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1.1. Latar Belakang

Pekembangan teknologi pada masa sekarang ini mengalami kemajuan yang

pesat, terutama teknologi informasi komputer. Komputer pada masa sekarang

bukan merupakan barang asing dan mahal lagi, hampir semua bidang pekerjaan

membutuhkan komputer sebagai alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan

dengan kelebihan diantaranya kecepatan, keakuratan, serta keefisienan dalam

pengolahan data bila dibandingkan dengan pengolahan data yang masih

menggunakan pembukuan.

Perpustakaan akan berkembang dengan baik apabila sistem teknologi yang

digunakan mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Justru sebaliknya jika

perpustakaan masih menggunakan pembukuan dalam pengolahan data maka

perpustakaan akan tertinggal dengan seiringnya waktu dan perkembangan

teknologi yang telah menggunakan sistem terkomputerisasi. Dengan

menggunakan sistem terkomputerisasi, maka sangat memungkinkan untuk

melakukan pendataan atau pengolahan data agar dapat mengorganisir data lebih

terstruktur, mudah dipahami dan dapat membantu pengguna mengakses data.

Perpustakaan digital (digital library) dikenal memiliki kecepatan

pengaksesan karena berorentasi ke data digital dan media jaringan

komputer(internet). Penggunaan media jaringan komputer (internet) pada digital

library bukan berarti didalam perpustakaan ini sudah tidak terdapat buku atau

media kertas, ataupun transaksi peminjaman, namun koleksi buku-buku di
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perpustakaan ini mulai dialihmediakan ke bentuk data elektronik yang lebih tidak

memakan tempat dan mudah untuk ditemukan kembali.

SMK Negeri 1 Natar mempunyai perpustakaan yang masih menggunakan

sistem yang dalam prosesnya menggunakan buku besar dalam hal penyimpanan

dan pendataan. SMK Negeri 1 Natar menyediakan berbagai jenis buku, seperti

buku pelajaran, novel, Laporan PKL, kitab dan masih banyak buku lainya.

Permasalahan yang ada di perpustakaan SMK Negeri 1 Natar saat ini antara lain,

proses peminjaman, pengembalian, dan denda buku masih dicatat didalam buku

besar sehingga saat mencari data harus membuka halaman buku, hal tersebut

menyebabkan lambatnya dalam pencarian data, dan tidak terdapat katalog buku

sehingga siswa tidak dapat melihat daftar buku yang dimiliki perpustakaan dan

membutuhkan waktu untuk melihat ketersediaan buku karena petugas harus

melihat satu persatu catatan peminjaman buku. Adapun untuk mengatasi

permasalahan yang ada di perpustakaan tersebut diperlukan implementasi yang

menggunakan aplikasi database agar dapat menyimpan, mengambil dan

mengolah data.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis mencoba untuk

menganalisa permasalahan yang terjadi yang dituangkan dalam penulisan laporan

Skripsi, dengan menetapkan judul penelitian ini adalah “Sistem Informasi E-

Library (Studi Kasus : SMK Negeri 1 Natar)”.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana agar siswa dapat mengakses buku melalui e-library ?

2. Bagaimana merancang sistem dalam mengolah data peminjaman dan

pengembalian buku serta menghitung denda ?

3. Bagaimana membantu pengunjung melihat katalog dan ketersediaan buku?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membangun suatu sistem informasi

e-library SMK Negeri 1 Natar adalah :

1. Sistem e-library dirancang agar siswa dapat membaca buku dimanapun

tanpa terkendala waktu dengan menggunakan website

2. Sistem e-library yang dirancang untuk membantu petugas dalam mengolah

data peminjaman dan pengembalian buku serta menghitung denda

3. Untuk membantu pengunjung melihat katalog dan ketersediaan buku

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah :

1. Membantu petugas dalam melakukan peminjaman dan pengembalian buku

dan dapat menghitung denda secara otomatis tanpa harus mengecek masa

peminjaman dan pengembalian

2. Membantu siswa dalam melihat koleksi dan ketersediaan buku-buku yang

ada diperpustakaan
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3. Membantu siswa untuk melihat buku yang ada diperpustakaan tanpa harus

datang keperpustakaan.

1.5. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa pokok permasalahan yang telah diuraikan pada

pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan sebagai

berikut:

1. Sistem infromasi e-library dibangun berbasis web

2. Sistem infromasi e-library tidak membahas bagaimana jaringan internet

yang akan digunakan

3. Pada aplikasi e-library tidak membahas bagaimana membuat jaringan

pada SMKN 1 Natar

4. Database yang digunakan untuk penyimpanan data adalah MySQL dan

bahasa pemrograman PHP

5. Sistem informasi e-library tidak membahas sisi keamanan sistem


