
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan 

disebutkan bahwa perpustakaan merupakan institusi pengelola karya tulis, karya 

cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna 

memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi 

para pemustaka (Bab I ayat 1). Kemudian dalam Undang-Undang tersebut 

sebagaimana Bab V pasal 14 ayat 3 disebutkan bahwa setiap perpustakaan 

mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

Bafadal (2014) menjelaskan perpustakaan adalah suatu unit kerja dari 

suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahanbahan pustaka, baik 

berupa buku-buku maupun bukan berupa buku (non book material) yang diatur 

secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai 

sumber informasi oleh setiap pemakainya. Rahayuningsih (2007) mendefinisikan 

secara lebih detail tentang perpustakaan sebagai suatu kesatuan unit kerja yang 

terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pengembangan koleksi, bagian 

pengolahan koleksi, bagian pelayanan pengguna, dan bagian pemeliharaan sarana 

prasarana.  

Digital Asset Management (DAM) didefinisikan oleh Sawarkar (2001) 

sebagai serangkaian proses yang menghasilkan suatu sistem, tempat penyimpanan 

(repository), dan proses alur kerja dalam mengelola konten media yang 
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dipublikasikan berupa gambar, ilustrasi, dokumen, audio, video, dan elemen-

elemen fisik (non-digital). Digital Asset Management telah banyak diaplikasikan 

pada berbagai kehidupan manusia, salah satunya pada pengelolaan koleksi 

perpustakaan sekolah. Manfaat yang diberikan untuk menerapkan penyimpanan 

aset dengan konsep DAM yaitu efektivitas dalam proses produksi, efisiensi biaya, 

mempercepat pencarian aset digital, promosi organisasi dan meningkatkan 

standarisasi perusahaan. 

Penggunaan Digital Asset Management (DAM) pada dasarnya 

memungkinkan sebuah perpustakaan mengelola dan mengendalikan pertumbuhan 

serta penggunaan materi digital yang semakin cepat bertambah, terutama terkait 

dengan karya tulis ilmiah dan koleksi perpustakaan lain yang dapat dialih 

mediakan (Muhidin S, A, dkk, 2018). Alih media koleksi ini juga merupakan 

salah satu sarana preservasi terhadap bahan pustaka. Tujuannya yaitu untuk 

menjaga dan memelihara isi dari informasi yang terkandung dalam bahan pustaka. 

Proses memelihara dan melestarikan bahan pustaka juga bertujuan untuk 

menyelamatkan nilai informasi dokumen, menyelamatkan fisik dokumen, dan 

mengatasi kendala kekurangan dokumen (Adi, T, O, S, dan Heriyanto, 2013).  

Perpustakaan Universitas Teknokrat Indonesia yang beralamatkan di Jl. 

ZA. Pagar Alam No.9-11, Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar 

Lampung, Lampung merupakan perpustakaan yang memiliki fungsi serta tugas 

menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran berupa pendidikan, penelitian, 

maupun pengabdian kepada masyarakat. Penyimpanan koleksi/aset-aset yang 

terdapat pada perpustakaan yang selama ini hanya berbentuk fisiknya saja. Hal ini 

menyebabkan masalah terutama pada terbatasnya ruang penyimpanan secara fisik 
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serta pencarian koleksi yang memerlukan waktu lama. Perpustakaan seharusnya 

dikelola dengan sebaik mungkin dan dapat mengikuti Standar Nasional 

Perpustakaan yang telah disusun oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 

supaya memiliki keseragaman standar sebagai acuan dasar dalam 

penyelenggaraan dan pengelolaan yang lebih optimal. 

Bedasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan, mendorong peneliti 

untuk meneliti masalah tersebut yang berkaitan dengan DAM yaitu “Implementasi 

Digital Asset Management Dalam Pengelolaan Koleksi E-book Pada Perpustakaan 

Universitas Teknokrat Indonesia”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diambil rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana melakukan digitalisasi koleksi buku agar menjadi aset digital 

perpustakaan. 

2. Bagimana mengembangkan sistem informasi pengolahan aset digital koleksi 

e-book pada perpustakaan dengan menerapkan konsep DAM.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas penulis 

membatasi masalah yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu : 

1. Bahan pustaka yang akan dilakukan alih media digital yaitu buku yang sering 

dipinjam pada kategori ilmu komputer. 

2. Format dokumen dan gambar pada sistem berupa PDF dan JPEG/PNG. 
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3. Menggunakan metode Extreme Programming dalam pengembangan sistem. 

4. Hanya mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia yang dapat membaca 

buku digital. 

5. Web yang dibangun belum dapat diakses secara online. 

6. Tidak termasuk peminjaman buku. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan dari penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah: 

1. Untuk mendigitalisasi koleksi buku pada perpustakaan. 

2. Untuk membuat aset digital koleksi buku. 

3. Untuk membangun sistem pengolahan koleksi e-book dengan menerapkan 

konsep DAM. 

4. Untuk menyediakan penyimpanan atau tempat berbasis website dalam 

pengelolaan koleksi e-book perpustakaan serta memberikan pelayanan 

kepada mahasiswa agar dapat membaca buku secara digital. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini memiliki 

kontribusi: 

1. Meningkatkan pelayanan pada perpustakaan. 

2. Menyediakan koleksi buku digital dalam bentuk e-book. 

3. Memudahkan pengolahan pada koleksi e-book. 
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4. Memudahkan bagi pembaca untuk mengetahui informasi tentang buku 

maupun baca buku secara digital. 


