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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat 

dalam dunia ini, membuat banyak masyarakat sadar akan pentingnya 

informasi. Media informasi dan telekomunikasi merupakan media yang dapat 

digunakan dalam proses transaksi informasi. Dengan adanya teknologi 

informasi dan telekomunikasi yang berkembang pesat dalam dunia 

perpustakaan membuat perpustakaan menggunakan teknologi dalam proses 

kegiatannya. 

Menurut Muharti (2004), penerapan TI di perpustakaan dapat 

difungsikan dalam berbagai bentuk, yaitu sebagai sistem informasi 

manajemen perpustakaan dimana kegiatan atau pekerjaan yang dapat 

diintegrasikan dengan sistem informasi perpustakaan antara lain adalah 

pengadaan, inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi bahan pustaka, serta 

pengelolaan data anggota dan statistik. 

Sedangkan Menurut McLean dan Wetherbe (Kadir : 2003) Penerapan 

teknologi disertai dengan sistem informasi dapat melaksanakan komputasi 

numeric bervolume besar dan kecepatan tinggi, menyediakan komunikasi 

dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat dan cepat 

menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang 

kecil tetapi mudah diakses. Penerapan sistem informasi merupakan bagian 

perubahan dalam kegiatan pelayanan jasa informasi di perpustakaan.  
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Banyak perpustakaan berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah 

sistem informasi. 

Penciptaan sebuah sistem informasi perpustakaan sangat dimungkinkan 

untuk mempermudah pustakawan dalam pengelolaan bahan pustaka serta 

mempermudah dalam melayani pemustaka. Penerapan sistem informasi 

perpustakaan berbasisi web di perpustakaan dapat diterapkan di berbagai jenis 

perpustakaan, salah satunya adalah perpustakaan sekolah. 

Perpustakaan sekolah didirikan untuk memenuhi kebutuhan informasi 

pemustaka di lingkungan sekolah, selama ini pengelolaan dan pelayanan yang 

diberikan perpustakaan masih bersifat manual yang memberikan dampak bagi 

pengelolaan dan pelayanan terhadap pemustaka. Bisa dibayangkan apabila 

terdapat ribuan koleksi bahan pustaka, ratusan anggota dan jumlah 

peminjaman yang banyak maka akan memerlukan waktu lama dalam proses 

pengelolaan bahan pustaka dan pelayanan terhadap pemustaka. 

Melihat adanya fenomena mengenai penerapan sistem informasi 

perpustakaan sekolah menengah atas, dapat dikatakan bahwa masih banyak 

perpustakaan sekolah menengah atas yang masih menggunakan sistem 

manual, untuk itu diperlukan sebuah perencanaan untuk menerapkan sistem 

informasi perpustakaan. Sehubungan dengan masalah sistem informasi 

perpustakaan, penulis memilih tempat perpustakaan Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 6 Pulung sebagai tempat untuk dijadikan sebuah 

penelitian mengenai perencanaan sistem informasi khususnya mengenai 

rancang bangun sistem informasi perpustakaan berbasis web. 
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Hal ini dikarenakan perpustakaan SMP Muhammadiyah 6 Pulung 

masih mengggunakan sistem layanan manual, tuntutan kebutuhan pengguna 

atas pelayanan koleksi secara bersama dan efisiensi waktu dan biaya 

membuat perpustakaan SMP Muhammadiyah 6 Pulung untuk menerapkan 

sistem informasi di perpustakaan. Dengan adanya perubahan sistem 

pelayanan informasi secara manual menjadi sistem informasi berbasis web ini 

diharapkan segala aktivitas sistem tersebut memberikan kemudahan bagi 

perpustakaan untuk melakukan kegiatan melayani pengguna dan memenuhi 

tuntutan pengguna akan perubahan layanan diperpustakaan. 

 

B. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang akan dipecahkan dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana Merancang Sistem Informasi yang sesuai untuk Perpustakaan 

SMP Muhammadiyah 6 Pulung ? 

2. Bagaimana implementasi program aplikasi Sistem Informasi 

Perpustakaan Di SMP Muhammadiyah 6 Pulung ? 

 

C. Batasan Masalah  

Batasan-batasan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Sistem informasi yang di bangun hanya membahas tentang administrasi 

Perpustakaan Di SMP Muhammadiyah 6 Pulung. 

2. Sistem Informasi Perpustakaan dijalankan berbasis web secara offline. 

3. Dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MYSQL. 
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D. Manfaat Penulisan 

Manfaat dari sistem ini adalah untuk membantu pihak Sekolah umumnya dan 

Petugas Perpustakaan untuk mempermudahkan transaksi peminjaman buku 

dan laporan peminjaman serta laporan inventaris buku.  

 

E. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Perancangan program aplikasi Perpustakaan Di SMP Muhammadiyah 6 

Pulung. 

2. Untuk mengetahui analisis dan pengujian program aplikasi Perpustakaan 

Di SMP Muhammadiyah 6 Pulung. 

3. Untuk mengetahui implementasi program aplikasi Perpustakaan Di SMP 

Muhammadiyah 6 Pulung. 

 

F. Metodologi Penulisan  

Metodologi penelitian yang akan digunakan adalah:  

1. Studi Literatur  

Metode ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan melalui 

membaca buku-buku maupun artikel-artikel yang dapat mendukung 

penulisan tugas akhir ini. 

2. Pengumpulan Data  

Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini berupa 

data siswa, data koleksi buku, data pustakawan, serta data guru. Data – 
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data tersebut dikumpulkan sebagai bahan dalam Perancangan Sistem 

Informasi Perpustakaan di SMP Muhammadiyah 6 Pulung.  

3. Perancangan Sistem  

Proses pembuatan ini meliputi pembuatan rancangan aplikasi dan 

pembuatan user interface aplikasi. 

4. Implementasi Sistem  

Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem sesuai dengan analisis dan 

perancangan yang telah dilakukan.  

5. Pengujian Sistem  

Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem, apakah implementasi telah 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian yang berisi mengenai latar belakang 

penulisan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan tentang uraian teoritis mengenai pengertian-

pengertian, metode penyusunan data serta mengenai bahasa 

pemrograman yang digunakan. 
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BAB 3 : PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang perancangan sistem 

informasi yang akan dibuat serta perancangan database sebagai 

pendukung sistem informasi ini serta algoritma dari sistem yang 

dibuat. 

BAB 4 : IMPLEMENTASI SISTEM 

Bab ini merupakan bagian yang berisi tentang pengertian 

implementasi aplikasi, tujuan aplikasi dan tujuan implementasi 

aplikasi serta spesifikasi aplikasi. 

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan mengenai hasil rancangan sistem yang 

telah dibuat dan disertai dengan saran yang diberikan oleh penulis 

apabila aplikasi ini ingin dikembangkan lebih lanjut. 

 


