
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Sistem informasi memberikan fasilitas dimana setiap penggunanya diberi 

kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga sebuah pekerjaan dapat 

dilakukan dengan waktu yang sangat singkat. Semakin berkembangannya sebuah 

sistem tentunya semakin banyak permintaan penggunanya mengenai sistem yang 

digunakannya, hal ini juga dirasakan dalam melakukan penjadwalan aktivitas, 

dimana sistem informasi dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan 

penjadwalan dengan cepat dan tepat. 

 Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru adalah Sekolah 

Menengah Kejuruan yang telah terbentuk sejak tahun 1984. Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru berlokasi di jalan K.H.Ahmad Dahlan 

No. 90. Perpustakaan SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru yang juga berdiri pada 

tahun 1984, dengan berlakunya UU no. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, 

pada BAB VII pasal 23 ayat 1 setiap sekolah / madrasah menyelenggarakan 

perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan yang 

memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Koleksi buku pada Pustaka SMK 

Muhammadiyah 2 saat ini berjumlah 7.945 eksemplar dengan 2.124 judul  dan 

anggota pustaka yang berjumlah 1.563 dan perputaran transaksi peminjaman 

buku selama 1 minggu.  

Pustaka merupakan salah satu organisasi sumber belajar yang menyimpan, 

mengelola, dan memberikan layanan bahan pustaka baik buku maupun non buku 

kepada masyarakat tertentu maupun masyarakat umum. Melihat kenyataan 

tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa peran dan fungsi pustaka sekolah bagi 

lembaga induk yang menaunginya sangat besar. Oleh karena itu mengingat peran 

dan fungsi pustaka sekolah cukup vital maka perlu adanya suatu pengelolaan atau 

manajemen layanan yang tepat, cepat, dan efektif, sehingga fungsi dan peran 

Pustaka sekolah akan benar–benar terwujud dengan maksimal. 
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 Pustaka SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru merupakan salah satu fasilitas 

sekolah yang berfungsi sebagai lembaga penyedia informasi, seperti laporan, 

artikel, sumber rujukan, atau buku. Untuk meningkatkan minat belajar siswa, 

Pustaka SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru berusaha memberikan layanan 

terbaik sehingga dapat memberikan kepuasan bagi seluruh kegiatan pada bidang 

akademik. 

 Pustaka SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru belum terkomputerisasi pada 

kegiatan sehari–hari,dimulai dari pembuatan kartu anggota yang mengisi form 

lalu pegawai pustaka mencatat nama calon anggota pustaka pada buku pustaka, 

pegawai pustaka membantu mencarikan buku yang akan dipinjam oleh anggota 

pustaka, setelah mendapatkan buku yang akan dipinjam pegawai pustaka 

mencatat nama, judul buku yang akan dipinjam, tanggal kembali buku yang 

dipinjam yang dicatat pada buku pengembalian. Untuk pengunjung mengisi buku 

tamu dimeja pegawai pustaka, pegawai pustaka memeriksa buku buku yang 

rusak dan memeriksa keterlambatan siswa dalam pengembalian buku, setelah itu 

pegawai pustaka merekap semua data-data diatas kedalam buku pengarsipan dan 

Microsoft Excel. Kurangnya pemanfaatan teknologi yang ada dengan kata lain 

masih belum terkomputerisasi, serta kurangnya pegawai pustaka untuk 

mengerjakan yang bersifat administratif dan pemantauan Pustaka masih ada buku 

yang belum terdata secara menyeluruh dengan baik, pencarian buku yang sulit 

dilakukan karena buku tidak sesuai dengan tempatnya, bila anggota pustaka ingin 

menambah masa peminjaman maka harus melapor ke pegawai pustaka,  pegawai 

mengecek ketersediaan buku yang ada dan memeriksa buku masuk dan buku 

keluar dan jika keterlambatan dalam pengembalian maka akan dikenai denda 

perhari, yang membuat pegawai pustaka memakan waktu lama untuk 

mengerjakan kegiatan tersebut dan membuat siswa kesusahan mencari buku yang 

akan dibaca atau dipinjam. Kenyataanya Pustaka di SMK Muhammadiyah 2 

Pekanbaru sering kehilangan buku dikarenakan siswa tidak mengembalikan buku 

yang dipinjam dan membuat koleksi buku di Pustaka berkurang. 
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 Oleh karena itu SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru membutuhkan sebuah 

sistem otomasi Pustaka yang dapat mengatur proses bisnis peminjaman, 

pengembalian, pembuatan laporan secara otomatis dan menyediakan layanan 

Online Public Access Catalogue (OPAC) yang dapat memberikan pelayanan 

koleksi secara online. Sehingga dapat meringankan beban kerja pegawai pustaka 

khususnya yang bersifat rutin atau berulang-ulang, mempermudah pekerjaan 

yang bersifat administratif seperti pengisian bibliografi untuk pembuatan katalog 

dan sejenisnya, menghemat waktu dan tenaga sehingga dapat meningkatkan 

efesiensi kerja. 

 Dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka topik ini layak dijadikan 

sebagai penelitian tugas akhir dengan judul “Sistem Integrasi Barcode 128 Pada 

Senayan Library Management System (SLiMS) Pada Pustaka SMK 

Muhammadiyah 2 Pekanbaru”. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan masalah yang diteliti yaitu bagaimana merancang dan membangun 

sistem Sistem Integrasi Barcode 128 Pada SLiMS. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang akan dibuat pada penelitian ini adalah: 

1. Akan difokuskan pada perancangan dan membangun sistem integrasi 

barcode 128 pada SLiMS. 

2. Sistem yang dibuat terdiri dari Data Buku, Data Anggota yang di 

khususkan untuk siswa, pegawai pustaka dan kepala pustaka di SMK 

Muhammadiyah 2 Pekanbaru, Data Peminjaman Buku, Data 

Pengembalian Buku, dan Denda Buku. 

3. Pencetakan Laporan meliputi Laporan Data Buku, Laporan Data 

Anggota, Laporan Data Peminjaman Buku, Laporan Data Pengembalian 

Buku dan Laporan Buku yang Belum Dikembalikan. 

4. Sistem akan menggunakan Metode Extreme Programming dalam metode 

pengembangan sistem. 
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5. Perancangan sistem menggunakan Object Oriented Analysis and Design 

(OOAD). 

1.4.  Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Untuk menghasilkan sistem integrasi barcode 128 pada SLiMS. 

2. Untuk meningkatkan pelayanan pada pustaka sekolah. 

3. Untuk menghindari hilangnya buku dan laporan pustaka. 

1.5.  Manfaat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya manfaat yang dapat 

diambil. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: 

1. Dapat memudahkan pegawai pustaka sekolah menyelesaikan tugas dan 

kewajibannya. 

2. Dapat memudahkan pegawai pustaka sekolah mengelola data anggota, 

data peminjaman dan pengembalian buku. 

3. Membantu pustakawan sekolah dalam merekap laporan data kegiatan di 

Pustaka. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir dibagi menjadi enam bab. Berikut 

penjelasan tentang masing-masing bab: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang mendukung masalah yang sedang dikaji, 

antara lain pengertian sistem absensi, pengertian sistem berbasis web, 

database sql server, metode UML, dan bahasa pemograman PHP. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang tahapan-tahapan penelitian, dimulai dari studi 

pendahuluan, tahapan pengumpulan data, analisa sistem otomasi Pustaka 

berbasis SLiMS, hingga menguji sistem. 



5 

 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang analisa data-data dan rancang bangun sistem otomasi 

Pustaka berbasis SLiMS. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini berisi hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem 

otomasi Pustaka berbasis SLiMS. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil laporan penelitian tugas akhir dan 

saran agar penerapan sistem integrasi barcode 128 pada SLiMS di 

Pustaka SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru dapat dikembangkan lagi 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


