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BAB I 

PENAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah 

berpengaruh terhadap kehidupan manusia termasuk dalam dunia perpustakaan 

terutama dari segi koleksi data dan dokumen yang disimpan, dan diawali dari 

perpustakaan tradisional yang hanya terdiri dari kumpulan koleksi buku tanpa 

katalog, kemudian muncul perpustakaan semi modern yang menggunakan 

katalog (indekx). Munculnya perpustakaan digital (digital library) yang memiliki 

keunggulan dalam kecepatan pengaksesan karena berorientasi ke data digital dan 

media jaringan komputer (internet). Dengan semakin kompleksnya koleksi 

perpustakaan, saat ini muncul kebutuhan akan penggunaan teknologi informasi 

untuk otomatisasi di perpustakaan.1Dan penemuan internet menambah kekayaan 

media untuk mempercepat ketersediaan dan pertukaran informasi di seluruh 

dunia, banyak manfaat yang di peroleh dengan diterapkannya teknologi 

informasi. 

Kebutuhan akan informasi sangat berhubungan dengan peran 

perpustakaan sebagai kekuatan dalam pelestarian dan penyebaran informasi ilmu 

pengetahuan, dan sangat tepat rujukan bagi para pencari ilmu dan pengembangan 

karya-karya ilmiah. Dengan digunakan teknologi informasi pergeseran 

kebudayaan berkembang seiring dengan meningkatnya minat untuk menulis, 

                                                 
1  Wahyu Supriyanto & Ahmat Muhsin, Teknologi Informasi Perpustakaan (Strategi 

Perencanaan Perpustakaan digital), (Yogyakarta:Kanisius,2008),h.14.  
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mencetak, mendidik, dan kebutuhan manusia akan infrormasi. Sehingga tugas 

perpustakaan dalam menyebarkan informasi dengan jalan mengidentifikasi, 

mengumpulkan, mengelola, dan menyidiakan informasi untuk pendidikan 

masyarakat luas. 2  Dengan adanya sistem informasi yang baik diperlukan 

perencanaan yang baik dengan memperhatikan berbagai aspek yang ada disekitar. 

Untuk dapat membangun sebuah sistem perlu adanya aspek yang mendukung 

baik dari segi informasi, teknologi, maupun dari aspek organissi. Sebuah sistem 

informasi selayaknya melakukan beberapa pendekatan terhadap pengguna, 

sehingga kriteria informasi yang mudah di akses, cepat, tepat waktu, dan lengkap 

dapat terwujud dengan baik.3  

Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa teknologi informasi sangat 

dibutuhkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan tanpa terkecuali dalam dunia 

perpustakaan dimana sekarang telah banyak mengalami perubahan dari masa ke 

masa. Sehingga dengan adanya teknologi informasi sangatn membantu 

pustakawan dalam kegiatan yang ada dalam perpustakaan. 

“Perpustakaan adalah suatu lembaga, kantor, atau unit kerja disebut 

perpustakaan apabila sekurang-kurangnya memiliki 1.000 judul bahan pustaka 

yang terdiri dari 2.500 eksemplar/buah dan dibentuk dengan keputusan pejabat 

yang berwenang”.4 

 

 
                                                 

2 Wahyu Supriyanto & Ahmad Muhsin, h. 16-17.  
3 Eka Kusmayadi, Arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi, (Jakarta: Unversitas 

Terbuka,2013),h.5.  
4 Ibrahim Bafadal, Pengelolan Perpustakaan Sekolah,(Jakarta: Bumi Aksara,2009),h.1 
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Perpustakaan sebagai sumber informasi mau tidak mau harus 

menyediakan berbagai sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan 

pemustakanya. Sebagaimana tertera dalam UU No.43 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 

tentang perpustakaan, bahwa: “Koleksi perpustakaan adalah semua informasi 

dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan karya rekam dalam berbagai media 

yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan sesuai 

dalam menjalankan fungsinya”.5 

Jadi, menurut peneliti dengan adanya UU No.43 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 

2 menjelaskan bahwa koleki perpustakaan adalah semua informasi yang 

berhubungan dengan dunia pendidikan harus sesuai dengan fungsi perpustakaan. 

Sehingga dengan adanya fungsi tesebut dapat menambah wawasan lebih banyak 

mengenai ilmu pengetahui ilmu perpustakaan disekitar kita.  

Salah satu komponen perpustakan adalah koleksi. Tanpa adanya sebuah 

koleksi yang baik dan memadai maka perpustakaan tidak akan memberikan 

layanan yang baik kepada masyarakat. Koleksi perpustakaan yaitu semua bahan 

yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disebarluaskan kepada masyarakat 

guna memenuhi kebutuhan informasi mereka. Bukan perpustakaan namanya bila 

tidak memiliki koleksi. Koleksi bukan dilihat dari jumlah eksemplarnya saja, 

tetapi lebih kepada kualitas isi, jumlah judul, dan kemutakhirannya (up to date).6 

Koleksi pustaka sangat beraneka ragam, dari segi isi (Subjek) terdapat koleksi 

                                                 
5 Herlina, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, (Palembang: IAIN Raden Fatah 

Palembang,2013), h.45. 
6 Rahmat Hermawan&Zulfikar Zen, Etika Kepustakawan, (Jakarta:Saggung Seto,2006),h.17.  
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fiksi atau nonfiksi. Koleksi fiksi adalah karya yang bersifat khayalan atau 

imajinasi pengarang sedangkan koleksi non-fiksi adalah koleksi yang bersifat 

ilmiah atau mengandung ilmu pengetahuan yang tertulis berdasarkan data dan 

fakta. 

Jadi, dapat ditarik penjelasan dimana koleksi perpustakaan adalah 

sekumpulan bahan pustaka yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang bersifat ilmiah dan non-ilmiah. Ilmu pengetahuan yang 

sifatnya ilmiah berupa fakta dan kenyataan, sebaliknya non-ilmiah (fiksi) berupa 

khayalan atau imajinasi seorang pengarang. 

Koleksi pustaka sangat diperlukan didalam Perpustakaan karena jika tidak 

tersedia koleksi pustaka di Perpustakaan maka tidak akan terlaksana sebuah 

kegiatan yang melibatkan user sebagai pengguna koleksi pustaka untuk 

memajukan sebuah Perpustakaan dan diharapkan agar user dan pustakawan dapat 

saling bekerjasama untuk merawat dan menjaga koleksi sebuah buku yang ada di 

Perpustakaan. 

Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok 

orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan. 

Seorang pemustaka mengunjungi perpustakaan untuk mencari sebuah informasi 

yang dibutuhkan melalui koleksi yang ada. Oleh karena itu koleksi menjadi salah 

satu faktor penentu keberhasilan sebuah perpustakaan. 7  Dan bahan pustaka 

                                                 
7 Rahman Hermawan & Zulfikar Zen, Etika Kepustakawan, (Jakarta:Saggung 

Seto,2006),h.34.  
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adalah semua hal yang mengandung informasi yang penting bagi seseorang 

individu. Selain untuk mendapatkan informasi pengetahuan, dengan membaca 

seseorang bisa mengembangkan daya imajinasi dan daya pikir dari informasi 

yang diperoleh.  

Melihat dari wadah dan penciptaannya, koleksi terdiri dari: (1). Bahan 

tercetak (printed), seperti: buku, majalah, surat kabar, tesis, skripsi, selembaran, 

dan lain sebagainya yang dicetak berbasis kertas, (2). Bahan rekam (recorded), 

seperti: kaset, vidio, disket,CD-ROOM, bahan pandang dengar (audio visual), kit, 

realia, multi-media, dan lain sebagainya yang direkam dalam berbagai media 

misalnya diatas pita mangnetik, (3). Bahan terpasang (online), dimana secara 

fisik tidak ada di Perpustakaan, tetapi dapat diakses melalui jaringan teknologi 

informasi.8 

Sehingga dengan adanya latar belakang permasalahan tersebut maka, penulis 

pun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan penulis memilih judul “SISTEM 

PENGAMANAN MENGGUNAKAN BARCODE TERHADAP KOLEKSI 

PUSTAKA DI BADAN PROVINSI SUMATERA SELATAN ” 

1.2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah  

1. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah yaitu: 

 
                                                 

8Rahman Hemawan & Zulfikar Zen, h.17-18.  
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a. Bagaimana sistem pengamanan menggunakan barcode terhadap koleksi 

perpustakaan di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan? 

b. Kendala apa yang dihadapi dalam sistem pengamanan menggunakan 

barcode di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan? 

c. Upaya apa yang dilakukan dalam sistem pengamanan menggunakan 

barcode terhadap koleksi di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan?  

2. Batasan Masalah  

  Agar masalah yang diangkat penulis tidak meluas kemana-mana, mudah 

dilaksanakan dan terarah sehingga tidak menyebabkan kesalah pahaman 

dalam masalah ini, maka penulis memberikan batasan masalah yang jelas. 

yakni hanya berbatas pada pengamanan koleksi (barcode) pustaka yang 

disebabkan oleh user, sejenis serangga, dan lain-lain di Badan Perpustakaan 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Fokus penelitian ini dibuat agar tidak 

melebar atau bahkan menyimpang dari apa yang diteliti, sehingga maksud 

yang diinginkan mampu tersampaikan dengan baik kepada pembaca. 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengamanan menggunakan barcode 

terhadap koleksi pustaka di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera 

Selatan. 
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b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam sistem pengamanan 

menggunakan barcode terhadap koleksi pustaka di Badan Perpustakaan 

Provinsi Sumatera Selatan.  

c. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam sistem pengamanan 

menggunakan barcode terhadap koleksi pustaka di Badan Perpustakaan 

Provinsi Sumatera Selatan.  

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu: 

a. Teoritis  

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan 

dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi semua pengguna yang 

membaca atau yang meneliti. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

dan pengembangan wawasan serta pengetahuan tentang Sistem 

Pengamanan Menggunakan Barcode terhadap Koleksi Pustaka. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai literatur 

bagi peneliti selanjutnya. 

b. Praktis 

1. hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pustakawan dalam 

kegiatan Sistem Pengamanan Menggunakan Barcode terhadap Koleksi 

Pustaka di Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan 
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tentang Sistem Pengamanan Menggunakan Barcode terhadapa Koleksi 

Pustaka di Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

1.4 Tinjauan Pustaka  

Faramadyta Barcell Marini (2013) yang berjudul ”Faktor-Faktor 

Penyebab Terjadinya Tindakan Vandalisme di Kantor Arsip Perpustakaan dan 

Dokumentasi Kota Padang”. Membahas mengenai bertambah banyaknya jumlah 

koleksi perpustakaan dan berbagai macam aturan yang diterapkan terhadap 

pemustaka maka muncul prilaku pemustaka yang menyimpang yaitu 

penyalahgunaan koleksi. Karena peneliti menganggap bahwa pemustaka dengan 

banyaknya aturan yang dibuat membuat mereka justru tidak nyaman dalam 

memanfaatkan koleksi yang disediakan oleh Perpustakaan.9 

Listiyani (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Penyalahgunaan 

Koleksi Perpustakaan: Studi Khasus di Perpustakaan Umum Yayasan Lia 

Pramuka.”dalam skripsinya membahas masalah kerugian yang diderita oleh 

Perpustakaan akibat terjadinya tindakan penyalahgunaan koleksi perpustakaan ini 

seperti akibat pencurian bahan pustaka, mutilasi, peminjaman tidak sah, dan 

vandalisme. Dalam penelitian ini, Listiyani menggunakan penelitian kualitatif 

dengan metode deskriptif. Koleksi bagi perpustakaan merupakan faktor penting 

untuk menjamin ketersediaan layanan yang baik. Koleksi merupakan modal 

utama bagi sebuah perpustakaan dimana koleksi merupakan informasi yang 

                                                 
9Faramadyta Barcell Marini, ”Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Vandalisme di 

Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang”, Skripsi diakses pada 7 november 2014 
dari:http//www.google.com. 
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sangat penting.10 

Riska Pujianti (2011) dalam skripsinya berjudul “Pemaknaan 

Pustakawan Terhadap Penyalahgunaan Koleksi Bahan Perpustakaan: Studi 

Khasus di Perpustakaan The Japan Foundation Jakarta.” Dalam skripsi ini 

peneliti menjelaskan mengenai pemaknaan pustakawan di perpustakaan The 

Japan Foudation Jakarta terhadap penyalagunaan koleksi di Perpustakaan 

meliputi vandalisme, mutilasi, peminjaman tidak sah dan pencurian. Dalam 

skripsinya peneliti menjelaskan penyalahgunaan koleksi juga merupakan 

kerugian bukan hanya bagi Perpustakaan itu sendiri melainkan juga bagi 

pengguna yang akan memanfaatkan koleksi yang ada di Perpustakaan. Penelitian 

ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.11 

Hariyanta (2008) Yang Berjudul “Pengaruh Penggunaan Sistem 

Informasi Perpustakaan (Sipus Terpadu Versi 3 ) Terhadap Kinerja Pelayanan 

Sirkulasi Di Perpustakaan Universitas Gajah Mada Yogyakarta”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Penerapan Sistem Informasi 

Perpustakaan terhadap kinerja pelayanan Perpustakaan Universitas Gajah Mada. 

Model penelitian ini, menggunakan variable penggunaan Sistem Informasi 

Perpustakaan (SIPUS Terpadu Versi 3). Berdasarkan pedoman signifikan korelasi 

Produck Moment, diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,413 yang termasuk 

                                                 
10 Listiyani, “Penyalahgunaan Koleksi Perpustakaan: Studi Khasus di Perpustakaan Umum 

Yayasan Lia Pramuka.” Skripsi diakses pada 7 november 2014 dari:http//www.google.com. 
11Riska Pujianti, “Pemaknaan Pustakawan Terhadap Penyalahgunaan Koleksi Bahan 

Perpustakaan: Studi Khasus di Perpustakaan The Japan Foundation Jakarta.” Skripsi diakses pada 7 
november 2014 dari:http//www.google.com. 
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dalam katagori sedang. Dari pengujian model diperoleh bahwa variabel 

pengguna Sistem Informasi Perpustakaan (SIPUS Terpadu Versi 3) 

mempengaruhi kinerja pelayanan sirkulasi sebesar 41,3% sedangkan sisanya 

58,7% (100%-41,3%) dipengaruhi oleh variabel yang lain diluar model.12 

Ihkwan arif dalam seminar Worksop Sehari “Membangun Jaringan 

Perpustakaan Digital dan Automasi Perpustakaan Menuju Masyarakat Berbasis 

Pengetahuan” Menyatakan bahwa Perkembangan dari penerapan teknologi 

informasi bisa kita lihat dari perkembangan jenis Perpustakaan yang selalu 

berkaitan dengan teknologi informasi, diawali dari Perpustakaan manual, 

Perpustakaan teratomasi, Perpustakaan dgital atau cyber library.  

Dari beberapa penelitian diatas yang membahas bagaimana Pemaknaan 

Pustakawan terhadap Penyalahgunaan Koleksi Bahan Perpustakaan, 

Penyalahgunaan Koleksi Perpustakaan, dan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya 

Tindakan Vandalisme. Jadi jika dilihat dari semua pembahasan penelitian yang 

ada diatas jelas berbeda yang diambil oleh penulis dalam penelitiannya. Yang 

mana penulis lebih membahas kearah Sistem Pengamanan Koleksi (barcode) 

Bahan Pustaka lebih kepada user dan yang diakibatkan oleh serangga, karena itu 

salah satu alasan penulis mengangkat judul demikian. 

 

 

                                                 
12 Hariyanta,”penggaruh Penggunaan Sistem Informasi Perpustakaan (SIPUS Terpadu Versi 

3) Terhadap Kinerja Pelayanan Sirkulasi di Perpustakaan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.” 
Skripsi diakses 15 september 2015: http//www.google.com.  
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1.5 Kerangka Teori  

Sistem dikatakan sebagai seperangkat benda yang saling berhubungan 

satu sama lain dan membentuk satu kesatuan secara terpadu. 

Hubungan-hubungan antar benda atau bagian disini sifatnya berupa peranan atau 

fungsional, artinya bagian yang satu mempunyai peran dan fungsi tertentu baik 

kedalam maupun keluar terhadap bagian lain dalam lingkup sistem.13 

Berdasarkan pengertian diatas, maka ada tiga hal penting yang menjadi 

karakteristik suatu sistem, yaitu 14 

Pertama, setiap sistem pasti memiliki tujuan. Tujuan merupakan ciri 

utama suatu sistem. Tak ada sistem tanpa ada tujuan. Tujuan merupakan arah 

yang harus dicapai oleh suatu pergerakan sistem. Semakin jelas tujuan, maka 

semakin mudah menentukan pergerakan sistem. 

Kedua, sistem selalu mengandung suatu proses. Proses adalah rangkaian 

kegiatan. Kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan. Semakin kompleks tujuan, 

maka semakin rumit juga proses kegiatan.  

Ketiga, proses kegiatan dalam suatu sistem selalu melibatkan dan 

memanfaatkan berbagai komponen atau unsur-unsur tertentu. Oleh sebab itu, 

suatu sistem tidak mungkin hanya memiliki satu komponen saja. Sistem 

memerlukan dukungan berbagai komponen yang satu sama lain saling berkaitan.  

                                                 
13 Pawit M. Yusuf, Ilmu Komunikasi,dan Kepustakaan, (Jakarta:Bumi Aksara,2013),h.61-62.  
14Made Pidarta, Landasan Kependidikan:Stimulasi Ilmu Pedidikan Bercorak Indonesia, 

(Jakarta: Rineka cipta,2007), h.197.  
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Adapun beberapa definisi sistem menurut para ahli 15  

a. Menurut Faud, Sistem adalah kumpulan dari beberapa prosedur yang diracang 

dan disusun sedemikian rupa untuk mencapai suatu sasaran. 

b. Menurut Jogiyanto, Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.  

c. Menurut Henry Praf Faitchild dan Erick Kohler, Sistem adalah sebuah 

rangkaian yang saling kait mengait antara beberapa bagian sampai terkecil, 

bila satu bagian atau subbagian lain terganggu maka bagian yang lain ikut 

meras terganggu. 

d. Menurut Sutabri, Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya 

satu sama lain yang berfungsi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. 

e. Menurut Supriyanto, Sistem merupakan sekumpulan elemen, komponen, atau 

subsistem yang saling berhubngan satu sama lain didalamnya dan mencapai 

suatu tujuan tertentu. 

Jadi, menurut peneliti dari berbagai definisi sistem menurut para ahli 

diatas dapat disimpulan bahwa sistem inforasi merupakan kumpulan komponen 

yang saling berhubungan atau terkait satu dengan yang lain antar bagian untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Agar sistem informasi berjalan dengan baik 

maka, harus ada komponen-komponen yang mendukung jalannya sistem 

informasi supaya tidak saling terjadi kesalahan yang sering dilakukan oleh (user) 

atau manusia. 
                                                 

15 http://kismawadi.blogspot.com/2009/01/tujuan-keamanan-sistem-informasi.html.  
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Aspek-Aspek dari sistem keamanan antara lain 16 

1. Aspek Pripacy yang sering menjadi masalah yang berkaitan dengan masalah 

keamanan pemakai (user). 

2. Aspek integrity menekankan bahwa sistem informasi tidak boleh diubah 

tanpa izin pemiliknya. 

3. Aspek Availabillity aspek yang menjamin bahwa data tersedia ketika 

dibutuhkan. 

4. Aspek Personality/manusia aspek yang berhubungan dengan manusia yang 

mengelola informasi baik sebagian pembuat, pengelola, penyimpan. 

Aspek manusia dalam persoalan menjaga keamanan suatu data, tidak saja 

terbatas pada kemampuan atau skill melainkan perlibatan secara utuh baik 

pemikiran atau tenaga yang dimilikinya, karena pengamanan adalah sebuah 

siklus kegiatan, maka seringkali “kelihatan” kegiatan pengamanan dan “tidak 

kelihatan”. Kegiatan pengamanan biasanya menjadi  dan dibutuhkan setelah ada 

kebocoran atau resiko yang di minimalisir tersebut muncul.17 

Jadi, peneliti dapat simpulkan dengan adanya aspek keamanan diatas 

sangat diperlukan sikap positif (user) untuk menjaga agar penerapan sistem 

informasi itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang ada didalam 

sebuah perpustakaan. Seperti yang disimpulkan bahwa sistem adalah suatu 

                                                 
16 Wiji Suwarno, Pengetahuan Dasar Kepustakawan: Sisi Penting Perpustakaan dan 

Pustawan, h.24-25. 
17 Wiji Suwarno, Pengetahuan Dasar Kepustakawan, (Bogor: Ghalia Indonesia,2010), 

h.24-25. 
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kelompok jaringan kerja dari unsur dan prosedur sistem yang tidak dapat 

dipisahkan satu dengan yang lainnya saling berhubungan untuk melakukan suatu 

pekerjaan atau menyelesaikan tujuan yang ditentukan. 

Sistem pengamanan menggunakan barcode untuk mengotomatisasi 

pengumpulan data dan sebuah sistem barcode yang khas terdiri dari infrastrutur 

baik dari kabel atau nirkabel yang menghubungkan beberapa jumlah komputer 

mobile, scanner genggam, ataupun database. Teknologi informasi merupakan 

komponen tertentu pada sebuah sistem, namun hanya sedikit teknologi informasi 

yang digunakan secara terpisah. Ada baiknya, apabila teknologi informasi yang 

digunakan dengan cara efektif, yaitu ketika teknologi informasi dikombinasikan 

kedalam sistem informasi.18  

Sehingga dengan diterapkanya sistem pengamanan koleksi menggunakan 

barcode diharapkan mendapatkan keuntungan dalam penerapan teknologi 

informasi seperti kecepatan dalam melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh 

manusia, dan hasil pengolahan lebih konsisten karna bentuknya sudah memenuhi 

standar dalam pembarcode’an. 

Jadi, peneliti simpulkan dengan adanya sistem pengamanan menggunkan 

barcode koleksi buku yang sudah melalui proses pengolahan bisa disebarluaskan 

untuk digunakan kepada pemustaka. Serta sistem barcode itu sendiri dapat 

membatu kerja pustakawan dalam melakukan proses peminjaman atau 

pengembalian jumlah koleksi yang ada di Perpustakaan, dan juga dengan adanya 
                                                 

18Sutarman, Pengantar Teknologi Informasi,(Jakarta:Bumi Aksara,2009),h.14.  
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sistem pengamanan menggunakan barcode diharapkan dapat mengurangi 

terjadinya kehilangan ataupun kerusakan koleksi bahan pustaka. 

Menurut Yuyu Yulia, yang dimaksud dengan Koleksi Perpustakaan adalah 

semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk 

disebarluaskan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi 

pemustaka. Sedangkan menurut Lasa HS Koleksi Perpustakaan adalah semua 

informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan kara rekam dalam berbagai 

media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan 

dilayankan.19 Keamanan gedung Perpustakaan juga merupakan aspek terpenting 

untuk menjaga kelestarian koleksi serta keamanan pengguna dan karyawan dan 

staf yang bekerja didalamnya. Kurangnya pengamanan di sebuah Perpustakaan 

dapat menjadi faktor terjadinya tindakan yang merugikan Perpustakaan. 

Ketersediaan koleksi menutut Sutarno yang dikutip dari skripsi Zainal 

Abidin adalah adanya sejumlah koleksi atau bahan pustaka yang dimiliki oleh 

satu Perpustakaan dan cukup memadai jumlahnya dan koleksi tersebut 

disediakan agar dapat dimanfaatkan oleh pemustaka.20 Suatu Perpustakaan yang 

menydiakan koleksi yang lengkap biasanya memiliki pemustaka yang cukup 

sering memanfaatkan koleksi tersebut.dengan koleksi yang baik Perpustakaan 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi pemustakanya. 

 

                                                 
19 Yuyu Yulia, Pokok Pengembangan Koleksi, (Jakarta:Universitas Terbuka,2009),h.121.  
20 Zainal Abidin, “Pemanfaatan Koleksi Buku Pada Perpustakaan SMA Medan.” (Fakultas 

Sastra Universitas Sumatera Utara,2009),h.33. 
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1.6 Metode Penelitian  

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata metode dan penelitian. 

Metode berasal dari bahasa yunani yaitu methodos yang berarti cara atau jalan 

untuk mencapai sasaran atau tujuan dalam pemecahan suatu permasalahan. Kata 

yang mengikutinya adalah penelitian yang berarti usaha untuk mencapai sesuatu 

dengan metode tertentu, dengan cara hati-hati, sistematik yang sempurna 

terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi, metode penelitian adalah 

mengemukakan secara teknis metode-metode yang digunakan peneliti dalam 

penelitiannya.21 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian dengan 

pendekatan Kualitatif yaitu penelitian untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan tentang objek yang diteliti dan fakta yang ada dalam 

kehidupan sosial secara mendalam. Penelitian kualitatif dikatakan juga 

sebagai penelitian naturalistik (naturalistic inquiry). 

2. Sumber Data  

Data yang diungkap dalam penelitian bersifat deskriptif, pada 

penelitian ini peneliti berusaha menggambarkan Sistem Pengamanan 

Menggunakan Barcode terhadap Koleksi Pustaka di Badan Perpustakaan 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan data yang digunakan dalam penelitian 

                                                 
21Tim Penyusun, Pedoman Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora, (Palembang:Fakultas 

Adab dan Humaniora,IAIN Raden Fatah Palembang, 2014),h.21.  
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yaitu: 

a. Data primer yaitu data yang berasal dari narasumber yang ditemui secara 

langsung dilapangan (lokasi penelitian) yaitu dari pimpinan dan staf. 

b. Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan 

peneliti dari berbagai sumber yang telah didapat (peneliti sebagai tangan 

kedua). 

c. Informan penelitian yaitu sumber data yang diperoleh peneliti melaui 

narasumber yang bersangkutan. Dalam penelitian ini narasumber yang 

bersangkutan adalah Kepala Perpustakaan dan staff Pustakawan yang ada 

di Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di Badan Perpustakaan Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan yang terletak di Jl. Demang Lebar Daun No.47 

Telp.0711-357175. Fax.0711-317342 Palembang 30137 dengan situs web 

www.banpustaka.com  

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi  

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara 

sistematis tentang apa yang akan diamati, kapn dan dimana tempatnya. 

Nasution menyatakan observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. 

Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai 

http://www.banpustaka.com/
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dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.22 Metode ini untuk 

mengetahui Sistem Pengamanan Koleksi (barcode) Bahan Pustaka yang 

ada di Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berhadapan langsung kepada orang yang diwawancarai. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukan kepada 

Kepala Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengetahui Sistem 

Pengamanan Koleksi (barcode) Bahan Pustaka yang ada di Perpustakaan 

Provinsi Sumatera Selatan. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui 

peningalan yang tertulis seperti arsip-arsip, yang berupa buku pengunjung 

dan laporan tahunan Perpustakaan. Pernyataan yang dikemukakan oleh 

Suharsimi Airkunto yang berbunyi “di dalam melakukan metode 

dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

buku-buku, catatan harian, dan sebagainya.” 

5. Analisi Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh informasi 

atau sumber data lain terkumpul. Analisi data adalah teknik pengumpulan data 

                                                 
22 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D 

(Bandung:Alfabeta,2011),h.146.  
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yang menggunakan bermacam-macam (triangulasi), analisis data yang 

digunakan adalah data kualitatif. Dengan menggunaka cara setelah terkumpul 

data yang ada dilapanga, baik data dokumentasi maupun data yang diperoleh 

dari wawancara mendalam lalu kemudian diperiksa keabsahannya dan 

keasliannya kemudian di editing, selanjutnya data dimasukkan dalam 

aspek-aspek masalah. Untuk menganalisis data yang dikumpulkan 

menggunakan analisis data yang dikemukakan oelh Milles dan Huberman 

yaitu: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal penting, dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data.23    

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Verifikasi adalah suatu tinjauan ulang pada pengamatan dilapangan 

dan hasil wawancara mendalam atau peninjauan kembali data yang ada, 

data dilihat dari laporan perpustakaan, dari data tersebut harus diuji 

                                                 
23 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D 

(Bandung:Alfabeta,2011),h.247. 
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kebenarannya, dan dicocokkan validitasnya setelah itu baru ditarik 

kesimpulan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan pengetahuan 

baru yang belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masi gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas da mudah dipahami.24 

1.7 Definisi Operasional 

Sistem adalah seperangkat benda yang saling berhubungan satu sama lain 

dan membentuk satu kesatuan terpadu. Hubungan antar benda atau bagian disini 

sifatnya berupa peranan  atau fungsional. Artinya, bagian yang satu mempunyai 

peran dan fungsi tertentu baik ke dalam maupun keluar terhadap bagian-bagian 

lain didalam lingkup sistem itu sendiri.25 

Sistem pengamanan informasi merupakan visi dan komitment dari 

pimpian puncak. Dengan adanya sistem pengamanan akan menurunkan performa 

sistem atau sedikit merepotkan pengguna atau pengelola informasi. Namun 

mengabaikan prinsip pengamanan akan berdampak negatif yang nilainnya 

melebihi biaya, waktu, dan tenaga. jangan mengaggap terlalu tinggi kekuatan 

sistem keamanan, jauh lebih baik selalu mengasumsikan hal terburuk dalam 

sistem, sehingga selalu waspada. Dan berikan ruang error, berikan keamana lebih 

dari yang dibutuhkan, bila sesuatu yang tidak diinginkan muncul, kita telah 

                                                 
24 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D 

(Bandung:Alfabeta,2011),h.249. 
25 Pawit M.Yusuf, Pengantar Aplikasi Teori Ilmu Sosial Komunikas Untuk Perpustakaan dan 

Informasi, h.61-64 
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siap.26 

Barcode Scanner itu sendiri adalah sekumpulan data yang bergambarkan 

garis dan jarak ruang. Barcode sendiri juga menggunakan urutan garis batang 

vertikal dan jarak antar garis untuk mewakili angka atau simbol lainnya. Dengan 

demikian, seluruh ketebalan garis batang, jarak antara garis satu dengan yang lain 

itu harus selalu berbeda sesuai dengan isi data yang dikandung oleh barcode 

tersebut.27 

Koleksi pustaka adalah sekumpulan barang atau benda yang sengaja 

dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disebarluaskan kepada masyarakat 

guna memenuhi kebutuhan akan informasi mereka.28 Koleksi bahan pustaka 

sangat beraneka ragam. Dari segi isi (Subjek) terdapat koleksi fiksi atau nonfiksi. 

Koleksi fiksi adalah karya yang bersifat khayalan atau imajinasi pengarang 

sedangkan koleksi non-fiksi adalah koleksi yang bersifat ilmiah atau 

mengandung ilmu pengetahuan yang tertulis berdasarkan data dan fakta. 

Jadi, peneliti simpulkan bahwa koleksi perpustakaan sangat diperlukan 

guna untuk keperluan masyarakat yang mau mencari informasi, dan dibutuhkan 

pula oleh mereka khususnya bagi pelajar serta mahasiswa dan masyarakat umum. 

 

 

 

                                                 
26 Pawit M.Yusuf, Ilmu Informasi, komunikasi dan keperpustakaan, h.85. 
27 http//www. Wordpress, Definisi dan Manfaat Barcode,html.com. 
28 Yuyu Yulia, Materi Pokok Pengembangan Koleksi, h.1-5 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah mengetahui keseluruhan dalam manyampaikan 

skripsi ini maka disusun suatu sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi kajian teori yang menjelaskan tentang definisi yang menyangkut 

dengan judul peneliti. 

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang profil dan sejarah singkat Perpustakaan Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab ini membahas persoalan pokok yang dikaji yaitu tentang sistem 

pengamanan koleksi (barcode) bahan pustaka di Perpustakaan Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 


