
BAB I 

 PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat besar dan mendasar karena 

merupakan akar dari peradaban sebuah bangsa yang dapat menentukan kualitas 

suatu bangsa. Pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki 

setiap individu agar bisa menjawab tantangan kehidupan. Banyak cara yang dapat 

dilakukan untuk memperoleh pendidikan, diantaranya adalah melalui 

perpustakaan. 

SD Al-Falah Tropodo 2 (As-Salam) Waru Sidoarjo yang bergerak dalam 

bidang pendidikan menyediakan banyak fasilitas yang dapat digunakan untuk 

menunjang pengetahuan siswa-siswinya. Salah satu fasilitas yang disediakan 

adalah perpustakaan. Perpustakaan SD Al-Falah Tropodo 2 (As-Salam) dikepalai 

oleh seorang pustakawan dan memiliki seorang petugas perpustakaan. Kepala 

Perpustakaan bertugas untuk mengatur jalannya semua kegiatan perpustakaan dan 

bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berhubungan dengan perpustakaan. 

Sedangkan petugas perpustakaan bertugas untuk melaksanakan kegiatan yang 

berhubungan dengan perpustakaan, seperti melayani anggota yang ingin 

meminjam atau mengembalikan buku, mengolah dan maintenance data anggota 

dan koleksi, serta membuat laporan-laporan yang berkaitan dengan kegiatan 

perpustakaan. 

Secara umum, kegiatan yang ada di perpustakaan SD Al-Falah Tropodo 2 

(As-Salam) masih dilakukan secara manual. Hal ini membuat petugas 
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perpustakaan cukup repot dalam mengerjakan tugasnya yang sangat beragam dan 

cukup banyak, sehingga berdampak pada lambatnya informasi yang dihasilkan. 

Selain itu, banyaknya siswa yang melakukan transaksi setiap hari dan buku 

koleksi perpustakaan yang semakin bertambah membuat adanya kemungkinan 

terjadi kehilangan atau kesalahan pada saat pencatatan. Hal ini juga membuat 

proses pencarian data membutuhkan waktu yang lama dikarenakan jumlah data 

yang semakin besar. 

Dengan proses kerja seperti ini, informasi yang diterima oleh kepala 

perpustakaan menjadi kurang tepat dan akurat, sedangkan tuntutan akan informasi 

yang tepat dan akurat pada saat ini menjadi ujung tombak dalam penyelesaian 

suatu pekerjaan bagi sebuah sekolah. Informasi dan data yang akurat sangat 

dibutuhkan keberadaannya, oleh karena itu diperlukan penggunaan teknologi 

informasi yang baik. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka dibutuhkan sebuah sistem 

informasi perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan SD Al-Falah 

Tropodo 2 (As-Salam). Sistem informasi perpustakaan tersebut terdiri dari proses 

input pengunjung, pendaftaran anggota baru, peminjaman, pengembalian, 

perhitungan denda, maintenance data anggota dan koleksi perpustakaan, dan 

laporan-laporan yang dibutuhkan yang saling terintegrasi. Dengan adanya sistem 

informasi perpustakaan yang terintegrasi diharapkan dapat memudahkan petugas 

perpustakaan dalam melaksanakan tugasnya serta dapat membantu proses belajar 

mengajar di SD Al-Falah Tropodo 2 (As-Salam). 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang  permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka diperoleh suatu rumusan masalah sebagai berikut : 

1.   Bagaimana membuat sistem input pengunjung yang terkomputerisasi dan 

dapat mancatat pengunjung perpustakaan? 

2.   Bagaimana membuat sistem informasi perpustakaan yang dapat 

menangani proses sirkulasi, yaitu peminjaman, pengembalian, 

perhitungan denda,  maintenance data anggota dan koleksi perpustakaan, 

serta dapat menyajikan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan 

dalam periode tertentu secara efektif dan efisien? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam pembuatan sistem informasi 

perpustakaan SD Al-Falah Tropodo 2 (As-Salam) adalah sebagai berikut : 

1.   Sistem informasi yang dibuat hanya membahas siklus sirkulasi koleksi 

perpustakaan, mulai dari pengelolaan data anggota, data buku baru 

sampai pada transaksi peminjaman dan pengembalian. 

2.   Laporan yang dihasilkan dari sistem ini adalah laporan atas transaksi 

peminjaman, pengembalian, dan koleksi. 

3.   Database anggota perpustakaan diambil dari database siswa dan 

karyawan yang terdapat dalam sistem informasi akademik SD Al-Falah 

Tropodo 2 (As-Salam). 
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4.   Bahasa pemrograman yang digunakan dalam membangun sistem ini 

adalah PHP, sebagai desain webnya menggunakan Adobe Dreamweaver 

CS 3 dan MySQL sebagai databasenya. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan perumusan masalah yang telah 

ditetapkan adalah sebagai berikut : 

1.   Membuat sistem input pengunjung yang terkomputerisasi dan dapat 

mancatat pengunjung perpustakaan. 

2.   Membuat sistem informasi perpustakaan yang dapat menangani proses 

sirkulasi, yaitu peminjaman, pengembalian, perhitungan denda,  

maintenance data anggota dan koleksi perpustakaan, serta dapat 

menyajikan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan dalam 

periode tertentu secara efektif dan efisien. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dalam pembuatan sistem informasi 

perpustakaan ini adalah sebagai berikut :    

1.   Petugas Perpustakaan 

Petugas perpustakaan merupakan pegawai yang bertugas untuk 

mengelola perpustakaan dan membantu siswa untuk menemukan buku, 

majalah, dan informasi lainnya. 
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a. Membantu kegiatan petugas dalam hal pencatatan transaksi, 

pencarian koleksi perpustakaan, dan pengaturan rak buku menjadi 

lebih mudah dan cepat. 

b. Mempermudah dalam mengetahui status buku, jumlah pengunjung 

perpustakaan, dan jumlah denda. 

c. Mempermudah dalam mengetahui laporan transaksi yang dibutuhkan 

secara efektif dan efisien. 

d. Membantu admin dalam mencetak laporan dengan lebih mudah dan 

cepat dan hasilnya dapat disesuaikan dengan kriteria yang 

diinginkan. 

e. Mempermudah koreksi data jika terjadi kesalahan pengetikan atau 

data yang tidak valid. 

2.   Kepala perpustakaan 

Kepala perpustakaan bertanggung jawab atas kemajuan perpustakaan. 

Kepala perpustakaan akan menentukan strategi-strategi yang berguna 

demi perkembangan perpustakaan. Oleh karena itu, kepala perpustakaan 

membutuhkan data-data yang valid tentang kondisi perpustakaan yang 

sebenarnya dari laporan-laporan yang dihasilkan. 

Sistem informasi perpustakaan dapat menghasilkan laporan dan 

informasi yang berguna untuk kepala perpustakaan dalam kegiatan 

monitoring dan evaluasi guna pengembangan perpustakaan. 

3.   Siswa dan guru 

Manfaat yang didapatkan dari sistem informasi perpustakaan bagi siswa 

dan guru adalah : 
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a. Dapat mencatatkan kehadirannya diperpustakaan dengan cepat 

dengan memanfaatkan komputer input pengunjung. 

b. Dapat meminjam dan mengembalikan buku dengan lebih mudah dan 

cepat dengan menggunakan sistem informasi perpustakaan yang 

terintegrasi. 

4.   Perpustakaan SD Al-Falah Tropodo 2 (As-Salam) 

Manfaat yang dapat diperoleh oleh perpustakaan SD Al-Falah Tropodo 2 

(As-Salam) sendiri adalah : 

a. Dapat memberikan layanan terbaik kepada pengguna perpustakaan. 

b. Meningkatkan citra nama baik perpustakaan SD Al-Falah Tropodo 2 

(As-Salam). 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada penyusunan laporan kerja praktek ini, sistematika penulisan dibagi 

menjadi lima bab. Pada setiap babnya juga terdapat sub-sub bahasan yang 

menjelaskan isi dari bab secara lebih terperinci. Berikut ini sistematika yang 

digunakan, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pertama ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dalam 

pembangunan sistem informasi perpustakaan pada SD Al-Falah Tropodo 2 (As-

Salam). Perumusan masalah yang ingin diselesaikan, batasan masalah untuk 

sistem yang akan dibangun, tujuan dari pembuatan sistem ini, kontribusi yang 

diharapkan dari pembuatan sistem yang sedang dibangun sehingga dapat 

bermanfaat untuk kemajuan instansi, serta sistematika penulisan yang di gunakan. 
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BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab kedua menjelaskan mengenai identitas sekolah, meliputi sejarah 

perpustakaan, dasar sistem yang telah diterapkan pada perpustakaan, struktur 

organisasi dari sekolah tersebut, serta jabatan dari tiap-tiap bagian yang ada pada 

SD Al-Falah Tropodo 2 (As-Salam). 

BAB III  LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori berisi tentang definisi dan penjelasan yang lebih detil 

mengenai konsep yang digunakan untuk merancang desain sistem yang akan 

dibangun, yaitu meliputi penjelasan mengenai konsep dasar sistem, konsep dasar 

sistem informasi, konsep dasar perpustakaan, konsep dasar sistem informasi 

perpustakaan, document flow, sistem flow, data flow diagram, entity relationship 

diagram, dan teori-teori lain yang berhubungan dengan pembangunan dan 

pengembangan sistem.  

BAB IV DESKRIPSI KERJA PRAKTEK 

Bab keempat berisi mengenai penjelasan tentang pekerjaan-pekerjaan 

yang dilakukan pada saat melakukan kerja praktek di instansi terkait. Pekerjaan 

tersebut dijelaskan secara terperinci, diawali dengan analisa sistem, pembahasan 

masalah, pembuatan rancangan sistem, implementasi sistem berupa capture dari 

setiap form aplikasi, serta evaluasi sistem yang telah dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab kelima penutup menjelaskan tentang kesimpulan yang didapat dari 

pembuatan sistem informasi perpustakaan pada SD Al-Falah Tropodo 2 (As-

Salam) Sidoarjo, serta saran-saran yang bermanfaat untuk pengembangan sistem 

selanjutnya. 


