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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Selain sebagai tempat untuk mencari ilmu, perpustakaan sekolah merupakan 

salah satu sarana penunjang pendidikan yang memiliki fungsi yang sangat 

penting, yaitu sebagai tempat untuk mendidik serta melatih siswa dengan tujuan 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dalam instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan, 

perpustakaan sekolah merupakan modal dasar untuk membangun sumber daya 

manusia yang handal sejak dini. Peningkatan mutu pendidikan ditandai oleh 

kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan baik kebutuhan yang nyata 

maupun yang tersirat, masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, mutu 

pendidikan harus dilihat dari seluruh produknya, termasuk di dalamnya 

menyangkut tingkat kemampuan lulusannya. 

Pada Perpustakaan SMK Sore Pangkalpinang proses sistem informasi 

perpustakaannya masih dikerjakan secara manual, sehingga penulis perlu 

mengambil judul Rancangan Sistem Informasi Perpustakaan Pada Perpustakaan 

SMK Sore Pangkalpinang dengan Metodologi Berorientasi Objek. 

 

2. Masalah 

Pada Perpustakaan SMK Sore Pangkalpinang dalam proses pendataan dan 

peminjaman buku masih menggunakan sistem yang belum terkomputerisasi 

mulai dari pencatatan data buku, pencatatan data anggota, pencatatan transaksi 

peminjaman dan pengembalian, serta pembuatan laporan. Sehingga proses 

sistem tersebut menjadi tidak efisien, lambat dalam penyajian data, dan kurang 

akuratnya data. 
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Hal di atas membuat penulis merasa perlu menerapkan sistem informasi 

perpustakaan yang terkomputerisasi, sebagai alat bantu untuk menghasilkan 

kegiatan kerja yang lebih efisien, sehingga informasi yang di dihasilkan lebih 

cepat, akurat, dan tepat waktu. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan pembuatan laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini adalah 

merancang sistem informasi perpustakaan yang terkomputerisasi pada SMK Sore 

Pangkalpinang, sehingga diharapkan : 

a. Proses manipulasi data akan lebih mudah, cepat dan akurat. 

b. Pembuatan laporan dapat disajikan dengan cepat dan tepat waktu. 

 

4. Batasan Permasalahan 

Untuk melakukan pembahasan tentang tujuan penulisan maka diperlukan 

adanya pembatasan suatu masalah. Penulis membatasi masalah yang dibahas 

mulai dari proses pendataan buku ,pendataan anggota, peminjaman buku, 

pengembalian, dan pembuatan laporan peminjaman buku. 

 

5. Metode Penelitian 

Dalam proses penyusunan penulisan ini diperlukan adanya data dan 

informasi yang digunakan sebagai sumber penulisan. Metode pencarian data 

yang digunakan dalam pembuatan laporan kuliah kerja praktek (KKP) ini adalah: 

a. Studi Laporan 

1) Observasi 

Dalam hal ini penulis secara langsung melihat atau mengadakan 

pengamatan ke bagian-bagian yang ada hubungannya dengan sistem 

informasi perpustakaan. 

2) Wawancara 

Pada kegiatan ini diajukan pertanyaan lisan serta tulisan dalam usaha 

untuk melengkapi data-data yang akan diperoleh serta untuk mengetahui 
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masalah yang terkait dalam proses sistem informasi Perpustakaan SMK 

Sore Pangkalpinang. 

 

b. Studi Pustaka 

Selain kegiatan observasi dan wawancara dalam pengumpulan data, 

Penulis juga mencari data dan informasi dari perpustakaan dengan 

mempelajari buku-buku, atau diktat-diktat yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan Kuliah Kerja Praktek ini. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Agar penulis dapat menjelaskan isi laporan Kuliah Kerja Praktek ini secara 

terurai dengan baik dan akurat, maka penulisan perlu disusun secara terstrukur 

dan sistematik, oleh karena itu Penulis membaginya ke dalam lima bab yang 

masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Bab-bab tersebut adalah : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan latar belakang penulisan, batasan masalah, 

tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  ORGANISASI 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah singkat 

Perpustakaan SMK Sore Pangkalpinang, struktur organisasi beserta 

tugas dan wewenang masing-masing bagian, serta penjelasan 

mengenai masing-masing unit kegiatan yang ada. 

 

BAB III INFRASTRUKTUR 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai konfigurasi 

software dan hardware yang digunakan untuk mengolah data dan 

membuat laporan-laporan yang ada di Perpustakaan SMK Sore 

Pangkalpinang. 



4 
 

BAB IV  STUDI KASUS 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang masalah-masalah yang sering 

dihadapi pada organisasi. Misalnya pada saat pendataan anggota, 

pengolahan data, sampai penyajian informasi. 

 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang menguraikan 

kesimpulan dari keseluruhan bab serta saran-saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan SMK Sore 

Pangkalpinang khususnya pada Sistem Informasi Perpustakaan. 


