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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 1.1

Seiring perkembangan zaman Teknologi di era 4.0 sehingga teknologi 

perpustakaan merupakan salah satu  pendukung dan penunjang kegiatan belajar 

mengajar bagi para sebagian pelajar. Keberadaan perpustakaan juga sangat 

membantu untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan serta wawasan. 

Dengan meningkatnya perpustakaan secara maksimal maka diharapkan akan 

memberikan pengetahuan yang maksimal. Salah satu langkah yang diterapkan 

dari perpustakaan itu ialah cepat dan akurat. Pengetahuan dapat diperoleh dari 

membaca buku salah satu yang tersedia di kota Pangkalpinang adalah 

perpusatakaan kota yang dimana banyak buku pengetahuan sehingga dapat 

menambah wawasan bagi pembaca dan pengunjung perpustakaan. 

Sarana perpustakaan dibangun untuk menyimpan koleksi buku-buku atau 

sumber bacaan. Perpustakaan harus dikelola dengan baik agar dapat memberi 

pelayanan yang baik kepada anggota ataupun pengunjung perpustakaan, 

pelayanan yang baik dapat dilihat dari kemudahan anggota dan pengawai 

mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. 

Saat ini perpustakaan kota Pangkalpinang merupakan sebuah perpustakaan 

yang dimana pendataan dan peminjaman buku yang cukup banyak membuat para 

petugas perpustakaan kesulitan dalam mendata buku dan peminjaman buku yang 

dipinjam oleh para peserta perpustakaan masih mengunakan alat bantu dengan 

komputer  dan program biasa, hal tersebut membuat proses pendataan menjadi 

lambat, begitu pula dengan proses peminjaman buku oleh pengunjung 

perpustakaan harus mencatat secara konvensional. Dalam hal tersebut dengan 

dibuatnya sistem yang akan dibangun maka penulis berharap akan mempermudah 

petugas perpustakaan. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis mengambil pembangunan 

sistem untuk dijadikan bahan penulisan laporan kerja praktek dengan judul 

“Sistem Informasi Perpustakaan Kota Pangkalpinang Berbasis Website”. 
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 Rumusan Masalah 1.2

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan rumusan dalam penelitian 

yaitu: 

1. Bagaimana membuat dan merancang sistem informasi perpustakaan kota 

Pangkalpinang berbasis web. 

2. Bagaimana perancangan database dalam sistem informasi perpustakaan kota 

Pangkalpinang berbasis web. 

3. Seberapa besar pengaruh terhadap para petugas dan pengunjung 

perpustakaan. 

 

 Batasan masalah 1.3

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Membuat sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku yang dapat 

memudahkan admin/staff untuk menginputnya.  

2. Membuat sistem informasi yang dapat mempermudah petugas perpustakaan 

dalam melakukan pencarian buku dan melihat buku yang dipinjam oleh 

pengunjung. 

3. Membuat sistem pendaftaran anggota dan penginputan buku pada 

staff/admin. 

 

 Tujuan Penelitian 1.4

Adapun maksud dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat membantu 

Perpustakaan kota Pangkalpinang untuk memperbaiki sistem yang ada, dengan 

harapan dalam penyajian informasi data pengunjung. Perpustakaan dapat 

mempermudah dengan menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi tujuan 

peneltian ini yaitu: 

1. Merancang sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku yang 

sedang berjalan pada perpustakaan kota pangkalpinang. 

2. Memberikan sistem komputerisasi pada sistem informasi peminjaman dan 

pengembalian buku, pencarian buku dan pembuatan laporan. 

3. Dapat menyajikan informasi-informasi dengan lebih cepat dan tepat. 
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 Manfaat Penelitian 1.5

Dengan adanya sistem terkomputerisasi ini adapun manfaat penelitiannya 

yaitu: 

1. Bagi penulis 

a. Dapat memperluas wawasan sekaligus menambahkan wawasan 

pengetahuan tentang bagaimana merancang sistem informasi. 

b. Memberikan informasi mengenai perubahan data secara cepat,tepat dan 

akurat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. 

2. Bagi Perpustakaan kota Pangkalpinang 

a. Dapat mempermudah dan mempercepat kerja dan kinerja staff 

perpustakaan kota Pangkalpinang dalam mengecek peminjaman dan 

pengembalian buku. 

b. Mempercepat dalam pendataa kartu  anggota perpustakaan. 

c. Mempercepat dalam pencarian buku dan kode-kode tertentu. 

3. Bagi Pembaca 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan, pembanding acuan dalam 

menghadapi permasalahan atau kasus untuk penelitian yang sama. 

 

 Sistematika Penulisan 1.6

Dalam sistematika ini penulis memberikan gambaran singkat mengenai 

gambaran singkat mengenai penyusunan laporan Kuliah Praktek (KP), sehingga 

dapat dilihat adanya hubungan tiap-tiap bab. 

Secara sistematis, pembahasan dalam Laporan  kuliah praktek ini terdapat 

lima bab yang garis besarnya akan dijabarkan sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis menjelaskan teori mengenai konsep sistem, 

analisan dan perancangan, serta teori-teori pendukung lainnya yang 

berkaitan dengan sistem yang akan dibahas 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang Organisasi tugas dan wewenang dari bagian 

organisasi. 

BAB IV PEMBAHASAN  

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian yang 

berisikan tentang gambaran umum objek tentang peneltian, struktur 

organisasi, tugas dan wewenang, analisa masukan keluaran, rancangan 

ERD, dan hal lainnya yang berkaitan dalam ruang lingkup 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran pada penulisan 

laporan, kesimpulan yang diperoleh dari tahap-tahap analisa dan 

perancangan, serta saran yang berisi pandangan dan usul-usul yang 

dapat dilakukan pada masa mendatang. 


