
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang 

berkembang pesat pada saat ini. Dengan kemajuan teknologi informasi, 

pengaksesan terhadap data atau informasi yang tersedia dapat berlangsung dengan 

cepat, efisien serta akurat. Perkembangan ilmu dan teknologi mendorong 

berkembangnya sistem administrasi berbasis teknologi informasi. Hal tersebut 

juga merambah dalam pengelolaan sistem perpustakaan. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, dapat di artikan yaitu payung besar 

terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan 

menyampaikan informasi. Kegiatan  pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi tentu berperan dalam perpustakaan digital. 

 Perpustakaan digital terdiri dari dua kata yaitu perpustakaan dan digital, 

perpustakaan memiliki arti sebuah koleksi buku dan majalah yang dibiayai dan 

dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat 

yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri. 

Digital yaitu penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 

dan 1 atau off dan on (bilangan biner), disamping itu pemanfaatan green 

computing juga berperan penting bagi teknologi informasi dan komunikasi. 

Pengertian dari green computing itu sendiri yaitu sutu ilmu atau penerapan 

tentang bagaimana kita menggunakan sumber daya komputer atau perangkat 

elektronik yang kita miliki secara efisien dan ramah lingkungan , namun di tengah 

pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mampu mengakses data atau 

https://id.wikipedia.org/wiki/Buku
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informasi yang tersedia dengan cepat, efisien, serta akurat, nampak kondisi umum 

perpustakaan justru berkebalikan. Sebagian besar perpustakaan belum 

menggunakan teknologi informasi dan masih menerapkan sistem basis data 

manual yang semua proses transaksinya ditulis pada kertas. Tentu saja 

penggunaan sistem basis data manual tersebut dalam pengaksesan data atau 

informasinya akan lambat, kurang efisien bahkan data atau informasi belum tentu 

terjamin akurasinya. (luh gedse surya kartika, 2016) 

Dari definisi yang diberikan oleh penulis tersebut dapat dikatakan bahwa 

perpustakaan digital yang mendukung Green Computing merupakan suatu 

perpustakaan di mana seluruh isi koleksi dan proses pengelolaan serta layanannya 

tersebut berupa kumpulan data dalam bentuk digital. Perkembangan perpustakaan 

digital bagi pengelola perpustakaan dapat membantu pekerjaan di perpustakaan 

melalui fungsi otomasi perpustakaan, sehingga proses pengelolaan perpustakaan 

lebih efektif dan efisien. Fungsi otomasi perpustakaan menitik beratkan pada 

bagaimana mengontrol system administrasi layanan secara otomatis atau 

terkomputerisasi.  Sedangkan bagi pengguna dapat membantu mencari sumber 

informasi yang diinginkan dengan menggunakan catalog on-line yang dapat 

diakses melalui intranet maupun internet, sehingga pencarian informasi dapat 

dilakukan kapan dan dimana pun ia berada. Misal penerapan Green Computing 

yaitu tidak harus selalu membeli komputer baru, gunakan komputer lama yang 

masih dapat di pakai, Gunakan layar monitor sesuai dengan kebutuhan, Gunakan 

monitor LCD daripada CRT karena lebih hemat energy, Matikan komputer/alat-

alat lain yang tidak bekerja pada malam hari maupun akhir minggu, Optimalisasi 
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penggunaan komputer dan minimalkan penggunaan komputer untuk hal-hal yang 

tidak penting.  

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti pada Petugas 

perpustakaan SMK Negeri 1 Bandar Lampung peneliti mendapatkan data 

diantaranya, seluruh anggota perpustakaan yakni 847 angggota aktif, dengan 

fasilitas perpustakaan yakni 8 buah kursi dan 3 buah meja untuk membaca buku, 

dengan luas ruangan 7m x 6m, melihat kondisi dan tingginya kebutuhan akan 

perpustakaan bagi setiap mahasiswa peneliti menyimpulkan bahwa didalam 

perpustakaan SMK Negeri 1 Bandar Lampung tidak memadai untuk 

memanfaatkan fasilitas SMK Negeri 1 Bandar Lampung tersebut. Sebagai upaya 

mendukung green computing di SMK Negeri 1 Bandar Lampung maka peneliti 

akan merancang dan membangun sebuah perpustakaan digital, melihat kondisi 

saat ini sangat terbatas, terutama dalam proses Peminjaman buku masih secara 

manual dan juga jumlah siswa melebihi jumlah buku yang tersedia di 

perpustakaan. Selain itu luas ruangan dan fasilitas pembaca buku didalam 

perpustakaan yang juga tidak memadai untuk menampung kebutuhan setiap siswa 

siswa yang ada di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Dengan adanya perpustakaan 

digital diharapkan akan mempermudah mahasiswa dalam proses yang berkaitan 

dengan perpustakaan. Sebab Perpustakaan yang akan dibuat memanfaatkan 

teknologi yang berbasis Web. Dengan website pengguna akan lebih mudah dalam 

mencari kolekksi buku, jurnal ilmiah, dan lainnya yang dibutuhkan oleh setiap 

anggota perpustakaan. Selain itu website juga dapat diakses dimana saja, kapan 

saja, dan siapa saja tanpa harus datang ke lokasi perpustakaan SMK Negeri 1 

Bandar Lampung. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada makja penulis 
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mengambil judul “Rancang Bangun Perpustakaan Digital Sebagai Upaya 

Mendukung Green Computing  di  SMK Negeri  1  Bandar Lampung” 

1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan  perpustakaan digital pada SMK Negeri 1 

Bandar Lampung berdasarkan konsep green computing ? 

2. Bagaimana melakukan pengujian pada sistem perpustakaan digital pada 

SMK Negeri 1 Bandar Lampung untuk mengetahui tingkat 

fungsionalitas? 

1.3. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini diperlukan batasan masalah. Adapaun batasan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Sistem ini hanya menyediakan buku yang ada di SMK Negeri 1 Bandar 

Lampung 

2. Sistem hanya dapat di akses oleh Guru dan Siswa SMK Negeri 1 Bandar 

Lampung 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Dapat mengembangkan dan mengimplementasikan perpustakaan digital 

yang dapat di akses melalui website sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan kepustakaan tanpa terkendala terbatasnya ruang dan 

waktu. 
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2. Membantu petugas dalam mengelola perpustakaan dan sebagai 

kampanye peduli terhadap penghijauan yang ramah lingkungan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada bidang 

teknologi informasi khususnya dalam Perpustakaan Digital pada SMK 

Negeri 1 Bandar Lampung. 

2. Turut serta dalam usaha pemanfaatan teknologi informasi yang ramah 

lingkungan (Green IT). 

3. Mempermudah petugas dalam melayani peminjaman Buku di 

perpustakaan. 

4. Mengurangi penggunaan sumberdaya listrik di perpustakaan. 


