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BAB XVIII  

PENINGKATAN LAYANAN DATADAN  
INFORMASI DALAM RAN GKA MEMENUHI  

KEBUTUHAN INFORMASI 01 PERPUSTAKAAN  
PERGURUAN TINGGI  

(SUATU KAJIAN DESKRIPTIF ANALISIS TERHADAP 5 BUNGA  
KO MERSIAl UTAMA DAN 7 BUNGA POTENSIAl KOME RSIAL )  

Deden Himawan l  

Ratnaningsihl  

I Perpustakaan Institut Pertanian Bogor  
Kampus Darmaga Bogor 16001, P'O.Box.199  

Telp. (0251) 8621073, Fax. (0251)8623166  
Email: dedenhimawan@yahoo.com; ratna.andini@gmail.com  

A. Peran Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Memenuhi 

Kebutuhan Data dan InfQrmasi 

Perpustakaan Perguruan Tinggi sering diibaratkan sebagai jantungnya 
Perguruan Tinggi (the heart ofuniversity), maka keberadaannya harus 
ada agar dapat memberikan layanan kepada sivitas akademika sesuai 
dengan kebutuhan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi informasi serta peningkatan kebutuhan pemustaka maka 
fungsi Perpustakaan Perguruan Tinggi berkembang menjadi pusat 
informasi (Research Centre) untuk mendapatkan data dan infonnasi 
dalam menunjang penelitian. Karya ilmiah yang dihasilkan oleh 
perguruan tinggi seperti Skripsi, tesis, disertasi dan laporan penelitian 
karya staf pengajar, dapat menghasilkan data dan informasi sebagai 
bahan masukan kepada pemustaka. Begitu pentingnya keberadaan 
perpustakaan perguruan tinggi disebutkan pada pasal 24 ayat 114 

Undangundang 4312007 tersebut yang mewajibkan setiap perguruan 

l4  Bunyi pasa!  24 ayat (1):  Setiap perguL'uan ti.nggi menyelenggarakan perpustakaan 
yang memenuhi standar nasionaJ perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional 
Pendidikan 

205 

I  



r  206 1 Peningkatan Layanan Data dan Informasi dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Informasi 
di  Perpustakaan Perguruan Tinggi 

tinggi untuk menyelenggarakan perpustakaan (PNRI 2009). 
Seiring dengan berkembangnya fungsi perguruan tinggi 

tersebut maka peran dari perpustakaan menjadi sangat penting 
dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi untuk men-
delivery kelompok pimpinan, kelompok dosen, kelompok mahasiswa 
dan kelompok lainlain. Perpustakaan harus aktif dan berupaya 
menghasilkan produk produk data dan informasi sesuai kebutuhannya. 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan khususnya kelompok pimpinan, 
maka dilakukan kajian terkait dengan 5 bunga komersial dan 7 bunga 
potensial komersial yang bersumber dari basis data skripsi, tesis dan 
disertasi yang ada di perpustakaan IPB. Pemilihan jenis bunga dipilih 
didasarkan pada gerakan revolusi orange yang dicanangkan oleh 
Menteri BUMN RI, tanggal17 Mei 2013. Kajian ini dapat menjadi 
salah satu bentuk layanan data dan informasi berupa peta/mindmap 

yang dapat dimanfaatkan pengguna terutama kelompok pimpinan, 
dalam membantu pengambilan keputusan maupun kebijakan yang 
berkaitan dengan pengembangan bunga nusantara. 

B. Mindmap Produk Perpustakaan 

Data yang telah dikumpulkan menunjukan bahwa terdapat 505 judul 
skripsi, 50 judul tesis, dan 11 judul disertasi yang berkaitan dengan 12 
jenis komoditas bunga. Total keseluruhannya yaitu 566 judul publikasi. 
Data terse but diolah dengan bentuk mindmaplpeta dan produk 
perpustakaan terkait peta penelitianl mindmap dapat mendukung 
pengambilan keputusan pimpinan. Oleh karena itu, data terkait 12 
jenis komoditas bunga diolah menjadi mindmap yang kemudian 
dilayankan dan dijadikan rekomendasi kepada pengguna, khususnya 
kelompok pimpinan. 

1. Peta Penelitian pada Skripsi 

Tugas akhir mahasiswa (shipsi) sejumlah 505 judul penelitian 
mengenai 12 jenis bunga. Dari keseluruhan judul tersebut, bunga 
anggrek merupakan bunga yang paling banyak diteliti  untuk 
dijadikan shipsi yaitu sebanyak 182 judul penelitian. Selain itu, 
bunga hisan merupakan jenis komoditas bunga kedua yang paling 
banyak diteliti untuk dijadikan shipsi yaitu 140 judul penelitian. 
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Setelah krisan, mawar menjadi jenis komoditas bunga selanjutnya 
yang paling banyak diteliti oleh mahasiswa yaitu 41 judul penelitian 
diikuti dengan bunga anthurium dengan jumlah 27 judul penelitian. 
Bunga yang terbanyak diteliti selanjutnya adalah bunga Gladiol 
dengan jumlah 23 judul penelitian dan diikuti oleh bunga anyelir 
dengan jumlah 22 judul penelitian. Bunga melati berada di posisi 
ketujuh dengan jumlah 18 judul penelitian. Posisi selanjutnya 
ditempati oleh bunga palem dan sedap malam yaitu 16 judul 
penelitian. Bunga dracaena berada di posisi sembilan yaitu 9 judul 
penelitian kemudian diikuti oleh bunga heliconia dengan jumlah 
8 judul penelitian. Bunga yang paling sedikit diteliti untuk skripsi 
adalah gerbera, yaitu 3 judul penelitian . 

Bidang kajian yang diminati oleh mahasiswa program 
sarjana IPB terkait 12 jenis komoditas bunga untuk dijadikan tugas 
akhirnya. Bidang penelitian terhadap jens komoditas bunga ini 
pada umumnya diminati pada bidang budidaya pertanian yaitu 
258 judul, bidang ini meliputi sub bidang agronomi, ilmu tanaman, 
konservasi tanaman, pemupukan, tanah dan fisiologi tumbuhan. 
Selanjutnya paling banyak kedua yaitu pada bidang agribisnis 
dengan jumlah 103 judul penelitian, bidang ini terdiri dari sub 
bidang pemasaran hasH pertanian, kebijakan ekonomi pertanian, 
ekspor hasH pertanian, dan tataniaga. Posisi ketiga yaitu pada 
bidang pasca panen dengan jumlah 54 judul penelitian dengan 
sub bidang penyimpanan (storage), pengemasan (packaging). 
Bidang hama penyakit tanaman yang terdiri dari sub bidang hama 
tanaman, penyakit tanaman, pestisida dan fungisida menempati 
posisi keempat dengan jumlah 50 judul penelitian. Posisi 
selanjutnya ditempati oleh bidang teknologi pertanian yang terdiri 
dari sub bidang mesin pertanian, teknik pengemasa dan sistem 
pertanian dengan jumlah 36 judul penelitian. Posisi terakhir yaitu 
bidang landscape yaitu 4 judul penelitian terdiri dari sub bagian 
roof garden, touris objek, orchid garden. 

Bidang terkait jenis komoditas bunga tertentu tidak ada yang 
meneliti. Berikut beberapa bidang yang belum diteliti oleh mahasiswa 
program sarjana IPB: 
a. Bidang landscape pada bunga anthurium, anyelir, dracaena, gladiol, 
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gerbera, helconia, krisan, mawar, melati, dan sedap malam. 
b.   Bidang pasca panen pada bunga anthurium, dracaena, heliconia, dan 

palem. 
c.  Bidang teknologi pertanian pada bunga anyelir, dracaena, gerbera, 

heliconia, dan pal em. 
d.  Bidang budidaya pertanian pad a bunga gerbera. 
e.  Bidang hama penyakit tanaman pada bunga dracaena, gerbera, 

heliconia, dan sedap malam. 
f.   Bidang agribisnis pada bunga dracaena, heliconia, melati, palem, dan 

sedap malam. 

2.  Peta Penelitian pada Tesis 

Jumlah hasil penelitian mengenai jenis komoditas bunga yang 
dilakukan oleh mahasiswa program pascasarjana memiliki hasil yang 
berbeda dengan jumlah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 

program sarjana. Jumlah judul penelitian yang ditulis sebagai tesis 
yaitu sebanyak 50 judul penelitian. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 
jenis komoditas bunga yang paling banyak diteliti yaitu bunga 
anggrek dengan jumlah 28 judul penelitian diikuti dengan bunga 
krisan dengan jumlah 12 judul penelitian. Tenis komoditas bunga 
yang paling banyak diteliti selanjutnya adalah gladiol dengan jumlah 
5 judul penelitian. Jenis komoditas bunga yang paling sedikit diteliti 

yaitu bunga anthurium, gerbera, heliconia, melati dan palem dengan 
masing masing 1 judul penelitian. 

Bunga anyelir, dracaena, mawar, dan sedap malam belum 
pernah diteliti. Hal ini terbukti dari tidak adanya tesis yang berkaitan 
dengan keempat jenis bunga tersebut. Bidang ilmu yang paling banyak 
diteliti adalah bidang ilmu budidaya pertanian dengan jumlah 24 judul 
penelitain. Posisi kedua yaitu pada bidang ilmu bioteknologi tanaman 

dengan jumlah 9 judul penelitian. Selanjutnya diikuti dengan bidang 
hama penyakit tanaan dengan jumlah 7 judul penelitian, lalu diikuti 

oleh bidang agribisnis dengan jumlah 5 judul penelitian. Bidang yang 
paling sedikit diteliti adalah bidang komunikasi pertanian yaitu 1 

judul penelitian. 

3.  Peta Penelitian pada Disertasi 

Tumlah judul penelitian komoditas bunga yang dilakukan oleh 
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mahasiswa program doktor, yaitu 11  judul. Dari keseluruan judul 
tersebut, bunga anggrek merupakan jenis yang paling banyak 
diteliti yaitu 4 judul penelitian. Setelah itu, bunga anyelir dan kIisan 
merupakan jenis bunga kedua terbanyak yang diteliti yaitu 3 judul 
penelitian. Anthurium merupakan bunga yang paling sedikit diteliti 
yaitu 1 judul penelitian. 

Bidang yang paling banyak aiminati terkait komoditas 
bunga yaitu bidang budidaya pertanian yang terdiri dari sub bidang 
agronomi, ilmu tanaman dan konservasi tanaman. Bidang tersebut 
memiliki jumlah paling banyak yaitu 5 judul dari keseluruhan 11 
judul disertasi. Posisi kedua ditempati oleh bidang hama penyakit 
tanaman dengan jumlah 3 judul penelitian. Posisi selanjutnya 
ditempati oleh bidangbioteknologi tanaman, komunikasi pertanian, 
dan pasca panen dengan jumlah masing masing 1 judul penelitian. 

Terdapat beberapa bidang terkait jenis komoditas bunga tertentu 
belum ada yang meneliti. Bidang-bidang tersebut sebagai berikut. 
1.   Bidang pasca panen pada bunga anggrek, anthurium, anyelir, 

dracaena, gladiol, gerbera, heliconia, mawar, melati, palem, dan 
sedap malam. 

2.  Bidang komunikasi pertanian pada bunga anthurium, anyelir, 
dracaena, gladio!, gerbera, heliconia, krisan, mawar, melati, palem, 
dan sedap malam. 

3.  Bidang bioteknologi tanaman pada bunga anthurium, anyelir, 
dracaena, gladio!, gerbera, heliconia, krisan, mawar, melati, palem, 
dan sedap malam. 

4.  Bidang hama penyakit tanaman pada bunga anthurium, dracaena, 
gladio!, gerbera, heliconia, mawar, melati, palem, dan sedap 
malam. 

5.  Bidang budidaya pertanian pada bunga dracaena, gladio!, gerbera, 
heliconia, mawar, melati, palem, dan sedap malam. 

C.   Hasil Pemetaan Sebagai Bentuk Layanan Data dan Informasi 

Data hasil pemetaan yang telah dideskripsikan dan dianalisis di atas 
dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk layanan data dan informasi. 
Hal tersebut demi menjalankan fungsi perpustakaan perguruan tinggi 

1209 



210 I Peningkatan layanan Data dan Informasi dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Informasi 
di Perpustakaa nPerguruan Tinggi 

yaitu sebagai institusi pengelola karya tulis, cetak, dan/atau karya 
rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi 
kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi 
para pemustaka (PNRI, 2009). Data tentang 12 jenis komoditas 
bunga tersebut yang awalnya hanya sebagai data mentah yang belum 
berbentuk infomlasi jelas, setelah diolah, dilakukan pemetaan dan 
analisis, akhimya dapat dikemas ulang menjadi bentuk informasi 
baru yang lebih jelas. Bentuk informasi baru tentang kajian 5 jenis 
bunga potensial dan 7 jenis bunga potensial komersial ini akhirnya 
dapat dibaca dengan jelas oleh pengguna dan siap dilayankan sebagai 
bentuk layanan data dan informasi perpustakaan kepada pengguna, 
khususnya untuk kelompok pimpinan. 

Manfaat dari hasil kajian terhadap 5 jenis bunga potensial dan 
7 bunga potensial komersial ini akan dapat menjadi rekomendasi 
kepada kelompok pimpinan. K.elompok terse but, sebagai pengguna 
perpusatakaan dapat memanfaatkan informasi data ini sebagai bahan 
dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan yang 
tentunya dapat mendukung pengembangan bunga nusantara. Dengan 
adanya usaha pemenuhan kebutuhan yang dilakukan perpustakaan 
terhadap pengguna kelompok pimpinan, akan meningkatkan 
hubungan baik antara perpustakaan dengan pemustaka terutama 
kelompok pimpinan. Terjalinnya hubugan baik dengan pengguna 
kelompok pimpinan dengan perpustakaan juga akan meningkatkan 
efektifitas fungsi perpustakaan perguruan tinggi yang salah satunya 
yaitu fungsi riset perpustakaan. Degan demikian, peta kajian terhadap 
5 jenis bunga komersial dan 7 bunga potensial komersial merupakan 
salah satu bentuk upaya perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan 
pengguna dengnn layanan data dan informasi, juga dalam mendukung 
pengembangan bunga nusantara 

Dengan demikian, Departemen atau Program Studi perlu 
membuat peta j alan (road map) ten tang penelitian yang dilakukan oleh 
para mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Departemen 
atau Program Studi tersebut. Dengan peta jalan (road map) tersebut 
maka penelitian mahasiswa baik program sarjana, pascasarjana, 
maupun doktoral dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya yang menunjang teknologi 
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produksi dan industri di bidang pertanian. 
Departemen atau Program Studi dapat menawarkan topik-topik 

penelitian yang sesuai dengan peta jalan (road map) agar penelitian 
terarah dan dapat menghasilkan hasil-hasil penelitian yang dapat 
bermanfaat tidak saja kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, namUll juga bagi kemajuan pertanian sehingga para petani 
Indonesia dapat menyumbang kemajuan terhadap ekonomi negara. 
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