
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengertian perpustakaan pada umumnya merupakan tempat yang 

biasanya berfungsi sebagai ruangan untuk melakukan pembelajaran secara 

mandiri dengan melakukan pencarian informasi-informasi yang tersedia di 

perpustakaan. Perpustakaan sendiri memiliki beberapa koleksi misalnya buku, 

ebook, majalah, multimedia dan jurnal. Selain itu pengertian perpustakaan 

adalah lembaga yang berfungsi sebagai cara lain untuk mendapatkan suatu 

informasi dalam proses pembelajaran yang di dalamnya memiliki upaya untuk 

memelihara, meningkatkan kemudahan dalam proses mendapatkan informasi 

pembelajaran dan agar lebih efektif dalam pembelajaran. Secara tidak langsung 

jika memiliki sebuah perpustakaan yang baik dan sistematis dalam pengaturan, 

bisa menghasilkan kemudahan untuk pembelajaran. Pada perkembangan yang 

ada di dunia pendidikan ataupun tata cara yang dilakukan dengan lebih baik, 

tidak terlepas juga dari adanya fasilitas dan sarana pendidikan yang masih 

mengakibatkan terjadinya sebuah masalah (Pernama, 2018). Tujuan dari 

perpustakaan yaitu sebagai perkembangan secara mandiri dalam hal minat dan 

baca yang bisa didapatkan dari informasi-informasi yang tersedia di 

perpustakaan. 

 Di perpustakaan Universitas Muria Kudus sekarang ini menggunakan 

website pengelolaan perpustakaan open source bernama SLiMS yaitu aplikasi 

manajemen perpustakaan, didalam aplikasinya memiliki beberapa user yaitu 

pustakawan, administrator, pelayanan sirkulasi dan pelayanan teknik. 

Pengguna dalam pencarian memiliki dua cara yaitu pertama tanpa login dan 

yang kedua menggunakan login, jika menggunakan login bisa membaca buku 

elektroniknya dan jika tidak login hanya dapat melihat informasi saja mengenai 

bukunya. Di perpustakaan Universitas Muria Kudus memiliki beberapa koleksi 



 

 

pada tahun 2019-2020 di antaranya buku dengan jumlah 1.468, ebook dengan 

jumlah 1.555, jurnal dengan jumlah 6, majalah dengan jumlah 458, dan 

multimedia dengan jumlah 130. 

 Dalam hal ini peneliti ingin mengajukan skripsi dengan judul 

“Implementasi Teknologi Semantik Web Untuk Pencarian Koleksi 

Perpustakaan Universitas Muria Kudus” yang memiliki tujuan bagaimana cara 

teknologi web semantik dapat diterapkan dalam koleksi pencarian di  

perpustakaan, karena didalam aplikasi perpustakaan dalam perancangan basis 

datanya masih menggunakan basis data dengan perancangan yang rumit dan 

kompleks, sehingga diperlukan sebuah teknologi yang mudah dalam 

perancangannya, dengan begitu bisa menggunakan teknologi web semantik 

dalam melakukan perancangan untuk pencarian koleksi perpustakaan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam usulan 

penelitian ini adalah : 

a. Jumlah koleksi perpustakaan Universitas Muria Kudus semakin tahun 

semakin bertambah, sehingga diperlukan aplikasi pencarian yang efektif. 

b. Model penyimpanan basis data yang ada sekarang berbasis relasional 

masih dipandang sebagai model penyimpanan yang rumit dan kompleks. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibahas dalam proposal ini adalah :  

a. Data yang digunakan bersumber dari koleksi perpustakaan Universitas 

Muria Kudus tahun 2019-2020.  

b. Data yang digunakan sebanyak 219 koleksi (Buku, Ebook, Jurnal, Majalah, 

dan Multimedia). 

c. Pada penelitian hanya berfokus membangun ontologi pada domain koleksi 

perpustakaan Universitas Muria Kudus dengan pengujian ontologi 

menggunakan aplikasi pencarian sederhana dengan bahasa pemrograman 

PHP. 



 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah dapat menerapkan teknologi 

semantik web kedalam aplikasi pencarian sederhana pada koleksi perpustakaan 

Universitas Muria Kudus. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Memberikan kemudahan dalam pencarian koleksi perpustakaan. 

b. Mempermudah pada pembuatan basis data yang lebih efisien dengan data 

yang begitu banyak. 

 


