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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Perpustakaan berkembang dengan pesat dan dinamis, sistem manualnya dirasakan tidak lagi memadai untuk penanganan beban kerja, khususnya kegiatan rutin dalam bidang pengolahan data. 
Kemudahan siswa untuk mendapatkan bahan pustaka dan untuk melakukan transaksi peminjaman bahan pustaka menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Selain hal-hal tersebut dengan adanya komputerisasi juga akan membantu pihak pengelola perpustakaan dalam pengolahan data perpustakaan.
Keadaan demikian menuntut adanya pembaruan sistem manual kedalam sistem informasi berbasis teknologi komputer sehingga dalam pengelolaan dan pengolahan data pada perpustakaan tersebut lebih efektif dan efisien.
Dari hasil pengamatan di lapangan, menunjukkan bahwa proses pengolahan data pada perpustakaan SMP N 2 KARANGANOM KLATEN masih bersifat manual, hal ini menimbulkan data yang disampaikan kurang efektif dan efisien, dan perlu diadakannya sebuah sistem informasi yang dapat menangani pengolahan data pada perpustakaan tersebut.

Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mengembangkan sebuah sistem informasi pepustakaan SMP N 2 KARANGANOM KLATEN agar pengolahan data peminjaman dan pengembalian buku dapat dilakukan secara terkomputerisasi, sehingga proses pengolahan datanya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Ruang Lingkup
Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan, yaitu dalam pembuatan sistem pengolahan data perpustakaan, maka lingkup permasalahan yang diteliti meliputi:
	Proses pemasukan data buku dilakukan oleh petugas.
	Terdapat fasilitas untuk pencarian data buku bagi siswa, dan input data anggota yang dilakukan oleh siswa.

Proses transaksi peminjaman serta pengembalian dilakukan oleh petugas.
Laporan yang terdiri atas: transaksi peminjaman dan pengembalian, laporan daftar keseluruhan buku, laporan data inventaris buku, laporan statistik peminjaman buku, laporan denda buku.
Anggota perpustakaan diwajibkan mengganti buku yang sama atau diganti dengan uang apabila buku yang di pinjam tersebut rusak atau hilang.
	Perpustakaan hanya melayani proses peminjaman siswa dan guru sekolah tersebut.

Tujuan Penelitian
Adapun penulisan tugas akhir ini mempunyai tujuan penelitian antara lain :
	Memperbaiki kinerja sistem pengolahan data perpustakaan di SMP N 2 Karanganom Klaten, melalui penerapan sistem informasi berbasis komputer.

	Mempermudah petugas dalam pengolahan data yaitu dalam pencatatan peminjaman dan pengembalian buku.

Memberikan laporan berupa data anggota, daftar buku yang ada, data transaksi peminjaman dan pengembalian serta statistik peminjaman secara akurat dan cepat.

