
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan berbagai 

informasi dikalangan pelajar, mahasiswa dan umum. Dengan membaca dan 

meminjam buku di perpustakaan, peminat baca tidak harus membeli buku, 

majalah dan sebagainya untuk menambah informasi dan wawasan. Seiring dengan 

pesatnya perkembangan dunia teknologi saat ini, kita sebagai pengguna di tuntut 

untuk bisa berkompetensi dalam menguasi ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

teknologi. Penggunaan alat teknologi saat ini telah menuju ke seluruh aspek 

kehidupan, diantaranya adalah dunia industri, perkantoran, perbangkan, pusat-

pusat penjualan, maupun pendidikan yang dimulai dari tingkat sekolah SD, SMP, 

SMA, hingga perguruan tinggi, dan telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat 

pada umumnya (Farida, 2017), dan seiring pesatnya perkembangan teknologi 

informasi yang mampu mengakses data atau informasi yang tersedia dengan 

cepat, efisien serta akurat, masih terdapat pengelolahan perpustakaan belum 

terkomputerisasi, dan masih menerapkan sistem basis data yang masih 

konvensional yang semua proses transaksinya masih ditulis pada buku. Hal ini 

membuat pengaksesan data atau informasinya akan lambat dan kurang efisien, 

bahkan data atau informasi belum tentu terjamin akurasinya (Ixnu, 2013). 

Demikian pula dengan permasalahan yang timbul dalam sistem pengelolahan 

perpustakaan di SMPN 1 Gunung Agung, hal ini diperoleh dari pengamatan dan 

wawancara peneliti dengan petugas perpustakaan dan beberapa siswa. 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara penelitian  ditemukan beberapa 

permasalahan antara lain: (1) daftar koleksi buku masih ditulis dalam buku, 

sehingga susah untuk mensortir dan mengelola daftar koleksi buku tersebut; (2) 

pemimjaman dan pengembalian buku sering terjadi kesalahan penulisan sehingga 

membuat operasional perpustakaan menjadi lambat; (3) siswa sering terlambat 

dalam pengembalian buku; (4) perhitungan biaya denda keterlambatan dan 

pengembalian buku masih dilakukan secara manual. Beberapa masalah dapat 

diselesaikan dengan membangun aplikasi sistem informasi perpustakaan. 
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Penelitian terkait sistem informasi perpustakaan seperti yang di lakukan oleh: 

Kasmirin dkk (2016) Sistem informasi perpustakaan untuk mengatasi 

berbagai kebutuhan pengguna untuk mencari buku dan serta memudahkan 

administrasi sekolah di sekolah sirkulasi peminjaman buku dan pembuatan 

laporan selain itu Putera dkk  (2018) Sistem informasi ini adalah mempermudah 

siswa dalam meminjam dan mengembalikan buku atau petugas perpustakaan 

menjadi lebih mudah dan nyaman dalam pengolahan data selain itu Prawiro dkk 

(2018) Sistem informasi perpustakaan ini dapat menangani proses entry data 

petugas, entry buku, entry data anggota, untuk absen anggota, dan untuk pencarian 

buku.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan adanya aplikasi 

perpustakaan yang dapat mendukung pengolahan data buku, data anggota, data 

peminjaman dan pengembalian buku, perhitungan transaksi pembayaran denda 

keterlambatan pengembalian buku, serta pengingat jadwal pengembalian buku, 

sebagai solusi untuk mengatasi dari permasalahan di SMPN 1 Gunung Agung. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode waterfall, karena pada proses 

perancangan sistem informasi perpustakaan peneliti sudah mengetahui kebutuhan 

dan tahapan yang dilakukan. Sehingga dengan adanya aplikasi terkomputerisasi, 

diharapkan dapat menambahkan nilai guna terhadap perpustakaan di SMPN 1 

Gunung Agung, terutama bagi petugas perpustakaan dalam pengelolaan 

perpustakaan dapat lebih efektif. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana merancang aplikasi sistem informasi perpustakaan yang dapat 

digunakan untuk pengelolaan data perpustakaan di SMPN 1 Gunung 

Agung berbasis web? 

2. Bagaimana menerapkan metode waterfall dalam membangun sistem 

informasi perpustakaan? 

3. Bagaimana menguji sistem informasi perpustakaan berbasis web agar 

layak ditetapkan di SMPN 1 Gunung Agung? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

        Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang aplikasi sistem informasi perpustakaan yang dapat digunakan 

untuk pengelolaan data perpustakaan berbasis web. 

2. Menerapkan metode waterfall dalam aplikasi sistem informasi 

perpustakaan. 

3. Menguji sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan 

blackbox. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi perpustakaan yang penulis bangun untuk SMPN 1 Gunung 

Agung meliputi pengelolaan registrasi anggota, pengolahan data buku, 

pengolahan data anggota, pengolahan data peminjaman dan pengembalian 

buku, melakukan pencarian data buku dan dapat mencetak laporan. 

2. Aplikasi perpustakaan yang penulis buat merupakan aplikasi untuk petugas 

perpustakaan. 

3. Aplikasi perpustakaan yang penulis buat dengan menggunakan tools 

Framework CodeIgniter 2.4.0 dan MySQL. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi siswa 

Memberikan kemudahan bagi siswa dalam peminjaman dan pengembalian 

buku dan mengingatkan siswa tentang jadwal pengembalian buku. 

2. Bagi petugas perpustakaan 

Mengatasi kesulitan dalam pengolahan data perpustakaan dan sirkulasi 

peminjaman buku lebih efektif sehingga dapat meningkatkan pembelajaran 

siswa. 
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3. Bagi peneliti 

Mengaplikasikan teori yang diperoleh dan menambah pengalaman peneliti 

dalam penelitian yang terkait dengan membangun aplikasi sistem 

informasi perpustakaan SMPN 1 Gunung Agung berbasis web. 

4. Bagi Sekolahan 

Dapat memberikan kemudahan dalam meminimalisir kesalahan perekapan 

data di perpustakaan SMPN 1 Gunung Agung dalam pengolahan data buku 

dan membantu dalam pembuatan laporan data perpustakaan yang 

dibutuhkan. 


