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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring berkembangnya teknologi saat ini 

membuat semakin mudahnya kita untuk melakukan segala 

sesuatunya termasuk dalam rangka meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan akan informasi 

juga sangat meningkat seiring perkembangan teknologi 

dan informasi yang semakin pesat dan menghasilkan 

inovasi – inovasi baru yang senantiasa terus berkembang 

kearah yang lebih baik. 

  Perpustakaan tak bisa dipisahkan dari 

pembelajaran siswa-siswi di sekolah dalam mencari ilmu 

pengetahuan. Fasilitas perpustakaan yang disediakan 

SMA Negeri 2 Salatiga, sangatlah bermanfaat bagi semua 

siswa apabila bisa memanfaatkannya secara maksimal. 

Keberhasilan kegiatan belajar mengajar disekolah 

tentunya juga diimbangi dengan adanya kegiatan aktif 

siswa di perpustakaan. Namun, tidak semua perpustakaan 

sekolah menerapkan teknologi dalam proses kegiatan 

perpustakaan seperti peminjaman buku, pendaftaran 

anggota, pencarian buku dan lain-lain..dalam sebuah 

sistem yang terkomputerisasi. Melalui sistem manual 

petugas perpustakaan kurang efisisen waktu dalam 
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melakukan tugas sebagai petugas perpustakaan ketika 

melayani pengunjung atau anggota perpustakaan. Begitu 

juga Perpustakaan SMA Negeri 2 Salatiga yang masih 

mengunakan pencatatan secara manual yang dilakukan 

oleh petugas dalam melakukan pencatatan peminjaman, 

pengembalian, penataan buku dan juga reporting data 

untuk setiap tahunnya. 

 Dengan menganalisa gejala-gejala permasalahan 

tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai suatu 

peluang pengembangan sistem informasi perpustakaan 

yang diterapkan pada SMA Negeri 2 Salatiga 

 

 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan Umum pembuatan proposal ini meliputi: 

Tujuan dari pembanguan sistem perpustakaan SMA Negeri 

2 Salatiga adalah sebagai berikut: 

A. Mengubah pola kerja petugas perpusatakaan yang 

awalnya masih menggunakan pencatatan manual 

menjadi pencatatan secara komputerisasi. 

B. Membantu petugas perpustakaan SMA Negeri 2 

Salatiga dalam kegiatan operasional perpustakaan  
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(Peminjaman buku, Pengembalian buku,Pencatatan 

anggota, Pencataan Buku dan Pelaporan transaksi  ) 

C. Memperoleh pengalaman merancang dan 

menciptakan sebuah karya yang berguna dan dapat 

dinikmati oleh khalayak umum. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan umum dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Merupakan salah satu syarat kelulusan Diploma III 

(D3) pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas 

Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya 

Wacana. 

2. Menerapkan hasil belajar yang penulis dapatkan 

selama di program studi teknik informatika yang 

mengacu pada perancangan animasi sesuai dengan 

kebutuhan nyata. 

1.3  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang di paparkan 

sebelumnya maka dapat di dapat di simpulkan rumusan 

masalah yang terjadi adalah, bagaimana merancang 

sebuah sistem perpustakaan yang mampu membantu 

petugas perpustakaan dalam pengelolaan perpustakaan 

seperti peminjaman buku, pemgembalian buku, 
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pencatatan anggota dan buku, pelaporan agar lebih efisien 

dalam hal waktu. 

 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka batasan 

masalah yang akan diteliti   adalah: 

 

1. Pada aplikasi ini pengguna Admin hanya bisa 

melakukan pelaporan transaksi , buku, dan daftara 

anggota saja tanpa bisa menambah menghapus 

atau mengedit data. 

2. Di dalam apilikasi ini  mengunakan 2 teknik/cara 

pengambilan data, yaitu dengan Remotting dan 

Web Service. 

3. Pembuatan aplikasi ini belum memiliki fitur untuk 

menampilkan intensitas pengunjung dalam bentuk 

grafik. 

 

1.5 Metodologi 

 Adapun metodologi yang dilakukan penulis  dalam 

melakukan penelitian antara lain : 
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Metode penelitian mengacu pada pendekatan berorientasi objek 

menggunakan pemodelan UML  (Unified Modelling Language). 

Berdasarkan komponen proses metode UML terbagi menjadi 6 

tahap yaitu (Utomo, 2003): 

1. Pemodelan Bisnis 

Merupakan langkah untuk mengidentifikasi kemampuan sistem 

yang diinginkan oleh pengguna. 

2. Requirements  (Kebutuhan) 

Merupakan langkah untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional 

dan kebutuhan non fungsional di dalam program. 

3. Analisis dan Perancangan 

Merupakan langkah menguraikan cara untuk merealisasikan 

sistem yanitu dengan melakukan perancangan aplikasi. 

4. Implementasi 

Merupakan langkah pembuatan program (kode-kode program) 

dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. 

5. Pengujian 

Langkah untuk melakukan verifikasi sistem secara keseluruhan. 

6. Penyerahan 

Merupakan langkah penyerahan program dan dokumentasi 

program ke pengguna serta mengadakan training pengguna. 

 


