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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Perpustakaan adalah salah satu fasilitas sekolah yang disediakan oleh 

pihak sekolah digunakan untuk mencari informasi. Pengetahuan tidak hanya 

diperoleh dari pengalaman secara nyata namun juga didapat dari berbagai 

informasi yang diterima. Informasi didapat melalui berbagai media salah satunya 

dengan membaca buku yang sudah disediakan di perpustakaan. Hal ini sesuai 

dengan fungsi perpustakaan, yaitu sebagai tempat penyimpanan, pengolahan, 

penyajian, menyebarluaskan, dan melestarikan pengetahuan. 

 Perpustakaan selaku jatungnya pendidikan setiap sekolah dikarenakan 

sekolah yang menginginkan pendidikan berkualitas mutlak senantiasa menumbuh 

kembangkan perpustakaan. Pada era globalisasi seperti saat ini di mana kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang dengan pesat serta 

pemanfaatannya dalam bidang pendidikan merupakan hal yang wajar. 

 Perpustakaan di SD Pembinaan Pangkalpinang merupakan perpustakaan 

Sekolah Dasar yang telah memiliki tenaga pengelola perpustakaan, memiliki 

jumlah koleksi buku sesuai standar perpustakaan sekolah dasar, dan memiliki 

jumlah perlengkapan yang memadai. Namun, sistem yang digunakan saat ini 

masih tergolong manual karena pencatatan peminjaman dan pengembalian buku 

dilakukan pada sebuah buku log peminjaman. Anggota perlu mencari buku yang 

akan dipinjamnya pada rak-rak buku yang ada di perpustakaan yang terkadang 

memerlukan waktu yang lama. Setelah buku yang mau dipinjam ketemu anggota 

mendatangi petugas perpustakaan untuk dicatat peminjaman bukunya. Setelah 

batas waktu yang ditentukan, anggota mengembalikan buku ke petugas 

perpustakaan. Petugas akan mencatat kembali transaksi pengembalian buku 

tersebut. Kegiatan pencatatan peminjaman maupun pengembalian buku yang 

dilakukan petugas seperti ini rentan terjadinya kesalahan. 

 Berdasarkan masalah yang ada, maka penulis merancang aplikasi 

peminjaman buku perpustakaan berbasis Android dengan menggunakan Bahasa 
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Java, serta menggunakan basisdata MySQL. Aplikasi ini dibuat untuk 

mempermudah anggota dalam melakukan pencarian buku kapan pun dan di mana 

pun. 

 Penulis dalam membuat laporan berpacu pada penelitian terdahulu 

sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait 

dengan penelitian yang penulis lakukan, di antaranya: penelitian R. 

Cahyaningtyas dan S. Iriyani
[1] 

pada tahun 2007yang berjudul “Manajemen 

Perpustakaan Sekolah Berbasis Sistem Informasi Penerapan Data Mining Untuk 

Mengolah Data Pada Perpustakaan SMA Negeri 2 Lubuk Pakam”, penelitian H. 

Y. Susetya, A
[2]

 pada tahun 2015 yang berjudul ”Perancangan Sistem Informasi 

Perpustakaan Pada SMP Negeri 3 Tulakan, Kecamatan Tulakan Kabupaten 

Pacitan”, penelitian M. H. Qamaruzzaman dan F. Haris
[3] 

pada tahun 2016 yang 

berjudul ”Aplikasi Mobile Perpustakaan berbasis Android”, penelitian U. M. 

Qibtiyah dan S. Rahayu
[4]

 pada tahun 2017 yang berjudul “Implementasi JSON 

Web Service pada Aplikasi Digital Library Politeknik Sukabumi”, penelitian H. 

Y. Susetya, A. Rachmat, dan K. A. Nugraha
[5] 

pada tahun 2017 yang berjudul 

“Implementasi Moment Invariant untuk Pengenalan Label Buku Perpustakaan 

Berbasis Android”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dapat dirumuskan 

“Bagaimana Merancang Aplikasi Perpustakaan SD Pembinaan Pangkalpinang 

Berbasis Android?”. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah bagaimana merancang 

aplikasi perpustakaan SD pembinaan pangkalpinang berbasis Android. 

Sedangkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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a. Mempermudah anggota perpustakaan, yakni siswa, guru, dan karyawan 

dalam melakukan transaksi pencarian dan peminjaman buku perpustakaan SD 

Pembinanaan Pangkalpinang. 

b. Proses pencarian dan peminjaman buku oleh anggota perpustakaan dapat 

berjalan lebih cepat dikarenakan tidak memakan banyak waktu.  

c. Meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi ketika petugas mencatat 

transaksi peminjaman dan pengembalian buku oleh anggota. 

d. Kemungkinan kehilangan atau kerusakan dokumen data buku, data anggota, 

data peminjaman, dan data pengembalian buku dapat dikurangi. 

 

1.4. Batasan Masalah 

 Menuju penelitian yang terstruktur dan terfokus dengan baik, maka perlu 

disusun ruang lingkup permasalahan atau pembatasan masalah sebagai berikut : 

a. Penelitian dilakukan hanya pada perancangan aplikasi, tidak sampai pada 

tahap implementasi pelayanan. 

b. Total pengembalian buku harus sama dengan peminjaman awal. 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

Adapun metodologi penelitian yang dilakukan dalam penulisan laporan ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Model Waterfall 

Metode air terjun atau yang biasa disebut metode Waterfall. Nama model 

ini sebenarnya adalah Linear Sequential Model yang pertama kali muncul 

sekitar tahun 1970, model ini adalah yang paling banyak dipakai didalam 

software engineering.Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan 

terurut pada pengembangan perangkat lunak. 

b. Metode OOP 

OOP (Object Oriented programing) adalah suatu metode pemrograman 

yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah 

mempermudahkan program pengembangan program dengan cara mengikuti 

model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. 
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c. Alat Bantu Pemodelan Sistem 

Alat bantu dalam pemodelan sistem yang digunakan adalah UML (Unified 

Modeling Language) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau 

gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan 

pendokumentantasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat 

lunakberbasis OO (Object-Oriented). UML tidak hanya merupakan sebuah 

bahasa pemrograman visual saja, namun juga dapat secara langsung 

dihubungkan ke berbagai bahasa pemrograman, seperti JAVA, C++, Visual 

Basic, atau bahkan dihubungkan secara langsung kedalam sebuah basisdata 

object-oriented. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Agar penyajian laporan ini baik, terstruktur, serta mudah dipahami, maka 

penulisannya dibagi menjadi beberapa bab antara lain: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini meliputi : Latar belakang, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Manfaat dan Tujuan yang didapat dari 

pembuatan aplikasi ini, Metode Penelitian yang digunakan, serta 

Sistematika Penulisannya. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan tinjauan 

dari daftar pustaka menjelaskan tentang teori-teori yang 

mendukung dalam perencanaan dan pembuatan aplikasi, mulai dari 

perencanaan konsep-konsep, langkah-langkah dasar, dan teknik 

penyajian aplikasi. Pada bab ini juga membahas tentang 

tools/software (komponen) yang digunakan untuk pembuatan 

aplikasi dan keperluan penelitian serta memberikan penjelasan dari 

sumber landasan teori atau referensi yang digunakan. Dalam bab 

ini juga membahas metodologi, metodologi penelitian menjelaskan 



 

5 
 

mengenai model pengembangan perangkat lunak yang digunakan, 

metode penelitian, dan tools atau alat bantu dalam menganalisa dan 

merancang aplikasi. 

 

BAB III ORGANISASI 

Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah sekolah, struktur sekolah, 

profil sekolah, dan visi misi sekolah. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisi masalah sistem yang berjalan, 

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem, usulan, analisis 

sistem, perancangan sistem, algoritma, model, metode, tools 

pengembangan perangkat lunak dan juga membahas hasil dari 

aplikasi yang dibuat. Dalam bab ini juga berisi tentang penjelasan 

semua gambar. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang 

menjelaskan kembali masalah penelitian, menjawab pertanyaan, 

menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, menyimpulkan 

bukti-bukti yang ada, yang di dapat dari hasil analisis dan 

perancangan aplikasi pada Perpustakaan SD Pembinaan Berbasis 

Android. 

 


