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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam dunia pendidikan, kebutuhan akan teknologi informasi sekarang ini

merupakan suatu kebutuhan yang sangat vital. Sebab pendidikan kini

dikendalikan dan tidak terlepas dari teknologi informasi. Bahkan hampir semua

bidang sekarang ini mulai menerapkan teknologi informasi dalam

pengembangannya dikarenakan oleh kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh

teknologi tersebut yaitu dalam pengolahan data dan penghematan waktu yang

efektif dan efisien yang digunakan untuk memprosesnya, dibandingkan dengan

menggunakan cara lama yaitu secara manual.

Dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi, maka diperlukannya suatu

sistem yang baik dan cepat. Pemakaian komputer sebagai alat pengolah data

dapat dikatakan yang terbaik untuk saat ini, karena dapat meningkatkan

kecepatan pekerjaan sehingga dicapai efisiensi tenaga dan waktu dalam

pengolahan data. Adapun sistem informasi yang menangani masalah dalam

perpustakaan salah satunya adalah PUSAKA, PUSAKA BUKAN SOFTWARE BIASA.

PUSAKA adalah salah satu software perpustakan praktis yang telah teruji

keandalannya serta telah digunakan oleh berbagai instansi terkemuka di

Indonesia. Pusaka dirancang khusus untuk membantu perpustakaan dalam

menjawab tantangan yang mereka hadapi dalam upayah dengan kelebihan-

kelebihan yang dimilikinya. PUSAKA mampu memenuhi kebutuhan perpustakaan

dalam upayah peningkatan pelayanan dan menjalani fungsinya..

Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan kendala pada suatu sistem yang

dijalankan secara manual, diantaranya adalah banyaknya jumlah data yang harus

diolah, kerumitan dalam pemrograman suatu data, terbatasnya waktu yang

digunakan dalam mengolah data, dan data yang beraneka ragam.

Begitu pula dalam sebuah pendidikan yang menggunakan sistem

perpustakaan yang masih dikerjakan dengan cara manual, akan terbentur pada
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kendala seperti yang tersebut diatas, sehingga akan mengurangi kinerja

suatu instansi. Peranan komputer disini akan sangat menunjang sekali dalam

menjaga dan memberikan dukungan pada sistem agar menjadi lebih baik, seperti:

a. Dapat menghasilkan informasi yang lebih baik.

b. Memperbaiki atau mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada sistem

yang dikerjakan secara manual.

c. Efisiensi dalam segi waktu dan tenaga.

d. Menjaga keakuratan data.

Oleh karenya penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk

menyusun KKP dengan judul Rancangan Sistem Informasi Perpustakaan pada

SMA Setia Budi Sungailiat.

Hal tersebut yang mendasari penulis untuk memilih judul tersebut dan

sebagai usaha untuk dapat memberikan solusi atau jalan keluar atas kerumitan

masalah yang ada didalam Sistem Perpustakaan.

2. Masalah

Karena sistem Perpustakaan pada SMA Setia Budi Sungailiat masih bersifat

manual dan ditemukan masalah-masalah, maka perlu dibenahi sistem

Perpustakaan yang meliputi proses pembuatan kartu anggota, peminjaman

buku, pengembalian buku dan proses laporan perpustakaan. Dalam hal ini

pengolahan data yang dilakukan sangat banyak dan dapat menyebabkan

kurangnya ketelitian dalam melaksanakan proses tersebut, proses pelaporan

yang menyangkut seluruh kegiatan perpustakaan dibuat dalam waktu yang lama

dan pembacaan datanya masih rumit, sehingga mempengaruhi proses

pengambilan keputusan.
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3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan KKP ini diharapkan dapat membantu Perpustakaan

SMA Setia Budi Sungailiat dalam memperbaiki sistem yang ada dengan harapan

pengolahan data dan penyajian informasi pada perpustakaan SMA Setia Budi

yang selama ini dilakukan secara manual dapat dipermudah dengan sistem

komputerisasi ini, maka diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan

sebagai berikut :

a. Mempercepat dalam penyajian data yang akurat.

b. Mempermudah dalam proses pembuatan kartu anggota, peminjaman

buku,pengembalian buku dan pembuatan laporan perpustakaan yang

efisien dan tepat waktu dengan dukungan informasi yang menandai.

c. Menjadi lebih tertib dalam arti data menjadi konsisten dan akurat serta

pelaksanaannya lebih mudah dan cepat.

Dengan terciptanya kondisi-kondisi tersebut diatas diharapkan kualitas

pelayanan yang diberikan akan semakin baik.

4. Batasan Permasalahan

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari

pokok pembahasan maka batasan masalah hanya akan membahas pada

masalah yang hanya berkaitan pada sistem perpustakaan. Ruang lingkup dalam

penulisan Perancangan sistem ini hanya pada beberapa proses yang

menyangkut pembuatan kartu anggota, peminjaman buku, pengembalian buku

dan pembuatan Laporan perpustakaan.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang

membicarakan, mempersoalkan tentang cara-cara melaksanakan penelitian yaitu

meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisa sampai

menyusun laporannya berdasarkan fakta atau gejala ilmiah.
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Data-data dalam Kuliah Kerja praktek (KKP) ini merupakan hasil dari

penelitian yang dilakukan oleh penulis, dengan menggunakan metode penelitian

sebagai penelitian  sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan secara langsung ke Perpustakaan SMA Setia

Budi dengan mengadakan :

1) Pengamatan (Observasi)

Pengamatan ini dilakukan dengan mengamati langsung prosedur kerja

yang dilakukan bagian perpustakaan, sehingga dapat diperoleh

gambaran mengenai pelaksanaan prosedur sistem, serta untuk

mengetahui sejauh mana irformasi yang dibutuhkan.

2) Wawancara (Interview)

Wawancara ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data-data

informasi dalam bentuk tanya jawab kepada orang yang terlibat secara

langsung ke dalam sistem perpustakaan .

b. Metode Kepustakaan

Metode  ini dilakukan dengan mempelajari berbagi pustaka yang menyangkut

sistem informasi khususnya tentang perpustakaan terutama dibangku kuliah

serta bahan-bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah

yang akan dibahas.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini

berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian

berikut ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut :
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BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, masalah, tujuan

penulisan, batasan permasalahan, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II : ORGANISASI

Bab ini berisi tentang sejarah instansi, struktur organisasi,

unit kegiatan instansi

BAB III : INFRASTRUKTUR

Bab ini berisi tentang spesifikasi hardware dan spesifikasi

software.

BAB IV : STUDI KASUS

Bab ini menjelaskan tentang tugas spesifik berupa proses

bisnis, activity diagram, usecase diagram dan deskripsi

diagram, dan rancangan basis data yang berisi tentang ERD,

LRS, dan table.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab

sebelumnya dan juaga saran-saran dari penulis.


