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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 bisa di dapatkan dari berbagai 

media, salah satunya dengan membaca buku yang di sediakan di perpustakaan. Hal 

ini sesua dengan fungsi perpustakaan yaitu sebagai tempat penyimpanan, 

mengolah, menyajikan, menyebarluaskan, dan melestarikan pengetahuan. 

Perpustakaan merupakan bagian dari sumber belajar yang harus dimiliki 

oleh setiap sekolah atau perguruan tinggi. Karena peserta didik dengan mudah 

mencari informasi atau ilmu pengetahuan melalui perpustakaan. Perpustakaan 

adalah suatu kesatuan unit kerja yang terdiri dari beberapa bagian yaitu, bagian 

pengembangan koleksi, begian pengolahan koleksi, bagian pelayanan 

pengguna,dan bagian pemeliharaan sarana dan prasarana. 

Saat ini Perpustakaan SMP IT yabunaya khususnya dalam transaksi 

peminjaman buku masih menggunakan cara manual, sehingga rentan terjadi 

kesalahan dalam hal peminjaman buku yang disebabkan oleh data-data yang belum 

terdokumentasi dengan baik. Waktu siswa/siswi berkunjung ke perpustakaan juga 

sangat minim yaitu hanya saat jam istirahat saja. 

Hal ini seharusnya dapat diatasi dengan sistem informasi perpustakaan 

berbasis web, karena dengan sistem informasi berbasis web pengelolaan data 

perpustakaan dapat lebih efektif sehingga data peminjaman buku dapat 

terdokumentasi dengan baik dan lebih efektif dalam pengoptimalan waktu. Oleh 

karena itu, penulis mengambil judul” Optimasi Sistem Informasi Perpustakaan 

Berbasis WEB dengan model FAST di SMP IT Yabunaya “ 
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan di latar belakang, 

berikut ini rumusan masalahnya: 

1. Bagaimana Merancang Optimasi Sistem Informasi Perpustakaan 

Berbasis WEB yang mudah digunakan pada di SMP IT Yabunaya? 

2. Bagaimana membangun Optimasi Sistem Informasi Perpustakaan 

yang menarik untuk SMP IT Yabunaya Sungailiat? 

3. Bagaimana membuat Optimasi Sistem informasi Perpustakaan yang 

mudah di gunakan untuk SMP IT Yabunaya Sungailiat? 

Berikut ini adalah batasan masalah atau ruang lingkup penelitian : 

1. Sistem informasi yang dibuat hanya mencangkup Peminjaman Buku 

di Perpustakaan SMP IT yabunaya. 

2. Sistem informasi yang membantu kelancaran dalam mengisi data 

informasi buku yang di pinjam berbasis website. 

3. Sistem informasi yang membantu mengisi data siswa yang sedang 

meminjam buku 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Membuat dan merancang system informasi perpustakaan yang dapat 

digunakan oleh pengurus perpustakaan 

2. Sistem informasi yang di buat dapat mengelolah data buku yang di 

pinjam oleh siswa. 

3. Sistem informasi yang di buat dapat mengolah data siswa yang 

meminjam buku 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Mempermudah Pengurus perpustakaan dalam mengisi data buku 

yang di pinjam. 
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2. Meningkatkan efesiensi waktu dan tenaga karena akses yang mudah. 

3. Mencegah terjadinya kehilangan data buku, pinjaman buku, dan data 

siswa. 

1.4. Metodologi penelitianMetode Berorientasi Objek dan Terstruktur 

Dalam metode penelitian, peneliti menggunakan metode Analisa 

Berorientasi Objek Object Oriented Analysis (OOA) adalah tahapan untuk 

menganalisis spesifikasi atau kebutuhan akan system yang akan di bangun dengan 

konsep berorientasi objek, apakah kebutuhan yang ada bisa diimplementasikan 

menjadi sebuah system berorientasi objek. 

1.4.1 Model Pengembangan Perangkat Lunak  

Dalam model pengembangan perangkat lunak ini peneliti menggunakan 

Model (FAST Framwork for the application of system thinking). Metode 

pengembangan system informasi dengan urutan langkahnya adalah Scope 

Definition (lingkup definisi) – Problem Analysis (Analisis Permasalahan) – 

Requirement Analysis (Analisis Kebutuhan) – Decision Analysis (Analisis 

Keputusan) – Logical Design (Desain Logis). 

 

1.4.2 Alat Pengembangan Perangkat Lunak 

Unified Modeling Language (UML) digunakan sebagai Tools untuk 

memudahkan Bahasa pemodelan sehingga mudah dimengerti. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar laporan lebih jelas dan mudah di pahami, maka materi-materi pada laporan 

ini dikelompokandalam beberapa bagian dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijabarkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, Batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang diambil dari berbagai sumber yang 

berkaitan dengan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai model penelitian, metode penelitian, 

serta tools yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran singkat tentang organisasi tempat 

penelitian, pada bab ini juga menjelaskan tentang Analisa dan perancangan uang di 

lakukan seperti Analisa proses bisnis, activity diagram system berjalan, Analisa 

masukan, Analisa keluaran, identifikasi kebutuhan, use case diagram system 

usulan, deskripsi use case, rancangan masukan, rancangan keluaran, ERD, 

transformasi, LRS, table, spesifikasi basis data, calss diagram, deployment diagram, 

sequence diagram, dan rancangan layer. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan sara yang didapat dari hasil analisan dalam 

penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 


