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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dari tahun ke tahun selalu mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Banyaknya fasilitas kemudahan-kemudahan yang 

ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi secara langsung berdampak 

kepada kegiatan organisasi. Dampak dari perkembangan teknologi  informasi yang 

terjadi memacu organisasi-organisasi untuk tetap exist serta dapat meningkatkan 

prestasi yang dijalankannya. Peran teknologi informasi menitikberatkan pada 

pengaturan sistem informasi, selain itu teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan 

organisasi dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat (Ismanto, 2010). 

Perpustakaan merupakan pusat informasi, kehadiran sebuah perpustakaan 

mempunyai fungsi penting ditengah masyarakat sebagai sumber informasi. 

Keberadaan perpustakaan saat ini mampu mengubah paradigma lama orang–orang 

terhadap perpustakaan. Paradigma lama mengenai perpustakaan sebagai tempat 

penyimpanan buku saja.  Sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan  dan 

teknologi, perpustakaan saat ini bukan hanya sekedar tempat penyimpanan buku akan 

tetapi sebagai sumber informasi, tempat penelitian, pendidikan, bahkan sebagai sarana 

rekreasi. Dalam studi yang di lakukan oleh Nurtakyidah (2013, hlm. 34) mengenai 

inovasi-inovasi perpustakaan abad 21 yang menyatakan bahwa “.... perpustakaan kini 

mengarah  pelayanan non-tradisional seperti layanan pendidikan, budaya, komersil, 

rekreasi, dan lain-lain.”  Dari studi tersebut perpustakaan saat ini mengalami 
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perkembangan yang positif. Perpustakaan saat ini sudah mulai diperhatikan oleh 

pemerintah yakni dengan adanya Undang-undang mengenai perpustakaan. Di dalam 

Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan, pada pasal 1 disebutkan 

bahwa “Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, 

dan/atau karya rekam secara professional dengan system yang baku guna memenuhi 

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para 

pemustaka”. Selanjutnya Sulistyo-Basuki (1991, hlm. 3) menjelaskan Perpustakaan 

ialah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang 

digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan 

menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual.    

Perguruan Kristen Methodist Indonesia Immanuel (PKMI IMMANUEL) 

merupakan suatu organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan. PKMI Immanuel 

memiliki program kerja jangka panjang dalam bidang pendidikan. Untuk mencapai 

tujuan tersebut PKMI Immanuel memiliki beberapa pengembangan yang harus 

dilakukan seperti, pengembangan kualitas kepemimpinan, tata kelola keuangan, 

peraturan-peraturan yang terpadu dan standar, serta pemanfaatan IT (Information 

Technology) untuk mendukung pengembangan keunggulan dalam PKMI Immanuel 

ditingkat pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah 

pertama, pendidikan menengah atas. PKMI Immanuel memiliki cita-cita, yaitu ingin 

menjadi lembaga Pendidikan Kristen yang terbaik di Lampung. 

Dalam institusi pendidikan selalu membutuhkan sistem untuk mengumpulkan, 

mengelola, menyimpan, melihat kembali dan menyalurkan informasi. Komputer 
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merupakan salah satu sarana yang dapat membantu kegiatan tersebut. Hasilnya sistem 

informasi berdasarkan komputer akan mempunyai nilai lebih dari pada sistem yang 

diolah secara konvensional, seperti pada suatu instansi pendidikan yang memiliki 

jumlah data cukup banyak maka perlu penanganan khusus. Perpustakaan merupakan 

sarana penunjang yang wajib ada, karena keberadaan perpustakaan dapat membantu 

siswa/i dan guru dalam proses belajar atau mengajar sekolah. Buku merupakan jendela 

dunia bagi manusia, dengan membaca buku pelajar dapat mengetahui apa yang belum 

diketahui. Dengan meningkatnya fungsi perpustakaan secara maksimal maka 

diharapakan juga akan memberikan pendidikan yang maksimal bagi para murid.  

Saat ini masih banyak sekolah yang belum memanfaatkan sistem informasi untuk 

perpustakaan, padahal perpustakaan adalah tempat yang mempunyai fungsi untuk 

mendapatkan sebuah informasi. Perpustakaan sekolah didirikan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah, selama ini 

pengelolaan dan pelayanan yang diberikan perpustakaan masih bersifat manual yang 

memberikan dampak bagi pengelolaan dan pelayanan. Bisa dibayangkan apabila 

terdapat ribuan koleksi bahan pustaka, ratusan anggota dan jumlah peminjaman yang 

banyak maka akan memerlukan waktu lama dalam proses pengelolaan bahan pustaka 

dan pelayanan terhadap pengunjung perpustakaan Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut maka usaha yang dilakukan adalah membuat perancangan aplikasi 

perpustakaan yang dikhususkan bagi PKMI Immanuel.  

Dimana PKMI Immanuel menyediakan akses komputer agar user dapat 

mengakses kapan pun ketika pelajar atau guru yang sedang berada di lingkungan 

sekolah tepatnya di PKMI Immanuel, dengan memanfaatkan aplikasi perpustakaan 
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dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat. PKMI Immanuel dalam pelayanan 

peminjaman dan pengembalian masih menggunakan sistem pencatatan pada buku 

peminjaman. Disamping itu ketika ada penambahan buku baru penjaga perpustakaan 

tidak mencatat data buku, hanya memberikan id pada buku dan langsung menyimpanya 

di rak yang sesuai dalam kategori buku, sehingga belum adanya pendataan buku secara 

teratur disini. 

Bedasarkan interview dan observasi yang dilakukan, penelitian di PKMI 

Immanuel seperti anggota perpustakaan kesulitan dalam proses pencarian buku yang 

akan dipinjam karena anggota perpustakaan harus mencari langsung buku yang akan 

dipinjam pada rak-rak buku. Dalam perpustakaan PKMI Immanuel hanya memiliki 2 

petugas perpustakaan. Petugas itu bertugas mebuat pendaftaran anggota baru 

perpustakaan,menegecek ketersediaan buku yang ada, memeriksa buku masuk dan 

buku keluar dan jika keterlambatan dalam pengembalian maka akan adanya denda. 

Peneliti menemukan permasalah-permasalahan yang ada, yaitu belum adanya sistem 

terkomputerisasi khususnya di PKMI Immanuel, Dalam pembuatan laporan petugas 

perpustakaan masih memiliki kendala karena harus memakan waktu yang lama dalam 

mendata dan menyajikan laporan dimana pertugas harus menulis ulang laporan dengan 

mencatat data peminjaman yang ada untuk diberikan ke kepala sekolah. Hal ini 

menyebabkan bentuk laporan yang dihasilkan kurang akurat dan tidak adanya efesiensi 

waktu dalam pembuatan laporan kegiatan di perpustakaan tersebut. 

 Dengan adanya perubahan sistem pelayanan informasi secara manual menjadi 

sistem informasi berbasis web ini diharapkan segala aktivitas sistem tersebut 

memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk melakukan kegiatan melayani 
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pengguna dan memenuhi tuntutan pengguna akan perubahan layanan diperpustakaan. 

PKMI Immanuel menggunakan buku untuk menyimpan data-data ketersediaan buku 

yang masuk dan keluar. Hal yang menjadi kendala adalah ketika semua informasi 

tersebut dibutuhkan, maka harus membuka semua data buku yang ada. Sehingga cukup 

memakan waktu yang banyak untuk mengelolah data tersebut. Hal ini sangat tidak 

efisien, karena tidak dapat menghemat waktu bekerja para petugas perpustakaan. 

Berdasarkan permasalahan yang muncul maka perlu dibuat suatu sistem untuk 

mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melihat kembali dan menyalurkan informasi. 

Perancangan aplikasi perpustakaan yang dikhususkan bagi PKMI Immanuel maka 

peneliti mengajukan usulan proposal penelitian skripsi dengan judul “APLIKASI E-

LIBRARY BERBASIS MOBILE PADA PKMI IMMANUEL”. 

2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi Perpustakaan PKMI Immanuel 

agar sistem dapat berjalan dengan baik ? 

2. Bagaimana membuat sistem yang dapat mengolah data perpustakaan pada 

PKMI Immanuel ? 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengimplementasikan perancangan aplikasi perpustakaan berbasis 

Web di PKMI Immanuel. 
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2. Untuk mempermudah dalam mengelola proses pencarian dan penyimpan data 

pada perpustakaan PKMI Immanuel . 

4. Batasan Masalah 

Untuk memudahkan pekerjaan serta membatasi pekerjaan yang akan diselesaikan 

guna menghindari adanya kegiatan diluar tujuan yang akan dicapai diperlukan suatu 

batasan masalah. Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Sistem Informasi dapat diakses oleh penjaga perpustakaan yang sebagai admin 

dan pengunjung sebagai pengunjung perpustakaan PKMI Immanuel. 

2. Pengunjung hanya bisa melihat data buku dan juga hanya bisa melakukan 

aktivitas pencarian buku di mesin pencari yang tersedia pada sistem dan siswa 

mengisi form pendaftaran anggota. 

3. Peminjaman buku hanya bisa dilakukan oleh siswa PKMI Immanuel. 

4. Pengembalian buku selama seminggu, terhitung dari tanggal peminjaman 

5. Penghitungan denda keterlambatan Rp.1000/buku/hari. 

6. Peminjaman buku maksimal 5 buku setiap peminjaman. 

7. Bila masih ada peminjaman buku sebelumnya maka siswa tidak bisa meminjam 

buku. 

8. Pengujian mengunakan sample unit SMA. 

5. Manfaat dan Kontribusi Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis : 
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a. Meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan menganalisis 

suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem perancangan 

perpustakaan pada PKMI Immanuel. 

b. Menambah wawasan dalam pengumpulan data, menyimpan data, 

mencari data dengan efektif dan cepat pada sistem perpustakaan PKMI 

Immanuel. 

c. Sebagai sumber dan bahan masukan bagi penulis untuk menggali dan 

melakukan eksperimen tentang system pendidikan dalam proses 

pembelajaran. 

2. Bagi Perguruan Tinggi : 

a. Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi mahasiswa 

lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 

b. Menciptakan lulusan terbaik yang mampu untuk memecahkan masalah 

dalam penelitian dan lulusan yang mampu bersaing untuk siap masuk 

dunia kerja. 

3. Bagi Yayasan PKMI Immanuel : 

a. Memberikan kemudahan pihak Perpustakaan  untuk menyimpan, 

mencari, mengumpulkan data informasi buku-buku yang ada pada 

PKMI Immanuel 

b. Memberi kemudahan terhadap terhadap siswa/I saat mencari buku, dan 

meminjam buku pada perpustakaan Sekolah. 

c. Mempermudah membuat laporan buku. 
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