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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan adalah informasi rasional yang telah selesai diproses dan 

tersusun dalam satu sistem. Yang berasal dari pengamatan, pemahaman studi, 

pembelajaran, penelitian dan pengalaman yang teruji kebenarannya. (Rusuli & Daud, 

2015)  Dalam meningkatkan pengetahuan yang telah diperoleh perlu suatu kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan seseorang, lingkungan dan fasilitas dalam upaya untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan minat belajar, dan nilai-nilai positif 

dengan memanfaatkan berbagai sumber  belajar,  salah satu bagian dari sumber 

belajar berbentuk fasilitas adalah Perpustakaan (Khatibah, 2015). 

Perpustakaan adalah tempat mengelola, menyimpan, menyajikan, 

menyebarluaskan,  dan melestarikan koleksi ilmu pengetahuan yang diatur secara 

sistematis (Undang-undang Republik Indonesia, 2007). Perpustakaan salah satu 

bagian sumber belajar yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah, perguruan tinggi dan 

instansi lainnya, karena melalui perpustakaan pengunjung akan dapat dengan mudah 

mencari dan mendapatkan informasi tentang ilmu pengetahuan (Peraturan Pemerintah 

et al., 2005) 

Koleksi buku yang tersimpan di dalam perpustakaan harus di atur secara 

sistematis, dan pelaksanaan sistem yang terstruktur, agar petugas dan pengunjung 

mudah dalam mencari dan meminjam buku. Namun, beberapa dari sistem 

perpustakaan di sekolah saat ini masih belum terlaksana dengan baik, pengelolahan  
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datanya belum teratur dan masih dilakukan secara manual,  sehingga pelaksanaan 

sistem perpustakaan saat ini,  masih jauh dari kata efektif.  

Perpustakaan di sekolah Qur’an Center Batam masih melakukan pengelolahan 

data secara manual, dan pencatatan sistem peminjaman yang masih belum terstruktur 

dengan baik. Jika pengunjung ingin menemukan buku yang ingin dilihat pengunjung 

terlebih dahulu mencari buku yang diinginkan di dalam perpustakaan, setelah itu 

pengunjung melakukan peminjaman dengan melapor ke petugas, dan petugas akan 

melakukan pencatatan secara tertulis di buku tanpa melakukan pengecekan bukti ke 

anggotaan. Karena sistemnya masih manual, sulit untuk mengatur file yang semakin 

hari semakin bertambah, baik itu mencari informasi mengenai buku yang ada, melihat 

atau memastikan data keanggotaan, memberi informasi kategori buku, posisi buku, 

mencatat data-data  pada saat melakukan peminjaman buku dan transaksi 

pengembalian buku.  

Oleh karena itu,  untuk dapat memberikan kemudahan dalam melakukan 

pengelolaan kegiatan di perpustakaan dan menghindari resiko penumpukan data yang 

berkaitan dengan hal-hal tentang perpustakaan. Maka, penulis akan membuat judul 

”Perancangan dan mengimplementasi sistem informasi perpustakaan berbasis web” . 

Dengan menerapkan sistem informasi berbasis web berharap dapat mengelola 

perpustakaan secara lebih efektif dan terkomputerisasi dengan baik, agar petugas dan 

para pengunjung perpustakaan dapat lebih mudah untuk mencari informasi terkait 

data anggota, daftar buku yang ingin dicari, peminjam buku dan pengembalian buku.  

Dwi Ninda Permata, Perancangan dan Implementasi Sistem informasi Perpustakaan 
di Sekolah Qur’an Center Batam Berbasis Web, 2018 
UIB Repository©2018 



 

    
 

1.2.  Rumusan masalah 

1. Bagaimana cara merancang dan membangun sistem informasi perpustakaan yang 

dapat melakukan perekapan data anggota, data petugas, data buku, dan data 

peminjaman buku ? 

2. Bagaimana cara sistem dapat menangani pencatatan peminjaman buku? 

3. Bagaimana sistem dapat melihat informasi data pengembalian buku?  

1.3.  Batasan masalah 

1. Sistem kerja aplikasi hanya digunakan di Perpustakaan Qur’an Center Batam. 

2. Membangun dan merancang sistem informasi perpusatkaan yang dapat  

mengelola data peminjaman buku dan data-data yang berhubungan dengan 

pengembalian buku. 

3. Membangun sistem informasi perpustakaan berbasis web. 

4. Sistem diimplementasikan untuk intranet. 

1.4. Tujuan 

1. Sebagai persyaratan untuk lulus di program sarjana (S-1) 

2. Membuktikan potensi mahasiswa untuk dapat berkontribusi dengan baik dalam 

dunia kerja. 

3. Membantu pihak perpustakaan di Qur’an Center Batam dalam menangani 

pengelolahan sistem perpustakaan. 

1.5. Luaran Proyek 

1. Sistem dapat melakukan perekapan data anggota, data buku, data peminjaman 

buku 
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2. Sistem dapat menangani pencatatan peminjaman buku yang berbasis web 

3. Memberikan petugas perpustakaan informasi status pengembalian buku dan 

denda berdasarkan tanggal jatuh tempo. 

1.6.  Manfaat Proyek 

Adapun manfaat yang ada dari kerja praktek ini adalah : 

1. Bagi Instansi perusahaan 

Diharapkan pada perpustakaan di sekolahan qur’an Center Batam dapat 

mempermudah petugas perpustakaan dalam menangani data-data penting, dan 

memberikan kemudahan prosedur peminjaman yang ada di bagian perpustakaan 

2. Bagi Penulis 

a. Mendapat tambahan pengalaman dan pengetahuan untuk merealisasikan ilmu 

yang di dapat di dunia perkuliahan ke dalam dunia kerja. 

b. Membantu membuatkan solusi dengan teknologi informasi untuk menangani 

permasalahan sistem perpustakaan yang tidak efektif. 

1.7. Sistem pembahasan 

Sistematika penulisan laporan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  Pendahuluan  

Berisi Latar Belakang, Batasan Masalah, Tujuan Proyek, Luaran Proyek, 

Manfaat Proyek, Sistematika Pembahasan. 
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BAB II Tinjauan Pustaka  

Berisi tentang Tinjaan pustaka, teori pengertian Perpustakaan, sistem 

informasi, Implementasi Sistem Informasi dan Penunjang pengoperasian 

sistem 

BAB III Gambaran Umum Perusahaan  

Berisi Latar Belakang Perusahaan, Sistem yang sedang berjalan, struktur 

organisasi perusahaan, Aktifitas Kegiatan 

BAB IV Metodologi  

Berisi Rancangan Penilitian, Teknik Pengumpulan Data, Proses Perancangan   

BAB V Analisis data dan Perancangan  

Berisi Analisis sistem, Use case, Sequence diagram, class diagram, 

perancangan sistem 

BAB VI Implementasi 

Implementasi Antarmuka dan Pengujian 

BAB VII Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan Saran 
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