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BAB I                                                                                                               

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang        

   Seiring dengan perkembangan teknologi perpustakaan  sekolah  

merupakan salah  satu  fasilitas  yang  disediakan  oleh  sekolah sebagai 

pendukung dan penunjang proses kegiatan belajar mengajar bagi para anak didik. 

Keberadaan sebuah perpustakaan juga sangat membantu untuk menambah dan 

meningkatkan pengetahuan serta wawasan para anak didik disekolah. Dengan 

meningkatnya fungsi perpustakaan secara maksimal maka diharapkan akan 

memberikan pendidikan yang maksimal bagi para anak didik. Salah satu langkah 

yang diterapkan dari perpustakaan itu sendiri adalah sistem yang cepat dan tepat.   

Pendidikan bukan hanya menyampaikan pengetahuan dari guru dan buku 

pelajaran, oleh karna itu anak didik membutuhkan sumber belajar yang 

diantaranya adalah perpustakaan, perpustakaan harus mampu memperkenalkan 

dasar-dasar ilmu pengetahuan kepada masyarakat serta menanamkan sikap untuk 

terus menerus belajar secara berkelanjutan seumur hidup.  

 Pelayanan dalam perpustakaan juga salah satu pelayanan  perpustakaan 

yang pertama kali berhubungan dengan pengguna perpustakaan dimana petugas 

perpustakaan melayani seluruh anggota perpustakaan dengan ramah dan 

menyenangkan, sehingga anggota perpustakaan merasa puas dengan pelayanan 

yang diberikan, kegiatan yang sering dan selalu dilakukan adalah kegiatan layanan 

perpustakaan karena tanpa adanya layanan perpustakaan maka akan menjadi tidak 

sempurna, setiap perpustakaan pasti didalam nya terdapat layanan, pelayanan 

tersebut bisa dikembangkan oleh petugas perpustakaan itu sendiri.  

 Namun saat ini perpustakaan sekolah SMA 1 Pangkalan Baru merupakan 

sebuah perpustakaan yang masih sederhana, dimana dengan jumlah buku yang 

cukup banyak membuat petugas perpustakaan kesulitan dalam menata buku-buku 

tersebut. Selama mencari data-data buku petugas perpustakaan masih 

menggunakan alat bantu dengan komputer dan bantuan program biasa, hal 

tersebut membuat proses penataan menjadi lambat, begitu pula dengan proses 
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pendaftaran, petugas perpustakaan harus mencatat satu persatu proses peminjaman 

buku, data siswa, dan data buku. Dalam hal tersebut dengan dibuatnya sistem 

yang akan dibangun maka penulis berharap tidak akan terjadi lagi karena sistem 

komputerisasi akan lebih sangat menunjang siswa/i dalam mencari buku yang 

mereka inginkan.       

 Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis mengambil pembangunan 

sistem untuk dijadikan bahan penulisan skripsi dengan judul “OPTIMALISASI 

PELAYANAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB 

MENGGUNAKAN METODE FAST PADA PERPUSTAKAAN SMA 1 

PANGKALAN BARU“ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan  rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana merancang dan membuat sistem pelayanan administrasi 

perpustakaan berbasis web pada SMA 1 Pangkalan Baru. 

2. Bagaimana perancangan  database sistem informasi perpustakaan SMA 1 

Pangkalan Baru. 

3. Seberapa besar pengaruh terhadap kualitas pelayanan perpustakaan.  

  

1.3 Batasan Masalah                     

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Membuat sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku yang dapat 

memudahkan admin/staff untuk menginputnya. 

2. Membuat sistem informasi yang dapat memudahkan anggota perpustakaan 

dalam melakukan pencarian buku dan melihat denda buku yang dipinjam. 

3. Membuat sistem pendaftaran anggota dan penginputan buku pada 

staff/admin. 
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1.4  Tujuan Penelitian  

 Adapun maksud dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat membantu 

SMA 1 Pangkalan Baru dalam memperbaiki sistem yang ada, dengan harapan 

dalam penyajian informasi data siswa yang selama ini dilakukan secara manual 

dapat dipermudah dengan menggunakan sistem terkomputerisasi tujuan penelitian 

ini  yaitu : 

1. Merancang suatu sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku yang 

sedang berjalan pada perpustakaan SMA 1 Pangkalan Baru. 

2. Memberikan sistem komputerisasi pada sistem informasi peminjaman dan 

pengembalian buku, pencarian buku, dan pembuatan laporan. 

3. Dapat menyajikan informasi-informasi dengan lebih cepat dan tepat. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya sistem terkomputerisasi ini adapun manfaat penelitiannya 

yaitu : 

1. Bagi Penulis 

a. Dapat memperluas wawasan sekaligus menambahkan pengalaman 

tentang bagaimana merancang suatu sistem informasi. 

b. Memberikan informasi mengenai perubahan data secara cepat,tepat dan 

akurat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. 

2. Bagi SMA 1 Pangkalan Baru 

a. Dapat mempermudah dan mempercepat kerja dan kinerja staff 

perpustakaan SMA 1 Pangkalan Baru dalam mengecek peminjaman buku 

dan pengembalian buku. 

b. Mempercepat dalam pencarian buku perpustakaan kode-kode tertentu. 

c. Membantu dalam pembuatan laporan di perpustakaan tersebut. 

 

3. Bagi Pembaca 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan, pembanding acuan dalam 

menghadapi pemasalahan atau kasus untuk penelitian yang sama. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Dalam sistematika ini penulis memberikan gambaran singkat mengenai 

penyususnan laporan skripsi, sehingga dapat dilihat adanya hubungan antara tiap-

tiap bab.  

 Secara sistematis, pembahasan dalam skripsi ini terdapat lima bab yang 

garis besarnya akan dijabarkan sebagai berikut : 

 

BAB I        PENDAHULUAN 

     Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Penulisan, Rumusan              

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

 

     BAB II       LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis menjelaskan teori mengenai konsep sistem,                                                  

analisan  dan perancangan, serta teori-teori pendukung lainnya 

yang berkaitan dengan sistem yang akan dibahas 

 

     BAB III      METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang model penelitian, metode apa yang 

digunakan penulis dan juga tools alat bantu pendukung lainnya 

yang berkaitan dengan pembasan.       

 

    BAB IV      PEMBAHASAN 

 Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian 

yang berisikan tentang gambaran umun objek tentang penelitian, 

struktur organisasi, tugas dan wewenang, analisa masukan 

keluaran, rancangan ERD, dan hal lainnya yang berkaitan dalam 

ruang lingkup pembahasan. 
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  BAB V  PENUTUP                                                                                 

Pada bab ini penulis akan memuat tentang kesimpulan dan saran 

pada penulisan laporan, kesimpulan yang diproleh dari tahap-

tahap analisan dan perancangan, serta saran yang berisi 

pandangan dan ususl-usul yang dapat dilakukan pada masa 

mendatang. 

 

 


