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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1  Pengertian Perpustakaan 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Perpustakaan artinya kitab, buku. Dalam 

Bahasa inggris, pembaca tentunya mengenal istilah Library. Istilah ini berasal 

dari kata liber atau libri artinya buku. Dari kata Latin tersebut, terbentuklah 

istilah librarius yang artinya tentang buku. Dalam bahasa asing lainnya 

(Belanda) perpustakaan disebut juga sebagai bibliotheca, (Jerman) bibliothek. 

Semua istilah itu berasal dari kata biblia dari bahasa yunani artinya tentang 

buku, kitab. Pembaca tentunya mengenal istilah kitab suci Bible, juga berasal 

dari kata biblia yang juga artinya buku, kitab. Karena itu, terjemahan bible ke 

dalam bahasa Indonesia ialah Alkitab. Dengan demikian, tidaklah aneh bila 

dalam istilah perpustakaan library, dan bibliotheek selalu dikaitkan dengan 

buku atau kitab. 

Dengan demikian, batasan perpustakaan ialah sebuah ruangan, 

bagiansebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk 

menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata 

susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. 

 Menurut Sulistyo (191:3), Ilmu perpustakaan ialah pengetahuan tersusun 

rapi yang menyangkut tujuan, objek, fungsi perpustakaan, serta fungsi metode, 

penyusunan, teknik, dan teori yang digunakan dalam pemberian jasa 

perpustakaan. 
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Beberapa tujuan kepustakawanan sebagai berikut : 

1. Penyimpanan, artinya perpustakaan bertugas menyimpan buku yang 

diterimanya. 

2. Penelitian, artinya perpustakaan bertugas menyediakan buku untuk 

keperluan penelitian. 

3. Informasi, artinya perpustakaan menyediakan informasi yang diperlukan 

pemakai perpustakaan. 

4. Pendidikan, artinya perpustakaan merupakan tempat belajar seumur hidup, 

terutama bagi mereka yang telah meninggalkan bangku sekolah. 

5. Kultural, artinya perpustakaan menyimpan khazanah budaya bangsa atau 

masyarakat tempat perpustakaan berada serta juga meningkatkan nilai dan 

apresiasi budaya masyarakat sekitarnya melalui proses penyediaan bahan 

bacaan. 

 

3.2  Katalog Perpustakaan 

Dalam sejarah kepustakawanan, katalogisasi atau pengatalogan merupakan 

ketrampilan yang sudah berusia berabad-abad. Ketika pertama kali dibuat, katalog 

berfungsi sebagai senarai inventaris, kemudian fungsi ini diperluas sebagai sarana 

untuk membantu mengetahui lokasi buku. Jadi, katalog perpustakaan adalah daftar 

buku dalam sebuah perpustakaan atau dalam sebuah koleksi. 

Tujuan katalog menurut pustakawan Cutter pada tahun 1876 adalah 

sebagai berikut: 

1. Memungkinkan seseorang menemukan sebuah buku yang diketahui 

berdasarkan  
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a. Pengarangnya  

b. Judulnya, atau  

c. Subjeknya. 

2. Menunjukkan buku yang dimiliki perpustakaan 

a. Oleh pengarang tertentu, 

b. Berdasarkan subjek tertentu, atau 

c. Dalam jenis literatur tertentu. 

3. Membantu dalam pemilihan buku 

a. Berdasarkan edisinya, atau 

b. Berdasarkan karakternya (sastra ataukah topik) (Basuki Sulistyo, 

1991:315). 

 

3.3  Sirkulasi Peminjaman dan Pengembalian 

Salah satu kegiatan utama atau jasa utama perpustakaan adalah 

peminjaman dan pengembalian buku. Kegiatan peminjaman ini sering dikenal 

dengan nama sirkulasi artinya peminjaman. Metode peminjaman sering kali 

disebut pula dengan sistem kendali sirkulasi atau sistem sirkulasi. Sistem 

peminjaman mengalami banyak perubahan, mulai dari sistem manual hingga ke 

sistem komputerisasi.  

Apa pun sistem yang digunakan, sistem peminjaman harus mampu 

memberikan jawaban atas pertanyaan berikut: 

1. Siapakah yang meminjam buku tertentu? Kapan tanggal kembalinya? 

2. Buku apa saja yang dipinjamkan pada tanggal tertentu? 

3. Buku dalam subjek apa saja yang dipinjam pada hari tertentu? 
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4. Buku apa saja yang harus kembali pada tanggal tertentu? 

5. Berapa buku yang dikembalikan pada tanggal tertentu?   

Sistem apa pun yang akan dipilih hendaknya sistem yang memerlukan 

waktu tersedikit dalam hal peminjaman buku dan pengembalian buku, serta 

ekonomis sifatnya yang menyangkut hal tenaga, uang, dan materi  (Basuki 

Sulistyo, 1991:257).  

 

3.4   Sistem Basis Data 

Menurut Linda ( 1 : 1 ) Sistem Basis Data adalah Suatu  sistem 

menyusun dan mengelola record – record menggunakan komputer untuk 

menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah 

oraganisasi atau perusahaan sehingga mamapu menyediakan informasi yang 

optimal yang diperlukan pemakai untuk proses mengambil keputusan. Dalam 

Konsep dasar sistem basis data terdapat 4 komponen yang terdiri dari : 

1. Data : Data didalam sebuah basis data dapat disimpan secara terintegrasi 

( Integrated dan data dapat dipakai secara bersama – sama. 

2. Hardware : Hardware terdiri dari semua peralatan komputer yang digunakan 

untuk pengelolaan sistem basis data. 

3. Software : Software berfungsi segabai perantara ( interface ) antara pemakai 

dengan data fisik pada basis data. 

4. User        : User berfungsi sebagai yang mengakses basis data. 

 Kumpulan file yang saling berkaitan dan program untuk pengelolanya disebut 

DBMS. Bahasa – bahasa yang terdapat di dalam Database Management system, 

yaitu : 
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1.  Data Definition Language ( DDL )atau memanipulasi data sebagai yang 

diorganisasikan sebelumnya model data yang tepat 

DDL adalah pola schema basis data dispesifikasikan dengan satu set 

definisi yang diekspresikan dengansatu bahasa khusus. 

2. Data Manipulation Language ( DML ) 

       DML adalah bahasa yang memperbolehkan pemakai mengakses 

 

3.5   Analisis Dan Desain Sistem Informasi 

Informasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi sehingga 

informasi ini sangat penting di dalam organisasi. Suatu sistem yang kurang 

mendapatkan informasi akan menjadi luruh, kerdil dan akhirnya berakhir. 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi yang menerimanya.  

Menurut Jogiyanto ( 11 : 26 ) Sistem Informasi Itu sendiri 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. 

 Analisis system dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem 

informasi yang utuh ke dalam bagian – bagian komponennya dengan maksud 

untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan – permasalahan, 

kesempatan – kesempatan , hambatan – hambatan, yang terjadi dan kebutuhan 

yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. 
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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 akan menyebabkan juga kesalahan di tahap selanjutnya. 

 

 

 


