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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era sekarang ini, teknologi menjadi bagian penting dari kebutuhan setiap 

orang, dalam kehidupan setiap hari banyak manusia tidak bisa terlepas dari 

teknologi.Dengan berbagai teknologi di saat ini informasi sangat mudah di dapat. 

Adanya sistem informasi yang telah di buat mempermudah pengoperasiannya dan 

saat mengakses, penggunaan internet salah satunya. jaringan bukan hal baru, 

tetapi masih banyak instansi yang belum mengimplementasikan jaringan tersebut 

guna untuk keperluan administrasi atau lainnya. Perpustakaan adalah sejenis 

fasilitas umum yang mana di dalam nya terdapat koleksi buku berbagai macam 

jenis dan tertata rapi, yang sering kita jumpai di sekolah, universitas dan lainnya. 

Bagi pegawai yang bekerja di instansi, tempat ini sangat berguna karena 

pegawai dapat menemukan buku-buku yang mereka butuhkan dan 

mendukung kinerja mereka. Dalam proses mencari buku, biasanya dicatat 

dalam buku besar dengan manual. 

Perpustakaan  Badan  Pusat  Statistik  atau  BPS  di  Kabupaten  Bengkalis 
 

semuanya masih dilakukan secara manual, baik itu proses pencatatan 

peminjaman,pengembalian,maupun pendataan. Hal ini sangat tidak efisien, tidak 

efisien disini banyak kegiatan seperti pengunjung yang datang harus di data 

menggunakan buku besar, dan jika ada buku yang baru saja datang akan di hitung 

dan di pisahkan sesuai judul buku lalu mendata buku satu persatu, Ketika 

Pengunjung ingin mencari buku yang dipinjam, mereka harus memeriksa dan 

mencari secara manual, dan jika ingin meminjam buku pengunjung harus pergi ke 

resepsionis untuk mendata buku apa saja yang akan di pinjam. Oleh karena 

itu,sangat dibutuhkan suatu sistem yang memuat informasi perpustakaan, terutama 

di dalam peminjaman buku dan pendataan buku agar dalam peminjaman buku 

pengunjung langsung saja masuk dalam website perpustakaan dan mengisi data 

pribadi dan pengunjung bisa dengan mudah mendapatkan informasi mengenai 

data buku yang akan di pinjam melalui website tersebut. 



 

2 
 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas saya mengusulkan pembuatan 

apliaksi perpustakaan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis berbasis Website 

dengan Tujuan agar mempermudah bagi pengunjung dan juga pustakawan dalam 

mengelola data yang ada di perpustakaan seperti peminjaman buku, melihat data 

apa saja yang di publikasi pada perpustakaan. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam merancang aplikasi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membangun Aplikasi Perpustakaan di BPS 

Kabupaten Bengkalis? 

2. Bagaimana  mengelola  dan  menampilkan  laporan  data  administrasi 

untuk Aplikasi Perpustakaan di BPS Kabupaten Bengkalis menjadi 

terorganisasi secara baik dan sistematis? 

 

1.3  Batasan Masalah 
 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka batasan masalah dalam 

merancang aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini seputar menyimpan data pengunjung serta data yang ada di 

perpustakaan. 

2. Aplikasi  ini  membahas  perpustakaan  yang  ada  di  BPS  kabupaten 

Bengkalis 

3. Aplikasi  ini  dibangun  berbasis  web  dengan  menggunakan  Laravel 

bahasa pemograman PHP serta dengan menggunakan basis data MySQL. 

 

1.4    Tujuan 
 

Adapun Tujuan membuat aplikasi ini yaitu sebagai berikut: 
 

1. Merancang dan membangun Aplikasi Perpustakaan di BPS Kabupaten. 
 

2. Bengkalis yang dapat mempermudah proses pelayanan perpustakaan. 
 

3. Mengelola   dan   menampilan   laporan   data   administrasi   Aplikasi 
 

   Perpustakaan di BPS Kabupaten Bengkalis. 
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4. Memudahkan pegawai mencari data yang dibutuhkan. 

 
 

1.5  Manfaat  
 

Adapaun manfaat yang dapat diambil dari aplikasi ini yaitu sebagai berikut: 
 

1. Dapat    membantu    pegawai    pustaka    untuk    mempercepat    dan 

mempermudah proses pelayanan perpustakaan. 

2. Dapat   membantu   pegawai   pustaka   untuk   mengelola   data   data 

pengunjung perpustakaan dan data yang lain nya. 

3. Memberikan   informasi   mengenai   Perpustakaan, dan   data   seperti 

publikasi. 

4. 4.Memberikan laporan data pelayanan perpustakaan secara cepat, tepat, 

dan efisien  

 

1.6    Metode penyelesaian Masalah 
 

Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan aplikasi Perpustakaan di 

Badan Pusat  Statistik  Kabupaten Bengkalis  yang  mana melakukan 

Perumusan masalah terlebih dahulu, lalu metode selanjutnya yang di gunakan 

penulis yaitu menganalisis sistem yang akan di dilakukan dalam membuat 

aplikasi.di lanjutkan dengan pengembangan data setelah itu melakukan pengujian 

data dengan mengacu pada jurnal dengan cara studi literatur.Data tersebut akan 

diolah menjadi sebuah aplikasi yang di rancang menggunakan bahasa 

pemograman PHP dengan Laravel serta menggunakan MySQL sebagai sistem 

Manajemen basis data. 
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Gambar 1.1 Metode Penyelesaian Masalah 

Sumber : Data Olahan 2022 

 

Perumusan Masalah 

Analisis Sistem 

Perancangan Aplikasi 

Pengembangan Aplikasi 

Hasil 


	BAB 1 PENDAHULUAN 
	1.1 Latar Belakang 
	1.2 Rumusan Masalah 
	1.4 Tujuan 
	1.5 Manfaat 
	1.6 Metode penyelesaian Masalah


