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Bab 1 

 Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan bidang Teknik Informatika saat ini 

memungkinkan semua pekerjaan manusia semakin mudah , 

ringan , dan akurat. Demikian halnya pada pengelolaan data 

di bidang Perpustakaan. Sadar akan pentingnya keberadaan 

Perpustakaan yang merupakan penyedia akan berbagai 

wacana pengetahuan. Pengelolaan buku perpustakaan 

tidaklah mudah. 

Oleh karena itu kami sebagai Mahasiswa TI UKSW 

sadar dan mendukung akan keberadaan Perpustakaan di kota 

Salatiga, kami memilih pada Pembangunan Website Pustaka 

Salatiga  sebagai judul Tugas Akhir kami . 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan yang diangkat dari penelitian ini adalah  

Bagaimana agar suatu pelayanan dan pengelolaan informasi 

perpustakaan dengan berbasis web yang menarik, interaktif, 

user friendly dan akurat guna memberi kemudahan 

pengunjung atau peminat baca dalam mencari buku yang 

diinginkan.
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari penyimpangan dari topik yang 

penulis bahas, maka penulis membuat beberapa batasan 

permasalahan yang akan diulas dalam laporan ini. Batasan 

tersebut antara lain : 

Pembahasan difokuskan pada fungsi website 

dalam membantu pengelolaan Perpustakaan. 

Pengelolaan yang dimaksudkan penulis antara 

lain website ini digunakan dalam pencarian 

persediaan buku, menunjukan letak buku 

berdasarkan nomor rak, menampilkan gambar 

sampul buku yang dicari. Dari sisi lain website ini 

juga memudahkan Admin untuk mengelola data-

data buku perpustakaan seperti; menginput, lihat, 

hapus data, dan edit data. 

Pembahasan juga meliputi pengujian operasional 

website. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang penulis temukan 

pada pembuatan Website ini bertujuan untuk: 

• Menjadi sistem informasi barbasis web yang 

memperluas publikasi kepada masyarakat luas 

untuk mencari informasi tentang buku yang 

diinginkan. 
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• Mempermudah pihak Admin dalam mengatur 

daftar buku perpustakaan dengan berbagai  fitur. 

 

1.5 Manfaat Penulisan 

Manfaat Secara Umum 

Manfaat secara umum dari penulisan laporan 

ini adalah diperolehnya informasi dan pengetahuan di 

bidang dunia website dan perpustakaan. 

Manfaat Untuk Dunia Pendidikan 

Manfaat dari perancangan website 

Perpustakaan Pustaka Salatiga adalah untuk 

membantu pelajar atau peminat baca lain dalam 

memperoleh sarana yang menarik dalam mencari 

informasi terhadap buku yang diinginkan. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Studi 

Pustaka dan Pengamatan. 

2. Teknik pengumpulan bahan sebagai materi. 

a. Pencarian materi melalui kegiatan wawancara 

langsung dengan narasumber masyarakat dan pelajar. 

b. Pencarian data untuk referensi perihal Perkembangan 

Perpustakaan di Internet. 
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1.7 Sitematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan 

tugas akhir ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu pendahuluan, 

landasan teori, metode perancangan rangkaian, hasil dan 

pembahasan, serta kesimpulan dan saran pengembangan, yang 

disusun sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN  

berisi uraian tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat, ruang lingkup, serta sistematika 

penulisan laporan tugas akhir.  

BAB II  LANDASAN TEORI   

berisi penjelasan singkat konsep–konsep yang 

mendukung pengembangan website, meliputi 

konsep dasar, model proses sampai pada 

proses kerja website. 

BAB III  METODE PERANCANGAN RANGKAIAN 

membahas setiap tahapan dan hasil proses 

pengembangan website pada tahap 

implementasi dan menerangkan rincian 

pengujian website. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  

membahas setiap tahapan dan hasil proses 

pengembangan website pada tahap 

implementasi dan menerangkan rincian 

pengujian kinerja website.  
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BAB V  PENUTUP  

berisi kesimpulan dan lampiran yang diambil 

berkaitan dengan rangkaian yang dibuat dan 

saran-saran untuk pengembangan perangkat 

lebih lanjut. 
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