
 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Puding Besar adalah salah satu 

sekolah menengah atas negeri di Puding Besar yang bergerak di bidang 

pendidikan. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Puding Besar berdiri pada 

tanggal 16 Oktober 2015. . Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Puding 

Besar didirikan dengan tujuan terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, 

sehat, berprestasi, berwawasan lingkungan dan memiliki daya saing khusunya di 

daerah Puding Besar. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Puding Besar 

beralamat di Jl Raya Puding Besar, Tempilang, Saing, Kecamatan Puding Besar, 

Kabupaten Bangka.  

Hingga saat ini Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Puding Besar sudah 

memiliki beberapa sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses 

belajar mengajar, salah satunya adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah salah 

satu sarana dan prasarana yang ditujukan untuk para siswa untuk mencari dan 

mendapatkan ilmu tambahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan para 

siswa. Namun hingga saat ini Perpustakaan di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Negeri 2 Puding Besar masih mengalami kendala dalam proses pelayanananya 

terutama dalam proses pencatatan peminjaman dan pengembalian buku. Kendala 

ini terjadi dikarenakan proses pencatatan data buku serta pencatatan peminjaman 

dan pengembalian buku masih dilakukan dengan cara manual yang masih 

memerlukan waktu yang cukup lama. Cara ini berimbas pada banyak siswa yang 

menjadi malas untuk meminjam atau mengembalikan buku perpustakaan karena 

waktu pelayanan yang hanya terbatas pada waktu jam kerja dan proses pelayanan 

yang cukup memakan waktu sedangkan mereka hanya memliki sedikit waktu 

yaitu di jam istirahat.  

Berdasarkan masalah yang terjadi dalam proses pendataan buku dan 

pelayanan peminjaman dan pengembalian buku pada Sekolah Menengah Atas 
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(SMA) Negeri 2 Puding Besar, maka penelitian ini akan berfokus pada upaya 

untuk membangun suatu sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dapat 

mengelola data buku serta data peminjaman dan pengembalian buku pada 

perpustakaan dengan cepat, tepat, dan efisien. Penelitian dan pengembangan 

sistem dilakukan dengan menggunakan model pengembangan sistem waterfall 

dan menggunakan alat bantu Unified Modelling Language (UML). Sistem 

Berbasis Web ini diharapkan mampu menbantu dan mempermudah pertugas 

perpustakaan dalam melakukan proses pendataan dan pelayanan pada 

perpustakaan. Berdasarkan masalah yang terjadi pada sistem perpustakaan di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Puding Besar dan model pengembangan 

sistem yang digunakan, maka penulis menulis skripsi ini mengambil judul 

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB 

MENGGUNAKAN MODEL WATERFALL STUDI KASUS SEKOLAH 

MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 PUDING BESAR. 

 

1.1.Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat membantu petugas 

perpustakaan dalam melakukan pencatatan dan pengolahan data buku di 

perpustakaan ? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat mempermudah dan 

mempercepat petugas perpustakaan dalam melakukan proses pelayanan 

peminjaman buku di perpustakaan ? 

3. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat mempermudah dan 

mempercepat petugas perpustakaan dalam melakukan proses pelayanan 

pengembalian buku di perpustakaan ? 

4. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat menghasilkan laporan 

data buku yang dapat di cetak kapan pun dengan data akurat ?  

5. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat menghasilkan laporan 

peminjaman buku? 
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6. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat mempermudah dan 

mempercepat petugas perpustakaan dalam melakukan proses pelayanan 

pengembalian buku di perpustakaan ? 

 

1.2.Batasan Masalah 

Batasan Masalah pada penyusunan laporan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web ini akan digunakan untuk 

mencatat, mengelola, dan menyimpan data buku. 

2. Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web ini akan digunakan membantu, 

mempercepat dan mempermudah petugas perpustakaan dalam melakukan 

proses pelayanan peminjaman buku. 

3. Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web ini akan digunakan membantu, 

mempercepat dan mempermudah petugas perpustakaan dalam melakukan 

proses pelayanan pengembalian buku. 

4. Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web ini akan menghasilkan laporan 

data buku. 

5. Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web ini akan menghasilkan laporan 

data peminjaman buku. 

6. Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web ini akan menghasilkan laporan 

data pengembalian buku. 

 

1.3.Manfaat Dan Tujuan Penelitian 

1.3.1. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penyusunan laporan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Sistem berbasis web akan memudahkan petugas perpustakaan dalam 

melakukan proses pencatatan dan pengelolaan data buku. 

2. Sistem berbasis web juga akan memudahkan dan menghilangkan kerepotan 

pertugas perpustakaan dalam melakukan proses pelayanan peminjaman buku. 
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3. Sistem berbasis web juga akan memudahkan dan menghilangkan kerepotan 

pertugas perpustakaan dalam melakukan proses pelayanan pengembalian 

buku. 

4. Sistem berbasis web juga akan memudahkan dan menghilangkan kerepotan 

petugas perpustakaan dalam pembuatan data buku. 

5. Sistem berbasis web juga akan memudahkan dan menghilangkan kerepotan 

petugas perpustakaan dalam pembuatan peminjaman buku. 

6. Sistem berbasis web juga akan memudahkan dan menghilangkan kerepotan 

petugas perpustakaan dalam pembuatan pengembalian buku. 

 

1.3.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penyusunan laporan penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Agar petugas perpustakaan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 

Puding Besar dapat mencatat, mengelola dan menyimpan data buku dengan 

cepat, tepat dan efisien.  

2. Untuk mempermudah dan mempercepat petugas perpustakaan dalam 

melakukan proses pelayanan peminjaman buku di perpustakaan. 

3. Untuk mempermudah dan mempercepat petugas perpustakaan dalam 

melakukan proses pelayanan pengembalian buku di perpustakaan. 

4. Untuk mempermudah petugas perpustakaan dalam melakukan proses 

pembuatan dan pencetakan laporan data buku. 

5. Untuk mempermudah petugas perpustakaan dalam melakukan proses 

pembuatan dan pencetakan laporan peminjaman buku. 

6. Untuk mempermudah petugas perpustakaan dalam melakukan proses 

pembuatan dan pencetakan laporan pengembalian buku. 
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1.4.Metode Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan model pengembangan sistem waterfall 

dengan alat bantu pengembangan sistemnya yaitu Unified Modelling Language 

(UML). Model Waterfall adalah model pengembangan sistem dengan tahapan 

pengerjaan yang baik dan merupakan model yang banyak digunakan. Model 

Waterfall adalah model yang cocok untuk pengembangan sistem dengan cakupan 

yang tebatas atau kecil. Pengembangan sistem menggunakan Model Waterfall 

melalui 5 tahapan yaitu Requirements Analysis (Analisa Kebutuhan), Designing 

(Perancangan), Testing (Pengujian), Implementation (Implementasi) dan 

Maintenance (Pemeliharaan). Pengembangan sistem dilakukan secara bertahap. 

Setelah satu tahapan selesai maka dilanjutkan ke tahap berikutnya[1]. 

Adapun 5 tahapan pengembangan sistem menggunakan model Waterfall 

dapat digambarkan sebagai berikut  

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Tahapan Pengembangan sistem 
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1.5.Tinjauan Penelitian 

  Penelitian yang membahas mengenai perpustakaan telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti berikut, sistem informasi perpustakaan berbasis web pada 

SMAN 1 Cibinong yang merancang sistem informasi dengan tujuan 

meningkatkan pelayanan perpustakaan dan membantu dalam pengelolaan data 

administrasi perpustakaan[2].  

Penelitan lain yang membahas mengenai perpustakaan adalah perancangan 

sistem informasi perpustakaan berbasis web pada SMAN 1 Toboali yang 

bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi yang dapat 

mempermudah dalam melakukan kegiatan atau proses pengelolaan data 

perpustakaan seperti peminjaman buku, pengembalian buku,  dan pembuatan 

laporan yang dibutuhkan perpustakaan sebagai sumber informasi bagi sekolah[3]. 

Penelitian berikutnya adalah pembangunan sistem informasi berbasis web 

pada perpustakaan SMK Negeri 1 Paritiga yang membahas mengenai 

pengembangan sistem informasi perpustakaan yang dapat mempermudah 

pustakawan dan pemustaka dalam melakukan pengelolaan data perpustakaan 

seperti data anggota, data peminjaman buku dan data pengembalian buku[4]. 

Penelitian serupa yang terakhir adalah pembangunan web perpustakaan 

dengan menggunakan php di SMP Muhammadiyah Pangkalpinang yang bertujuan 

untuk memperbaiki dan membuat pekerjaan petugas perpustakaan menjadi lebih 

cepat sehingga tidak terjadi hambatan dan kendala dalam penanganan peminjaman 

yang disebabkan oleh adanya kelalaian sumber daya manusianya, baik pada saat 

proses transaksi peminjaman dan pengembalian buku hingga pemeliharaan data 

koleksi buku yang ada pada perpustakaan[5]. 

 


