
 

 

 

BAB 1 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

SMK Binawiyata Karangmalang Sragen merupakan salah satu Sekolah Menengah 

Kejuruan di kota Sragen. Sekolah ini merupakan sekolah swasta yang memiliki 

jumlah siswa relatif banyak. Adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat, maka 

kebutuhan akan adanya informasi sangatlah diperlukan di era globalisasi sekarang 

ini. Siswa yang sebelumnya menggunakan cara-cara manual untuk memperoleh 

informasi seharusnya pada era globalisasi ini sekolah dapat menyediakan sarana dan 

prasarana yang memadai baik di bidang akademik atau non akademik ditingkatkan 

guna pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengembangan dan 

pelestarian perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi, serta sebagai 

pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal menulis, mencetak, dan mendidik 

sangat diperlukan sekali saat sekarang ini. Dalam hal ini permasalahan utama yang 

dihadapi adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya buku-buku 

referensi serta biaya pembelian buku yang cukup mahal. Menjawab kebutuhan 

tersebut sekolah hendak merealisasikan perpustakan digital berbasis web yang 

digunakan untuk siswa-siswa SMK Binawiyata Karangmalang Sragen dalam berbagi 

informasi buku pelajaran dan materi yang diajarkan oleh gurunya. 

 Pihak sekolah membutuhkan suatu aplikasi yang dapat membantu sekolah 

dalam merawat atau mengelola buku-buku literatur yang dibutuhkan oleh siswa. 

Sistem ini dapat membantu siswa untuk memudahkan mencari buku-buku pelajaran 
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atau buku-buku referensi lainnya secara online dan siswa tidak harus datang ke 

perpustakaan untuk mencari buku-buku yang mereka butuhkan.  

 Guna mewujudkan kualitas informasi, maka diperlukan suatu sistem untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga penulis membangun sebuah Portal 

Perpustakaan Digital berbasis Web untuk mempermudah siswa dalam mencari buku-

buku pelajaran atau buku-buku referensi lainnya, serta untuk penambahan fasilitas 

pembelajaran di sekolah. Cara kerja sistem ini adalah siswa/guru login menggunakan 

username dan password menggunakan nomor induk/NIP, kemudian siswa/guru 

mencari buku yang dibutuhkan melalui search engine. Setelah buku yang dibutuhkan 

ada, siswa/guru bisa melihat terlebih dahulu isi bukunya. Jika ingin menyimpan buku 

tersebut. Siswa/guru tinggal meng-klik download. Aplikasi ini dibuat menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. HTML, CSS digunakan sebagai 

user interface.  

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah 

yang melatar belakangi tugas akhir ini adalah 

a) Bagaimana cara memudahkan siswa dalam mendapatkan informasi buku-buku 

pelajaran yang dibutuhkan? 

b) Bagaimana merancang bangun buku digital dengan aplikasi di SMK Binawiyata 

Karangmalang Sragen? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

 

Pada Website Buku Digital di SMK Binawiyata Karangmalang Sragen mempunyai 

batasan masalah, yaitu: 
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a) Sistem yang dibuat berbasis web.  

b) Sistem ini menggunakan software web server yaitu XAMPP, database MySQL 

dan menggunakan adobe dreamweaver untuk membuat websitenya. 

c) Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

d) Buku-buku pelajaran dan materi pelajaran hanya bisa di upload oleh admin. 

e) Portal perpustakaan digital berbasis web ini hanya menyediakan fasilitas 

pengunduh buku pelajaran. 

f) Portal perpustakaan digital berbasis web ini hanya menyediakan pencarian buku 

pelajaran 

g) Pengunjung hanya dapat melihat buku pelajaran saja dan tidak bisa menngunduh 

atau mencetak. 

h) Siswa dan guru adalah member yang memiliki hak akses untuk melihat, 

mengunduh dan mencetak. 

i) Sistem ini dikhususkan untuk siswa dan guru SMK Binawiyata Karangmalang 

Sragen. 

j) Sistem ini hanya dapat diakses di komputer/laptop. 

k) Ekstensi file yang di download berupa PDF, PPT, DOC 

l) Output berupa buku digital. 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan utama penelitian ini adalah : 

a) Memudahkan siswa dalam mendapatkan informasi buku-buku pelajaran. 

b) Merancang bangun portal perpustakaan digital berbasis web di SMK Binawiyata 

Karangmalang Sragen. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

 

 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah : 

a) Bagi Sekolah 

Sekolah dapat mengelola dan merawat buku-buku literatur dengan baik. 

b) Bagi Siswa/Guru 

Mempermudah siswa/guru dalam pencarian buku-buku pelajaran dan siswa/guru 

tidak harus datang ke perpustakaan cukup dengan online saja. 

c) Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam pembuatan sistem, 

serta dapat memahami lebih dalam prosedur dalam pembuatan website buku 

digital. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

 

Adanya sistematika penulisan adalah untuk mempermudah melihat dan mengetahui 

pembahasan secara menyeluruh dan mempermudah dalam penyusunan skripsi. 

Sistematika penulisan ini merupakan kerangka dan pedoman dalam penulisan 

penelitian. Berikut sistematika penulisannya : 

a) Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan 

persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, 

halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran. 
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b) Bagian Utama Skripsi. 

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut: Sistematika  

penulisan  dibuat  untuk  mempermudah  dalam  penyusunan skripsi  ini. 

Sistematika  penulisannya  adalah sebagai  berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

Bab I pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan, dan pembuatan sistem. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III Menguraikan  gambaran  objek  penelitian,  analisis  semua 

permasalahan,  rancangan sistem  baik  secara  umum  maupun  spesifik. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari 

analisis, desain, hasil testing, dan implementasinya. 

BAB V PENUTUP  

Bab V kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. 

c) Bagian Akhir Skripsi 

Bagian dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran 

 


