
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perpustakaan merupakan salah satu aspek penting dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Perpustakaan berperan sebagai sumber informasi para 

siswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Tidak hanya di sekolah, 

masyarakat luas pun masih mengakui eksistensi perpustakaan sebagai sumber 

informasi. Hal ini dibuktikan dengan minat membaca masyarakat yang meningkat. 

Seseorang atau bahkan sekelompok orang rela untuk pergi/mendatangi 

perpustakaan yang menyediakan sumber bacaan yang dibutuhkan. Hal tersebut 

juga terjadi di sekolah, para siswa menggunakan perpustakaan sebagai tempat 

untuk mendapatkan informasi-informasi baru. 

Perpustakaan sekolah biasanya memiliki koleksi-koleksi buku yang sangat 

banyak, sehingga terkadang menyulitkan pustakawan untuk mengolah data 

administrasi koleksi-koleksi tersebut. Selain itu, siswa juga akan kesulitan untuk 

melakukan pengecekan terhadap ketersediaan koleksi yang ingin dipinjam/dibaca. 

Dengan kemajuan teknologi pada era globalisasi saat ini sudah banyak 

perpustakaan sekolah yang menerapkan teknologi informasi dalam mengolah 

administrasi perpustakaan. Dengan merujuk pada era globalisasi sekarang tentang 

berkembangnya dunia informasi yang begitu pesat tentunya sangat tepat jika pada 

sebuah layanan informasi di sebuah perpustakaan dibuat lebih modern dan lebih 

memudahkan peminjam dalam pencarian buku untuk memenuhi kebutuhan 

belajar serta menambah minat baca siswa dan mempermudah petugas 

perpustakaan dalam pendataan buku. 

SMK Piri 1 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah yang saat ini belum 

menerapkan teknologi informasi dalam pengolahan administrasi perpustakaan 

sekolah. Seluruh proses administrasi masih dilakukan secara manual. Hal tersebut 

menyebabkan para siswa kesulitan dalam mencari buku yang tersedia sehingga 

menyebabkan minat baca siswa menjadi menurun. Selain itu, administrasi secara 

manual juga mempersulit pegawai perpustakaan dalam memeriksa status 



peminjaman buku seperti nama peminjam, kelas, judul buku, tanggal peminjaman, 

tanggal pengembalian, dan status buku tersebut sehingga sering adanya 

keterlambatan dan hilangnya buku karena terbawa hingga para siswa lulus dari 

SMK Piri 1 Yogyakarta, serta adanya sebuah perangkat komputer yang kurang 

dimanfaatkan di perpustakaan SMK Piri 1 Yogyakarta mengingat pendataaan 

tentang aktivitas peminjaman buku perpustakaan setiap bulan belum tersusun 

dengan teratur karena masih menggunakan sistem pembukuan. 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh para siswa dan pegawai 

perpustakaan di SMK Piri 1 Yogyakarta, peneliti akan mengembangkan sebuah 

sistem informasi data buku perpustakaan berbasis Visual Basic dengan database 

MySQL yang bertujuan untuk memudahkan siswa-siswi dalam mencari buku 

yang tersedia dan juga memudahkan pegawai perpustakaan dalam mengelola 

administrasi di perpustakaan SMK Piri 1 Yogyakarta. 

Sistem informasi yang dikembangkan harus dapat memenuhi kebutuhan 

pengguna dan mudah digunakan oleh pengguna sehingga dapat mencapai tujuan 

pengembangannya, yaitu mempermudah proses pengolahan administrasi 

perpustakaan. Suatu sistem informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

pengguna dan tidak mudah digunakan akan ditinggalkan/tidak digunakan sehingga 

menimbulkan pemborosan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian pada aspek 

functionality dan usability yang didasarkan pada standar ISO 9126. 

B. Identifikasi Masalah 

Bagaimana membuat sistem yang sistematis dalam mengelola data buku 

perpustakaan di SMK Piri 1 Yogyakarta, agar mempermudah siswa-siswi dan 

juga pegawai perpustakaan dalam melakukan olah data, dari latar belakang yang 

ada dapat diidentifikasi masalah yang timbul menjadi beberapa hal sebagai berikut 

ini: 

1. Perpustakaan di SMK Piri 1 Yogyakarta masih menggunakan sistem 

pembukuan sehingga menyebabkan tingkat kerumitan pendataan yang tinggi 

karena harus mengisi beberapa data dari siswa-siswi hingga data buku yang 

akan dipinjam. 



2. Sulitnya siswa-siswi dalam mencari buku yang tersedia karena kurang adanya 

informasi tentang buku yang akan dipinjam. 

3. Sering adanya keterlambatan buku dan hilangnya buku perpustakaan karena 

terbawa hingga siswa-siswi lulus dari SMK Piri 1 Yogyakarta. 

4. Belum adanya sistem informasi yang memenuhi uji kelayakan dari segi aspek 

usability dan functionality. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, maka batasan masalah dalam merancang 

sistem informasi data buku perpustakaan berbasis visual basic pada SMK Piri 1 

Yogyakarta agar permasalahan yang dibahas tidak menyimpang dari lingkup yang 

ditentukan adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan administrasi perpustakaan di SMK Piri 1 Yogyakarta belum 

mempunyai sistem informasi yang dapat membantu untuk mencari buku yang 

tersedia dan mengatasi keterlambatan pengembalian buku serta hilangnya 

buku karena terbawa hingga siswa-siswi lulus dari SMK Piri 1 Yogyakarta. 

2. Kegiatan administrasi perpustakaan di SMK Piri 1 Yogyakarta belum 

mempunyai sebuah sistem informasi yang memenuhi uji kelayakan dari segi 

aspek usability dan functionality. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah dalam pembuatan skripsi ini, dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara untuk mengatasi adanya kesulitan siswa-siswi dalam mencari 

buku yang tersedia dan mengatasi keterlambatan pengembalian buku serta 

hilangnya buku akibat terbawa hingga siswa-siswi lulus dari SMK Piri 1 

Yogyakarta? 

2. Bagaimana membuat sistem informasi data buku perpustakaan di SMK Piri 1 

Yogyakarta sehingga dapat memenuhi uji kelayakan dari segi aspek usability 

dan functionality? 

 

 



E. Tujuan Penelitian 

Adanya tujuan penelitian skripsi ini sebagai berikut: 

1. Membuat sistem informasi data buku perpustakaan berbasis visual basic 

untuk mempermudah siswa-siswi dalam pencarian buku yang tersedia dan 

mencegah adanya keterlambatan saat pengembalian buku serta 

meminimalisasi terjadinya buku yang hilang karena terbawa oleh siswa-siswi 

hingga lulus dari SMK PIRI 1 Yogyakarta. 

2. Mengetahui kelayakan sistem informasi data buku perpustakaan di SMK Piri 

1 Yogyakarta dari segi aspek usability dan functionality. 

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dikembangkan dari penelitian ini adalah sistem informasi 

data buku perpustakaan berbasis visual basic dengan fungsi sebagai berikut: 

1. Mengelola data anggota, data buku, dan peminjaman perpustakaan. 

2. Menampilkan seluruh informasi terkait perpustakaan, baik informasi 

mengenai buku yang tersedia serta informasi mengenai data peminjaman 

siswa/siswi. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa: 

a. Mempermudah dalam mengakses buku yang tersedia. 

b. Meningkatkan minat baca siswa. 

2. Bagi sekolah: 

a. Mencegah adanya keterlambatan pada saat pengembalian buku. 

b. Mencegah adanya hilangnya buku. 

c. Mempermudah dalam pencarian data yang terkait dengan buku perpustakaan. 

d. Mempermudah proses pendataan aktivitas peminjaman buku di perpustakaan 

setiap bulan. 

3. Bagi peneliti: 

a. Mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah terhadap minat 

baca siswa. 

b. Memberi pengalaman pemanfaatan sistem informasi yang lebih efektif dalam 

mengakses data-data yang berkaitan dengan perpustakaan.  


