
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perpustakaan Stikom Surabaya merupakan perpustakaan asli yang 

dinaungi oleh Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya (Stikom 

Surabaya). Sebagaimana perpustakaan kampus pada umumnya, Perpustakaan 

Stikom Surabaya didirikan dengan tujuan sebagai tempat mencari ilmu adisional 

diluar kelas formal. Perpustakaan Stikom Surabaya terletak di Jl. Raya Kedung 

Baruk no. 98, Surabaya, satu atap dengan gedung induk. Lebih spesifiknya, 

Perpustakaan Stikom Surabaya berada di lantai 8-10 gedung merah dengan akses 

keluar masuk di lantai 8. 

Perpustakaan Stikom Surabaya selalu berupaya dalam menyediakan 

koleksi literatur yang diperlukan warga Stikom Surabaya. Koleksi juga dipastikan 

terbitan baru atau up-to-date baik berupa buku-buku, majalah, karya ilmiah 

hingga koran. Saat ini, koleksi perpustakaan yang aktif mencapai 49.925 koleksi 

dengan rincian 24.902 buku, 7.610 majalah, 9.990 CD/AV, dan 7.423 karya 

ilmiah. Untuk mencari literatur yang diperlukan, pengunjung bisa katalog digital 

yang telah disediakan oleh pihak Perpustakaan Stikom Surabaya atau dapat juga 

mengakses katalog online via website resmi Perpustakaan Stikom Surabaya di 

www.library.stikom.edu. 



 

 

Selain, koleksi literatur, Perpustakaan Stikom Surabaya juga menyediakan 

koleksi lain seperti CD software dan tutorial, printer dan scanner serta beberapa 

ruangan yang memiliki fungsi masing-masing seperti English Room sebagai 

tempat diskusi berbahasa Inggris, Movie Room sebagai tempat menonton film, 

beberapa ruang untuk berdiskusi, dan lainnya. 

Perpustakaan Stikom Surabaya terbuka untuk umum namun memang 

diprioritaskan untuk warga (Stikom Surabaya). Perpustakaan Stikom Surabaya 

buka pada hari Senin hingga Jum’at pada pukul 07.00 hingga 19.00 dan hari Sabtu 

pukul 07.00 hingga 12.00. Perpustakaan Stikom Surabaya tidak melayani 

kunjungan pada hari Minggu, hari libur nasional dan saat stok opname. 

Dalam operasionalnya, pengunjung yang hendak melakukan visitasi ke 

Perpustakaan Stikom Surabaya tidak bisa masuk dengan semaunya. Maksudnya 

disini, Perpustakaan Stikom Surabaya memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh 

pengunjung sebelum pengunjung memasuki area perpustakaan. Ini sudah menjadi 

kebijakan khusus Perpustakaan Stikom Surabaya demi kenyamanan bersama. 

Perpustakaan Stikom Surabaya sebenarnya telah memiliki banner yang 

berisi tata tertib pengunjung sebelum memasuki area perpustakaan. Namun, 

visualisasinya masih terkesan seadanya dan tidak dapat menarik mata pengunjung. 

Poin-poin penting yang seharusnya ditekankan dalam media tersebut kalah 

menarik dengan obyek pendukungnya sehingga fungsi banner tersebut kurang 

maksimal. Bahkan tidak jarang pengunjung yang tidak melihatnya, tidak tahu 

peraturan yang berlaku sehingga harus diingatkan kembali oleh pihak 

perpustakaan secara langsung. Penempatan banner tersebut juga dirasa kurang 



 

 

efektif karena diletakkan di tempat yang tidak langsung terjangkau mata 

pengunjung. 

Model penerapan yang cocok untuk media tersebut yaitu melalui model 

infografis. Infografis sendiri merupakan penyajian sebuah informasi yang dibuat 

dengan konsep visual agar lebih mudah dipahami. Secara umum hasil akhir dari 

Infografis lebih didominasi bentuk visual daripada informasi teks. Sudah bukan 

menjadi rahasia lagi bahwa manusia lebih mudah memahami sesuatu bila ada 

visual pendukung. Sehingga mengubah model banner yang lebih dulu ada ke 

dalam bentuk infografis akan sangat membantu pengunjung dalam memproses 

informasi yang disediakan. 

Model infografis tersebut akan tetap dijadikan bentuk banner namun 

dengan gaya desain yang berbeda. Banner tersebut akan memuat seluruh info 

tentang tata tertib yang harus dipatuhi pengunjung sebelum berkunjung ke 

perpustakan dengan visual yang menarik. Visual yang menarik ini bisa 

diaplikasikan ke dalam ilustrasi yang menarik, perpaduan warna yang harmonis 

namun masih bertema, obyek pendukung seperti garis dan bentuk yang didesain 

sedemikian rupa, dan lain-lain tergantung konsep dan kebutuhan nantinya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, redesain pada media yang memuat tata 

tertib Perpustakaan Stikom Surabaya perlu dilakukan agar fungsinya bisa berjalan 

maksimal. Diharapkan dengan menerapkan model infografis pada media tersebut, 

dapat memudahkan pengunjung untuk memahami peraturan yang harus ditaati 

sebelum mengunjungi perpustakaan. 

 



 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang 

terdapat sebagai berikut:  

Bagaimana  merancang media infografis yang baik berisi tata tertib masuk 

area Perpustakaan Stikom Surabaya untuk ditujukan kepada pengunjung Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas, yang akan dibahasa dalam pembahasan ini 

dibatasi sebagai berikut : 

a. Merancang infografis berkenaan dengan tata tertib Perpustakaan Stikom 

Surabaya 

b. Tata tertib yang dimaksud merupakan peraturan saat memasuki area 

Perpustakaan Stikom Surabaya 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

a.  Dapat menciptakan petunjuk yang jelas tentang tata tertib Perpustakaan 

Stikom Surabaya 

b.  Menjadi bahan pertimbangan pihak Perpustakaan Stikom Surabaya dalam 

upaya meningkatkan fasilitas yang tersedia 

 



 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1  Manfaat Teoritis:  

Menjadi alternatif rujukan penelitian lebih lanjut terkait rancangan desain 

visual tata tertib yang berlaku pada Perpustakaan Stikom Surabaya. 

1.5.2 Manfaat Praktis: 

Pihak Perpustakaan Stikom Surabaya mendapat masukan tentang 

rancangan alternatif desain visual tata tertib Perpustakaan Stikom 

Surabaya guna memperingatkan pengunjung yang hendak masukwilayah  

perpustakaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


