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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang 

Sekolah merupakan tempat dimana proses belajar mengajar yang 

bertujuan unutk menghasilkan generasi muda yang berkwalitas guna melanjutkan 

ke jenjang yang lebih tinggi. Dan untuk menunjang hal tersebut, sekolah harus 

menyediakan tempat dimana sumber ilmu dan informasi dalam bentuk buku dan 

sebagainya. Tempat tersebut adalah perpustakaan, di setiap sekolah pasti memiliki 

tempat yang bernama perpustakaan termasuk di SMAN 14 Surabaya. 

Masalah Perpustakaan SMAN 14 Surabaya merupakan bagian yang 

menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dari civitas yang ada pada instansi 

pendidikan di SMAN 14 Surabaya. Dengan bertambahnya data yang masuk di 

perpustakaan membutuhkan penanganan yang ekstra untuk pengerjaannya, seperti 

saat penerimaan siswa baru. Dibutuhkan penanganan yang cepat untuk pengerjaan 

input data siswa sebagai anggota perpustakaan yang baru, juga ada data anggota 

lama yang harus diperbarui (update). Pada perpustakaan SMAN 14 Surabaya, 

sistem kurang tertata dalam hal pencatatan dan masih manual dalam pengerjaannya. 

Sehingga membuat pengerjaan dan perawatan berkas atau dokumen oleh petugas 

perpustakaan memakan waktu lama.  

Dengan adanya aplikasi perpustakaan yang baru ini diharapkan dapat 

memudahkan pengerjaan maintenance data anggota. Proses sirkulasi (peminjaman 

dan pengembalian) di perpustakaan SMAN 14 Surabaya dapat dilakukan dengan 

cepat. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Terkait dengan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan suatu 

masalah, yaitu Bagaimana merancang bangun aplikasi sirkulasi perpustakaan 

berbasis web yang dapat menangani maintenance data anggota, peminjaman, 

pengembalian, dan denda 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam membuat aplikasi diperlukan pembatasan agar tidak menyimpang 

dari yang diambil. Pembatasan aplikasi sirkulasi perpustakaan SMAN 14 Surabaya 

dijelaskan di bawah ini : 

1. Aplikasi ini hanya menghitung biaya denda keterlambatan anggota  saat 

pengembalian koleksi 

2. Aplikasi ini dibuat dengan sistem web dengan bahasa pemrograman PHP dan 

database MySql 

3. Aplikasi ini menangani peminjaman, pengembalian, dan denda keterlambatan 

4. Aplikasi ini tidak membahas pemesanan buku, usulan pengadaan buku, 

maintenance katalog. 

5. Aplikasi ini hanya digunakan untuk perpustakaan SMA 14 Surabaya  

1.4 Tujuan 

Dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai 

berikut: 

1. Membuat aplikasi sirkulasi perpustakaan berbasis web dengan fitur-fitur  

peminjaman, pengembalian, dan denda.  
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1.5 Manfaat 

Manfaat aplikasi sirkulasi perpustakaan berbasis web pada SMAN 14 

Suarabaya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa  

a. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari STIKOM 

Surabaya untuk pengabdian ilmu ke dalam lingkup masyarakat. 

b. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu IT yang diperoleh dari STIKOM 

Surabaya untuk dijadikan sebuah sistem informasi yang berguna untuk 

bisnis. 

c. Mahasiswa dapat terjun langsung kedunia pekerjaan, sehingga mampu 

mengetahui alur kerja di sebuah perusahaan secara langsung. 

2. Bagi STIKOM Surabaya 

a. STIKOM Surabaya sebagai tempat asal mahasiswa dapat menjalin 

hubungan baik dengan instansi perusahaan, 

3. Bagi Instansi 

a. Instansi mendapatkan manfaat ilmu yang diperoleh oleh mahasiswa 

selama belajar di STIKOM Surabaya 

b. Instansi mendapatkan keuntungan karena adanya masukan (inputan) dari 

segi pengembangan IT dalam sektor bisnis dari mahasiswa. 

 


