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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga 

pendidikan sekolah sebagai pusat sumber belajar mengajar. Atas pernyataan 

tersebut, beberapa tugas perpustakaan sekolah adalah mengelola data-data 

perpustakaan, memberikan layanan peminjaman buku, menyediakan tempat 

membaca dan mengembangkan agar mudah dikontrol dan diakses oleh anggota 

perpustakaan. Menyediakan sumber-sumber referensi untuk menambah 

pengetahuan siswa dan guru. Mendidik siswa agar dapat mencari dan 

mengumpulkan informasi secara mandiri (Salsabilah and Yulianti 2019). 

Pada saat ini teknologi informasi telah berkembang dengan sangat pesat. 

Perkembangan itu salah satunya ditandai dengan keberadaan internet yang 

menyediakan berbagai layanan. Bentuk layanan yang dihadirkan internet sejatinya 

sangat berguna dan membantu bagi kehidupan manusia. Mulai dari akses data, 

informasi aktual, iklan, komunikasi, dan sebagainya. Perpustakaan menjadi 

harapan bagi para pelajar dalam mencari referensi atau rujukan guna 

penyempurnaan atau penyelesaian sebuah tugas akhir maupun penulisan karya 

ilmiah (Alfarisi et al. 2021). 

Zaman modern seperti saat ini sudah mempermudah seseorang untuk mencari 

informasi tanpa harus datang ke tempatnya, cukup mengakses internet sehingga 

mendapatkan informasi yang diinginkan. Salah satu teknologi sekarang aplikasi 

contohnya website, oleh karena itu sistem pengelolaan koleksi buku, peminjaman, 

pengembalian merupakan sistem yang dirancang untuk perpustakaan.  

SMAN 1 Bukit Batu merupakan sekolah menengah atas yang terletak di jalan 

Ahmad Yani, Sejangat, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Sistem 

perpustakaan SMAN 1 Bukit Batu saat ini untuk melakukan proses peminjaman, 
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pengembalian buku masih dilakukan secara tertulis dalam buku besar. Begitu pula 

saat melakukan pembuatan laporan data pengunjung siswa hanya ditulis secara 

manual dan dilaporkan ke kepala sekolah. Pembuatan data yang sudah ditulis tadi 

tidak disimpan dengan baik dan rapi. Penggunaan waktu yang tidak efisien dan 

banyak waktu yang terbuang karena manual dengan menulis tangan. Di samping 

itu, pencarian data buku yang belum jelas ada atau tidaknya di rak buku 

perpustakaan tersebut akan menjadi sebuah kendala bagi pustakawan dan calon 

peminjam. Pencatatan peminjaman dan pengembalian buku yang masih menulis 

tangan sehingga koleksi perpustakaan banyak yang hilang. 

Berdasarkan permasalah tersebut, penulis ingin membuat perpustakaan 

berbasis website agar lebih memudahkan pustakawan dan bisa diakses oleh siswa 

dan guru. Tujuan dari membuat website ini untuk mempermudahkan siswa dan 

guru, karena sistem perpustakaan tersebut belum mempunyai aplikasi. Oleh sebab 

itu penulisan ini mengambil judul “Rancang Bangun Aplikasi Ruang Baca Online 

Pada Perpustakaan Sekolah SMAN 1 Bukit Batu”. Dengan menggunakan 

teknologi tersebut diharapkan akan mempermudah guru dan siswa untuk 

mengakses perpustakaan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 

penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi ruang baca online pada  

perpustakaan SMAN 1 Bukit Batu? 

2. Bagaimana membuat suatu aplikasi ruang baca online ini bisa berguna 

untuk siswa SMAN 1 Bukit Batu? 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Studi kasus penelitian ini adalah sekolah menengah atas yaitu SMAN 1 

Bukit Batu dengan objek ruang baca online pada perpustakaan sekolah 

tersebut. 

2. Aplikasi ini hanya memiliki 2 aktor yaitu admin dan siswa SMAN 1 Bukit 

Batu. 

3. Aplikasi ini berfungsi untuk membantu siswa ketika di rumah dalam 

membaca buku secara online. 

4. Pembuatan aplikasi ruang baca online pada perpustakaan SMAN 1 Bukit 

Batu ini menggunakan bahasa pemrograman PHP yang merupakan bahasa 

pemrograman untuk dijalankan melalui halaman website didukung dengan 

framework Laravel dan MySQL. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir membuat aplikasi berbasis website ini 

adalah untuk membuat Rancang Bangun Aplikasi Ruang Baca Online Pada 

Perpustakaan SMAN 1 Bukit Batu. Dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP, framework Laravel dan database MySQL. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian pembuatan aplikasi berbasis 

website ini adalah: 

1. Diperolehnya kemudahan bagi pustakawan dalam mengelola data 

perpustakaan. 

2. Menghemat waktu user (siswa) dalam percarian buku dan membaca buku 

secara online. 

3. Mengetahui jelas buku apa yang akan dibaca atau dipinjam oleh siswa. 
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1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan Rancang Bangun Aplikasi 

Ruang Baca Online Pada Perpustakaan, yaitu melakukan identifikasi masalah 

seperti melakukan wawancara dengan staff perpustakaan, kemudian melakukan 

pengumpulan data dengan cara mengacu pada jurnal, tugas akhir dan website-

website resmi lainnya. Data tersebut akan di kelola menjadi sebuah website yang 

akan dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel  

serta menggunakan MySqL sebagai sistem manajemen basis data dalam 

pembuatan database. Selanjutnya menganalisis sistem, membuat aplikasi 

kemudian membuat laporan Tugas Akhir. 
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