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BAB II
LANDASAN TEORI

 	Pengertian Perpustakaan
Perpustakaan berasal dari kata dasar pustaka yang berarti wadah informasi, baik yang berupa berupa buku maupun non-buku. Sedangkan perpustakaan itu sendiri menurut Buku Informasi Perpustakaan Daerah DIY adalah lembaga yang menghimpun pustaka dan menyediakan sarana bagi orang untuk memanfaatkan koleksi pustaka. Buku adalah hasil rekaman informasi yang tertulis atau tercantujm seperti hasil rekaman yang tercetak misalnya buku teks atau monografi, majalah, brosur dan lain-lain. Sedangkan non-buku adalah hasil rekaman informasi berupa suara atau gambar pada pita film dan lain-lain.
Perpustakaan umum adalah perpustakaan untuk masyarakat dilingkungannya dengan tidak membedakan golongan-golongan atau lapisan masyarakat sebagai perpustakaan umum Perda DIY mempunyai scope pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas.
Adapun fungsi dan tujuan perpustakaan adalah:
	Membantu para pelajar melaksanakan penyelidikan dan mencari keterangan-keterangan yang lebih luas dari pelajaran yang didapatnya.

Dari sumber-sumber pengetahuan yang beraneka warna itu seorang dapat mengetahui bahwa berbagai informasi dapat diberikan dengan cara yang berbeda.
Untuk membina  dan mengembangkan kebiasaan membaca dan belajar sebagai proses yang berkesinambungan seumur hidup.

 	Operasional Layanan
Sistem Layanan Umum
Perpustakaan Daerah DIY memberikan layanan kepada masyarakat/pembaca dengan sistem  terbuka. Melalui sistem ini pengunjung diperkenankan secara bebas mencari, memilih dan mengambil sendiri pustaka yang disajikan sesuai dengan kepentingan. Untuk peminjaman buku harus mempunyai kartu anggota, tapi bagi yang ingin membaca diruang baca saja tidak memerlukan kartu anggota. Untuk peminjaman buku hanya ditetapkan satu buku untuk satu anggota, kecuali dengan persyaratan tertentu bisa lebih dari satu buku.
Dalam peminjaman buku jangka waktunya stu minggu dan bila terlambat harus membayar denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perpustakaan daerah DIY. Bagi pengunjung diharuskan mengisi buku tamu dan menitipkan barang dibawa di tempat penitipan yang telah tersedia. Pengunjung yang belum mengerti tentang tata cara peminjaman dan pencarian informasi yang mereka butuhkan dapat menanyakan langsung kepada petugas yang ada.
Layanan Media Massa dan Mikro Film
Layanan mikro film pada perpustakaan daerah DIY berfungsi untuk menyajikan informasi berupa suara dan gambar yang tersimpan di dalam media rekam elektronik, baik itu berupa kaset video maupun CD (Compact Disk). Sedangkan layanan media massa yang ada di perpustakaan daerah DIY merupakan rekaman-rekaman surat kabar dan majalah mulai dari tahun 1945-an.
Pada bagian ini pengunjung maupun anggota tidak diperkenankan untuk meminjam maupun mengkopi informasi yang disediakan, selain dikarenakan nilainya yang sangat tinggi juga karena dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Layanan Pinjaman Paket
Tujuan dari layanan pinjaman paket pada perpustakaan daerah DIY adalah sebagai berikut:
	Menyegarkan koleksi perpustakaan desa, sehingga selalui mempunyai buku-buku baru.

Meningkatkan pelayanan perpustakaan desa pada masyarakat.
Menambah gairah minat baca bagi masyarakat lingkungan perpustakaan desa.
Melestarikan kelangsungan kehidupan perpustakaan desa.
Meningkatkan peranan perpustakaan desa kepada masyarakat.
Sedangkan maksud dari layanan pinjaman paket pada perpustakaan daerah DIY adalah: 
	Memeratakan peredaran koleksi buku yang beredar pada perpustakaan desa dengan koleksi-koleksi paket dari perpustakaan desa.

Meminjamkan koleksi-kopleksi paket buku pada setiap perpustakan desa selama tiga bulan.
Koleksi yang telah dibaca/dimanfaatkan oleh perpustakaan desa dilaihkan ke desa lain, hingga selalu terjadi pertukaran diantara perpustakaan-perpustakaan desa.
Layanan Perpustakaan Keliling
Layanan perpustakaan keliling pada perpustakaan daerah DIY adalah sebagai berikut:
	Memperluas pelayanan sampai kepada masyarakat di daerah-daerah dan tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pelayanan perpustakaan yang ada.

Melayani masyarakat yang oleh situasi dan kondisi tertentu tidak dapat datang atau mencapai perpustakaan yang ada.
Memasyarakatkan perpustakaan dan meningkatkan minat baca, tujuannya dalah mengusahakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat membaca dan mendapat informasi, dengan demikian masyaralat akan menjadi masyarakat yang cerdas dan mantap serta penuh daya kreasi.
Layanan Taman Pustaka Anak-anak
Bagi anak-anak yang masih duduk di TK (Taman Kanak-kanak) sampai SMTP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama) disediakan ruangan khusus untuk anak-anak. Untuk menambah minat anak-anak terhadap perpustakaan, tiap seminggu sekalidiadakan pemutaran film/video anak-anak.



 	Defenisi Sistem
Sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan bertanggung jawab memproses masukan sehingga menghasilkan keluaran. defenisi ini merupakan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya. 
Kebutuhan Sistem
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendesain sebuah sistem adalah:
	Kehandalan menunjukkan seberapa besar sistem dapat dihandalkan untuk melakukan suatu proses yang dapat dipercaya dan dibutuhkan.

Ketersediaan berarti bahwa sistem mudah diakses oleh pengguna.
Keluwesan menunjukkan bahwa mudah beradaptasi dengan memuaskan sesuai dengan kebutuhan user yang berbeda-beda.
Beberapa sistem tidak mempunyai umur yang diharapkan, karena pada saat diterapkan sistem sudah usang. Sistem harus didesain sesuai dengan yang dikehendaki oleh pengguna.
kemudahan dipelihara setelah sisitem diterapkan maka sistem dirawat sesuai dengan perancangnya.
Tujuan Desain Sistem
Tujuan dari desain sistem adalah untuk memberikan gambaran secara umum tentang sistem yang akan diberlakukan. Desain sistem secara umum mengindentifikasikan komponen-komponen sistem yang akan dirancang secara rinci untuk digunakan dalam pengimplementasiannya nanti.
 	Pengertian Basis Data
Basis data didefenisikan sebagai kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antar satu file dengan file yang lain hingga membentuk suatu struktur data untuk menginformasikan suatu perusahaan, instansi dalam batasan tertentu. (Harianto Kjristanto, hal 3, th. 2000).
	Penyusuna suatu basis data digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu:
	Redudansi dan Inkonsistensi

Penggunaan data pada file-file yang berbeda (redudansi) serta tidak konsistennya data merupakan hal-hal yang perlu dihindari, sehingga perlunya disusun suatu database.
	Kesulitan Pengaksesan Data

Apabila suatu saat dibutuhkan untuk mencetak suatu daftar tertentu sementara belum tersedia program untukmenulis data-data pada daftar tersebut, maka terjadilah kesulitan dalam pengaksesan data, maka dalam hjal ini perlu disusunnya database untuk memudahkan dalam pengaksesan data.
	Isolasi Data untuk Standarisasi

Seharusnya data dalam satu database dibuat format sehingga mudah dibuat program aplikasinya.
	Masalah Keamanan

Tidak semua pemakai sistem databse diperbolehkan mengakses semua data, oleh karena itu diperlukan keamanan suatu data. Keamanan ini dapat diatur lewat program yang akan dibuat.
	Masalah Kesatuan

Databse berisi file-file yang saling berkaitan, masalah utama adalah bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi atau bagaimana kesatuan dari file-fike tersebut.
	Masalah Kebebasan Data

Perubahan apapun dalam database sebaiknya dapat diatasi tanpa harus merubah program yang telah dibuat, inilah yang disebut kebebasan data.
 


 


