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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini berkembang dengan sangat 

pesat seiring dengan berkembangnya zaman. Perkembangan tersebut hadir 

disegala bidang kegiatan dan berbagai bidang keilmuan. Penerapan  berbagai 

teknologi yang ada, memberi kemudahan pada suatu organisasi untuk 

memberikan kualitas pelayanan menjadi lebih baik salah satunya dalam pelayanan 

perpustakaan. 

Perpustakaan perguruan tinggi dijuluki dengan ruh-nya universitas (the 

library is the soul of university) yang mengindikasikan akan pentingnya 

keberadaan perpustakaan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Perpustakaan menjadi indikator mutu pendidikan di sebuah perguruan tinggi, 

semakin baik perpustakaannya maka semakin baik pula mutu lulusan perguruan 

tinggi tersebut. 

Penggunaan Sistem Informasi Perpustakaan diharapkan dapat menunjang 

dan memberi kemudahan dalam pelayanan dan akses informasi serta pengelolaan 

data perpustakaan seperti mempermudah pencarian buku, sistem keanggotaan, 

peminjaman, pengembalian buku dan pelaporan secara berkala. Sehingga akan 

diperoleh efisiensi pekerjaan staf perpustakaan dalam pengelolaan buku, 

penyajian informasi yang lebih mudah dan interaktif, dan memberikan layanan 

yang lebih kepada pengguna layanan perpustakaan (Syaputra, 2016). 

Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau adalah salah satu perpustakaan yang menerapkan 

teknologi informasi untuk menjaga eksistensi mutu instansinya. Dimana 

perpustakaan memiliki 3 PC (Personal Computer) yang salah satunya digunakan 

admin untuk pembuatan laporan dalam memenuhi permintaan pimpinan dan PC 

lainnya digunakan untuk pendataan dan sirkulasi perpustakaan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan admin perpustakaan terdapat pada 

lampiran D, bahwa Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi memiliki kurang 

lebih 9794 eksemplar koleksi buku. Adapun pengelolaan perpustakaan terdiri dari 

pendataan anggota, pendataan koleksi buku, pendataan peminjaman, 

pengembalian buku, denda dan pembuatan laporan. Dalam proses layanan 

peminjaman, pengembalian, denda dan laporan perpustakaan menggunakan 

SIPRUS (Sistem Informasi Perpustakaan). Saat ini dalam proses sirkulasi 

pelayanan terjadi permasalahan seperti pendaftaran anggota baru harus membawa 

CD room berisi foto 3x4 dan fotocopy ktm. Kemudian admin meng-input-kan 

data mahasiswa ke dalam SIPRUS, setelah di-input-kan kedalam sistem dalam 

kurun waktu kurang lebih 1 minggu. Lalu mahasiswa bisa mengambil CD room 

yang berisi foto dan bisa melakukan peminjaman buku dengan menggunakan ktm. 

Hal ini akan menyita waktu lama, apalagi ketika mahasiswa membutuhkan 

peminjaman buku dengan cepat. Adapun dalam pengelolaan data pengunjung, 

diwajibkan pengunjung untuk mengisi buku daftar pengunjung, namun ada 

pengunjung yang tidak mengisi daftar pengunjung sehingga mengakibatkan tidak 

akuratnya laporan pengunjung setiap harinya. Dalam proses pencarian buku yang 

masih manual, dengan mencari buku yang diinginkan satu per satu judul buku 

pada rak yang ada. Hal ini tidak efektif, terlebih lagi jika stok buku yang 

diinginkan ternyata tidak ada dikarenakan telah dipinjam oleh pengunjung 

perpustakaan lain. Sehingga kegiatan pencarian yang dilakukan menjadi sia-sia 

dikarenakan dibutuhkan bayak waktu dan terkadang pengunjung kecewa karena 

tidak terdapatnya buku yang diinginkan. Dengan sistem SIPRUS anggota dapat 

meminjam buku yang akan pinjam dengan menggunakan ktm, kemudian admin 

meng-input-kan buku yang akan dipinjam dengan menggunakan barcode, lalu di 

beri cap tanggal peminjaman. Proses ini membutuhkan waktu lama bagi admin 

dalam peng-input-an peminjaman dan pengembalian. 

Dalam menganalisa permasalahan tersebut dibutuhkan suatu pemanfaatan 

teknologi informasi yang tepat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

perpustakaan. Salah satu fitur yang berkembang dalam bidang perpustakaan 

adalah otomasi layanan sirkulasi dengan menggunakan Radio Frequency 
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Identification (RFID). Radio Frequency Identification (RFID) adalah proses 

pengidentifikasian suatu objek secara otomatis dengan frekuensi radio. Ada dua 

komponen penting dalam sistem RFID yaitu kartu (tag) dan pembaca (reader) 

(Hidayat, 2010).  

Pemanfaatan teknologi RFID menggunakan metodologi Extreme 

Programming (XP). Berdasarkan hasil penelitian bahwa dokumentasi 

perancangan sistem hanya dilakukan pada tahap awal pembangunan yaitu tahap 

eksplorasi dan tahap perencanaan. Kemudian apabila terjadi perubahan pada saat 

pembuatan aplikasi, perancangan sistem tidak akan diubah, hanya sistem yang 

sedang dibangun saja yang berubah. Dapat dikatakan bahwa XP tidak memiliki 

dokumentasi formal yang dapat digunakan sebagai alat ukur, aplikasi sudah 

selesai dibangun namun aplikasi dikatakan selesai apabila klien tidak 

membutuhkan penambahan requirement pada aplikasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengangkat judul 

“Sistem Informasi Perpustakaan Menggunakan RFID Pada Fakultas Sains 

dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau”. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

yaitu “Bagaimana merancang sistem informasi perpustakaan menggunakaan 

RFID dengan metodologi Extreme Programming pada perpustakaan Fakultas 

Sains dan Teknologi  UIN Sultan Syarif Kasim Riau?”. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penulisan ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai maka ruang lingkup permasalahn yang tercakup dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Sistem Informasi perpustakaan mencatat proses peminjaman, 

pengembalian dan daftar hadir. 

2. Pengelolaan data meliputi data anggota, data buku, data kategori, data rak, 

data sirkulasi, data denda, data pencarian buku dan laporan. 

3. Pembuatan laporan meliputi laporan data buku, sirkulasi dan denda. 
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4. User dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah admin, pimpinan dan 

anggota. 

5. Analisa dan perancangan menggunakan Object Oriented Analysis and 

Design (OOAD) dengan tools diagram yang digunakan adalah Unified 

Modelling Language (UML). 

6. Sistem informasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. 

7. Metode pengembangan sistem menggunakan Extreme Programming (XP). 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk merancang sistem informasi perpustakaan dengan menggunakan 

teknologi RFID sebagai sistem identifikasi buku dan identifikasi anggota 

perpustakaan. 

2. Untuk membantu anggota perpustakaan dalam menemukan buku yang 

sesuai dengan kebutuhan mereka. 

3. Untuk memudahkan petugas dalam peng-input-an dan pengelolaan data-

data yang dikelola di perpustakaan. 

4. Untuk memudahkan penyajian informasi tentang data buku, data anggota, 

pencarian buku dan pemubuatan laporan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diproleh dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat membantu dan mempercepat kegiatan admin perpustakaan dalam 

melakukan pengelolaan perpustakaan dan memudahkan anggota 

perpustakaan dalam setiap kegiatan diperpustakaan. 

2. Membantu mempermudah mahasiswa yang ingin mengetahui informasi 

mengenai data dan status buku dengan cepat dan akurat. 

3. Dapat memberikan kemudahan dan efisien waktu bagi petugas maupun 

anggota perpustakaan. 

4. Memberikan sebuah sumbangsih untuk kemajuan teknologi khususnya 

dalam mengembangkan perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi. 
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5. Dapat mempercepat pimpinan dalam mendapatkan informasi data yang 

dibutuhkan dalam bentuk laporan.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis membuat sistematika penulisan 

dangan 6 (enam) bab, ada pun uraian masing-masing bab tersebut adalah: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi mengenai dasar-dasar teori yang digunakan sebagai 

landasan dalam pembahasan penelitian yang akan diangkat, yang terdiri 

dari pembahasan mengenai RFID dan perpustakaan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang metodologi yang dilakukan dalam 

penyusunan tugas akhir. 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN  

Bab ini menjelaskan hasil analisa dan perancangan sistem yang 

digunakan pada saat ini dan analisa sistem baru yang akan diusulkan 

pada Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini menguraikan tentang pengujian terhadap sistem yang berjalan 

dan kegiatan implementasi sebelum rancangan sistem dapat digunakan 

dan siap untuk di operasikan. 

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai mekanisme sistem 

informasi perpustakaan dan sekaligus penutup laporan Tugas Akhir. 


