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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Perpustakaan  merupakan  tempat  atau sarana untuk membaca bagi 

para siswa  dan memberikan informasi kepada guru dan pegawai sekolah dalam 

melakukan aktivitas pengajaran. Kegiatan utama dalam perpustakaan Gudang 

Ilmu Sekolah Dasar Negeri 20 Sungaiselan adalah melayani peminjaman dan 

pengembalian  buku bagi para anggota, namun dalam sistem yang lama sudah 

tidak mampu berjalan dengan baik, mulai dari pendataan anggota baru 

peminjaman dan pengembalian, sampai dengan pembuat laporan, keadaan 

tersebut sering menimbulkan kesalahan-kesalahan terutama pada saat transaksi 

peminjaman dan pengembalian. Untuk mengatasi hal tersebut disini kami 

mencoba mengajukan suatu sistem informatika peminjaman dan pengembalian 

buku yang terkomputerisasi untuk mempermudah pekerjaan  pada 

Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 20 Sungaiselan.     

Dengan adanya Sistem yang  baru dan sudah terkomputerisasi, 

diharapkan  nantinya dapat  memudahkan  Pustakawan dalam berkerja seperti 

mencari data buku  di perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 20 Sungaiselan, dan 

sebagai  dorongan bagi kami untuk melakukan pembuatan sistem informasi 

perpustakaan di Sekolah Dasar Negeri 20 Sungaiselan.   

2. Masalah 

Masalah yang saat ini sering timbul dalam  pada Perpustakaan Gudang 

ilmu  Sekolah Dasar Negeri 20 Sungaiselan adalah sebagai berikut : 

a. Belum Adanya kerangkapan dalam pencatatan pada peminjaman. 

b. Jumlah buku yang tidak terkontrol. 

c. Pengembalian buku yang telat dan bermasalah. 

d. Pembuatan laporan dan pengarsipaan yang belum lengkap.  

e. Sistem yang lama tidak  dapat diandalkan lagi.  
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f. Pengalihan  sistem  lama ke sistem yang baru 

 

3. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan masalah yang dihadapi saat ini, kami ingin mencari solusi 

dengan membuat sistem informasi perpustakaan  pada Sekolah Dasar Negeri 20 

Sungaiselan yang terkomputersasi, supaya sistem yang direncanakan dapat 

dilaksanakan dengan cepat  dan tepat waktu. Dengan sistem yang akan ada 

diharapkan dapat memudahkan dalam mengendalikan data masukan dan 

keluaran sehingga informasi yang dibutuhkan jadi lebih cepat dan akurat dalam 

melakukan pekerjaan. 

Adapun tujuan yang hendak  di capai  adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan  kualitas pelayanan  informasi di perpustakaan. 

b. Menjadikan bahan pertimbangan  di dalam pengembalian  keputusan  jika  

mendapat  masalah  dalam sistem informasi perpustakaan. 

c. Memberikan masukan pada perpustakaan  untuk mengetahui  tentang 

sistem informasi  perpustakaan yang sedang berjalan. 

 

4. Batasan Masalah 

 Dalam hal ini kami memusatkan pada pokok permasalahan yang di hadapi 

agar  tidak terjadi penyimpangan  dari materi yang  ada dan  penulis  membatasi 

masalah sekaligus mempersempit  ruang lingkup ,  adapun pembahasan yang 

kami batasi pada sistem peminjaman dan pengembalian buku  meliputi : 

a. Pendaftaran Anggota 

b. Peminjaman Buku 

c. Pengembalian Buku 

d. Pembuatan Laporan, antara lain : 

1) Pembuatan Laporan Peminjaman dan Pengembalian. 
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5. Metode Penelitian 

Sumber-sumber pelengkap untuk mendukung keakuratan informasi  yang 

terkandung  di dalamnya, data-datanya  di ambil dengan menggunakan  

beberapa metode  pengumpulan data, sebagai berikut : 

a.  Metode Observasi 

Suatu  metode  pengumpulan  data dengan  cara melakukan  pengamatan  

secara langsung  terhadap objek  yang  akan di teliti  serta pendataan  

secara cermat  dan sistematis. 

b. Metode Wawancara (Interview) 

Suatu metode pengumpulan data  dengan cara berkomunikasi  langsung 

dengan responden yang kami amati. 

c.  Metode keputusan  

Mempelajari  literature  yang berhubungan  dengan permasalahan  yang 

kami bahas selama kami riset. 

d.  Metode kearsipan 

Yaitu metode  penelitian  yang di lakukan  dengan menggunakan  arsip 

yang di peroleh  penulis dalam bentuk dokumen yang ada di perpustakaan 

Sekolah Dasar Negeri 20 Sungaiselan. 
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6. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan ruang lingkup pembahasaan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini 

agar mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat mengenai sistem informasi 

Perpustakaan Gudang Ilmu SDN 20 Sungaiselan ,  maka penulis menyusun 

laporan KKP dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :   

  BAB I : Pendahuluan 

Bab ini menguraikan beberapa hal penting yaitu latar belakang 

masalah, tujuan penelitian (KKP), batasan maslah ,  metode 

penelitian dalam mengumpulkan data, sistematika penulisan. 

 BAB II :  Struktur Organisasi 

Bab ini menguraikan serta menjelaskan sejarah dari instansi, serta 

menjabarkan struktur organisasi dan menjelaskan tugas serta 

tanggung jawab dari masing – masing bagian pada struktur tersebut. 

 BAB III : Infrastruktur 

Bab ini menguraikan tentang alasan pengunaan computer,mengenai 

sistem database dan komunikasi data, berserta perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software) yang digunakan pada 

instansi ataupun perusahaan tersebut. 

 BAB IV : Study Kasus  

Bab ini menguraikan tentang  proses bisnis dan rancangan layar yang 

di usulkan, Selain itu bab ini juga menjelaskan penyelesaian masalah 

melalui rancangan . Rancangan tersebut terdiri dari basis data  yaitu 

Activity Diagram, Class Diagram, Logical Record Structure 

(LRS),Tabel, Sequence Diagram, Spesifikasi Basis Data, Rancangan 

antar muka yang terdiri dari struktur tampilan dan rancangan layar. 
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 BAB V : Penutup  

Bab ini berupa uraian kesimpulan dan saran yang diberikan oleh 

penulis sebagai masukan dan perbaikan selama pelaksanaan KKP.  
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