi sangat  potensial.  Sejauh ini animo masyarakat  (terutama 

anak-anak dan remaja) menunjukkan respon sangat positif. Setiap hari tak kurang dari 

10-15 orang datang untuk mengakses buku (membaca),  belajar kelompok, maupun 

sekedar berkunjung.  Bukan hanya karena ruangan taman baca yang didesain menarik 

dan penuh warna, namun lebih dikarenakan  dahaga masyarakat  akan ilmu dapat 

sedikit terpenuhi. 
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Yang menjadi persoalan berikutnya setelah taman baca Benih Cendekia 

didirikan adalah persoalan tempat, pengembangan dan pengelolaan. Penambahan 

koleksi buku menjadi prioritas  yang utama mengingat  jumlahnya yang masih 

sangat  minim. Disamping itu pengelola juga terus melakukan upaya untuk 

kelangsungan program-program taman baca agar  tidak terjadi kebosanan 

pengunjung.  Dan masalah klasik yang dihadapi oleh pegelola adalah dalam hal 

pendanaan, mengingat  kegiatan ini bersifat  sosial dan tidak  ada pungutan biaya 

apapun kepada masyarakat  pengguna taman baca Benih Cendekia ini. Pada awal 

2010 ini, rumah yang digunakan untuk ”kelangsungan hidup” taman baca telah 

memasuki akhir sewa. Dan karena keterbatasan dana, akhirnya diputuskan untuk 

merelokasi sekretariat meskipun konsekuensinya Benih Cendekia harus memulai 

lagi dari awal untuk sosialisasi. Saat ini Benih Cendekia bertempat di Jl. Cilosari 

No 33 Rt.01 RW16,Kampung Dhewutan, Kelurahan Semanggi, Kecamatan  Ps. 

Kliwon, Solo.  

Banyaknya  data  maupun informasi  yang diolah dengan sistem yang 

kurang  memadai akan  banyak  menyita waktu dan hasilnya kurang  akurat, 

penerapan  sistem  program  basis  data  diperpustakaan  misalnya  untuk  data 

buku, data anggota, data pinjaman, dan lain-lain masih dilakukan secara manual. 

Tentunya data-data tersebut sangat  sulit diakses dengan cepat, sedangkan saat  

ini  kita dituntut untuk bekerja yang serba cepat dan efisien. 

Penerapan  sistem  informasi   berlandaskan  komputer  dalam   dunia 

pendidikan sekarang telah menjadi suatu keharusan, mengingat hasil yang di 
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capai akan lebih cepat setiap kali di perlukan serta memiliki tingkat kemudahan 

dan keakuratan yang tinggi. Oleh karena itu penulis bermaksud merancang sistem 

informasi perpustakaan tersebut. 

1.2 Perumusan Masalah   

Dari uraian permasalahan di  atas  maka permasalahan tersebut 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana  merancang  sistem  informasi    perpustakaan  di 

Taman Baca Benih Cendekia Solo. 

2. Bagaimana  menerapkan aplikasi menggunakan ASP yang 

terkoneksi dengan database Ms.Acsess. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis berdasarkan rumusan masalah yang 

telah diuraikan sebelumnya : 

1. Merancang dan membuat sistem perpustakaan berbasis web base 

dengan ASP (studi  kasus di taman baca “BENIH CENDEKIA”) 

2. Menerapkan aplikasi yang terkoneksi dengan database Ms.Acsess. 

3. Penulis dapat mengembangkan ilmu yang didapat selama masa 

kuliah terutama menggunakan ASP dan Ms.Acsess. 
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1.4 Batasan Masalah 

Penulis berharap dalam pembuatan web base mampu mencapai tujuan 

yang telah dijelaskan sebelumnya.  Namun, penulis dalam mengadakan 

penelitian membatasi masalah yang penulis uraikan sebagai berikut : 

1. Bahan atau materi dari halaman web berasal dari pihak yang 

bersangkutan. 

2. Penggunaan ASP untuk aplikasi client/server. 

3. Maksimal buku yang dipinjam adalah 3 eksemplar. 

4. Web pada saat pengujian hanya akan dibrowser pada halaman local  

menggunakan localhost dan apabila telah siap dan selesai akan 

diupload pada web browser yang mendukung ASP dan database 

Ms.Acsess. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan dapat diambil manfaat yaitu sebagai 

berikut : 

1. Manfaat di sisi Mahasiswa : 

a. Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana membuat 

web dengan menggunakan ASP. 

b. Menambah pengetahuan tentang ASP, database Ms.Acsess, serta 

bagaimana sebuah web mampu di tampilkan. 
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2. Manfaat di sisi Pemilik Taman Baca : 

a. Sebagai media mempromosikan taman baca ke jaringan yang lebih 

luas. 

b. Mempermudah kinerja pegawai yang jumlahnya masih belum 

memadahi. 

3. Manfaat di sisi Pembaca : 

a. Mempermudah pengetahuan ilmu dan informasi tambahan diluar 

sekolah. 

1.6 Sistematika Penelitian 

Tugas Akhir ini terdiri atas lima bab yang disusun dalam sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat serta 

sistematika penulisan 

BAB II TINJUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang telaah dan teori-teori yang digunakan sebagai 

landasan dalam penelitian dan pengertian program yang digunakan. 

BAB III METODE PENELITINAN 

Bab ini membahas langkah dari proses perancangan aplikasi web 

base  berbasis ASP dan Java Script. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menunjukkan hasil pengujian dari perancangan aplikasi 

perpustakaan di sertai dengan analisa sehingga didapatkan bukti 

kuat dari hipotesis yang dilakukan 

BAB V PENUTUP  

Bab ini menguraikan kesimpulan tugas akhir dan saran-saran sebagai 

bahan pertimbangan pengembangan penelitian selanjutnya 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


