
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan masyarakat dan bertambahnya populasi yang semakin

hari semakin meningkat selalu mengikuti arus perkembangan zaman.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus meningkat, hal ini

dibuktikan menurut data badan telekomunikasi PBB yang dikeluarkan oleh

situs www.voaindonesia.com jumlah pengguna internet diseluruh dunia

mencapai 3 miliar orang. Penggunaan fasilitas internet yang multifungsi

mengubah perilaku atau budaya sebagian besar warga kota dari pola-pola

layanan konvensional menjadi layanan yang serba digital dan instant.

Peningkatan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut

memicu terbentuknya suatu konsep smart city pada negara-negara maju.

Smart city sudah banyak diterapkan dibanyak negara di dunia, baik di

kawasan Eropa, Amerika, Australia, dan Asia (Pratama, 2014).

Smart city merupakan salah satu konsep kota modern berbasis teknologi

informasi yang kini telah banyak diterapkan di sejumlah kota besar di seluruh

dunia. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya kebutuhan

masyarakat yang ingin mengakses informasi dan berkomunikasi dengan

mudah dan cepat. Sebagai bagian dari masyarakat dunia modern, suatu

bangsa sudah saatnya menerapkan konsep smart city untuk memenuhi

kebutuhan warganya dalam menjalankan aktifitasnya. Implementasi smart

city bisa membantu masyarakat dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi

informasi. Salah satu ciri kota yang mengembangkan konsep smart city yakni

pengembangan kota yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi

dimana masyarakatnya dapat terlayani secara elektronik dan infrastruktur

pendukungnya dapat saling terintegrasi dengan baik.

Adapun pembagian smart city menurut IBM yang merupakan

perusahaan enterprise kelas dunia yang mewadahi berdirinya smart city
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meliputi smart economy, smart mobility, smart people, smart governance,

smart living dan smart environment. Smart governance merupakan salah satu

pembagian dari smart city yang dapat membantu kegiatan dalam proses

pelayanan masyarakat salah satu contohnya dalam pelayanan perpustakaan.

Perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi, sumber ilmu

pengetahuan, penelitian dan rekreasi. Sebuah perpustakaan memiliki beberapa

tugas pokok, yaitu: mengumpulkan berbagai jenis informasi, melestarikan,

memelihara, dan merawat informasi yang ada, serta menyediakan informasi

untuk dimanfaatkan dan diberdayakan oleh penggunanya. Perpustakaan yang

baik tentu dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang bagus serta pelayanan

baik. Pelayanan di Perpustakaan Wilayah Provinsi Riau yang diberikan pada

anggota dalam hal melakukan isi buku tamu, peminjaman dan pengembalian

buku dan lain-lain yang dilakukan dengan cara manual, tentunya hal ini

menjadi permasalahan yang dapat menggurangi pelayanan kepada

masyarakat. Cara manual banyak menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dan

sulit mendapatkan informasi maupun data yang akurat. Maka peranan

teknologi informasi sangat diperlukan dalam meningkatkan pelayanan

perpustakaan.

Perpustakaan merupakan salah satu jenis pelayanan publik dari

pemerintahan. Peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik salah satu dari

tujuan smart city (Pratama, 2014). Adanya teknologi internet yang mudah

digunakan oleh banyak orang tentu seharusnya negara yang ingin merubah

kotanya menjadi smart city bisa memanfaatkan teknologi internet untuk

memudahkan pelayanan masyarakat yang berada pada kota tersebut. Dalam

hal ini pelayanan masyarakat contohnya perpustakaan, perpustakaan yang

dapat diakses secara online tentu memberikan dampak positif terhadap

masyarakat di kota tersebut. Adapun kesimpulan dari penelitian sebelumnya

mengatakan dengan adanya sistem perpustakaan menjadikan pekerjaan lebih

efektif dan lebih efisien serta informasi akan cepat dan mudah didapatkan

(Fazril, 2011).

Pada zaman yang modern ini manusia dituntut untuk mampu

mengaplikasikan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, agar kita

tidak tertinggal informasi. Pembuatan sistem yang menggunakan konsep
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smart city tentulah harus memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik

tersebut diantaranya sensible, connectable, ubiquitous, sociable, sharable dan

visible/ augmented. Sistem yang cocok untuk pembuatan sistem perpustakaan

ialah dengan penerapan Radio Frequensi Identification (RFID), yang mana

RFID merupakan termasuk ke dalam karakteristik sensible sistem yang

berbasis smart city.

Perkembangan teknologi Radio Frequensi Identification (RFID) dewasa

ini sangat pesat. Teknologi identifikasi ini banyak digunakan di berbagai

bidang yang mana teknologi ini berguna untuk membantu dalam

pengidentifikasian suatu objek, karena memiliki kelebihan dari pada

teknologi pengidentifikasi sebelumnya, seperti barcode. RFID merupakan

salah satu bentuk teknologi yang dapat diimplementasikan pada berbagai

instansi, termasuk perpustakaan. RFID dirasa mampu memenuhi kebutuhan

akan identifikasi dari koleksi-koleksi barang/ buku yang dimiliki oleh

perpustakaan. Pengunaan RFID ini, proses sirkulasi dapat dikerjakan dengan

lebih cepat, yakni dengan tambahan hardware RFID reader dan aplikasi

untuk menjalankan rutin-rutin sirkulasi.

Pengembangan perpustakaan yang berbasis RFID bagi tenaga pengelola

perpustakaan, dapat membantu dalam proses pengolahan data dan penyebaran

informasi, yang mana di perpustakaan konvensional sering terjadi hambatan

atau masalah, seperti apabila sumber itu masih dalam bentuk kertas yang

sifatnya statis atau mengandalkan memori ingatan seseorang sebagai media

penyimpanannya, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti

kehilangan data. Melalui sistem otomasi perpustakaan, proses pengelolaan

perpustakaan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka

didapatlah rumusan masalah yaitu, “Bagaimana merancang dan membangun

sistem perpustakaan menggunakan RFID dengan pendekatan smart city?”
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1.3 Batasan Masalah

Agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan, maka perlu

dibuat suatu batasan masalah, yaitu :

1. Sistem yang dibuat sesuai dengan peraturan yang ada pada Perpustakaan

Soeman HS Provinsi Riau.

2. Sistem yang dibuat bersifat prototype dan tidak sampai implementasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dibangunnya aplikasi perpustakaan ini

antara lain:

1. Untuk membuat prototype sistem perpustakaan menggunakan teknologi

RFID dengan pendekatan smart city.

1.5 Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penelitian terdiri dari tujuh bab. Masing-masing

bab diperinci lagi menjadi beberapa sub bab yang saling berhubungan antara

satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai dasar-dasar teori yang digunakan sebagai

landasan dalam pembahasan penelitian yang akan diangkat, yang terdiri

dari pembahasan mengenai RFID dan perpustakaan.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses

penelitian, yaitu perumusan masalah, pengumpulan data, analisa sistem,

perancangan sistem dan implementasi beserta pengujian pada sistem yang

akan dibuat.

4. BAB IV ANALISA DAN PERENCANAAN
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Bab ini berisikan tentang analisa kebutuhan, kemudian melakukan

perancangan terhadap desain yang dibutuhkan untuk merancang dan

membangun aplikasi tersebut.

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisikan implementasi, bentuk hasil dari sistem yang telah

dirancang sebelumnya dan melakukan pengujian.

6. BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang berisikan tentang

kesimpulan dan saran dari penulis.


