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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perpustakaan merupakan salah satu penyedia informasi, sesuai dengan 

fungsi perpustakaan yaitu sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran, 

informasi, penelitian, rekreasi, dan preservasi (Suwarno, 2011). Dengan 

fungsi sebagai penyedia informasi, perpustakaan memiliki berbagai macam 

koleksi bahan pustaka seperti buku, artikel jurnal, majalah, skripsi, dan 

semacamnya yang berguna untuk menyediakan informasi. Perpustakaan juga 

memiliki berbagai jenis perpustakaan, yaitu perpustakaan nasional, 

perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, 

perpustakaan khusus, dan sebagainya. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 

tentang perpustakaan, perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang 

disediakan di kawasan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga 

pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain untuk 

dimanfaatkan oleh pemustakanya yang berada di kawasan tersebut. Dengan 

adanya perpustakaan khusus, masyarakat lebih mudah untuk mencari 

informasi dan perpustakaan juga lebih dekat dengan masyarakat. 

Perpustakaan khusus juga memiliki bahan pustaka yang berkaitan dengan 

lembaga penyedia perpustakaannya. 

Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah-Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia   (PDDI-LIPI)   merupakan  salah  satu  perpustakaan  khusus  yang
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berada di bawah naungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 

PDDI-LIPI menyediakan informasi bagi peneliti maupun masyarakat di 

sekitar lingkungan LIPI untuk kebutuhan penelitian atau pembelajaran. 

PDDI-LIPI juga memiliki tugas dalam pengelolaan data, informasi, dan 

dokumentasi ilmiah dan non ilmiah. Koleksi bahan pustaka yang dimiliki 

PDDI-LIPI ada berbagai macam, mulai dari buku pengetahuan, majalah, 

laporan penelitian, disertasi, hingga jurnal versi cetak dan elektronik, dan 

banyak lagi lainnya. 

PDDI-LIPI dengan tugasnya yaitu mengolah data, informasi, dan 

dokumentasi serta sebagai lembaga pengelola informasi ilmiah terbesar di 

Indonesia, membuat PDDI-LIPI menjadi perpustakaan hibrida. Perpustakaan 

hibrida merupakan perpustakaan yang menyediakan bahan pustaka secara 

cetak dan digital. Oleh sebab itu, PDDI-LIPI memiliki koleksi khusus yaitu 

jurnal-jurnal ilmiah dari seluruh Indonesia berupa cetak maupun digital yang 

diolah oleh PDDI-LIPI dan dapat dimanfaatkan oleh para pemustaka.  

Jurnal ilmiah merupakan terbitan berkala yang diterbitkan oleh suatu 

organisasi atau institusi yang memuat artikel yang berisi tentang hasil 

penelitian atau hasil pemikiran dibidang ilmu tertentu (Suryoputro et al., 

2012). Jurnal ilmiah yang ada di PDDI-LIPI diolah dan diubah menjadi 

jurnal-jurnal online melalui salah satu layanan di PDDI-LIPI dan layanan 

tersebut merupakan layanan yang hanya ada di PDDI-LIPI. 

Layanan yang dimiliki PDDI-LIPI untuk mengolah jurnal yaitu 

layanan Indonesian Scientific Journal Database (ISJD). ISJD merupakan 

jurnal database yang telah terintregasi yang dapat diakses secara online yang 
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diterbitkan oleh PDDI-LIPI untuk memudahkan pencarian jurnal 

(Nashihuddin & Kusumaningrum, 2017). ISJD dirilis oleh PDDI-LIPI pada 

tahun 2009 sebagai salah satu upaya untuk memudahkan masyarakat maupun 

peneliti dalam mengakses jurnal ilmiah Indonesia.  

Jurnal ilmiah seiring dengan perkembangan jaman memiliki versi 

cetak dan versi elektronik (e-journal). Versi cetak biasa digunakan untuk 

bukti fisik dari jurnal ilmiah tersebut, lalu versi e-journal diunggah pada 

database jurnal berbasis web supaya dapat diakses oleh siapapun. Database 

jurnal berbasis web digunakan oleh para pengelola jurnal untuk 

mempermudah masyarakat maupun peneliti saat ingin mengakses atau 

menggunakan jurnal. Salah satunya adalah PDDI-LIPI dengan database 

jurnal nasional yaitu ISJD. 

Agar jurnal ilmiah yang dimiliki oleh PDDI-LIPI dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat secara online pada website ISJD maka jurnal harus diolah 

terlebih dahulu. Menurut Nashihuddin & Kusumaningrum (2017), sebelum 

dilayankan kepada masyarakat, jurnal yang ada di PDDI-LIPI harus melalui 

proses pengecekan, lalu dikaji, diolah, dan dientri agar jurnal dapat 

dimanfaatkan secara online. 

Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui pengolahan 

jurnal yang ada pada ISJD. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Proses 

Pengolahan Artikel Jurnal Ilmiah Pada Portal Jurnal Indonesian Scientific 

Journal Database (ISJD) di Pusat Data Dan Dokumentasi Ilmiah-Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDDI-LIPI)”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan 

permasalahan pada penulisan tugas akhir ini, antara lain: 

1. Bagaimana proses pengolahan artikel jurnal ilmiah pada portal jurnal 

Indonesian Scientific Journal Database (ISJD) di Pusat Data dan 

Dokumentasi Ilmiah-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDDI-LIPI)? 

2. Apa hambatan yang dialami saat pengolahan artikel jurnal ilmiah pada 

portal jurnal Indonesian Scientific Journal Database (ISJD) di Pusat Data 

dan Dokumentasi Ilmiah-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDDI-

LIPI)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan paparan rumusan permasalahan di atas, maka didapatkan 

tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan tugas akhir ini, antara 

lain: 

1. Untuk mengetahui proses pengolahan artikel jurnal ilmiah di Pusat Data 

dan Dokumentasi Ilmiah-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDDI-

LIPI) 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami saat pengolahan artikel jurnal 

ilmiah di Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah-Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (PDDI-LIPI) 
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1.4 Manfaat Tugas Akhir 

Berdasarkan paparan rumusan permasalahan dan tujuan yang ingin 

dicapai, maka didapatkan manfaat dari penulisan tugas akhir ini, antara lain: 

1. Bagi Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah-Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (PDDI-LIPI) 

Sebagai informasi dalam pengolahan artikel jurnal ilmiah untuk 

meningkatkan kualitas dan kegunaan dari portal jurnal Indonesian 

Scientific Journal Database (ISJD) yang dimiliki oleh Pusat Data dan 

Dokumentasi Ilmiah-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDDI-LIPI) 

2. Bagi Penulis 

Penulis mendapatkan ilmu dan pengalaman baru mengenai 

pengolahan artikel jurnal ilmiah serta mengetahui cara pengelolaan portal 

jurnal Indonesian Scientific Journal Database (ISJD) yang dimiliki oleh 

Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah-Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (PDDI-LIPI). 

3. Bagi Pemustaka 

Sebagai sarana informasi dan sosialisasi bagi pemustaka sehingga 

dapat memaksimalkan penggunaan dari portal jurnal Indonesian Scientific 

Journal Database (ISJD) yang dimiliki oleh Pusat Data dan Dokumentasi 

Ilmiah-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDDI-LIPI)
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