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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting, 

mengingat semakin berkembangnya teknologi pada era globalisasi seperti 

sekarang ini. Sekolah merupakan salah satu instansi yang sangat membutuhkan 

teknologi informasi untuk menunjang setiap kegiatannya. SMP Negeri 1 Simpang 

Teritip merupakan salah satu sekolah yang berlokasi di Jalan Lintas 

Pangkalpinang Simpang Teritip Bangka Barat. Sekolah yang berdiri pada tanggal 

19 Agustus 1994 ini sekarang memiliki jumlah siswa sebanyak 366 orang. Salah 

satu sarana yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar siswa-siswi adalah 

perpustakaan sekolah. Dalam mengolah data-data peminjaman dan pengembalian 

buku masih belum terkomputerisasi, dimana data-data masih dicatat 

menggunakan buku khusus. Pengolahan data yang belum terkomputerisasi 

menyebabkan terjadinya kesalahan penyimpanan data serta kurang efisien. Oleh 

karena itu dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat membantu petugas dalam 

mengolah data-data. Berdasarkan masalah yang ada maka judul dari penelitian ini 

adalah “ Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Pada 

SMP Negeri 1 Simpang Teritip”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisa dan merancang sebuah sistem informasi 

perpustakaan berbasis web pada SMP Negeri 1 Simpang Teritip? 

2. Bagaimana cara mengatasi kesulitan pengolahan data yang belum 

terkomputerisasi pada SMP Negeri 1 Simpang Teritip? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Rancang bangun sistem informasi perpustakaan ini hanya dirancang 

khusus untuk perpustakaan SMP Negeri 1 Simpang Teritip. 



 

2 

 

2. Rancang bangun sistem informasi yang dibuat hanya sebatas peminjaman, 

pengembalian, denda, pendaftaran anggota, cetak kartu anggota, dan cetak 

laporan. 

3. Sistem hanya dapat diakses oleh admin/petugas perpustakaan dan siswa 

SMP Negeri 1 Simpang Teritip. 

1.4 Manfaat dan Tujuan Penulisan 

1.4.1 Manfaat 

1. Untuk mempermudah petugas dalam mengolah data-data perpustakaan  

2. Mempermudah petugas dalam mencatat berbagai transaksi di 

perpustakaan, seperti transaksi peminjaman dan pengembalian buku. 

1.5.1 Tujuan 

Untuk membuat sistem informasi berbasis web pada SMP Negeri 1 

Simpang Teritip 

1.5 Metodologi penelitian 

Metodologi penelitian merupakan proses atau tahapan yang harus 

dilaksanakan dalam sebuah penelitian untuk mempermudah dalam merancang 

sebuah sistem informasi serta penyusunan dan penyelesaian sebuah laporan. 

Dalam penelitian dan penyelesaian laporan ini penulis menggunakan metode 

System Development Life Cycle(SDLC). Namun pada penelitian penulis hanya 

sampai pada tahap perancangan saja. adapun tahap-tahap pada SDLC yaitu 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini yaitu merencanakan apa saja yang akan dikerjakan dalam 

perancangan sistem informasi perpustakaan yang akan dibuat. 

2. Analisis 

Menganalisis kegiatan serta dokumen yang ada pada perpustakaan SMP 

Negeri 1 Simpang Teritip. 

3. Perancangan 

Merancang sistem informasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

dan yang telah di analisa. 

 



 

3 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I     PENDAHULUAN  

Menjabarkan latar belakang 

penelitian yang dibuat, rumusan 

masalah, batasan masalah, manfaat 

dan tujuan penulisan, metodologi 

penelitian yang digunakan serta 

sistematika penulisan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Menjabarkan tentang teori sistem 

informasi, sistem informasi 

perpustakaan, teori tentang 

perpustakaan, metodologi penelitian 

serta tools yang dipakai dalam 

penelitian. 

BAB III     ORGANISASI 

Menjabarkan tentang sejarah 

organisasi tempat penelitian, struktur 

organisasi, tugas serta wewenang 

setiap petugas, serta visi dan misi 

organisasi tersebut. 

BAB IV     PEMBAHASAN 

Pada Bab ini secara umum 

menggambarkan tentang proses 

bisnis, sequential diagram, activity 

diagram, ERD, use case diagram, 

deskripsi use case, transformasi ERD 

ke LRS, LRS, tabel serta spesifikasi 

basis data dan juga rancangan layar. 
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BAB V    PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan 

serta saran dari penelitian yang telah 

dilakukan. 

 


