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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi sekarang ini  dunia informasi  dan 

komunikasi berkembang begitu pesat karena ditunjang dengan 

perkembangan teknologi yang semakin canggih. Penerapan sistem 

informasi telah menyebar di segala bidang termasuk di bidang 

pepustakaan. 

Perpustakaan SMA N 1 Piyungan merupakan bagian yang 

menunjang perkembangan pengetahuan dari civitas yang ada di instansi 

pendidikan SMA N 1 Piyungan. Dengan bertambahnya koleksi buku, 

diperlukan penanganan ekstra dalam melakukan pemeliharaan data buku 

sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat. Selain itu, 

perpusatakaan melayani peminjaman buku bagi siswa sekolah tersebut. 

Peminjaman dilayani dengan cara siswa menunjukkan buku yang akan 

dipinjam kepada petugas perpustakaan kemudian petugas akan mencatat 

transaksi peminjaman di buku peminjaman. Setelah masa satu minggu 

maka buku dikembalikan. Saat transaksi pengembalian buku,  petugas 

mencatat buku yang telah dipinjam oleh siswa di buku pengembalian. 

Cara pencatatan peminjaman dan pengembalian sepert diatas 

memungkinkan terjadi kesalahan, ketidaktelitian dan kesulitan dalam 

pengolahan data tersebut,sehingga berdampak pada seringnya terjadi 

keterlambatan pengembalian buku. Selain itu untuk memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan koleksi dibutuhkan waktu yang lama.  

Oleh karena itu diperlukan  sistem informasi perpustakaan yang 

dapat membantu sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan pengembalian 

buku dan efisiensi waktu dalam melakukan penelusran data peminjaman 

maupun data koleksi. Selain itu juga dapat membantu dalam proses 

pemeliharaan data perpustakaan.   
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Pembuatan proyek akhir dengan judul Sistem Informasi 

Perpustakaan di SMA N 1 Piyungan berbasis web mobile diharapkan dapat 

memperbaiki dalam penanganan peminjaman yang disebabkan oleh 

adanya kelalaian sumber daya manusia, baik pada saat proses transaksi 

peminjaman dan pengembalian buku hingga pemeliharaan data koleksi 

buku yang ada pada perpustakaan tersebut. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari proyek akhir adalah mengembangkan sistem informasi 

perpustakaan di SMA N 1 Piyungan Berbasis Web Mobile yang  sebagai 

media pembantu antara kepala sekolah dalam memantau pelayanan yang 

dilakukan diperpustakaan. 

 

1.3 Batasan masalah 

Batasan masalah dari sistem yang dikembangkan ini adalah: 

a. Pengguna sistem ini adalah staff perpustakaan sekaligus admin,siswa 

dan kepala sekolah 

b. Sistem ini dapat mengelola data petugas, data siswa data kategori 

buku, data buku, data detail buku, transaksi peminjaman, transaksi 

pengembalian, laporan peminjaman dan pengembalian. 

c. Sistem ini memiliki fitur data buku yang dipinjam dan data buku yang 

pernah dipinjam. 

d. Masa peminjaman buku selama 7 hari, jika terlambat maka siswa akan 

dikenai denda Rp 500,00 per hari per buku. 

 

 

 

 


