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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang Masalah 

Pada saat sekarang ini, perpustakaan di SMA Negeri 1 Jetis 

masih menggunakan sistem manual seperti pencatatan  

inventaris koleksi, pencatatan peminjaman koleksi, pencatatan 

perpanjangan koleksi, pencatatan pengembalian koleksi, 

pencatatan koleksi rusak. Pencatatan koleksi usang, pencatatan 

koleksi hilang, pencatatan koleksi dilarang, pembuatan laporan 

realisasi penggunaan anggaran perpustakaan dan sistem katalog 

manual yang berbentuk buku dan kartu yang berisi data-data 

koleksi. Sistem ini sudah dianggap tidak efisien lagi mengingat 

pesatnya peningkatan jumlah koleksi perpustakaan. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu program 

yang dapat menangani transaksi yang ada pada perpustakaan. 

Selain itu adanya pemborosan biaya yang cukup banyak karena 

pihak sekolah harus mengeluarkan dana lebih untuk membeli 

kertas, tinta untuk mencetak. 

Sistem informasi manajemen perpustakaan adalah salah 

satu penerapan pengembangan sistem informasi manajemen 
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perpustakaan yang berbasis web dengan menggunakan jaringan 

internet. 

Dari permasalahan diatas perlu dibuat suatu sistem 

informasi manajemen perpustakaan agar dapat mempermudah 

pengelolaan di perpustakaan SMA Negeri 1 Jetis dan dapat 

menghasilkan informasi yang akurat dan cepat. 

1.2. Rumusan Masalah 

Terkait dengan masalah yang ada dibangun sebuah sistem 

informasi manajemen yang dapat melakukan pencatatan 

program kerja perpustakaan, pencatatan inventaris koleksi, 

menangani peminjaman. Menangani perpanjangan, menangani 

pengembalian, menampilkan daftar koleksi yang sering dipinjam, 

menampilkan artikel yang berkaitan dengan kegiatan 

perpustakaan, koleksi rusak, koleksi hilang, koleksi usang, 

koleksi dilarang, pembuatan laporan realisasi penggunaan 

anggaran untuk membantu pihak sekolah dalam mengelola 

perpustakaan.  

1.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup masalah  yang dimaksudkan untuk 

menentukan cakupan pembahasan yang dilakukan. Adapun 

ruang lingkup masalah yang diangkat yaitu: 

1. Aplikasi tidak menangani peminjaman online. 
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2. Aplikasi yang dibuat berbasis web. 

3. Menangani peminjaman, pengembalian dan 

perpanjangan. 

4. Tidak menangani denda karena sanksi keterlambatan 

pengembalian di perpustakaan SMA Negeri 1 Jetis 

masih berupa teguran. 

5. Siswa dan guru merupakan anggota perpustakaan. 

6. Menangani semua koleksi perpustakaan. 

7. Menampilkan kode rak buku apabila melakukan 

pencarian buku. 

8. Pembuatan statistik pengunjung. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan 

membangun sebuah sistem informasi manajemen perpustakaan 

untuk mengelola perpustakaan agar lebih efisien dan efektif.   


