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ABSTRAKSI 

 

Teknologi sistem informasi saat ini berkembang dengan cepat dan mulai di 

butuhkan di dalam segala bidang termasuk pada bidang perpustakaan. Sehingga 

diperlukan sistem informasi yang dapat membantu memudahkan user dalam 

mengolah data yang diperlukan untuk menjadi sebuah informasi yang berguna. Serta 

dengan adanya sistem informasi, maka pekerjaan yang ada dapat diselesaikan dengan 

cepat, akurat dan tepatguna. 

Dengan adanya kenyataan tersebut, maka perpustakaan PT. Angkasa Pura I 

(Persero) Juanda Surabaya ingin mengembangkan fungsi sistem informasinya. 

Perpustakaan pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Juanda ingin mengimplementasikan 

suatu sistem informasi yang terkomputerisasi dalam mengolah data. Serta dapat 

meningkatkan kinerja, sehingga lebih siap dalam menghadapi tantangan di masa 

mendatang. 

Sistem informasi sirkulasi perpustakaan ini berharap menjadi suatu solusi 

menyelesaikan permasalahan pendataan peminjaman dan pengembalian buku yang 

ada di perpustakaan PT. Angkasa Pura I (Persero) Juanda Surabaya, sistem ini 

diharapkan memberikan manfaat dalam melakukan peminjaman dan pengembalian 

buku serta pembuatan laporan. 
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Puji syukur ke hadirat Tuhan atas hidayah dan  petunjuk-Nya penulis dapat 
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Program Studi Strata Satu di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik 

Komputer Surabaya (STIKOM). 
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