
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang 

Perkembangan teknologi informasi sangat pesat di era globaalisasi saat ini. 

Pemanfaatan perangkat computer sebagai media untuk memperoses data sangat 

membantu manusia dalam menyelsaikan segala perkerjaan. Teknologi informasi 

saat ini telah mempengaruhi sebagian besar kehidupan manusia untuk terus 

bergantung kepadanya, merubah sistem kerja manual ke sistem kerja otomatis. 

Perkembangan teknologi informasi saat ini menunjukan bahwa keamanan, 

kecepatan dan kemudahan menjadi pertimbangan dalam sebuah sistem. 

Diharapkan sebuah sistem informasi bisa semakin efesien dalam sebuah proses 

aliran data dan informasi demi peningkatan produktifitas. 

Disamping kegunaan komputer yang sangat canggih, telefon genggampun 

dapat melakukan hal yang sama seperti PC pada zaman ini, seperti berkomunikasi 

melalui media chating, video call, dan voice call yang semakin mudah dengan 

adanya mobile teknologi. 

Berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta saat ini banyak yang 

menggunakan sistem informasi demi menunjang kinerjanya agar lebih baik lagi. 

Instansi pendidikan pun ikut menerapkan sistem informasi mulai dari bagian 

akademik, pengolahan barang sampai perpustakaan. Perpustakaan merupakan 

pusat dari segala informasi yang terkancung dalam media cetak seperti buku, 

jurnal, karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. 

SMK Sore Pangkalpinang mempunya beberapa fasilitas yang salah satunya 

adalah perpustakaan yang masih menggunakan sistem manual dalam hal 

penyimpanan dan pendataan. Perpustakaan secara umum bertujuan untuk 

melakukan layanan informasi litelial kepada masyarakat, dan berharap bisa 

meningkatkan mutu pembelajaran kepada para siswa dan siswinya. Perpustakaan 

SMK Sore Pangkalpinang meyediakan berbagai jenis buku, seperti buku 

pelajaran, buku pengetahuan dan masih banyak buku lainnya. 



 

 

Permasalahan yang ada di perpustakaan SMK Sore Pangkalpinang saat ini 

adalah antara lain, pencarian dan cek status buku masih manual, pendataan buku 

masih dicatat kedalam buku inventaris dan siswa yang meminjamkan buku sering 

lupa untuk mengembaikan buku pada hari yang telah di tentukan. Adapun untuk 

mengatasi masalah yang ada di perpustakaan diperlukan implementasi yang 

menggunakan aplikasi database agar dapat menyimpan, mengambil dan 

mengolah data. Penelitian mengenai pembuatan aplikasi perpustakaan sudah 

pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian oleh [1] mengenai perancangan aplikasi 

peminjaman buku online berbasis android pada perpustakaan nasional republik 

Indonesia menghasilkan pencarian dan peminjaman buku melaluai smartphone 

dapat mempermudah pengguna dalam mendapatkan buku yang diinginkan. 

Penelitian oleh [2] mengenai desain aplikasi perpustakaan berbasis mobile 

menghasilkan sebuah aplikasi pustakaan berbasis mobile yang mendukung sistem 

pemesanan buku perpustakan. Penelitian oleh [3] mengenai aplikasi sistem 

informasi berbasis android untuk pemetaan perpustakaan kota semarang 

menghasilkan aplikasi peta perpustakan digital berbasis android dan mengevaluasi 

aplikasi tersebut berdasarkan kemudahan akses, keakuratan tujuan/lokasi dan 

kedetailan direksi pemetaan. Penelitian oleh [4] mengenai perancangan dan 

implementasi aplikasi perpustakaan berbasis multitenent menghasilkan sebuah 

penyedia layanan yang dapat diakses dengan web. Penelitian oleh [5] mengenai e-

katalog berbasis mobile application menghasilkan aplikasi yang dapat 

memudahkan masyarakat melakukan pencarian buku dan melakukan booking 

buku kapanpun kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang langsung 

keperpustakaan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis membuat judul kuliah 

praktik dengan judul “PERANCANGAN APLIKASI PENCARIAN DAN CEK 

STATUS PEMINJAMAN BUKU DI SMK SORE PANGKALPINANG 

BERBASIS ANDROID.” 

 

 

 



 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka beberapa 

rumusan masalahyang akan diselsaikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana merancang sistem informasi perpustakaan online berbasis 

mobile Android di SMK Sore Pangkalpinang? 

b. Bagaimana memudahkan siswa-siswi dalam pencarian buku yang 

tersedia di perpustakaan menggunakan aplikasi yang dibuat? 

c. Bagaimana rancangan aplikasi perpustakaan memudahkan siswa-siswi 

dalam mengingatkan jadwal pengembalian buku? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dengan 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Merancang aplikasi sistem informasi perpustakaan berbasis mobile 

Android di SMK Sore Pangkalpinang. 

b. Memudahkan siswa-siswi dalam pencarian buku yang tersedia 

diperpustakaan. 

c. Memudahkan siswa-siswi dalam mengingatkan jadwal pengembalian 

buku. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat-manfaat yang diperoleh oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Bagi staf perpustakaan 

Membantu staf perpustakaan dalam mengisi laporan peminjaman 

buku.  

b. Bagi anggota 

Membantu anggota dalam mencari judul buku 

 



 

 

c. Bagi pengembang 

Meningkatkan wawasan peneliti dalam pengembangan aplikasi 

pencarian dan cek status buku berbasis android. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan terhadap masalah yang akan di bahas diperlukan untuk menjaga 

keakuratan informasi pada tujuan. Selain itu batasan masalah ini, juga diperlukan 

untuk membatasi ruang lingkup masalah yang ada. Sehingga memudahkan untuk 

menyajikan materi dan memudahkan pembaca dalam mengkaji. Batasan masalah 

yang ada pada penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi hanya dapat diakses untuk siswa-siswi SMK Sore 

Pangkalpinang yang usernamenya berupa NIS. 

b. Aplikasi android hanya untuk melakukan pencarian dan mengecek 

status buku yang ada di perpustakaan. 

c. Basis data yang digunakan adalah My SQL. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Prototype 

Prototype adalah proses pembuatan model sederhana software yang 

mengijinkan pengguna memiliki gambaran dasar tentang program serta 

melakukan pengujian awal. Prototype memberikan fasilitas bagi pengembang dan 

pemakai untuk saling berinteraksi selama proses pembuatan, sehingga 

pengembang dapat dengan mudah memodelkan perangkat lunak yang akan di 

buat. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam prototyping : 

a. Pengumpulan Kebutuhan  

Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format dan 

kebutuhan kesseluruhan perangkat lunak, mengidentifikasikan semua 

kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat. 

 

 

 



 

 

b. Membangun Prototyping  

Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara 

yang berpusat pada penyajian kepada pelanggan (misalnya dengan 

membuat input dan contoh outputnya). 

c. Evaluasi Protoptyping  

Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah 

dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai 

maka langkah keempat akan diambil. Jika tidak, maka prototyping 

diperbaiki dengan mengulang langkah a, b, dan c. 

d. Mengkodekan System  

Dalam tahap ini prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke 

dalam bahasa pemrograman yang sesuai. 

e. Menguji System  

Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, 

harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan 

dengan White Box, Black Box, Basis Path, pengujian arsitektur dan 

lain-lain. 

f. Evaluasi System  

Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai 

dengan yang diharapkan . Jika sudah, maka langkah ketujuh 

dilakukan, jika belum maka mengulangi langkah d dan e. 

g. Menggunakan System  

Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk 

digunakan. 

 

1.5.2 PBO 

Pemrograman berorientasi objek merupakan pradigma pemrograman 

berdasarkan konsep “objek”, yang dapat berisi data, dalam bentuk flied atau 

dikenal juga sebagai atribut, serta kode, dalam bentuk fungsi/prosedur atau 

dikenal juga sebagai method. Semua data dan fungsi di dalam pradigma ini 

dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Bandingkan dengan logika 



 

 

pemrograman terseruktur. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, 

dan mengirim pesan ke objek lainnya. 

Dalam konsep Pemrograman Berorientasi Objek dikenal beberapa istilah 

umum, yaitu: 

a. Kelas 

Kumpulan atas definisi data dan fungsi-fungsi dalam suatu unit untuk 

suatu tujuan tertentu. Sebagai contoh 'class of dog' adalah suatu unit 

yang terdiri atas definisi-definisi data dan fungsi-fungsi yang 

menunjuk pada berbagai macam perilaku/turunan dari anjing. Sebuah 

class adalah dasar dari modularitas dan struktur dalam pemrograman 

berorientasi object. Sebuah class secara tipikal sebaiknya dapat 

dikenali oleh seorang non-programmer sekalipun terkait dengan 

domain permasalahan yang ada, dan kode yang terdapat dalam sebuah 

class sebaiknya (relatif) bersifat mandiri dan independen 

(sebagaimana kode tersebut digunakan jika tidak menggunakan OOP). 

Dengan modularitas, struktur dari sebuah program akan terkait dengan 

aspek-aspek dalam masalah yang akan diselesaikan melalui program 

tersebut. Cara seperti ini akan menyederhanakan pemetaan dari 

masalah ke sebuah program ataupun sebaliknya. 

b. Objek 

Membungkus data dan fungsi bersama menjadi suatu unit dalam 

sebuah  merupakan dasar dari  dalam sebuah program komputer 

berorientasi objek. 

c. Abtraksi  

Kemampuan sebuah program untuk melewati aspek informasi yang 

diproses olehnya, yaitu kemampuan untuk memfokus pada inti. Setiap 

objek dalam sistem melayani sebagai model dari "pelaku" abstrak 

yang dapat melakukan kerja, laporan dan perubahan keadaannya, dan 

berkomunikasi dengan objek lainnya dalam sistem, tanpa 

mengungkapkan bagaimana kelebihan ini diterapkan. Proses, fungsi 



 

 

atau metode dapat juga dibuat abstrak, dan beberapa teknik digunakan 

untuk mengembangkan sebuah pengabstrakan. 

d. Enkapsulasi 

Memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat mengganti keadaan 

dalam dari sebuah objek dengan cara yang tidak layak; hanya metode 

dalam objek tersebut yang diberi izin untuk mengakses keadaannya. 

Setiap objek yang menyebutkan bagaimana objek lainnya dapat 

berinteraksi dengannya. Objek lainnya tidak akan mengetahui dan 

tergantung kepada representasi dalam objek tersebut. 

e. Polimorfisme 

Melalui pengiriman pesan. Tidak bergantung kepada pemanggilan 

subrutin, bahasa orientasi objek dapat mengirim pesan, metode 

tertentu yang berhubungan dengan sebuah pengiriman pesan 

tergantung kepada objek tertentu di mana pesa tersebut dikirim. 

Contohnya, bila sebuah burung menerima pesan "gerak cepat", dia 

akan menggerakan sayapnya dan terbang. Bila seekor singa menerima 

pesan yang sama, dia akan menggerakkan kakinya dan berlari. 

Keduanya menjawab sebuah pesan yang sama, namun yang sesuai 

dengan kemampuan hewan tersebut. Ini disebut polimorfisme karena 

sebuah variabel tungal dalam program dapat memegang berbagai jenis 

objek yang berbeda selagi program berjalan, dan teks program yang 

sama dapat memanggil beberapa metode yang berbeda di saat yang 

berbeda dalam pemanggilan yang sama. Hal ini berlawanan 

dengan yang mencapai polimorfisme melalui penggunaan fungsi 

kelas-pertama. 

 

1.5.3 UML 

UML merupakan singkatan dari “Unified Modelling Language” yaitu suatu 

metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi 

objek, atau definisi UML yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar 

pada visualisasi, perancangan dan juga pendokumentasian sistem software. 



 

 

Berikut jenis-jenis UML: 

a. Use Case Diagram 

Use case diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang 

menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor, use case diagram 

juga dapat men-deskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem 

dengan sistemnya. 

b. Activity Diagram  

Activity diagram atau diagram aktivitas yaitu salah satu jenis diagram 

pada UML yang dapat memodelkan proses-proses apa saja yang 

terjadi pada sistem. 

c. Sequence Diagram 

Sequence diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang 

menjelaskan interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu, sequence 

diagram juga dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus 

dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu seperti pada use case 

diagram. 

d. Class Diagram 

Class diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang 

digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang 

ada pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan. Jadi diagram 

ini dapat memberikan sebuah gambaran mengenai sistem maupun 

relasi-relasi yang terdapat pada sistem tersebut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dari penulisan dari penelitian yang akan dilakukan berisikan 

uraian singkat mengenai isi tiap bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I       PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang yang mendasari kenapa 

penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan. 



 

 

 

BAB II       LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori berisikan tentang teori-teori pendukung serta 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembuatan sistem 

rekomendasi aplikasi Peminjaman buku dan Cek Status Pengembalian 

Buku Perpustakaan Berbasis Android berbasis android. Teori-teori 

yang dibahas antara lain peminjaman, teknologi informasi, aplikasi 

dan sistem rekomendasi, basis data dan komponennya, website, 

android, metodologi berorientasi objek, model prototipe, UML, 

HTML, PHP, MySQL, XAMPP, dan Android Studio. 

BAB III     ORGANISASI 

Bab ini berisikan uraian terkait instansi tempat peneliti melakukan 

kuliah praktik, yaitu SMK Sore Pangkalpinang. Hal-hal yang dibahas 

di bab ini adalah sejarah, struktur organisasi, tugas dan wewenang 

setiap bagian organisasi, dan penjelasan tentang sistem perpustakaan 

pada sekolah. 

BAB IV     PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang uraian analisa masalah instansi, proses bisnis 

instansi, rancangan basis data, flowchart, usecase, activity, dan 

squence diagram dari aplikasi, rancangan layar, panduan instalasi dan 

penggunaan aplikasi, tampilan aplikasi, serta ERD, LRS, dan class 

diagram dari aplikasi. 

BAB V       PENUTUP 

Berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran dari 

penelitian yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 


