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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era sistem informasi saat ini, digital adalah sebuah teknologi untuk 

mempermudah gerak ruang manusia dalam bekerja. Seiring melajunya zaman 

yang diikuti oleh berkembangnya, teknologi komputer dibuat menjadi lebih 

praktis. Kehadiran mobile technology memang suatu hal yang baru untuk 

masyarakat luas terutama untuk siswa dan mahasiswa yang dapat juga 

memudahkan belajar dan mempersingkat waktu. Dengan perpustakaan online 

dapat dijadikan cara belajar di perpustakaan secara berbeda apalagi menggunakan 

teknologi mobile [1]. 

Perpustakaan merupakan salah satu sarana penunjang yang membantu 

dalam penyediaan sumber informasi dalam proses pendidikan, karena 

perpustakaan memberikan fasilitas peminjaman buku tanpa dibebani biaya 

apapun. Untuk memperlancar proses layanan pencarian dan peminjaman tersebut, 

dibutuhkan sebuah sistem yang memudahkan para anggota perpustakaan dalam 

mengakses layanan perpustakaan khususnya proses peminjaman buku secara 

online [2]. 

Peminjaman buku di perpustakaan biasanya diberikan jangka waktu yang 

sudah ditetapkan. Akan tetapi karena padatnya kegiatan internal maupun eksternal 

kampus yang diikuti mahasiswa terkadang membuat mereka lupa untuk 

mengembalikan buku ke perpustakaan, sehingga mengakibatkan banyak buku 

yang tertahan pada mahasiswa. Kondisi tersebut menyebabkan kerugian bagi 

pihak mahasiswa, karena tidak dapat meminjam buku yang belum dikembalikan. 

Di sisi lain juga menyebabkan kerugian bagi pihak kampus, karena buku yang 

seharusnya dapat membantu dalam proses pembelajaran tidak dapat digunakan 

[3]. 

Sistem administrasi manajemen perpustakaan yang lebih terstruktur 

diperlukan untuk mempercepat pencarian data yang ada dan membuat laporan. 

Perancangan sistem aplikasi manajemen perpustakaan berbasis platform Android 
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dirancang menggunakan metode prototyping berbasis web yang melibatkan 

bahasa pemrograman PHP (PHP Hypertext Preprocessor). Sedangkan database 

yang digunakan adalah MYSQL [4]. 

Adanya aplikasi perpustakaan berbasis android, memberikan media baru 

dalam menyediakan layanan informasi koleksi buku dan peminjaman buku secara 

online. Selain itu juga dilengkapi dengan daftar peminjaman koleksi buku, riwayat 

peminjaman koleksi buku, usulan penambahan koleksi buku dan adanya 

notification saat buku telah dikembalikan. Pada perancangan sistem perpustakaan 

ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode wawancara, observasi 

dan studi pustaka. Untuk metode perancangan sistem menggunakan Flowchart, 

UML (Unified Modeling Language) . Sedangkan untuk metode pengembangan 

sistem menggunakan metode Waterfall [5]. 

Perpustakaan ISB Atma Luhur Pangkalpinang sebagai tempat kegiatan 

belajar mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa/i diluar kelas. Biasanya 

mahasiswa/i melakukan aktivitas seperti peminjaman atau pengembalian buku, 

tempat mengerjakan tugas atau kerja kelompok dan penelitian. 

Pada perpustakaan ISB Atma Luhur Pangkalpinang belum memiliki sistem 

peminjaman dan pengembalian buku berbasis android sehingga proses 

peminjaman dan pengembalian buku belum bisa dilakukan secara online karena 

proses peminjaman dan pengembalian pada perpustakan ISB Atma Luhur 

Pangkalpinang masih menggunakan dekstop untuk penginputan data. Sehingga 

hal tersebut mengharuskan mahasiswa/i datang langsung ke perpustakaan, hal ini 

tentunya dapat menghambat mahasiswa/i dan kinerja perpustakaan. Dan apabila 

mahasiswa/i terlambat dalam pengembalian buku akan dikenakan denda sesuai 

dengan peraturan dari perpustakaan. 

Dari uraian permasalahan di atas, maka dibutuhkan suatu aplikasi pada 

perpustakaan ISB Atma Luhur Pangkalpinang yang mampu mempermudah 

mahasiswa/i dan karyawan dalam proses peminjaman dan pengembalian buku. 

Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “PERANCANGAN 

APLIKASI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU PADA 
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PERPUSTAKAAN ISB ATMA LUHUR”. Dengan menggunakan metode 

Object Oriented Programming. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis dapat menyimpulkan 

permasalahan yang terjadi, yaitu :  

1. Bagaimana merancang aplikasi mobile yang dapat mengirimkan 

pemberitahuan informasi peminjaman dan pengembalian buku untuk 

anggota perpustakaan? 

2. Bagaimana mengetahui informasi pengembalian buku tepat waktu atau 

perpanjangan buku agar tidak ada denda?  

  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.3.1 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini yaitu untuk 

mengembangkan sebuah aplikasi mobile yang dapat membantu mengatasi 

permasalahan keterlambatan pengembalian buku, dan mempersingkat proses 

perpanjangan sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan buku 

yang ada di perpustakaan serta memudahkan mahasiswa dan petugas 

perpustakaan. 

1.3.2 Manfaat  

1. Mempermudah mahasiswa/i perpustakaan ISB Atma Luhur 

Pangkalpinang dalam proses peminjaman dan pengembalian buku. 

2. Mengoptimalkan penggunaan buku yang ada di perpustakaan. 

3. Mengingatkan mahasiswa/i tentang masa peminjaman di 

perpustakaan. 

4. Memudahkan mahasiswa/i dalam memperpanjang masa peminjaman 

di perpustakaan. 

 

 

 



 

4 
 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Aplikasi yang akan dibangun berbasis mobile, sehingga ketika aplikasi 

tersebut dijalankan maka aplikasi akan menampilkan informasi 

peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan buku. 

2. Aplikasi yang dibangun tidak meliputi fitur chat. 

3. Studi kasus Perpustakaan ISB ATMA LUHUR. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Adapun metodologi penelitian yang digunakan penulis untuk melakukan 

pengumpulan data dalam penelitian Kuliah Praktik ini adalah : 

1.5.1 Metode Analisa Sistem 

OOP (Object Oriented Programming) adalah suatu metode pemrograman 

yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk 

mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang 

telah ada. Jadi setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Objek itu 

sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. 

Object Oriented Programming juga merupakan salah satu pendekatan 

pemrograman atau paradigma untuk pengembangan atau development suatu 

perangkat lunak komputer dimana dalam struktur perangkat lunak tersebut 

didasarkan kepada interaksi objek dalam penyelesaian suatu proses. 

1.5.2 Model Analisa Sistem 

Pada penelitian ini penulis menggunakan model prototype. Prototype adalah 

proses pembuatan model sederhana software yang mengijinkan pengguna 

memiliki gambaran dasar tentang program serta melakukan pengujian awal. 

Prototype memberikan fasilitas bagi pengembang dan pemakai untuk saling 

berinteraksi selama proses pembuatan, sehingga pengembang dapat dengan 

mudah memodelkan perangkat lunak yang akan di buat. Model ini 

merupakan   salah   satu model  pengembangan  perangat  lunak  yang 

banyak digunakan. 
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1.5.3 Tools Analisa Sistem 

UML (Unified Modelling Language) adalah suatu metode permodelan 

secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi 

objek. UML juga sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada 

visualisasi, perancangan dan juga pendokumentasian sistem aplikasi.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika laporan kuliah praktik ini bertujuan untuk mempermudah 

pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka secara garis besar penulis 

membuat sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

penjelasan tujuan dan manfaat dari penelitian ini, batasan masalah, 

metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Pada bab ini berisi tentang pembahasan teori-teori yang menjadi 

dasar dalam penulisan laporan.  

BAB III  ORGANISASI 

Pada Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai kondisi 

Perpustakaan ISB Atma Luhur Pangkalpinang, yang mencakup 

beberapa hal yaitu : profil dan sejarah, struktur organisasi, tugas 

dan wewenang tiap-tiap bagian organisasi, dan arsitektur teknologi 

informasi perpustakaan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Pada Bab ini berisi tentang analisa permasalahan yang ada, serta 

rancangan sistem dan rancangan basis data. 

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang ditarik dari 

proses selama penelitian ini berlangsung, serta memberikan saran 

untuk kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian ini untuk 

dikembangkan lebih lanjut. 


