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Bab I Pendahuluan 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Kantor Perpustakaan Dokumentasi dan Arsip Daerah Kota Prabumulih 

merupakan instansi yang bergerak di bidang pelayanan perpustakaan, 

dokumentasi dan arsip-arsip. Sebagai instansi pelayanan masyarakat, Kantor 

Perpustakaan Dokumentasi dan Arsip Daerah Kota Prabumulih memberikan 

fasilitas pelayanan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang 

prima, serta berusaha meningkatkan budaya baca dan budaya arsip yang 

melibatkan semua unsur instansi pemerintah dan masyarakat. Seksi Pelayanan dan 

Pembinaan Perpustakaan adalah salah satu divisi yang menangani tentang 

kepustakaan, mulai dari buku-buku yang ada, jumlah anggota tetap, hingga 

karyawan yang mengelola perpustakaan tersebut. 

Saat ini komputer menjadi perangkat yang sangat penting dalam sebuah 

instansi atau perusahaan, dikarenakan kemajuan teknologi dan informasi yang 

pesat. Komputer menjadi suatu bagian penting dalam suatu instansi atau 

perusahaan dalam mengolah data. Komputer juga dapat mengolah data dengan 

cepat, tepat, dan memperkecil tingkat kesalahan yang terjadi dalam pengolahan 

data. Pengolahan komputer dapat membantu instansi atau perusahaan untuk 

mengolah berbagai jenis data yang ada di perusahaan atau instansi tersebut. 

Pada prakteknya pengolahan data perpustakaan belum menggunakan 

aplikasi yang bisa mengolah data pengunjung, data anggota, data buku, data rak 

buku, data peminjaman buku, dan data pengembalian buku sehingga menghambat 

keefisienan kerja. Proses pencarian data, pembuatan report atau laporan serta 

pengarsipan data yang masih menggunakan sistem manual sehingga sering terjadi 

kesalahan data pengunjung, data anggota, data buku, data rak buku, data 

peminjaman buku, dan data pengembalian buku. Proses pengolahan data secara 

manual menggunakan buku arsip ini cukup memakan banyak waktu mengingat 

karyawan yang piket perhari berjumlah 3 orang, dan harus mengecek data buku 
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yang berjumlah 1.341 buku satu persatu, belum lagi jika terjadi pengulangan data 

sehingga terdapat data yang ganda atau data yang tidak tercatat.  

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh Seksi Pelayanan dan Pembinaan 

Perpustakaan di atas, penulis merasa perlu membuat suatu aplikasi pengolahan 

data yang terdigitalisasi agar dapat meringankan pekerjaan Seksi Pelayanan dan 

Pembinaan Perpustakaan dalam menginput dan menampilkan data pengunjung, 

data anggota, data buku, data rak buku, data peminjaman buku, data pengembalian 

buku, mencetak laporan, pencarian data serta membantu karyawan dan 

pengunjung untuk mengetahui informasi mengenai data tersebut melalui sebuah 

aplikasi. Melalui bahasa pemrograman Visual Basic 6.0, penulis menyusun 

Laporan Akhir ini dengan judul “Aplikasi Pengolahan Data Perpustakaan pada 

Kantor Perpustakaan Dokumentasi dan Arsip Daerah Kota Prabumulih.” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang 

akan dibahas dalam laporan Akhir ini yaitu “Bagaimana membangun suatu 

Aplikasi Pengolahan Data Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan Dokumentasi 

dan Arsip Daerah Kota Prabumulih?” 

 

1.3. Batasan Masalah 

      Berdasarkan uraian permasalahan di atas, agar dalam penyusunan Laporan 

Akhir ini menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan pembahasan, 

maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas hanya pada 

proses pembuatan aplikasi data pengunjung, data anggota, data buku, data rak 

buku, data peminjaman buku, dan data pengembalian buku yang berupa 

penginputan data yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan dan Pembinaan 

Perpustakaan selaku admin, serta menampilkan report yang hanya bisa dilakukan 

oleh admin. Selain itu karyawan dan pengunjung selain admin dapat melihat 

informasi mengenai data pengunjung, syarat-syarat menjadi anggota tetap dan 

proses pendendaan keterlambatan pengembalian buku. 
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1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.4.1.Tujuan Penulisan 

        Tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Membangun suatu Aplikasi Pengolahan Data Perpustakaan pada Kantor 

Perpustakaan Dokumentasi dan Arsip Daerah Kota Prabumulih. 

b. Mengimplementasikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh 

selama di perguruan tinggi. 

c. Untuk memenuhi syarat mata kuliah wajib serta kurikulum yang ditetapkan 

guna menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Jurusan Manajemen 

Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya. 

 

1.4.2. Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi instansi, dapat mempermudah dan membantu proses pengolahan data 

Aplikasi Pengolahan Data Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan 

Dokumentasi dan Arsip Daerah Kota Prabumulih. 

b. Bagi penulis, yaitu menambah wawasan berfikir dalam menerapkan ilmu yang 

didapat khususnya mengenai bahasa pemrograman, menambah pengetahuan 

dan pengalaman dalam membangun suatu aplikasi pengolah data di dalam  

komputer. 

c. Bagi mahasiswa lain, laporan yang disusun oleh penulis dapat dijadikan 

sebagai bahan bacaan pustaka di Politeknik Negeri Sriwijaya dan diharapkan 

dapat bermanfaat dikemudian hari. 

 

1.5. Metodologi Pengumpulan Data 

1.5.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

           Lokasi penelitian untuk Laporan Akhir ini adalah Kantor Perpustakaan 

Dokumentasi dan Arsip Daerah Kota Prabumulih yang beralamat di Jalan Jendral 

Sudirman Depan Kantor DPRD Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih 

Fax : (0713) 3920019 E-mail: pbm.pusdokar@yahoo.co.id. 
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1.5.2. Teknik Pengumpulan Data 

Jogianto (2008:89), ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam proses 

pengumpulan data yaitu : 

a) Observasi 

      Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer 

dengan cara mengganti langsung objek datanya. Dalam hal ini penulis melakukan 

pengamatan secara langsung ke lokasi yaitu Kantor Perpustakaan Dokumentasi 

dan Arsip Daerah Kota Prabumulih dan mengamati aplikasi apa saja yang sedang 

dibutuhkan saat ini. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, kendala yang 

dihadapi adalah proses pengolahan data pengunjung, data anggota, data buku, data 

rak buku, data peminjaman buku, dan data pengembalian buku masih dilakukan 

dengan cara manual. Kesalahan dalam penulisan, lamanya proses pencarian serta 

kurang efisiennya proses kerja merupakan dampak yang bisa timbul dalam 

permasalahan ini.  

 

b) Wawancara   

      Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari 

responden. Penulis melakukan wawancara dengan staff Seksi Pelayanan dan 

Pembinaan Perpustakaan dengan menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan 

yang ada di Kantor Perpustakaan Dokumentasi dan Arsip Daerah Kota 

Prabumulih yaitu belum adanya suatu aplikasi untuk mengelola data pengunjung, 

data anggota, data buku, data rak buku, data peminjaman buku, dan data 

pengembalian buku pada Kantor Perpustakaan Dokumentasi dan Arsip Daerah 

Kota Prabumulih. Hal ini menimbulkan dampak pada lambannya proses 

pengolahan data di perpustakaan tersebut. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusunan laporan akhir 

ini, maka laporan ini dibagi menjadi lima BAB. Secara garis besar sistematika 

penulisannya sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan secara singkat mengenai teori umum, teori 

khusus dan teori program. Teori umum berkaitan dengan pengertian 

judul. Teori khusus menjelaskan mengenai pengertian, istilah-istilah 

dan juga simbol-simbol yang dipakai dalam pembuatan program 

aplikasi tersebut seperti pengertian Data Flow Diagram (DFD), Entity 

Relationship Diagram (ERD), Kamus Data, Block Chart dan Flow 

Chart beserta simbol-simbol yang digunakan. Sedangkan teori program 

berkaitan dengan program yang digunakan seperti Bahasa 

Pemrograman Visual Basic 6.0 yang dijadikan sebagai acuan 

pembahasan. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Kantor Perpustakaan 

Dokumentasi dan Arsip Daerah Kota Prabumulih, visi dan misi, serta 

struktur organisasi Kantor Perpustakaan Dokumentasi dan Arsip Daerah 

Kota Prabumulih. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan dari masalah yang ada melalui perancangan 

program Aplikasi Pengolahan Data Perpustakaan pada Kantor 

Perpustakaan Dokumentasi dan Arsip Daerah Kota Prabumulih. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir dari laporan ini berisi kesimpulan dan saran dari Laporan 

Akhir yang berguna bagi semua pihak dan sebagai bahan tinjauan untuk 

pihak yang membacanya. 

 

 

 




