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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengetahuan tidak hanya diperoleh dengan pengalaman secara nyata namun

juga didapat dari informasi yang diterima. Informasi dapat dilakukan dengan

berbagai media, salah satunya dengan membaca buku yang disediakan di

perpustakaan. Hal ini sesuai dengan fungsi perpustakaan yaitu sebagai tempat

penyimpanan, mengolah, menyajikan, menyebarluaskan, dan melestarikan

pengatahuan. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang

dalam upaya memperoleh ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai positif

dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Oleh karena itu, belajar

yang sesungguhnya perlu adanya sumber belajar. Sebab dengan adanya sumber

belajar peserta didik dengan mudah mendapatkan informasi atau ilmu

pengetahuan sesuai dengan kebutuhannya.

Perpustakaan merupakan sarana penunjang proses belajar mengajar di

sekolah. Keberadaannya sebagai salah satu komponen pendidikan merupakan

suatu keharusan. Perpustakaan sekolah dapat memenuhi kebutuhan akan ilmu,

referensi, berita, dan informasi yang dibutuhkan oleh pengunjungnya. Pengunjung

perpustakaan sekolah (pemustaka) diantaranya adalah guru, siswa, dan karyawan

sekolah. Penelitian ini diadakan berdasarkan suatu temuan permasalahan oleh

peneliti.

Permasalahan ditemukan ketika peneliti melakukan wawancara di    SMKN

1 Candipuro Lampung Selatan , tepatnya di perpustakaan sekolah tersebut.

Setelah peneliti mengadakan observasi langsung dengan narasumber Bapak

Suparman,M.Pd selaku pustakawan (pengelola perpustakaan), peneliti
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merumuskan beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut terletak pada sistem

yang diterapkan pada perpustakaan sekolah. Sistem yang digunakan masih

menggunakan sistem manual, yaitu masih dituliskan pada buku. Dampak dari

penerapan sistem ini adalah pencarian dan pengecekan data membutuhkan waktu

yang cukup lama. Dampak lainnya adalah kurang rapi dalam hal pendataan buku,

peminjaman dan pengembalian buku, serta pembuatan laporan peminjaman.

Permasalahan lain yang terdapat pada perpustakaan sekolah SMKN 1 Candipuro

Lampung Selatan adalah hanya memiliki 1 orang pustakawan, sehingga dalam

pengelolaan dan perawatan perpustakaan kurang terlaksana dengan baik. Untuk

dapat menunjang pelayanan yang lebih baik di perpustakaan SMKN 1 Candipuro

Lampung Selatan, perlu adanya pengembangan sistem informasi yang dapat

membantu kinerja pustakawan dan pemustaka. Sistem informasi perpustakaan

tersebut dikembangkan agar dapat membantu pustakawan dalam hal pendataan

buku, peminjaman dan pengembalian buku, pembuatan laporan peminjaman.

Manfaat sistem informasi  adalah dapat lebih cepat dalam melakukan presensi dan

mencari informasi dari perpustakaan sekolah. Informasi tersebut meliputi

informasi ketersediaan buku dan peraturan yang ada di perpustakaan. Dengan

adanya perkembangan teknologi membuat manusia berfikir untuk dapat bekerja

lebih efektif dan efisien. Salah satunya yaitu membuat sistem konvensional

menjadi sistem yang terkomputerisasi. Dengan menggunakan sistem yang

terkomputerisasi dapat membuat pekerjaan menjadi lebih mudah karena hampir

semua sistem terkomputerisasi adalah suatu sistem yang siap untuk digunakan.

Oleh karena itu,  peneliti  bermaksud untuk melakukan penelitian

pengembangan sistem informasi perpustakaan di SMKN 1 Candipuro Lampng
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Selatan Sistem informasi yang dikembangkan oleh peneliti ini merupakan sistem

informasi berbasis web.

Sistem informasi berbasis web adalah sistem informasi yang

menggunakan tekonologi web atau internet untuk mendukung dan memudahkan

pekerjaan manusia agar menjadi lebih efisien. Karena sistem informasi ini

berbasis web, maka hal yang harus dipenuhi diantaranya adalah bahasa

pemrograman, web server,  dan database. Sistem informasi menggunakan

database agar data yang dimasukkan dapat tersimpan dengan rapi, sistem

keamanan terjamin, serta pendataan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan

akurat. Sistem informasi berbasis web juga memudahkan pemustaka sehingga

dapat dengan cepat mengakses informasi yang berkaitan dengan perpustakaan

dimana saja dan kapan saja.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan

mengangkat judul “Perancangan Sistem Informasi perpustakaaan Berbasis

Web Pada SMKN 1 Candipuro Lampung Selatan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat di identifikasi

masalah sebagai berikut :

1. SMKN 1 Candipuro Lampung Selatan belum memiliki sistem informasi

perpustakaan.

2. Sistem presensi, pendataan buku, peminjaman, dan pengembalian belum

baik karena masih manual, yaitu dicatat dalam sebuah buku.
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3. Belum ada sistem yang menyediakan layanan akses pencarian koleksi

yang cepat untuk pemustaka.

4. Pustakawan tidak dapat memantau keterlambatan dalam pengembalian

buku oleh pemustaka.

5. Pembuatan laporan dilakukan secara manual sehingga membutuhkan

waktu yang cukup lama.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah pada

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana merancang sistem informasi perpustakaan pada SMKN

1 Candipuro Lampung Selatan ?

2. Bagaimana membuat aplikasi perpustakaan berbasis Web ?

1.4 Batasan Masalah

Sesuai dengan judul laporan proposal, penulis membatasi pembahasan

laporan proposal ini sebagai berikut:

1. Membuat perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web

SMKN 1 Candipuro Lampung Selatan untuk mempermudah pihak

sekolah.

2. Membangun aplikasi perpustakaan berbasis web dengan

menggunakan bahasa pemogramana PHP dan database My SQL .
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1.5 Tujuan Penilitan

Tujuan dari penilitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang sistem informasi perpustakaan yang dapat

mempermudah kinerja pustakawan dan pemustaka di perpustakaan

SMKN 1 Candipuro

2. Membangun sistem informasi perpustakaan di SMKN 1 Candipuro

1.6 Manfaat & Kontribusi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Mengembangkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan

menganalisis suatu masalah khususnya dalam penelitian yang terkait

yaitu sistem informasi perpustakaan berbasis web.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di implementasikan oleh

perusahaan sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja bagian-

bagian yang terlibat dalam sistem perpustakaan

3. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia

Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan jurnal oleh pihak perguruan

tinggi sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa lain yang

akan melakukan penelitian selanjutnya.


