
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi penilitian serta sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat telah 

banyak memberikan manfaat dalam kehidupan, diantaranya adalah komputer, 

internet, bahkan alat telekomunikasi yang semakin canggih. Dengan adanya ketiga 

elemen tersebut, manusia telah dipermudah dalam mengakses data, mengolah data, 

juga dalam berkomunikasi yang tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu bahkan 

tempat yang jauh sekalipun. 

Perkembangan yang sangat pesat itu membuat perubahan perilaku dalam 

melakukan pencarian informasi yang berdampak bagi lembaga-lembaga yang 

bergerak dalam bidang jasa penyedia informasi seperti perpustakaan. Perpustakaan 

adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, 

mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para 

penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan [1].  

Perpustakaan harus mampu berperan sebagai penyedia sumber daya 

informasi dan pengetahuan yang utama serta ketersediaan mekanisme pengaksesan 

dan pengembalian dalam perpustakaan haruslah bekerja secara efisien. 

Perpustakaan berkembang pesat dan dinamis, saat ini sistem manualnya dirasakan 

kurang memadai untuk penanganan beban kerja. Keadaan demikian menuntut 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi telekomunikasi yang merupakan 

suatu hal yang tidak dapat dihindari di era globalisasi seperti sekarang ini. 

Pada saat ini banyak perpustakaan yang telah menerapkan sistem 

komputerisasi dalam sistem pelayanannya. Pengunjung perpustakaan dapat 

mengakses layanan perpustakaan melalui PC (Personal Computer) yang tersedia di 

perpustakaan, namun sistem tersebut masih memiliki beberapa kekurangan antara 

lain website perpustakaan masih sistem intranet, proses peminjaman masih 

mengharuskan calon peminjam untuk datang ke perpustakaan, dan proses pencarian 



 

2 
 

buku dengan cara memasukkan kata kunci di kotak pencarian dimana hal itu masih 

rentan terdapat kesalahan. 

Pada saat ini, telah terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan dan 

berkaitan dengan penelitian ini diantaranya, [2][3][4]. Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Imam [2] melakukan perancangan dan pembangunan Web AR 

(Augmented Reality) berbasis QR code untuk pengunjung di UPT Perpustakaan. 

Metode pengembangan yang digunakan adalah metode pengembangan software 

prototyping karena metode ini memudahkan dalam proses perancangan dan 

pembuatan aplikasi sebab metode ini akan melakukan siklus memutar hingga 

mencapai titik kesepakatan untuk tahap penelitian selanjutnya. Hasil dari penelitian 

adalah terbangun aplikasi yang diberi nama Let’s QR dan dapat memudahkan 

pustakawan dalam memberikan informasi kepada pengunjung perpustakaan dengan 

memanfaatkan QR code. 

Eka Putra [3] melakukan penelitian yang bertujuan untuk membuat aplikasi 

pemanfaatan QR Code pada perpustakaan untuk pemeringkatan, peminjaman, dan 

pemeliharaan buku. Pada aplikasi ini hanya dengan memindai QR code yang tertera 

pada sampul buku dapat menampilkan beberapa halaman isi buku, jumlah 

ketersedian buku, bahkan dapat membaca versi digitalnya. Semua itu dilakukan 

melalui layanan berbasis web pada area cakupan Wi-Fi perpustakaan.  

Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Devi [4] melakukan analisa dan 

perancangan sistem layanan perpustakaan yang menggunakan QR code dimana 

dapat digunakan untuk memfasilitasi layanan publikasi lewat poster maupun 

katalog yang disisipi dengan QR code. Dalam implementasinya ketika pustakawan 

menscan qr code tersebut maka sistem akan menampilkan halaman web 

perpustakaan yang berisi info buku tersebut. Dan ketika ia ingin meminjam buku 

tersebut maka pustakawan akan dibawa ke halaman yang mengharuskan untuk 

mengisi informasi nama, nomor mahasiswa, serta alamat emailnya. Tak lama 

kemudian ia akan mendapatkan konfirmasi pemesanan buku di inbox emailnya. 

Dari ketiga penelitian tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan 

kekurangan, dimana pada penelitian pertama sistem hanya menyediakan QR code 

untuk melihat informasi buku saja. Penelitian kedua pemanfaatan QR code sudah 

memiliki fungsi untuk pemesanan buku tetapi sistem masih harus dijalankan di 
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dalam area perpustakaan. Sedangkan pada penelitian ketiga sistem layanan 

perpustakaan sudah dapat diakses di luar area perpustakaan tetapi ketika 

pustakawan ingin memesan suatu buku masih mengharuskan pustakawan tersebut 

mengisi data diri dan konfirmasi pemesanan masih dikiramkan melalui email 

dimana hal tersebut masih memakan waktu cukup lama. 

Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk membuat sebuah aplikasi yang 

penggunaannya dapat dijadikan salah satu alternarif bagi para anggota perpustakaan 

untuk mengakses layanan perpustakaan melalui internet. Melalui aplikasi ini 

anggota perpustakaan tidak perlu datang ke perpustakaan untuk mengetahui 

informasi buku yang ingin dipinjam. Proses pemesanan buku melalui sistem ini pun 

juga sangat mudah pustakawan cukup memilih tombol pesan maka pemesanan 

tersebut akan langsung disimpan dalam data transaksi pemesan perpustakaan. 

Agar sistem informasi perpustakaan bisa diakses di luar area perpustakaan 

yang bersangkutan, aplikasi ini akan dibangun menggunakan arsitektur client-

server berbasis mobile dimana bahasa pemrograman berbasis HTML5 untuk sisi 

client dan PHP dan MySQL pada server. Dengan menggunakan arsitektur ini 

anggota perpustakaan dapat mengakses data pada server sistem layanan 

perpustakaan dan bahkan anggota dapat memesan buku dan juga memperpanjang 

jangka waktu peminjaman menggunakan smartphone sebagai client dengan syarat 

aplikasi sudah diinstal pada smartphone dan memiliki layanan internet. 

Untuk menambah kenyamanan dan kemudahan anggota perpustakaan 

dalam menggunakan aplikasi, aplikasi ini nantinya akan ditambahi dengan fitur 

pencarian yang memanfaatkan teknologi QR Code sehingga anggota hanya perlu 

memindai QR code yang terdapat pada katalog fisik dengan kamera smartphone. 

Karekteristik utama dari QR code dibandingkan dengan barcode tradisional adalah 

baik posisi vertikal maupun horizontal dapat digunakan untuk menyimpan data 

sedangkan barcode biasa hanya dapat menyimpan informasi pada satu posisi saja 

[4]. Karena alasan inilah QR code dapat menyimpan informasi lebih besar. 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan teknologi informasi dapat digunakan 

untuk meningkatkan kualitas layanan pada perpustakaan-perpustakaan di 

Indonesia. Bagi pihak perpustakaan, aplikasi ini diharapkan dapat membantu cara 

kerja agar lebih efektif dan efisien dari cara kerja yang sebelumnya. Dan bagi 
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anggota perpustakaan dapat digunakan untuk memudahkan dalam melakukan 

transaksi baik itu pemesan ataupun perpanjangan jangka waktu peminjaman serta 

dapat memudahkan mengetahui informasi buku perpustakaan dimanapun dan 

kapanpun. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana membangun aplikasi layanan perpustakaan berbasis client-

server? 

b. Bagaimana cara mencari buku melalui sebuah perangkat mobile dengan 

memanfaatkan tekonologi QR Code? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Aplikasi ini hanya berupa prototype. 

b. QR Code hanya terdapat pada fitur pencarian. 

c. Aplikasi layanan perpustakaan berbasis client-server ini 

diimplementasikan pada android. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah yang 

telah dipaparkan diatas maka dapat diperoleh tujuan penelitian adalah: 

a. Membangun aplikasi layanan perpustakaan berbasis client-server. 

b. Membangun sistem pencarian buku melelui sebuah perangkat mobile 

dengan memanfaatkan teknologi QR Code. 

c. Mempermudah akses pemesanan, perpanjangan jangka watu 

peminjaman serta mencari informasi buku. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah 

berikut: 
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1.5.1 Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data mengenai fungsi dan 

cara kerja aplikasi tersebut serta perangkat lunak yang digunakan. Pengumpulan 

data dilakukan dengan mengakses situs-situs internet yang telah mempublikasikan 

hasil penelitian dan sumber lain yang terkait. 

1.5.2 Analisa Kebutuhan 

Menjelaskan tentang gambaran sistem serta deskripsi dari hasil analisis 

sistem yang akan dijadikan sebagai petunjuk untuk perancangan pada tahapan 

berikutnya. Proses ini mencakup penentuan kebutuhan atau kondisi yang harus 

dipenuhi dari sisi pengguna, yaitu anggota perpustakaan dan pihak perpustakaan 

sendiri. 

1.5.3 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem serta komponen-komponen 

pemodelan sitem yang digunakan. 

1.5.4 Implementasi Sistem 

Pada tahap ini penulis akan mencoba menerapkan hasil rancangan yang 

dilakukan sebelumnya pada aplikasi client-server layanan perpustakaan berbasis 

hybrid ini. 

1.5.5 Pengujian Sistem 

Pengujian akan dilakukan dari sisi fungsionalitas dan logika sistem. Apakah 

sistem sudah berfungsi sesuai dengan arsitektur dan desain yang dibuat. Metode 

pengujiannya menggunakan pengujian secara fungsionalitas. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini, maka 

penulis membagi laporan akhir ini berdasarkan sitematis, sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Metodologi Penilitian serta 

Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini memaparkan teori-teori yang didapat dari sumber-sumber 

yang relevan untuk digunakan sebagai panduan dalam penelitian 

serta penyusunan laporan. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang perancangan sistem serta komponen-

komponen pemodelan sistem yang digunakan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi implementasi dari desain di-bab 3 dan implementasi 

hasil pengujian atau dapat berupa analisis darihasil pengujian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi  

tentang  ringkasan hasil  implementasi  dan  pengujian, kesimpulan  

harus  dilakukan  dengan  tajam  dan  jelas. Sedangkan saran berisi 

tentang usulan-usulan terhadap penyelesaian lebih lanjut dari 

permasalahan yang dikaji 

 

 

 

 

 

 

 


