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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perpustakaan merupakan faktor penting di dalam penunjang 

transformasi antara sumber ilmu ( buku ) dengan pencari ilmu, oleh karena itu 

perpustakaan pusat Universitas Negeri Sebelas Maret ( UNS ) memliki 

berbagai permasalahan mengingat banyaknya data yang memiliki tingkat 

rutinitas yang tinggi dan harus di olah oleh karyawannya 

Perjalanan otomasi perpustakaan pusat UNS diawali pada tahun 1990 

dengan hadirnya Bibliofile, sumbangan dari IDP Australia, untuk membangun 

database bibliopfile  sekaligus mencetak katalog kartu. Tahun 1993 muncul 

SIPERPUS. Ide awal memang bagus, namun dalam perjalanannya, system ini 

tidak bisa di harapkan. Dua tahun kemudian, 1995, UKKPPT ( Unit 

Koordinasi Kegiatan Perpustakaan Perguruan Tinggi ) Jakarta 

mendistrbusikan Dynix secara gratis, tetapi hanya terbatas pada “cataloguing 

modul”, modul untuk membangun database bibliografi dan penelusurannya. 

Dengan terbatasnya SDM yang mampu mendampingi operasionalnya, 

Dynix ini menjadi tumpuan sekaligus andalan dalam mengelola, pelayanan 

dan akses informasi 

Sayangnya, investasi yang besar ini harus terhenti lantaran salah satu 

modul. Cataloguing Modul-modul untuk pengolahan data bibliografi akhir 

tahun 2005 tidak bisa dioperasikan. 
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Setelah hampir satu tahun mengalami kevakuman penambahan data 

bibliografi, aplikasi baru UNSLA (UNS Library Automation), buatan lokal 

mendampingi aplikasi pendahulunya. Dengan segala keterbatasannya dan 

terkadang tersendat disana sini, maka diharapkan mampu menjawab 

kebutuhan otomasi dimasa mendatang. 

Banyaknya data maupun informasi yang diolah dengan system yang 

kurang memadai akan banyak menyita waktu dan hasilnya kurang akurat, 

penerapan sistem program basis data diperpustakaan misalnya untuk data 

buku, data anggota, data pinjaman, dan lain-lain. Tentunya data-data tersebut 

sangat banyak, sehingga sulit diakses dengan cepat, sedangkan saat ini kita 

dituntut untuk bekerja yang serba cepat dan efisien. 

 Penerapan sistem informasi berlandaskan komputer dalam dunia 

usaha sekarang telah menjadi suatu keharusan, mengingat hasil yang di capai 

akan lebih cepat setiap kali di perlukan serta memiliki tingkat kemudahan dan 

keakuratan yang tinggi. Oleh karena itu penulis bermaksud merancang system 

informasi perpustakaan tersebut. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian permasalahan di atas maka permasalahan tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1 Bagaimana rancangan sistem informasi manajemen perpustakaan demi 

kelancaran operasional serta sebagai pendukung pengambilan keputusan. 
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2 Bagaimana merancang sistem informasi data base yang dapat menyimpan 

data secara efisien dan praktis sehingga dapat mempermudah di dalam 

mencari, memodifikasi, mengolah data serta menyediakan informasi bagi 

pemakai.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk akurasi dalam analisa dan mencegah meluasnya permasalahan 

dalam penulisan ini, perlu pembatasan masalah, batasan-batasan tersebut 

adalah: 

1. Penggunaan algoritma struktur data relational (relational data base) pada 

perancangan basis data. 

2. Penggunaan Delphi 7.0 untuk aplikasi client/server. 

3. Maksimal buku yang dipinjam adalah 3 eksemplar. 

4. Studi kasus di perpustakaa pusat UNS. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mewujudkan sistem basis data untuk sistem informasi dan penerapannya 

dalam lingkungan perpustakaan dengan menggunakan Delphi. 

2. Merancang perangkat lunak (Software) yang dapat digunakan untuk  

membantu dalam mengelola data dalam perpustakaan 

3. Merancang formulir output dengan memperbaiki sistem yang sudah ada 

agar lebih efektif dalam penyampaian informasi. 
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4. Mengembangkan perangkat lunak (software) untuk mendukung penerapan 

sistem informasi managemen yang sudah dirancang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari sistem informasi dengan basis data 

di dalam lingkungan perpustakaan dengan menggunakan program Delphi. 

1. Manfaat bagi mahasiswa: 

Mempermudah, praktis, efisien dan cepat di dalam mengakses dan mencari 

informasi yang diinginkan.  

2. Bagi petugas perpustakaan 

Memberi kemudahan dalam pengecekan buku, pengecekan anggota 

perpustakaan serta mempermudah dalam membuat kartu anggota dan surat 

bebas perpustakaan.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar penulisan Tugas Akhir ini dapat terarah, maka penyusunan tugas 

akhir ini disusun menurut sistematika berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan   Masalah, 

Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika 

Penulisan.   
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab berikut berisi tentang pengertian, tujuan-tujuan pengelolaan  data 

dengan basis data, komponen sistem basis data, konsep perencanaan basis data 

dengan model entity relationship, pemrograman basis data dan implementasi 

client/server dengan menggunakan Delphi. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab berikut berisi tentang obyek dan lokasi penelitian, teknik   

pengumpulan data sistem informasi perpustakaan yang meliputi: peminjaman, 

pengembalian, pencarian, pendaftaran anggota dan pendataan buku dan data 

yang akan dikaji serta cara analisis yang dipakai dan bagan alir (Flowchart) 

penelitian.  

BAB IV : PENGUJIAN SISTEM DAN ANALIS 

Bab berikut berisi tentang Analisis Sistem dan Prosedur pengujian   

sistem informasi yang telah dibuat. Pengujian ini meliputi: peminjaman, 

pengembalian, Pendataan anggota, pencarian anggota, pendataan buku, 

pencarian buku, cetak kartu anggota dan diagram statistic peminjaman.  

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran yang dapat diberikan sebagai hasil  dari 

penelitian yang telah dilakukan. 
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