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Abstraksi 

 

Pengolahan data dalam jumlah besar tidak akan efektif jika hanya mengandalkan sumber daya manusia, sifat 

alamiah yang sering tampak seperti bosan, lelah, dan sebagainya, dapat mengakibatkan kurangnya semangat 

bekerja dan konsentrasi menurun sehingga pengolahan data menjadi terbengkalai. Dengan memanfaatkan 

teknologi komputer sedikitnya dapat membantu pekerjaan manusia. 

 

Pada perangkat lunak Perpustakaan ini memudahkan pekerjaan bagi petugas ataupun staf, dimana di dalamnya 

tersedia perintah untuk memanipulasi data yang dapat di gunakan dengan mudah. Dengan adanya program 

aplikasi ini tidak akan terjadi lagi penginputan data buku dua kali, penyimpanan data akan menjadi efektif serta 

mudah dalam pencarian data. 

 

Perangkat Lunak Perpustakaan di bangun dengan bahasa pemrograman PHP, dimana Dreamweaver dan 

Notepad++ sebagai perancang antar muka, MySQL sebagai DBMS, serta FPDF sebagi pencetak laporan sehingga 

menghasilkan Perangkat Lunak yang memudahkan Perpustakaan dengan alur Input, Proses, dan Output. 

Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak menggunakan model Prototype untuk mempermudah melakukan 

perancangan dan pengembangan perangkat lunak. 

 

Kata kunci : perangkat lunak, perpustakaan 

 

 
 

I.1 Pendahuluan 

Pada saat ini sistem informasi sangat diperlukan 

diberbagai jenis kegiatan manusia. Dunia pekerjaan 

yang semakin meningkat, membuat semua 

pekerjaan membutuhkan penanganan masalah yang 

lebih cepat, tepat dan mudah. 

Dan dalam proses Perpustakaan adanya beberapa 

kesulitan, sehingga prosesnya memakan waktu yang 

cukup lama, penginputan data masih dilakukan 

dengan pencatatan pada buku besar, pengecekan 

data siswa-siswi yang belum mengembalikan buku 

yang masih susah dilakukan karena data ada dibuku 

peminjaman yang ditulis pada buku besar, 

pengecekan data buku yang ada diperpustakaan 

tidak diketahui sehingga siswa-siswi yang akan 

meminjam buku harus menunggu lama karena 

pengecekan data dilakukan satu - persatu pada buku 

besar serta pembuatan laporan yang cukup sulit dan 

lama. 
 

I.2 Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

diatas, mengidentifikasikan beberapa masalah yang 

akan dibahas yaitu sebagai berikut :  

1. Pengecekan data siswa-siswi yang belum 

mengembalikan buku yang masih susah 

dilakukan karena data ada dibuku peminjaman 

yang ditulis. 

2. Pengecekan data buku yang ada diperpustakaan 

tidak diketahui sehingga siswa-siswi yang akan 

meminjam buku harus menunggu lama karena 

pengecekan data dilakukan secara satu persatu di 

buku besar. 

3. Tidak adanya media yang memungkinkan siswa-

siswi untuk melihat ketersediaan buku terlebih 

dahulu untuk menghindari tidak tersedianya stok 

buku yang akan dipinjam. 

 

I.3 Ruang Lingkup Permasalahan 

Dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di 

atas, maka penulis membatasi proses yang akan 

dibahas diantaranya adalah: 
1. Peminjaman dan pengembalian buku. 

2. Pengecekan data berdasarkan siswa-siswi yang 

belum mengembalikan buku. 

3. Pengecekan buku yang ada di perpustakaan. 
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I.4 Tujuan Perancangan 

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah : 

1) Untuk memudahkan pengecekan data siswa-

siswa yang belum mengembalikan buku. 

2) Untuk memudahkan pengecekan data buku 

yang ada diperpustakaan. 

3) Untuk memudahkan siswa-siswi melihat 

ketersediaan buku dengan melihat daftar buku 

yang tersedia 

 

 

II.1 Teori Tentang Permasalahan 

II.1.1 Pengertian Perpustakaan 

Dikutip dari situs resmi www.pemustaka.com : 

“Perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan 

majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi 

pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih 

umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang 

dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau 

institusi, dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang 

rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku 

atas biaya sendiri.”  

 

II.1.2 Pengertian Perangkat Lunak 

Menurut Melwin, mendefinisikan perangkat lunak 

sebagai berikut :  

“Berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja 

komputer dan semua intruksi  yang mengarah pada 

sistem komputer. Perangkat lunak menjembatani 

interaksi user dengan computer yang hanya 

memahami bahasa mesin.” 
 

II.1.3 Pengertian Web 

Menurut Yuhefizar, “Web adalah suatu metode 

untuk menampilan informasi di internet, baik berupa 

teks, gambar, suara maupun video yang interaktif 

dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan 

(link) satu dokumen dengan dokumen lainnya 

(hypertext) yang dapat diakses melalui sebuah 

browser.” 

 
 II.1.4 Pengertian Peminjaman dan 

Pengembalian. 

Menurut Ningsih Hanun (2002), peminjaman dan 

pengembalian buku adalah peredaran atau kegiatan 

keluar masuknya buku. 

“Peminjaman buku merupakan kegiatan meminjam 

buku dari perpustakaan yang dilakukan oleh anggota 

disertai dengan batas waktu peminjaman yang telah 

ditentukan. Anggota yang meminjam buku harus 

terdaftar sebagai anggota perpustakaan terlebih 

dahulu, karena dalam meminjam buku anggota 

harus menunjukkan kartu anggota perpustakaan.” 

“Pengembalian buku merupakan proses 

pengembalian buku yang telah dipinjam sebelumnya 

tepat pada tanggal yang telah di tentukan, jika 

tanggal pengembalian tidak tepat pada waktunya 

maka anggota akan di kenakan denda.” 
 

II.2 Metodologi Pengembangan Perangkat 

 Lunak 

II.2.1 Pengertian Prototyping 

Menurut Al fatta, Hanif, “Prototyping adalah proses 

iterative dalam pengembangan sistem dimana 

requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja 

(working system) yang secara terus menerus 

diperbaiki melalui kerjasama antara user dan 

analis.” 

 

Metode prototyping bisa digambarkan pada gambar 

berikut ini :  

 
Gambar II.1 Metode Pengembangan Prototyping  

(Sumber : Roger S. Pressman, Ph. D.) 
 

II.2.2 Pengertian Diagram Konteks 

Menurut Ladjamuddin. B, Al-Bahra, “Diagram 

konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu 

proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu 

sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi 

dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke 

sistem atau output dari sistem. Ia akan memberi 

gambaran tentang keseluruan sistem. Sistem dibatasi 

oleh boundary (dapat digambarkan dengan garis 

putus). Dalam diagram konteks hanya ada satu 

proses. Tidak boleh ada store dalam diagram 

konteks.” 

 

II.2.3 Pengertian Data Flow Diagram 

Menurut Jogiyanto HM, “DFD sering digunakan 

untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada 

atau sistem baru yang akan dikembangkan secara 

logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik 

dimana data tersebut mengalir(misalnya lewat 

telepon, surat dan sebagainya) atau lingkungan fisik 

dimana data tersebut akan disimpan (misalnya file 

kartu, microfiche, hard disk, tape, dikette dll). DFD 

merupakan alat yang digunakan pada metodologi 

pengembangan sistem yang terstruktur (structured 

analysis and design).” 

 

II.3 Bahasa Pemrograman Yang Digunakan 

II.3.1 Bahasa Pemrograman HTML 

Hyper Text Markup Language (HTML) adalah 

sebuah bahasa markup yang digunakan untuk 

membuat sebuah halaman web dan menampilkan 

berbagai informasi didalam sebuah browser Internet.  
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II.3.2 Bahasa Pemrograman PHP 

Menurut Bunafit Nugroho, “ada beberapa 

pengertian tentang PHP. Akan tetapi, kurang lebih 

PHP dapat kita ambil arti sebagai PHP Hypertext 

Preprocesor. Ini merupakan bahasa yang hanya 

dapat berjalan pada server yang hasilnya dapat 

ditampilkan pada klien.” 

 

II.3.3 Bahasa Pemrograman MySQL 

Menurut Bunafit Nugroho, “MySQL (My Strukture 

Query Language) atau yang biasa dibaca “mai-se-

kuel” adalah sebuah program pembuat database 

yang bersifat open source, artinya siapa saja boleh 

menggunakannya dan tidak dicekal. Saat kita 

mendengar open source, kita ingat dengan sistem 

operasi handal keturunan Unix, yaitu Linux.” 

 

 

III.1 Analisis Fungsional 

III.1.1 Context Diagram 

 

Gambar III.1 Context Diagram Sistem 

Perpustakaan Online 
 

III.1.2 Data Flow Diagram 

Disini akan menjelaskan lebih detail dari 

penggambaran context diagram pada Gambar III.1 

di atas. 

1) Data Flow Diagram Level 0 Sistem 

Perpustakaan Online 

 

 
 

Gambar III.2 Data Flow Diagram Level 0 Sistem 

Perpustakaan Online 

2) Data Flow Diagram level 1 Sistem 

Pendaftaran 

 

Gambar III.3 Data Flow Diagram Level 1 Sistem 

Pendaftaran 

 

3) Data Flow Diagram level 1 Sistem 

Peminjaman 

 

 
 

Gambar III.4 Data Flow Diagram Level 1 Sistem 

Peminjaman 

 

4) Data Flow Diagram level 1 Sistem Melihat 

Info 

 

Gambar III.5 Data Flow Diagram Level 1 Sistem 

Melihat Info 
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5) Data Flow Diagram Level 1 Sistem 

Pengembalian 

 

Gambar III.6  Data Flow Diagram Level 1 Sistem 

Pengembalian 

 

III.2 Perancangan Data 

III.2.1 Sekema Relasi 

 

Gambar III.7  Skema Relasi Database 

Perpustakaan 

III.2.2 Kamus Data 

 

Nama Table  : data_anggota 

Primary key  : id_anggota 

 

 

Tabel III.1 Tabel Data Anggota 

 

Nama Table : data_buku  

Primary key : idbuku 

 

 

Tabel III.2 Tabel Data Buku 

 

Nama Table  : trans_pinjam  

Primary key  : idpinjam 

 

Tabel III.3 Tabel Trans_pinjam 

 

 

III.3 Perancangan Prosedural 

 

Nama modul : Pendaftaran anggota 

Kegunaan : Melakukan pendaftaran anggota 

   baru perpustakaan 

Input : No Induk 

Output : Masuk ke halaman detail 

   pendaftaran anggota 

Algoritma : 

if No Induk= benar then 

 masuk ke halaman detail pendaftaran anggota 

else 

tidak masuk ke halaman detail pendaftaran 

anggota. 
 

 

Nama modul : Peminjaman Buku 

Kegunaan : Melakukan peminjaman buku 

Input : Data Anggota dan Data Buku 

Output : Data tersimpan 

Algoritma : 

If  Id Anggota, Nama Anggota, Kode Buku, Judul 

Buku = benar then 

 data tersimpan ke database dan stok buku 

 berkurang 
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 else 

 tidak tersimpan ke database 

 

 

Nama modul : Pengembalian Buku 

Kegunaan : Melakukan pengembalian buku 

Input : Data Peminjaman dan Data 

   Anggota yang pinjam 

Output : Data tersimpan 

Algoritma : 

If Id Peminjaman, Id Anggota, Nama Anggota, 

Kode Buku, Judul Buku = benar then 

 data tersimpan ke database dan stok buku 

 bertambah 

else 

 tidak tersimpan ke database 

 

 

Nama modul : Denda Keterlambatan 

   Pengembalian Buku 

Kegunaan : Mengetahui berapa besar denda 

   dari keterlambatan siswa yang 

   mengembalikan buku yang 

   dipinjam. 

Input  : Data Peminjaman, Data Anggota 

  yang pinjam dan Data Buku 

  yang dipinjam 

Output : Nominal denda dan stok buku 

   bertambah 

Algoritma : 

Jumlah keterlambatan = tgl_kembali – tgl_pinjam 

 If  jumlah keterlambatan >3 then 

 Jumlah keterlambatan * 500 

else 

 tidak di denda 
 

III.4 Perancangan Antar Muka 

Nama Dialog Screen : Tampilan Halaman Utama 

Fungsi : Digunakan untuk pemilihan 

    menu yang akan digunakan 

Bentuk : 

 
Gambar III.8 Perancangan Halaman Utama 

Siswa 

Uraian penggunaan : 

a. Jika Siswa mengklik tombol Buku maka 

akan masuk ke halaman daftar buku yang 

tersedia yang didalamnya ada 1 buah link 

untuk masuk ke halaman Detail Buku dan 

dapat memesan untuk meminjam buku 

tersebut. 

b. Jika Siswa mengklik tombol Riwayat 

Peminjaman maka akan masuk ke halaman 

riwayat peminjaman buku yang dipinjam 

oleh siswa tersebut. 

c. Jika Siswa mengklik tombol Ebook maka 

akan masuk ke halaman daftar e-book dan 

dapat mendownload langsung e-book 

tersebut. 

d. Jika Siswa mengklik tombol Masukan dan 

Saran maka akan masuk ke halaman saran 

untuk buku maupun fasilitas di 

perpustakaan. 

e. Jika Siswa mengklik tombol Masuk  maka 

akan masuk ke halaman login siswa. 

 

IV.1 Implementasi 

IV.1.1 Kebutuhan Sumberdaya 

Spesifikiasi  minimum Hardware : 

1. CPU : processor memiliki kecepatan proses 

minimal 1,65GHz 

2. Memori RAM minimal 512 MB 

3. Hardisk free space ( ± 5 GB ) 

4. Graphic Card (VGA) minimal memiliki memory 

1 GB ( on board ) 

5. Monitor 

6. Keyboard 

7. Kabel pendukung lainnya. 

 

Software minimal yang dibutuhkan untuk 

menjalankan perangkat lunak ini adalah: 

1. Microsoft Windows 7   

2. MySQL untuk DBMS  

3. PHP untuk bahasa script  

4. XAMPP 1.7.7 untuk aplikasi web server 

5. Web browser 

 

IV.1.2 Pengujian 

Berikut ini adalah Pengujian terhadap perangkat 

lunak yang dibangun : 

 
Tabel IV.1 Tabel Pengujian 
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IV.1.3 Struktur Menu 

Struktur menu sebelum login, adalah sebagai 

berikut: 

 
Gambar IV.1 Struktur Menu Sebelum Login 

Struktur menu setelah login adalah sebagai berikut : 

 
Gambar IV.2  Struktur Menu Setelah Login 

IV.1.4 Tampilan Program 

Pada Menu berisikan sub- sub menu yang me-link 

ke form lainnya dengan cara me-Login. 

 

 

Gambar IV.3  Form Menu Admin Setelah Login 

1) Menu berisi Dashboard, List , Rak, Transaksi, 

Laporan, dan Utility. 

2) List berfungsi untuk mengiput data anggota, 

dan data buku. 

3) Transaksi berfungsi untuk proses peminjaman 

buku dan pengembalian buku. 

4) Laporan berfungsi untuk proses pembuatan 

laporan buku dan laporan anggota 

 

V.1 Kesimpulan 

Setelah mengurai dan membahas tentang masalah 

perpustakaan di bagian perpustakaan di SMK BPPI 

Baleendah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

perpustakaan berdasarkan praktek dan teori sudah 

berjalan dengan baik walaupun masih ada sedikit 

kekurangan. 

 

Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya 

penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa : 

1. Dengan adanya program ini memudahkan 

pengecekan data siswa-siswi yang belum 

mengembalikan buku. 

2. Dengan adanya program ini memudahkan 

pengecekan data buku yang ada 

diperpustakaan. 

3. Dengan adanya program ini memudahkan 

siswa-siswi melihat ketersediaan buku 

dengan melihat daftar buku yang tersedia. 

 

V.2 Saran 

Selama melakukan penelitian pada perpustakaan di 

SMK BPPI Baleendah penulis berpendapat bahwa 

perpustakaan disana sejauh ini sudah berjalan 

dengan baik tapi semua itu harus di dukung dengan 

teknologi yang lebih memadai dan fasilitas sistem 

agar kegiatan perpustakaan dapat berjalan dengan 

baik. Dan untuk selanjutnya perangkat lunak 

perpustakaan dapat dikembangkan lagi dalam hal 

pengelolaan fungsional program yang sesuai dengan 

kebutuhan. 
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