
BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Buku merupakan gudang ilmu yang tidak terbatas dan tak pernah

lekang oleh waktu, meskipun banyak masuknya gudang ilmu yang muncul

seperti internet yang sudah menjamur dimana-mana.

Perpustakaan merupakan solusi yang tepat dalam mencari ilmu,

seperti Perpustakaan yang ada di kota Pangkalpinang merupakan salah satu

bagian dari program pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang

cepat, yang disajikan dalam bentuk buku, makalah dan referensi lainnya

yang berguna.

Kantor Perpustakaan dan Arsip  kota Pangkalpinang beralamatkan di

Jalan Jenderal Sudirman No. 70, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman

Sari, Kota Pangkalpinang Bangka Belitung. Kantor Perpustakaan dan Arsip

memberi solusi yaitu dengan memberikan pinjaman buku kepada anggota

perpustakaan.

Namun dalam melaksanakan misinya, Perpustakaan terbentur dalam

kegiatan peminjaman buku. Dimana petugas sering kesulitan dalam

memberikan informasi tentang keberadaan buku yaitu apakah sering

dipinjam atau tidak dan proses pencatatan peminjaman dan pengembalian

yang manual dimana masih dicatat pada selembar kertas.

Untuk mengatasi persoalan tersebut diatas, maka dibutuhkan sebuah

sistem, sehingga dapat menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat

serta dapat membantu petugas perpustakaan dalam melaksanakan tugas.



2. Rumusan Masalah

Pengelolaan suatu sistem yang bersifat manual dalam pengolahan

data peminjaman buku di Perpustakaan ini menimbulkan kemungkinan-

kemungkinan terjadinya kekurangan dan kelemahan pada sistem, terutama

ketidakefektifan. Diantaranya sebagai berikut:

a. Petugas sering kesulitan dalam memberikan informasi tentang

keberadaan buku.

b. Penyajian informasi yang kurang akurat, efektif, efisien dan lainnya

membuat atau menyebabkan terhambatnya anggota untuk mendapatkan

informasi tentang buku yang akan dipinjam.

c. Lambatnya proses pencatatan peminjaman dan pengembalian yang

dilakukan oleh petugas perpustakaan.

d. Sering terjadinya kehilangan data pada saat peminjaman dan

pengembalian buku, karena dalam pencatatan dokumen hanya pada

buku pinjaman.

3. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan untuk membantu Perpustakaan dan Arsip

Kota Pangkalpinang dalam meningkatkan kinerja pegawai dan sistem

peminjaman dan pengembalian buku yang akurat adalah

a. Memudahkan petugas perpustakaan dalam proses pencatatan

peminjaman dan pengembalian buku agar lebih efisien.

b. Memberikan kemudahan kepada petugas dalam mencari data- data yang

lama.

c. Menghindari kehilangan data yang kadang timbul pada proses

peminjaman dan pengembalian buku.



4. Ruang Lingkup/ Batasan Masalah

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang

dari pokok pembahasan maka pada tugas pembuatan KKP ini penulis

membatasi masalah sekaligus mempersempit ruang lingkup dalam

melakukan pembahasan penulis membatasi ruang lingkup permasalahan

hanya pada sistem peminjaman dan pengembalian buku yang meliputi:

a. Proses Pendaftaran Anggota

b. Proses Pembuatan Kartu Anggota

c. Proses Peminjaman Buku

d. Proses Pengembalian Buku

e. Proses Pembuatan Laporan, antara lain:

1) Pembuatan Laporan Anggota

2) Pembuatan Laporan Pengunjung

3) Pembuatan Laporan Buku Pinjaman

5. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan suatu urutan atau langkah-langkah

dalam melaksanakan penelitian sehingga aktifitas penelitian dapat terlaksana

dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Objek penelitian adalah

di Kantor Perpustakaan dan Arsip kota Pangkalpinang.

Adapun metode pengumpulan data dengan menggunakan berbagai

cara antara lain :

a. Wawancara (Interview)

Yaitu tekhnik pengumpulan data dengan menggunakan atau

mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak yang

berwenang, yaitu pimpinan kantor atau pihak (staf) lain yang ditunjuk

untuk membantu pelaksanaan penelitian.



b. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data cara melakukan kunjungan keobjek

penelitian yaitu Kantor Perpustakaan dan Arsip kota Pangkalpinang dan

memahami serta melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis

terhadap proses pelaksanaan sistem peminjaman buku yang selama ini

berlangsung.

c. Studi Pustaka

Yaitu metode pengumpulan data melalui referensi dari buku-buku

atau leteratur yang berhubungan dengan pokok permasalahan sebagai

acuan dan sumber informasi dalam penyusunan laporan ini.

6. Sistematika Penulisan

Untuk membantu memberikan sebuah gambaran secara keseluruhan

dari penulisan laporan KKP maka penulis mengemukakan sistematika ini

menjadi 5 bab, dimana masing-masing bab ini mempunyai hubungan antara

yang satu dengan yang lainnya

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan beberapa hal yang penting untuk diketahui

yaitu latar belakang, maksud, tujuan penulisan, ruang lingkup/

batasan masalah, metode penelitian dan sistematika laporan.

BAB II. ORGANISASI

Bab ini meliputi penguraian tentang sejarah organisasi, struktur

organisasi, uraian tugas masing- masing.

BAB III. INFRASTRUKTUR

Bab ini menjelaskan mengenai infrastruktur dan konfigurasi

hardware dan software yang digunakan pada Kantor Perpustakaan

dan Arsip.



BAB IV.  STUDI KASUS

Bab ini menjelaskan secara rinci proses bisnis dan rancangan

sistem yang diusulkan. Rancangan tersebut terdiri dari rancangan

basis data yaitu Activity Diagram, Usecase Diagram, Deskripsi

Usecase, Class Diagram, Tabel, Spesifikasi Basis Data, Rancangan

antar muka yang terdiri dari struktur tampilan, rancangan layar,

dan Sequence Diagram.

BAB V.    PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan laporan yang dijabarkan dan

memberikan saran-saran yang dapat  disampaikan penulis untuk

dikerjakan sebagai masukan untuk perbaikan selama pelaksanaan

KKP.


