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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Perpustakaan adalah suatu gedung atau ruang untuk menyimpan 

kumpulan buku-buku dan bahan bacaan lainnya yang diorganisasikan dan 

diadministrasikan untuk bacaan, konsultasi dan studi. 

Perkembangan perpustakaan tidak dapat dipisahkan di sejarah 

manusia karena perpustakaan merupakan produk manusia. Salah satu ciri 

perpustakaan sekarang adalah semakin profesionalnya pegawai atau 

pustakawan. Karena, saat ini pendidikan pustakawan profesional sudah 

marak digalakkan, sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang 

lebih maju, tenaga pustakawan akan lebih profesional lagi. Ke depan, 

kondisi fisik perpustakaan tentu akan semakin baik, misalnya, gedung 

semakin mewah, fasilitas semakin lengkap termasuk kelengkapan 

teknologinya, bahkan memungkinkan perpustakaan untuk mengumpulkan 

koleksinya dalam komputer atau digital library. 

Perpustakaan SMP Negeri 6 Pangkalpinang merupakan perpustakaan 

yang bergerak di bidang jasa peminjaman buku untuk setiap anggota 

perpustakaan, yang dapat diterima menjadi anggota perpustakaan SMP 

Negeri 6 Pangkalpinang adalah guru-guru, pegawai/tata usaha dan 

seluruh pelajar SMP Negeri 6 Pangkalpinang. Oleh karena itu diperlukan 

Sistem Informasi Perpustakaan yang dapat membantu jalannya proses 

peminjaman dan pengembalian buku yang ada pada Perpustakaan SMP 

Negeri 6 Pangkalpinang agar memperoleh hasil yang optimal. Untuk 

menunjang kemajuan Perpustakaan SMP Negeri 6 Pangkalpinang harus 

memiliki alat bantu yang dapat menunjang kegiatan dengan cepat. Dalam 

hal ini komputer sangatlah berpengaruh besar untuk memajukan 

Perpustakaan SMP Negeri 6 Pangkalpinang dan juga perlu didukung 

dengan Sumber Daya Manusia yang  dapat mengelolanya, sehingga 

dengan majunya perkembangan teknologi dan informasi kita telah dapat 

menyiapkan SDM yang berkualitas. 
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2. Masalah 

Perpustakaan SMP Negeri 6 Pangkalpinang merupakan salah satu 

Instansi Pemerintah yang bergerak dibidang jasa peminjaman buku untuk 

anggota perpustakaan. Pengelolahan suatu sistem yang sedang berada di 

Perpustakaan SMP Negeri 6 Pangkalpinang yang bersifat manual dalam 

pengolahan data dengan sifat manual  ini menimbulkan kemungkinan–

kemungkinan terjadinya kekurangan dan kelemahan pada sistem, 

terutama ketidakefektifan dan ketidakefisienan waktu. 

Sehingga dengan alasan diatas tersebut kami sebagai penulis ingin 

membuat sistem informasi yang ada didalam Perpustakaan SMP Negeri 6 

Pangkalpinang menjadi terkomputerisasi  yang bisa untuk melakukan 

proses bisnis yang ada di perpustakaan tersebut dan memudahkan untuk 

membuat laporan pertanggung jawaban bulanan. Selain alasan diatas ada 

juga kemungkinan masalah yang timbul dengan menggunakan sistem 

yang manual adalah sebagai berikut : 

a. Peminjaman dan pengembalian buku pada Perpustakaan SMP Negeri 

6 Pangkalpinang masih menggunakan sistem manual, sehingga dalam 

melayani proses kegiatan yang ada cukup memerlukan waktu dalam 

pencatatan data. 

b. Penyimpanan data anggota, data peminjaman dan data pengembalian 

buku kurang baik, sehingga data yang akan diperlukan kembali sulit 

untuk dicari. 

c. Sering terjadinya kesalahan dan tidak akuratnya data dalam membuat 

laporan pertanggung jawaban bulanan kepada Kepala Perpustakaan. 

d. Lamanya waktu yang diperlukan dalam melakukan pencarian dan 

pencatatan data–data mulai dari data anggota perpustakaan, data 

peminjaman dan data pengembalian buku sehingga dalam 

pembuatan laporan pertanggung jawaban bulanan sering mengalami 

keterlambatan. 

e. Kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan pada proses kegiatan 

yang terjadi karena data dicatat dalam pembukuan manual. Sehingga 

akan menimbulkan ketidak rangkumnya seluruh data perpustakaan.  
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f. Tidak teraturnya data buku yang tersedia atau yang telah dipinjam 

oleh anggota perpustakaan. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Dari permasalahan diatas maka diharapkan penulisan laporan ini 

dapat memperkenalkan tentang metoda-metoda penerimaan informasi 

dengan cepat dan mudah melalui sebuah komputer yang ada di dalam 

Perpustakaan SMP Negeri 6 Pangkalpinang.  

Dengan demikian lebih mengoptimalkan dalam proses pengelolaan 

data yang akan direalisasikan, serta pembuatan berbagai macam aplikasi 

laporan kegiatan peminjaman dan pengembalian buku untuk membantu 

Kepala Perpustakaan dalam memantau kegiatan yang sedang berjalan di 

Perpustakaan SMP Negeri 6 Pangkalpinang.  

 

4. Batasan Permasalahan 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang 

dari pokok pembahasan maka kami membatasi masalah sekaligus 

mempersempit ruang lingkup permasalahan hanya pada sistem informasi 

perpustakaan. Ruang lingkup dalam perancangan sistem ini hanya ada 

beberapa proses : 

a. Pencatatan data petugas perpustakaan. 

b. Pencatatan data anggota perpustakaan. 

c. Pencatatan data buku. 

d. Pencatatan data peminjaman dan pengembalian buku. 

e. Pembuatan laporan pertanggung jawaban bulanan. 

 

5. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan untuk penulisan 

Laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP), kami menggunakan beberapa 

metode untuk melakukan riset pada Perpustakaan SMPN 6 

Pangkalpinang. Data–data dalam laporan ini merupakan hasil dari 
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penelitian oleh tim penulis dengan menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

a. Observasi  

Teknik pengumpulan data ini dengan cara melakukan pengamatan 

langsung prosedur kerja yang dilaksanakan staff perpustakaan SMP 

Negeri 6 Pangkalpinang. 

b. Wawancara 

Teknik yang dilakukan dalam rangka mendapatkan data – data 

informasi mengenai kegiatan yang berlangsung di Perpustakaan SMP 

Negeri 6 Pangkalpinang langsung dari pihak yang bersangkutan. 

c. Kepustakaan 

Dalam penulisan ini juga mempelajari berbagai pustaka yang 

menyangkut sistem informasi khususnya tentang peminjaman dan 

pengembalian buku, serta mengumpulkan data-data yang ada 

hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan menggambarkan uraian singkat bab per bab dari 

keseluruhan bab agar penulisan laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) lebih 

terarah dan tersusun dengan baik. Uraian singkat yang di maksud, yaitu : 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang, masalah, tujuan 

penulisan, batasan permasalahan, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  :  ORGANISASI 

Bab ini berisikan sejarah singkat tentang instansi, struktur 

organisisasi instansi yang terdiri dari gambar struktur 

organisasi dan tugas dan wewenang dari masing-masing 

bagian. 

BAB III  :  INFRASTRUKTUR 
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Menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan spesifikasi 

perangkat keras dan perangkat lunak komputer atau 

sistem informasi yang relavan dengan tugas instansi. 

BAB IV  :  STUDY KASUS 

Membahas tentang proses bisnis, activity diagram, use 

case diagram dan deskripsi use case, ERD, Transformasi 

ERD ke LRS, tabel, spesifikasi basis data. 

BAB V  :  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang ditarik oleh 

penulis pada pembahasan yang telah di lakukan pada 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


