
BAB I                                                 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut undang-undang perpustakaan nomor 43 tahun 2007 disebutkan 

bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan 

atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi 

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

pemustaka. Definisi tersebut merupakan definisi umum yang mewakili jenis-jenis 

perpustakaan yang ada berdasarkan fungsi serta kegunaannya.  

Salah satu jenis perpustakaan adalah perpustakaan perguruan tinggi. 

(Sutarno, 2006). Perpustakaan perguruan tinggi merupakan jantung universitas. 

Kedudukan perpustakaan pada perguruan tinggi sangat penting. perpustakaan 

merupakan sebuah tempat berakumulasinya informasi (Saleh, 2011). 

Perpustakaan UIN SUSKA RIAU merupakan salah satu perpustakaan 

perguruan tinggi dengan visi menjadikan perpustakaan UIN SUSKA RIAU 

sebagai lembaga akses informasi terkemuka bagi masyarakat perguruan tinggi 

islam dikawasan asia tenggara, serta mempunyai misi membina dan meningkatkan 

sumber daya dan layanan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan 

kemitraan guna memberikan layanan terbaik (prima) bagi pemustaka. Untuk 

mewujudkan visi dan misi tersebut perpustakaan UIN SUSKA RIAU tentunya 

harus memberikan pelayanan serta meningkatkan fungsi sebaik mungkin kepada 

pemustaka. 

Menurut rancangan peraturan pemerintah (RPP) dalam pelaksanaan UU 43 

tahun 2007 tentang perpustakaan dijelaskan bahwa salah satu fungsi perpustakaan 

perguruan tinggi adalah sebagai sumber informasi untuk penelitian dan sebagai 

tempat penelitian itu sendiri. Selain itu perpustakaan juga berfungsi sebagai 

sumber belajar, deposit internal, pelestarian dan pusat jejaring bagi civitas 

akademika dilingkungan perguruan tinggi. 
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Sebagai sumber belajar, perpustakaan perguruan tinggi harus dilengkapi 

oleh koleksi bahan perpustakaan paling sedikit berjumlah 2.500 judul. Jika 

dibandingkan dengan koleksi yang ada diperpustakaan UIN SUSKA RIAU 

mencapai 20.890 judul. Mencapai kualitas internasional koleksi yang harus 

dimiliki oleh perguruan tinggi sekurang-kurangnya adalah 100 eksemplar untuk 

setiap satu orang mahasiswa, sehingga untuk perguruan tinggi dengan jumlah 

mahasiswa 10.000 orang harus dilengkapi dengan koleksi sebesar 1 juta 

eksemplar (Saleh, 2011). 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Faridah Nurhidayah 

selaku koordinator pengadaan koleksi buku di perpustakaan UIN SUSKA RIAU, 

mengatakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan menuju world class university, 

perpustakakan UIN SUSKA RIAU mengalokasikan dana sebesar 750 juta tahun 

2015. Dana tersebut dibagi kedalam beberapa kategori buku diantaranya adalah 

500 juta digunakan untuk keperluan koleksi buku cetak, 200 juta untuk koleksi 

ebook dan 50 juta koleksi tamadun melayu. Dalam pengalokasian dana ini pihak 

perpustakaan UIN SUSKA RIAU menemukan kendala. Salah satu kendalanya 

adalah tidak ada usulan maupun saran secara sistematis terhadap judul buku yang 

bisa dijadikan sebagai acuan untuk penambahan koleksi buku. Beberapa tahap 

yang dilalui untuk mendapatkan informasi buku tersebut diantaranya adalah 

informasi dari hasil rekomendasi yang diajukan secara manual yang diberikan 

oleh mahasiswa dan dosen yang berkunjung ke perpustakaan serta melihat data 

online public access catalog (OPAC) berupa judul buku yang sering dipinjam 

mahasiswa dari ketersedian judul buku. Kedua tahap tersebut dinilai kurang 

efektif dalam mendapatkan sebuah informasi terhadap saran buku untuk 

penambahan koleksi buku di perpustakaan UIN SUSKA RIAU. Selain 

membutuhkan waktu yang lama, kedua tahap tersebut tidak memberikan sebuah 

nilai dari masing-masing judul buku dari rekomendasi yang dilakukan oleh pihak 

perpustakaan UIN SUSKA RIAU dalam proses penambahan koleksi buku, serta 

belum terdapat informasi tentang keterkaitan buku yang dipinjam oleh mahasiswa 

secara bersamaan. 
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Pada penelitian sebelumnya yaitu menganalisa algoritma apriori yang 

bertujuan untuk mendapatkan sebuah pola peminjaman buku pada perpustakaan 

SMP 3 Batanghari. Hasil dari penelitian ini berupa gambaran pola peminjaman 

buku perpustakaan SMP 3 Batanghari, dengan mendapatkan pengetahuan dari 

algoritma ini, dapat dijadikan bahan rujukan bagi pihak sekolah dalam pengadaan 

dan penempatan buku-buku perpustakaan. Penelitian ini telah dilakukan oleh 

(Anas, 2016). Pada penelitian lain juga dijelaskan tentang menganalisa pengguna 

algoritma apriori dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah rule kemudian di 

implementasikan dalam bentuk rekomendasi penempatan buku pada 

perpustakaan. Selain itu juga dijelaskan bahwa penggunaan algoritma apriori 

untuk menemukan aturan association yang terbentuk dari data set transaksi 

peminjaman buku. Sehingga diketahui keterkaitan asosiasi antar judul buku yang 

dipinjam, yang digunakan untuk meningkatkan jumlah buku yang dapat dipinjam 

serta pengadaan buku dari aturan asosiasi buku yang sering di pinjam. (Mazida, 

2015). Selain itu pada penelitian yang lain juga menjelaskan bahwa dengan data 

transaksi peminjaman buku yang sesuai dengan kebutuhan pengguna 

perpustakaan sehingga bisa menjadi acuan dalam rekomendasi pengadaan buku 

pada badan arsip dan perpustakaan daerah jawa tengah sehingga buku yang dibeli 

dapat bermanfaat bagi pengunjung perpustakaan. (Susetyo & Arifin, 2016). dari 

beberapa penelitian dapat disimpulkan bahwa data transaksi peminjaman buku 

bisa menghasilkan sebuah rule yang dijadikan sebagai saran terhadap judul untuk 

penambahan koleksi buku pada perpustakaan.  

Selain penelitian yang telah dijelaskan juga terdapat penelitian yang 

dijadikan acuan dalam penggunaan metode ataupun algoritma diantaranya 

Penggalian pola sekuensial interval waktu fuzzy pada proses bisnis ERP 

menggunakan algoritma FP-Growth-Prefixspan bahwa penelitian tersebut 

menghasilkan pola sekuensial interval waktu fuzzy. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh minimum support terhadap pola yang dihasilkan. 

Selanjutnya hasil dari analisis tersebut bisa digunakan sabagai bahan 

pertimbangan dalam analisis proses bisnis. Pada penelitian ini juga dijelaskan 

bahwa algoritma prefixspan ini mempunyai performa yang bagus dibandingkan 
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dengan algoritma lainnya seperti GSP, freespan ataupun SPADE. (Muntaha & 

Mukhlash, 2014). Selain itu pada penelitian lain Penerapan algoritma prefixspan 

dan GSP untuk mencari pola sekuensial pada data peminjaman buku di 

perpustakaan IPB bahwa tujuannya adalah memperoleh pola sekuensial serta 

membandingkan kinerja dari kedua algoritma tersebut, algortima GSP bekerja 

lebih baik pada minimum support yang tinggi dan algoritma prefixspan bekerja 

lebih baik pada minimum support yang rendah serta membandingkan keterkaitan 

buku yang dihasilkan dari kedua algoritma tersebut. (Pramudita, 2014). Dan pada 

penelitian yang berjudul Analisa kinerja algoritma prefixspan dan aprioriall pada 

penggalian pola sekuensial, dapat disimpulkan bahwa secara umum durasi 

eksekusi dan utilitas memori prefixspan lebih kecil dari pada aprioriall dan secara 

grafis dapat dikatakan bahwa prefixspan lebih skalabel dan terpercaya dari pada 

aprioriall. (Soelaiman & Saputra, 2006) 

Beberapa contoh penggunaan data mining yang telah dilakukan dalam 

penelitian sebelumnya menggunakan aturan Association maupun algoritma 

PrefixSpan. Penelitian ini bermaksud untuk menggunakan algoritma PrefixSpan 

pada studi kasus perpustakaan UIN SUSKA RIAU. Seperti yang telah dijelaskan, 

maka data yang digunakan adalah data transaksi peminjaman buku dimana 

pencarian pola menggunakan sistem serta hasil yang akan didapatkan akan 

dibandungkan dengan tools SPMF, agar menghasilkan sebuah informasi dalam 

bentuk judul buku yang dijadikan sebagai saran dalam penambahan koleksi buku 

yang bermanfaat untuk kemajuan perpustakaan kedepannya, maka judul dari 

penelitian ini adalah “Pencarian Pola Peminjaman Buku pada Perpustakaan 

UIN SUSKA RIAU dengan Algoritma Prefixspan” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapat diambil 

suatu rumusan masalah yaitu” Bagaimana cara menemukan pola peminjaman 

buku agar menghasilkan sebuah informasi dan diimplementasikan kedalam sistem 

dalam bentuk judul buku dan nilai support kemudian dibandingkan dengan hasil 
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tools SPMF, dimana informasi yang dihasilkan tersebut bisa dijadikan sebagai 

saran bagi pihak perpustakaan dalam penambahan koleksi judul buku pada 

perpustakaan UIN SUSKA RIAU. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Dalam melakukan penelitian ini agar pembahasan tidak terlalu luas, 

batasan masalah sebagai berikut: 

a. Data yang digunakan dalam proses mendapatkan pola adalah data transaksi 

peminjaman pada perpustakaan UIN SUSKA RIAU.  

b. Parameter yang digunakan pada semua tabel database adalah tabel member 

terdiri dari Mbrid, First_name. Pada tabel biblio terdiri dari Bibid, Title  dan 

pada tabel biblio status hist terdiri dari, Mbrid, First_name, Bibid, Title dan 

Status_begin_dt. 

c. Data peminjaman yang diolah menggunakan sistem adalah data dari tahun 

2012 sampai dengan tahun 2016 kemudian dibandingkan dengan tools SPMF. 

d. Output yang dihasilkan pada penelitian ini adalah sebuah pola keterkaitan 

buku yang ditampilkan pada sistem yang dilengkapi dengan nilai support. 

e. Penelitian ini hanya memberikan sebuah informasi dalam bentuk pola 

keterkaitan buku yang dihasilkan oleh sistem maupun tools tanpa membahas 

implementasi dari pola dalam proses rekomendasi maupun proses pengadaan 

buku. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah pencarian pola-pola 

peminjaman buku yang akan menjadi sebuah informasi, serta pencarian nilai 

support dari pola yang telah ditemukan sehingga dapat diketahui keterkaitan buku 

dengan buku yang lain, yang akan dijadikan sebagai saran terhadap penambahan 

koleksi buku pada perpustakaan UIN SUSKA RIAU. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penulisan tugas akhir yang dibuat ini adalah sebagai 

berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN  

Berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisikan teori-teori umum maupun teori-teori khusus yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang metode pengembangan, tatacara serta langkah-

langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini dijelaskan analisa serta perancangan sebuah sistem dalam 

data mining yang akan dibuat. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan implementasi serta pengujian menggunakan sistem dan 

tools terhadap penelitian data mining. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini berisi kesimpulan dari sebuah penelitian beserta saran-saran 

yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 


