
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Internet sebagai salah satu media informasi yang efektif dan efisien dalam penyampaian 

informasi yang bisa diakses setiap orang kapan saja dan dimana saja. Saat ini telah menjadi 

salah satu kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi, hal ini didukung oleh 

perkembangan mobile device atau perangkat bergerak seperti, tablet dan smartphone yang 

semakin memudahkan banyak orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari[1]. 

Perpustakaan adalah sebuah tempat yang menjadi pusat dari segala informasi tentang 

buku, dengan adanya perpustakaan seorang anggota perpustakaan dapat memaksimalkan 

kemampuan belajarnya dengan membaca buku- buku yang tersedia sehingga dengan sering 

membaca, maka akan sangat membantu meningkatkan daya fikir seseorang. Bentuk 

perpustakaan online dapat mempermudah membernya untuk mengetahui informasi tentang 

adanya buku-buku yang tersedia. Disamping itu dengan adanya suatu katalog yang 

menyediakan informasi buku secara online akan dapat mempermudah anggota mendapatkan 

data-data buku yang diperlukan[2]. 

Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, semua kegiatan manusia bisa diakses 

malalui media internet. Disini kami mencoba mengemas proses atau kegiatan perpustakaan 

melalui media internet yang bisa diakses melalui smartphone. Dengan mengemas 

perpustakaan melalui media internet lebih memudahkan member perpustakaan untuk 

melakukan kegiatan perpustakaan. Apalagi di zaman sekarang, perpustakaan internet 

kemungkinan besar akan banyak digunakan oleh masyarakat yang sibuk dan menginginkan 

kemudahan. 

Responsive web merupakan suatu design web yang mampu menyesuaikan ukuran 

layar pada device, sehingga interface web yang dihasilkan tidak berubah, walaupun ukuran 

device besar ataupun kecil. Design web yang mengimplementasikan model responsive web 

dapat memberikan kenyamanan bagi user yang sedang mengakses mulai dari smartphone 

sampai desktop[3]. 

Member sering mengalami kendala ketika sudah berada di perpustakaan, buku yang 

ingin dipinjam  tidak tersedia, salah satunya disebabkan buku  terlebih dahulu dipinjam 

member lain. Hal tersebut sangat merugikan anggota dalam perjalanan dan  waktu. Pada 

Tugas Akhir ini dirancang sebuah sistem yang dapat memudahkan anggota perpustakaan 

dalam melakukan proses, misalnya: pemesanan buku, status buku, menampilkan review dan 



cover buku, pemberitahuan kepada pihak penyewa jika buku yang sudah dipinjam telah jatuh 

tempo dan mengetahui jumlah denda ketika sudah melebihi batas waktu pengembalian  

buku.. Dengan demikian kebutuhan masyarakat yang bersifat digital semakin tinggi, peluang 

diterimanya perpustakan online ini juga tinggi terhadap masyarakat. 

Akses halaman web menggunakan perangkat bergerak seperti tablet dan smartphone 

akan berbeda secara tampilan atau desainnya dibandingkan saat diakses menggunakan 

desktop komputer ataupun notebook, hal ini dikarenakan secara ukuran resolusi perangkat 

bergerak seperti tablet dan smartphone memiliki resolusi yang berbeda dengan desktop 

komputer maupun notebook, sehingga untuk mendapatkan kenyamanan harus melakukan 

resize atau mengatur kesesuaian tampilan web tersebut. Ketidak nyamanan yang dirasakan 

pengguna inilah yang mendorong lahirnya sebuah konsep Responsive Web Design, 

Responsive Web Design adalah sebuah teknik yang digunakan untuk membuat layout web 

menyesuaikan dengan tampilan device atau perangkat yang digunakan pengunjung web, baik 

ukuran maupun orientasi, sehingga tampilan yang berada di desktop komputer dengan 

tampilan di perangkat  atau mobile device akan tetap saja nyamannya dengan tampilan 

halaman web saat ditampilkan di desktop computer [4]. 

Dengan pemikiran tersebut penulis mencoba membangun sebuah aplikasi Perpustakaan 

Online berbasis Responsive Web, serta menerapkan beberapa esensi dasar yang perlu 

diperhatikan dalam pembuatan aplikasi seperti aspek, tujuan, dan aturan  yang jelas dan dapat 

dimengerti oleh pengguna dimana penulis memilih aplikasi Perpustakaan Online sebagai 

salah satu contoh aplikasi yang akan menjadi penelitian oleh penulis. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan,  maka rumusan masalah 

dalam penulisan tugas akhir ini adalah Bagaimana mengembangkan Perpustakaan Online 

berbasis Responsive Web? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar masalah yang dikerjakan dalam tugas akhir ini lebih terarah dan mencapai sasaran 

yang telah ditentukan, yaitu Perpustakaan Online berbasis Responsive Web, maka batasan 

masalah pada tugas akhir ini sebagai berikut: 

a. Aplikasi ini berbasis PHP. 

b. Menggunakan HTML5. 

c. Menggunakan CI (CodeIgniter) 



d. Menggunakan database MySQL. 

e. Objek penelitian hanya satu perpustakaan saja. 

f. Hanya anggota perpustakaan, operator dan admin yang bisa mengakses 

perpustakaan online. 

 

1.4 Tujuan 

Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menghasilkan Perpustakaan Online berbasis Responsive Web. 

2. Mempermudah anggota dalam melakukan peminjaman buku. 

3. Mempermudah admin menemukan data buku dan anggota. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Tugas akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1.5.1 Studi Literatur 

a. Mempelajari literatur mengenai konsep dan cara pembuatan aplikasi berbasis 

PHP. 

b. Mempelajari literatur mengenai konsep Responsive Web. 

c. Mempelajari literatur mengenai CodeIgniter (CI). 

1.5.2 Analisa dan Perancangan Sistem 

Analisa  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  jenis  aplikasi  yang  akan  dibuat  dan  

tujuan penggunaannya. Selain itu Analisa kebutuhan sistem juga dilakukan untuk 

mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam membuat aplikasi dan juga menjadi 

patokan agar nantinya Perpustakaan Online sesuai dengan yang diharapkan.  

Setelah mendapatkan kebutuhan sistem, selanjutnya adalah merancang fitur-fitur 

dari aplikasi ini. Pada tahapan ini dibuat user interface, skenario pembuatan aplikasi.  

1.5.3 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem adalah tahapan dimana sistem yang sudah dirancang, mulai 

dari skenario,pembuatan aplikasi, dan tingkat kesulitan aplikasi Perpustakaan Online ini 

diterapkan pada bahasa yang dimengerti oleh komputer. Bagaimana Sistem yang sudah 

dirancang pada tahap sebelumnya bisa menjadi sebuah aplikasi yang bisa digunakan 

oleh semua device dengan konsep Responsive Web. 

 



1.5.4 Pengujian 

Evaluasi dilakukan dengan pengujian Black Box, yaitu merupakan pengujian 

untuk mengetahui apakah semua fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya 

sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika yang akan dilakukan dalam penyusunan tugas akhir ini dibagi 

menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan 

tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas berbagai konsep dan dasar-dasar teori yang menunjang dalam kaitan 

dengan topik aplikasi Perpustakaan Online berbasis Responsive Web.  

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Bab ini berisi tentang analisis deskripsi sistem, analisis perancangan fungsional, 

analisis kebutuhan non fungsional dan perancangan antarmuka dari perangkat lunak yang 

akan dibangun. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini membahas implementasi antarmuka perangkat lunak, implementasi perangkat 

lunak, pengujian perangkat lunak (black box) beserta kesimpulan dari hasil pengujian 

perangkat lunak yang dibangun.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban yang melatar belakangi 

masalah pada bab 1, dan saran yang nantinya akan berguna bagi pengembang perangkat 

lunak ini ke depannya. 

 


