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BAB III

LANDASAN TEORI

1.1. Konsep Dasar Sistem

 Menurut Hicks (Soenarya, 2000), “Sistem adalah seperangkat

unsur-unsur yang saling berkaitan, saling bergantung dan saling berinteraksi atau

suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu

dengan lainnya, dalam usaha untuk mencapai satu tujuan dalam lingkungan yang

kompleks.” Definisi lain dari sistem adalah kumpulan unsur yang berkaitan satu

dengan lainnya secara signifikan. 

Menurut Hicks (Soenarya, 2000), sesuatu dapat dikatan sistem bila terjadi

hubungan atau interrelasi dan interdepandensi baik intenal maupun eksternal

antara subsistem. Interaksi, interrelasi, dan interdependensi di dalam sistem

disebut hubungan internal. Bila interksi, interrelasi, dan interdependensi terjadi

antar sistem, hubungan itu disebut hubungan eksternal.

 Suatu sistem mempunyai tujuan atau sasaran. Tujuan biasanya

dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran dalam ruang

lingkup yang lebih sempit. Sasaran mementukan masukan dan keluaran yang

dihasilkan. Sistem dikatakan berhasil jika mencapai sasaran dan tujuan.

1.2. Konsep Dasar Sistem Informasi

Sebelum merancang sistem perlu dikaji konsep-konsep dan definisi dari

sistem. Pengertian sistem tergantung pada latar belakang cara pandang orang yang
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mencoba mendefinisikannya. Menurut awam, sistem dipandang sebagai cara atau

metode untuk mencapai suatu tujuan. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih

menekankan pada urutan-urutan operasi di dalam sistem. Prosedur (procedure)

didefinisikan oleh Richard F. Neuschel sebagai berikut: “Prosedur adalah suatu

urut-urutan operasi klerikal (tulis-menulis), biasanya melibatkan beberapa orang

di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin

penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.”

Sistem informasi didefinisikan oleh Robert A. Leitch dan K. Roscoe

Davis sebagai berikut: “Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu

organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian,

mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi

dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.”

3.2  Analisa dan Perancangan Sistem

Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam

bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan

mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan,

hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan

sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.STIK
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Tahap analisis sistem dilakukan setelah tahap perencanaan sistem

(system planning) dan sebelum tahap desain sistem (system design). Tahap

analisis merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena kesalahan di

dalam tahap ini juga akan menyebabkan kesalahan di tahap selanjutnya.

3.3 Pengertian Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu faktor terpenting bagi sekolah untuk

selalu meningkatkan pelayanan bagi komunitas sekolah agar dapat memberikan

akses yang mendukung bagi peningkatan kualitas komunitas pada sekolah

tersebut. Perpustakaan sekolah menyediakan informasi dan ide yang merupakan

dasar keberhasilan fungsional dalam masyarakat masa kini yang berbasis

pengetahuan dan informasi. Perpustakaan sekolah membekali murid berupa

keterampilan pembelajaran sepanjang hayat serta imajinasi, memungkinkan

mereka hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

3.4 Pengertian Katalog

Katalog adalah keterangan singkat atau wakil dari suatu dokumen.

Katalog perpustakaan adalah jantung dari sebuah sistem perpustakaan. Sub sistem

lain seperti sirkulasi berinteraksi dengannya dalam menyediakan layanan

perpustakaan. Sebuah katalog yang dirancang dengan baik merupakan faktor

kunci keberhasilan penerapan perpustakaan.

3.5 Pengolahan Koleksi
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Pengolahan koleksi adalah proses penomoran dari koleksi baru.

Penomoran ini berfungsi untuk memudahkan koleksi baik itu pendataan ulang,

transaksi peminjaman dan pengadaan koleksi baru.

3.6 Sirkulasi

Proses sirkulasi dibagi menjadi dua yaitu proses peminjaman dan

pengembalian buku. Peminjaman merupakan proses utama pada sistem informasi

perpustakaan. Proses peminjaman dapat dilakukan jika seseorang telah menjadi

anggota dan status keanggotaannya masih dalam keadaan aktif. Sedangkan

pengembalian merupakan proses pengembalian buku dimana proses tersebut

dapat dilakukan jika masa tenggang peminjaman buku telah habis atau sebelum

masa peminjaman habis. 
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