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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai komponen pendidikan yang turut mendukung kegiatan proses belajar 

mengajar, perpustakaan sekolah di Indonesia saat ini masih berada dalam tahap 

perkembangan. 

Pasal 35 UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menetapkan bahwa: Setiap satuan pendidikan sekolah, baik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah maupun masyarakat harus menyediakan sumber belajar. Oleh karena 

itu pendidikan tidak mungkin terselenggara dengan baik apabila para tenaga 

kependidikan maupun peserta didik tidak didukung oleh sumber belajar yang 

diperlukan. 

Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 23 ayat 

(1) menyebutkan defenisi perpustakaan sekolah sebagai berikut: setiap 

sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional 

perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendikikan.  

Dalam perkembangan zaman sekarang ini dunia informasi berkembang begitu 

pesat karena ditunjang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. 

Komputer merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menunjang 

perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu suatu lembaga yang 

menggunakan komputer dalam mengelola sistem informasinya akan mempunyai nilai 

lebih daripada sistem yang diolah secara manual. Dapat dikatakan sistem informasi 

yang menggunakan komputer akan menunjang efisiensi dan produktivitas yang 

tinggi. 

Kegiatan administrasi yang dilakukan oleh perpustakaan sekolah merupakan 

kegiatan pelayanan utama di SMK Sekolah Bakti Idhata. Salah satu pelayanan yang 

diberikan pihak sekolah kepada para murid adalah menyediakan referensi akademik 
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dalam bentuk penyediaan buku-buku di perpustakaan. Para siswa diberi kesempatan 

untuk memanfaatkan berbagai macam buku yang disediakan di perpustakaan dengan 

sistem peminjaman periodik. 

Sesuai dengan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk membahas lebih 

mendalam mengenai sistem Perpustakaan di SMK Bakti Idhata dalam pembuatan 

tugas akhir dengan mengambil judul ”ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB PADA SMK BAKTI 

IDHATA”. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di kemukakan diatas, adapun 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

a. Tidak terdapat penyimpanan data berbasis database sehingga proses 

pengolahan dan pencarian data menjadi  lama. 

b. Lambatnya proses pengolahan data sehingga data dan informasi yang 

dihasilkan kurang akurat dan aktual. 

 

I.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penulisan laporan kerja praktek ini sebagai berikut: 

a. Pendaftaran Anggota, proses yang dilakukan dalam memasukkan data 

anggota. 

b. Proses Sirkulasi, proses ini meliputi peminjaman buku dan pengembalian 

buku yang dilakukan anggota sesuai dengan persyaratan. 

c. Pendaftaran Buku, proses yang dilakukan memasukkan data buku yang akan 

di simpan pada perpustakaan. 

d. Proses pembuatan laporan meliputi Laporan Data Buku, Laporan Data 

Anggota/Peminjam, Laporan Data Peminjaman Buku dan Laporan Data 

Pengembalian Buku. 
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I.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai bentuk dari hasil 

pembahasan serta perancangan untuk pemecahan masalah dari kebutuhan sistem yang 

ada di perpustakaan SMK Sekolah Bakti Idhata. Sedangkan tujuan dari laporan tugas 

akhir ini adalah : 

a. Mengetahui sistem kerja administrasi pada perpustakaan SMK Sekolah 

Bakti Idhata. 

b. Menganalisa kebutuhan sistem dari perpustakaan di SMK Sekolah Bakti 

Idhata. 

c. Merancang aplikasi untuk Perpustakaan SMK Sekolah Bakti Idhata agar 

memiliki program yang dapat membantu dalam kegiatan administrasi di 

perpustakaan. 

 

I.5 Sistematika Penulisan 

Dalam pembuatan Skripsi ini terdapat penjelasan mengenai isi dan bagian dari 

laporan tersebut. Dimana setiap bagian laporan yang akan menerangkan isi laporan. 

Sehingga terbentuklah suatu bagian isi dari laporan yang disebut bab. Sedangkan bab 

adalah bagian dari isi buku, dalam laporan ini dibuat secara berurutan untuk 

melaporkan hasil suatu laporan yang telah dibuat. Skripsi ini ditulis dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum isi tugas akhir yang meliputi latar 

belakang, batasan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup, manfaat 

penelitian, luaran sistem yang diharapkan, dan sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian tentang berbagai literatur yang berkaitan dengan teori, 

konsep, prosedur, metode, dan proses yang digunakan sebagai referensi dalam 

penulisan penelitian ini. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang langkah-langkah penelitian yang digunakan sebagai 

pemecahan permasalahan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang sejarah organisasi, struktur organisasi, tugas pokok dan 

fungsi, prosedur serta analisa sistem berjalan dan rancangan sistem usulan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dan saran yang dapat 

dijadikan untuk pengembangan sistem kedepannya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA


