BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dengan  berkembangnya  teknologi yang  semakin pesat,khususnya teknologi informasi memberi peran penting dalam kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang mendukung manusia dalam menyelesaikan pekerjaanya. Sistem pengolahan data sebagai alat bantu diperlukan untuk menunjang dalam bidang pengolahan data perpustakaan,yang mempermudah pengelolaan data bagi admin.
Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPTD) yang bernaung dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Dinas Pendidikan Propinsi DIY merupakan lembaga yang melaksanakan program secara teknis dibidang pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini. Dengan  Visi Misi Sebagai katalisator menuju  terwujudnya masyarakat pendidikan yang kompetitif Meningkatkan Kualitas  Pelayanan UPTD  BPKB.untuk mencapai visi dan misi BPKB DIY menyediakan fasilitas berupa Perpustakaan.Pada saat sekarang ini, perpustakaan BPKB DIY masih menggunakan sistem manual dalam pengolahan data sirkulasi buku.Dimana setiap transaksi peminjaman dan pengembaian harus ditulis secara manual, hal ini dirasa tidak efisien karena masih banyak masalah yang terjadi dengan cara ini. Sehingga BPKB  DIY dalam rencana ke depanya akan menggunakan suatu sistem pengolahan data yang dapat menunjang pelayanan perpustakaan. 

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas rumusan masalah yang dapat didefinisikan adalah Bagaimana merancang dan membuat sistem pengolahan data di perpustakaan BPKB DIY yaitu data anggota,data buku , dan data sirkulasi  buku.









Ruang Lingkup
Agar penulisan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan ruang lingkup yang dikerjakaan adalah
	Pengolahan data buku,data anggota,data peminjaman buku,data pengembalian buku,denda.
	Sistem ini menghasilkan output informasi buku,anggota,transaksi peminjaman,laporan anggota,peminjaman,pengembalian,denda,status buku.
	 Dalam pengkodean buku menggunakan                            suatu sistem klasifikasi yang berdasarkan subyeknya,yang banyak digunakan diperpustakaan sekolah diseluruh dunia yaitu sistem klasifikasi persepuluhan yang disusun oleh Malvil Dewey.Sistem klasifikasi ini dikenal dengan nama “ Dewey Decimal Classification“ yang biasa disingkat menjadi DDC.
	User yang menggunakan sistem yaitu
	Petugas yang memasukan data buku, data inventaris  dan data pegawai. 
	Petugas  yang melakukan transaksi peminjaman,  pengembalian, dan pemasukan data anggota.
	Ketua Perpustakkan yaitu melihat laporan.

Anggota yaitu dapat melihat katalog buku, dan buku yang sedang dipinjam.
	Sumber buku baru yaitu berasal dari Pembelian, Hibah, dan Sumbangan.
Setiap  anggota dapat pelayanan meminjam maksimal 2 (dua) buku dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari ,dan dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh hari). Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian buku maka anggota akan dikenakan denda sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) untuk setiap buku per hari

Tujuan Penelitian
Adapun  penulisan tugas akhir  ini mempunyai tujuan antara lain:
1. Membangun Aplikasi Sistem Pengolahan Data di Perpustakaan BPKB DIY.
2. Mempermudah pengolahaan data buku,data anggota bagi admin.
3. Administrasi dapat tercatat dengan rapi dan efisien .
4. Mempermudah anggota dalam memperoleh katalog buku


