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BAB I
PENDAHULUAN
                                                          
Latar Belakang Masalah
Perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Semakin lengkap koleksi buku dalam perpustakaan maka secara tidak langsung akan menarik minat dari pembaca, seringkali permasalahan didalam pengelolaan perpustakaan akan timbul dengan semakin lengkapnya koleksi buku dan semakin meningkatnya jumlah pembaca(anggota). 
Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini, diharapkan pada perpustakaan di SMK KRISTEN “PENABUR” PURWOREJO memiliki suatu sistem aplikasi yang dapat memberikan suatu kemudahan dalam pengelolaannya, dan memberikan informasi yang berupa laporan data anggota, data buku yang ada, data transaksi peminjaman dan pengembalian serta statistic peminjaman.  

Rumusan Masalah
Dengan pesatnya perkembangan teknologi ternyata tidak berdampak  pada perpustakaan yang ada di SMK KRISTEN “PENABUR” PURWOREJO, ini dibuktikan dengan hasil pengamatan dilapangan bahwa diperpustakaan SMK KRISTEN “PENABUR” PURWOREJO didalam pengelolaan perpustakaan yaitu  didalam proses peminjaman dan  pengembalian buku  masih dilakukan secara manual dan tentu saja ini kurang efektif. 
Sehubungan dengan fasilitas komputer yang telah ada pada perpustakaan tersebut maka  dibutuhkan suatu program aplikasi yang dapat mengolah sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku dan memberikan suatu informasi yang dibutuhkan pada perpustakaan tersebut.

Ruang Lingkup
Agar permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini tidak meluas maka diperlukan adanya pembatasan masalah, adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
	Proses pemasukan data anggota perpustakaan dapat dilakukan oleh calon anggota atau operator.
	Proses pemasukkan data siswa, guru dan buku dilakukan oleh kepala perpustakaan(Admin).
	Terdapat fasilitas untuk pencarian buku bagi siswa.

Proses peminjaman dan pengembalian dilakukan oleh operator.
	Perpustakaan hanya melayani peminjaman untuk siswa dan guru sekolahan tersebut.
	Nama dari sinopsis dan gambar(cover buku) disimpan pada drive D dan pada folder sinopsis.

Nama dari sinopsis dan gambar(cover buku) harus sama.
	Sistem operasi yang digunakan adalah Windows XP 2.
	Bahasa pemrograman yang digunakan C++ Builder 5.0
Database yang digunakan adalah MySql Server 4.1.9.

Tujuan
Adapun penulisan tugas akhir ini mempunyai tujuan antara lain:
	Membangun sistem informasi yang dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada di SMK KRISTEN “PENABUR” PURWOREJO, yang difokuskan pada sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku.
	Memberikan kemudahan didalam proses pengolahan perpustakaan serta laporan yang dibutuhkan.


