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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan dunia perpustakaan saat ini tidak bisa lepas dari 

perkembangan teknologi informasi sebagai saran perkembangan perpustakaan. 

Penggunaaan teknologi informasi di perpustakaan bertujuan untuk memberikan 

kemudahan akses dan meningkatkan efisiensi pekerjaan serta kualitas 

pelayanan pada pengguna. Perpustakaan sebagai gudang informasi dari media 

tulis yang relevan dan berbobot, sehingga harus dituntut untuk memberikan 

layanan informasi yang lebih baik dan tepat guna, tentunya agar dapat menarik 

perhatian pemustaka dari berbagai kalangan dengan latar belakang yang 

berbeda seperti pelajar, mahasiswa, dosen, peneliti, dan sebagainya. 

Perpustakaan harus bisa memenuhi kebutuhan informasi bagi pembaca. 

Perpustakaan sebagai pusat informasi harus mengikuti perkembangan 

teknologi informasi yang semakin modern,sehingga penyampaian informasi 

kepada pengguna harus lebih cepat dan mudah didapatkan. Teknologi informasi 

sangat dibutuhkan pada perpustakaan untuk meningkatakan kualitas dan 

kecepatan proses layanan pada pengguna perpustakaan sehingga memperlancar 

dalam pencarian informasi. Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu 

tugas-tugas perpustakaan lebih cepat dan akurat dalam menemukan dan 

menyebarluaskan informasi. 
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Progressive Web Apps adalah gabungan dari web apps dan mobile apps. 

Sebelumnya, Mobile Apps adalah aplikasi JavaScript yang bekerja di browser 

dan bertujuan untuk membawa fitur-fitur native app ke website. Dengan 

perkenalan API web yang baru, PWA dapat membantu membawa UI dan UX 

aplikasi ke browser web di perangkat mobile. Jadi, Progressive Web Apps 

adalah aplikasi web tradisional yang disempurnakan dengan teknologi web 

modern, memungkinkan mereka untuk memberikan pengalaman yang lebih 

mirip aplikasi. (LePage, 2018). 

Koleksi Perpustakaan berupa buku-buku,artikel,modul, maupun karya tulis 

ilmiah masih belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat 

umum. Oleh sebab itu maka koleksi tersebut harus dibuat dalam format digital 

yang mudah diakses bagi yang memerlukannya dimanapun dan kapanpun. 

Untuk itu dibentuklah koleksi tersebut dalam format digital sehingga dapat 

diakses melalui jaringan yang disebut internet.  

Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman sebenarnya sudah terdapat 

perpustakaan digital yang sudah menerapkan sistem informasi berbasis web. 

Sistem Informasi Perpustakaan yang diterapkan saat ini masih menggunakan 

verifikasi manual yaitu peminjam harus menghubungi pihak admin agar 

aplikasi tersebut dapat diakses, aplikasi tersebut juga belum bisa digunakan 

secara offline atau di jaringan yang minim untuk menampilkan halaman web 

khususnya katalog e-book. 
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Maka berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian dengan 

menerapkan teknologi Progressive Web Application pada Digital Library 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman dengan bahasa pemrograman PHP dan 

DBMS MySQL. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pokok 

permasalahan yang dihadapi adalah Bagaimana merancang dan membangun 

aplikasi dengan  Progressive Web Application dapat diterapkan pada Digital 

Library Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman. 

1.3 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan–

batasan pada karya ilmiah ini supaya fokusnya tidak melebar. Ruang lingkup 

yang akan dibahas pada penelitian ini adalah : 

1. Aplikasi ini membahas peminjaman buku Perpustakaan Daerah 

Kabupaten Sleman yang bisa dilihat secara online. 

2. Terdapat dua user yang terlibat dalam digital library ini yaitu 

pemustaka(peminjam), pustakawan(admin).  

3. Aplikasi dapat dijalankan di desktop maupun mobile dengan browser. 

4. Aplikasi ini dapat mengolah data buku, kategori buku, detail buku. 

5. Protokol yang digunakan pada aplikasi menggunakan protokol HTTPS. 

6. Teknologi Progressive Web Apps diterapkan dari sisi front end. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat implementasi Progressive Web 

Application pada Digital Library untuk Perpustakaan Daerah Kabupaten 

Sleman. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dalam menulis penelitian ini adalah menjadikan 

perpustakan yang fleksibel, dinamis, dan responsif dan interaktif sehingga 

mahasiswa, dosen dan pengguna perpustakaan mampu mengakses tanpa 

konektifitas internet. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dibagi atas lima bab dan masing-masing terdiri dari sub 

bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan uraian yang memuat tentang segala sesuatu yang melatar 

belakangi penulis melakukan penelitian dan yang mendasari permasalahan yang 

terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan 

penelitian, maanfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai sumber data yang digunakan sebagai referensi 

dalam membangun PWA untuk Digital Library Perpustakaan Daerah Sleman 

yang berisi teori-teori penjelasan tentang Perpustakaan Digital, Progressive 
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Web Apps, Service Worker, Responsive Web Design, Lighthouse, Javascript, 

HTTPS, MySQL, dan Internet. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang data-data dan peralatan yang diperlukan dalam 

penulisan dan perancangan sistem. Kebutuhan sistem yang meliputi kebutuhan 

sistem perangkat lunak (software) dan kebutuhan perangkat keras (hardware) 

serta membahas analisis perancangan sistem yang meliputi perancangan 

Diagram Context, DFD Level 1 dan Relasi Tabel. Kemudian perancangan 

tampilan (user interface). 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat langkah dan pembahasan yang sifatnya terpadu dan disajikan 

dalam bentuk gambar dari aplikasi yang dibuat dan penjelasan dari masing-

masing bagian program dan penjelasan dari sistem aplikasi yang dibuat. 

 BAB V : PENUTUP  

Bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu, kesimpulan yang menjawab 

permasalahan yang dihadapi penulis dan saran yang berisi solusi alternatif 

untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. 

 


