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ABSTRACT 

The development of today's technology is progressing very rapidly, aiming to 
provide ease and comfort for people in completing their tasks. When utilizing technology 
to the fullest to every aspect of education will have a positive impact. The impact is more 
advanced and more qualified the education. 

Especially in the school library that is intended for the progress of students as the 
future generation. For that, required a technology to provide comfort and convenience for 
the students studying in the library. SMA Negeri 1 Karangkobar which has a library as a 
learning resource that is quite large. But in data processing and library services are still 
using the manual method. As borrowing and returning books are still written manually. 

Methods of Information Systems Analysis and Design Library at SMA Negeri 1 
Karangkobar applied to resolve the problems in the high school library. So with the 
computerized system that can simplify the process of borrowing, repayment and better 
student learning. 
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1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, 

bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi manusia dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya.Saat ini teknologi sudah merambah keberbagai 

kehidupan manusia salah satunya adalah adanya komputer yang sering digunakan untuk 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan dapat mengurangi 

kesalahan dibandingkan dengan melakukan pekerjaan manual. 

Komputer merupakan sebuah alat elektronik yang memiliki banyak fungsi dan 

mampu menyelesaikan banyak tugas. Apabila memanfaatkan teknologi tersebut secara 

maksimal keberbagai bidang terutama bidang pendidikan maka akan memberikan 

dampak positif yaitu semakin maju dan berkualitasnya pendidikan. Salah satu penerapan 

teknologi dibidang pendidikan adalah sistem perpustakaan yang sudah 

terkomputerisai.Dengan adanya sistem perpustakaan di sekolah yang terkomputerisasi 

diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada siswa agar lebih nyaman dalam 

belajar dan memberikan kemudahan pencarian buku yang dibutuhkan. Bagi petugas 

pencatatan dan semua kegiatan yang terkait dengan transaksi perpustakaan juga bisa 

ditata dengan baik, dimana akan terciptanya peningkatan kinerja dan kecepatan dalam 

memberikan pelayanan. 

SMA Negeri 1 Karangkobar merupakan salah satu sekolah yang ada di 

Kabupaten Banjarnegara.Skolah menengah atas ini memiliki berbagai fasilitas belajar 

mengajar yang cukup lengkap, terutama adanya perpustakaan yang besar.Namun sistem 

yang digunakan masih manual sehingga pada transaksi peminjaman maupun 

pengembalian, banyak terjadi kendala dalam pengolahan data dan transaksi terkait. 

Diantaranya masih menggunakan buku yang pencatatannya berjalan lebih lama, ada 

bagian tulisan yang susah dibaca, rawan rusak, kurangnya tingkat keamanan dalam 

penyimpanan dan tidak ada backup data untuk laporan. 

SMA Negeri 1 Karangkobar yang belum memiliki sistem perputakaan yang 

terkomputerisai dirasa sangat kurang maksimal.Sehingga untuk mengatasi permasalahan 

tersebut perlu adanya sistem yang sudah terkomputerisasi.Berdasarkan permasalahan di 

atas penulis ingin melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul “Analisis dan 

Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Pada SMA Negeri 1 Karangkobar”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

2.1.1 Definisi Sistem 

Secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau 

himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling 

berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain. Murdick dan Ross (1993) 

mendefinisikan sistem sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan 

lainnya untuk suatu tujuan bersama. 

2.1.2 Definisi Informasi 

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi 

penerimaan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang 

(Davis, 1995).Mc Leod (1995) mengatakan bahwa informasi adalah data yang telah 

diproses, atau data yang memiliki arti. 

2.1.3 Definisi Sistem Informasi 

Sistem Informasi adalah pengaturan orang, data, proses dan teknologi informasi 

yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan 

menyediakan data sebagai sebuah informasi/keluaran yang dibutuhkan untuk 

mendukung kegiatan sebuah organisasi. 

2.2 Sistem Informasi Perpustakaan 

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Perpustakaan 

Sistem Informasi Perpustakaan adalah proses komputerisasi untuk mengolah 

data suatu perpustakaan. Mulai dari katalogisasi koleksi, pengolahan data anggota, 

sampai proses peminjaman dan pengembalian koleksi beserta aturan-aturannya seperti 

lamanya peminjaman dan penghitungan denda keterlambatan. Sistem Informasi 

Perpustakaan tidak lengkap tanpa adanya Online Public Access Catalog (OPAC) atau 

Intranet Public Acces Catalog (iPAC), yaitu suatu katalog yang memuat informasi tentang 

koleksi yang dimiliki sebuah perpustakaan. 

2.2.2 Pengertian Perpustakaan 

Perpustakaan adalah institusi/lembaga yang menyediakan koleksi bahan 

perpustakaan tertulis, tercetak dan terekam sebagai pusat sumber informasi yang diatur 

menurut sistem dan aturan yang baku dan didayagunakan untuk keperluan pendidikan, 

penelitian dan rekreasi intelektual bagi masyarakat. Perpustakaan secara umum 

bertujuan untuk melakukan layanan informasi literal kepada masyarakat. 

2.2.3 Fungsi Perpustakaan 

Sebagai salah satu lembaga yang berperan aktif dalam peningkatan sumber 

informasi dan peningkatan sumberdaya manusia, sangatlah penting artinya dalam usaha 

mencerdaskan kepentingan bangsa. 



 

 

Perpustakaan dilambangkan sebagai tenpat bertanya dalam sumber informasi 

tentang ilmu pengetahuan yang sifatnya khusus maupun umum. Jadi secara umum tujun 

perpustakaan pada waktu sekarang ini ialah agarsetiap orang yang datang ke 

perpustaakaan mencari informasi dan kebutuhan-kebutuhan ilmu pengetahuan tidaka 

akan pulang dengan tangan hampa, tetapi pasti akan mendapat segala apa yang 

dibutuhkan. 

Secara global perpustakaan pada umumnya mempunyai fungsi-fungsi sebagai 

berikut: 

1. Sebagai sumber informasi. 

2. Sebagai media dan alat pendidikan. 

3. Sebagai tempat penelitian. 

4. Sebagai tempat untuk kebutuhan kultur dan spiritual masyarakat. 

2.2.4 Konsep Sistem Informasi Perpustakaan 

Sistem informasi perpustakaan merupakan perangkat lunak yang didesain 

khusus untuk mempermudah pendataan koleksi perpustakaan, katalog data anggota, 

transaksi dan sirkulasi koleksi perpustakaan.Selain itu sistem informasi perpustakaan 

merupakan sistem yang terintergrasi untuk menyediakan informasi guna mendukung 

operasi, manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dalam perpustakaan. 

2.3 Konsep Dasar Sistem Basis Data 

2.3.1 Definisi Basis Data 

Basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi.Data sendiri merupakan 

fakta mengenai obyek, orang, dan lain-lain.Data dinyatakan dengan nilai (angka, deretan 

karakter, atau symbol). 

2.3.2 Tujuan Basis Data 

Basis data bertujuan untuk mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, 

ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. 

2.3.3 Konsep Dasar Sistem Basis Data 

Sistem adalah  sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah 

komponen fungsional (dengan satuan fungsi/tugas khusus) yang saling berhubungan dan 

secara bersama-sama  bertujuan untuk memenuhi suatu proses/pekerjaan tertentu. 

Secara umum sistem basis data merupakan  sistem yang terdiri atas kumpulan 

file (tabel) yang saling berhubungan (dalam sebuah basis data disebuah sistem 

computer) dan sekumpulan program (DBMS) yang memungkinkan beberapa pemakai 

dan/atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file tersebut. 

 

 

 



 

 

2.3.4 Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD adalah gambar atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, 

dan digunakan dalam sistem bisnis. Seperti data flow diagram, ERD juga menggunakan 

simbol-simbol khusus untuk menggambarkan elemen-elemen ERD. 

2.4 Konsep Pemodelan Sistem 

2.4.1 Flowchart Sistem 

Flowchart memiliki fungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses dengan 

menggunakan simbol-simbol tertentu yang akan memudahkan pemakai dalam 

memahami alur dari suatu sistem atau transaksi. 

2.4.2 Data Flow Diagram (DFD) 

Data flow diagram (DFD) adalah salah satu cara untuk mempresentasikan proses 

model.Untuk dapat membaca suatu DFD kita harus memahami dulu elemen-elemen 

yang menyusun suatu DFD. 

 

3. Analisis 

3.1 Analisis Sistem 

Analisis sistem merupakan teknik pemecahan masalah yang menguraikan 

bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen 

tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka.Analisis sistem dapat 

dikatakan sebagai tahapan paling awal dari pengembangan sistem yang menjadi fondasi 

menentukan sistem informasi yang dihasilkan nantinya. Tahapan ini sangat penting 

karena menentukan bentuk sistem yang harus dibangun.. 

3.2 Analisis Kelemahan Sistem 

Untuk mengidentifikasi masalah, maka harus dilakukan analisis terhadap kinerja, 

informasi, ekonomi, pengendalian, efisiensi dan pelayanan.Analisis ini dikenal dengan 

PIECES analisis (performance, information, economy, control, dan service). 

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem memiliki tujuan memahami dengan sebenar-benarnya 

kebutuhan dari sistem baru dan mengembangkan sebuah sistem yang mewadahi 

kebutuhan tersebut atau memutuskan bahwa sebenarnya pengembangan sistem baru 

tidak dibutuhkan. Dengan analisis kebutuhan sistem, diharapkan sistem akan dibangun 

dapat diuraikan secra detail menjadi komponen dasar dengan tujuan identifikasi, 

mengevaluasi permasalahan dan kebutuhan yang diharapkan, dan analisis ini juga 

dilakukan untuk menjamin bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dari 

obyek. 

 

 



 

 

3.3.1 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional berisi proses-proses apa saja yang nantinya akan 

dilakukan oleh sistem tersebut juga berisi informasi-informasi yang harus ada dan 

dihasilkan sistem. 

1. Pendataan Operator 

a. Admin dapat menginputkan username dan password operator. 

b. Admin dapat menampilkan, mengubah dan menghapus data operator. 

2. Pendataan Buku 

a. Operator dapat menginputkan data buku baru beserta dengan id buku, 

kode judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori dan sumber. 

b. Operator dapat menampilkan, mengubah, dan menghapus data buku. 

3. Pendataan Judul 

a. Operator dapat menginputkan data kode judul buku dan judul buku. 

b. Operator dapat menampilkan, mengubah dan menghapus data judul 

buku. 

4. Pendataan Kategori 

a. Operator dapat menginputkan id kategori,  nama kategori dan letak. 

b. Operator dapat menampilkan, mengubah, dan menghapus data kategori. 

5. Pendataan User 

a. Operator dapat menginputkan data user dengan memasukkan nomer id, 

nama, jenis kelamin, kelas, angkatan dan status. Jika statusnya guru 

tidak perlu menginputkan kelas dan angkatan. 

b. Operator dapat menampilkan, mengubah, dan menghapus data user. 

6. Pendataan Transaksi Peminjaman dan Pengembalian 

a. Operator dapat mencatat transaksi peminjaman. 

b. Operator dapat mencatat transaksi pengembalian. 

c. Operator dapat menampilkan data transaksi. 

d. Operator dapat menampilkan denda yang harus dibayar jika user 

terlambat mengembalikan buku. 

7. Pencetakan Laporan 

a. Sistem dapat mencetak laporan data buku. 

b. Sistem dapat mencetak data transaksi peminjaman dan pengembalian 

buku. 

8. Backup Database 

Operator dapat membackup datbase. 

 

 



 

 

3.3.2 Kebutuhan Non Fungsional 

Analisis non fungsional adalah sebuah tahap dimana seorang pembangun 

perangkat lunak menganalisis sumber daya yang akan menggunakan perangkat lunak 

yang dibangun, sehingga dapat ditentukan kompatibilitas aplikasi yang dibangun 

terhadap sumber daya yang ada. 

3.3.2.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang digunakan pasa sistem perpustakaan ini memiliki 

spesifikasi sebagai berikut: 

4. Tabel 3.1 Kebutuhan Kerangkat Keras 

Perangkat Keras 

Processor Core i3 

Motherboard Soket 1155 

RAM 2GB DDR3 

Harddisk Seagate Sata 320Gb 

VGA  On Board 

Monitor LCD 16 Inchi 

Mouse PS2 Standar 

Keyboard  PS2 Standar 

Printer IP 2770 

 

3.3.2.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang dibutuhkan agar siste berjalan dengan baik antara lain: 

Tabel 3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Jenis Perangkat Lunak 

Windows XP Professional SP2 

PHP 

XAMPP    

MySQL 

Mozila Firefox, Chrome 

 

3.4 Analisis Kelayakan Sistem 

Tujuan dari analisis kelayakan sistem adalah mengetahui apakah sistem yang 

baru yang akan diterapkan sudah layak pakai atau belum. Analisis kelayakan merupakan 

proses yang mempelajari atau menganalisa masalah yang telah ditentukan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penerapan dan pengembangan sistem yang 



 

 

baru ada beberapa kelayakan yang harus dipertimbangkan sebagai bahan dalam 

melakukan pengembangan sistem tersebut. 

3.4.1  Kelayakan Teknologi 

Kelayakan teknologi mengarah kesistem yang telah disususn dari aspek 

teknologi yang akan digunakan yang mudah dioperasikan. Teknologi yang dikehendaki 

merupakan teknologi yang mudah didapat, mudah digunakan dan mudah dipahami oleh 

pengguna. 

3.4.2 Kelayakan Hukum 

Dikatakan layak hukum jika sistem yang dibuat tidak menyalahi aturan yang 

berlaku dan melanggar hukum.Terutama penggunaan perangkat lunak maupun 

perangkat keras yang digunakan berlisensi terkait sebagai pendukung sistem sehingga 

tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. 

3.4.3 Kelayakan Operasional 

Agar layak secara operasional, sistem harus bisa menyelesaiakan maslaah yang 

ada pada sisi pengguna sistem informasi.Sisitem bisa memberikan informasi bagi pihak 

yang membutuhkan seperti pegawai perpustakaan, siswa dan pihak sekolah lainnya 

yang membutuhkan informasi atau data tentang perpustakaan yang ada didalam sistem 

tersebut. Disamping itu akan dilakukan pelatihan kepada pegawai perpustakaan untuk 

menggunakan sistem baru. 

3.5 Perancangan Sistem 

3.5.1 Perancangan proses 

Perancangan adalah dasar dari pembuatan sebuah sistem, dimana definisi-

definisi dasar pemakaian yang terarah akan menyebabkan sistem ini dapat dipahami dan 

difungsikan dengan baik. 

Pemodelan proses adalah cara formal untuk menggambarkan bagaimana bisnis 

beroperasi, mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan bagaimana data 

berpindah di antara aktivitas-aktivitas itu. Proses-proses tersebut antara lain:  

1. Flowchart sistem  

2. Diagram Konteks (DFD)  

3. Entity Relationship Diagram (ERD)  

4. Perancangan Basis Data  

3.5.2 Perancangan Interface 

Perancangan antarmuka yang dibuat dalam sistem informasi perpustakaan ini 

sangat sederhana, sehingga akan memudahkan admin atau user dalam 

menggunakannya. 

 

 



 

 

3.5.2.1 Rancangan Halaman Home 

Tampilan yang pertama kali muncul pada sistem perpustakaan adalah tampilan 

home. Pada tampilan home terdapat tiga menu, yaitu: Home, Buku dan Login Admin. 

 

Gambar 3.7 Rancangan Halaman Home 

 

4. Implementasi dan Pembahasan 

4.1 Implementasi 

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan dan pengujian sistem baru 

agar siap digunakan dan dioperasikan. Tahapan ini merupakan tahap akhir dari proses 

penerapan sistem baru. Pada tahapan ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan dengan 

dasar kegiatan yang telah dilakukan dalam rencana implementasi sistem. 

4.2 Implementasi Desain Interface 

4.2.1 Halaman Login Admin 

 

Gambar 4.18 Tampilan Form Login Admin 

Admin memasukkan username dan password pada form yang tersedia. Apabila 

admin memasukkan username atau password salah maka sistem akan menampilkan 

pesan seperti yang terdapat pada gambar berikut. 



 

 

 

Gambar 4.19 Tampilan Pesan Kesalahan 

4.2.2 Menu Utama 

Menu utama akan mucul apabila Admin berhasil memasukkan username dan 

password dengan benar pada form login. Jika username dan password yang dimasukkan 

benar, maka akan secara otomatis muncul sebuah tampilan form utama yang 

menyediakan menu-menu untuk digunakan. Berikut adalah tampilan form utama pada 

sistem informasi perpustakaan pada SMA Negeri 1 Karangkobar. 

 

Gambar 4.20 Tampilan Menu Utama 

 Pada form menu terdapat sepuluh menu. Menu tersebut adalah: 

1. Home, digunakan untuk menampilkan tampilan awal. 

2. Buku, digunakan untuk menginput data buku, pencarian buku dan 

menampilkan data buku. 

3. Judul, digunakan untuk menginput judul buku dan menampilkan data buku. 

4. Kategori, digunakan untuk menginput kategori dan menampilkan data 

kategori. 

5. User, digunakan untuk menginput data user dan menampilkan data user. 

6. Transaksi, digunakan untuk menginput peminjaman, melakukan proses 

pengembalian dan menampilkan data transaksi. 



 

 

7. Laporan, digunakan untuk menampilkan laporan data buku dan 

menampilkan laporan data transaksi. 

8. Backup Database, digunakan untuk membackup database yang ada di 

sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Karangkobar ini. 

9. Operator, digunakan untuk menginput operator dan menampilkan data 

operator. 

10. Logout, digunakan untuk keluar dari halaman admin. 

4.3 Uji Coba Sistem 

 Uji coba sistem merupakan sebuah proses terhadap program atau aplikasi untuk 

menemukan kesalahan dan segala kemungkinan yang akan menimbulkan kesalahan 

sesuai spesifikasi software yang telah ditentukan sebelum aplikasi tersebut digunakan. 

Ada dua metode untuk melakukan pengujian yaitu white box testing dan black box 

testing. 

4.3.1 White Box Testing 

White box testing adalah cara pengujian dengan melihat ke dalam modul untuk 

meneliti kode-kode program yang ada, dan menganalisis apakah ada kesalahan atau 

tidak. Jika ada modul yang menghasilkan output yang tidak sesuai dengan proses yang 

dilakukan, maka baris-baris program, variabel, dan parameter yang terlibat pada unit 

tersebut akan dicek satu per satu dan diperbaiki, kemudian di-compile ulang. 

4.3.2 Black Box Testing 

Tahapan ini merupakan proses dimana program diuji tentang bagaimana cara 

beroperasi, sehingga informasi yang diterima sesuai dengan apa yang diinginkan atau 

tidak. Pada black box testing, cara pengujian hanya dilakukan dengan menjalankan atau 

mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah hasil dari unit itu sesuai 

dengan proses yang diinginkan. 

4.4 Pemeliharaan Sistem 

Pemeliharaan dilakukan untuk perangkat sistem ataupun sistem itu 

sendiri.Sistem membutuhkan sebuah perlindungan dan pemeliharaan agar dapat 

terhindar dari kerusakan.Pemeliharaan sistem ada dua yaitu pemeliharaan perangkat 

keras dan perangkat lunak.Untuk melakukan pemeliharaan dengan baik harus dilakukan 

berkala secara teratur.Tujuan dari pemeliharaan adalah untuk memaksimalkan kinerja 

sistem dan dapat menjalankan tugas tanpa adanya gangguan. 

4.4.1 Pemeliharaan Perangkat Lunak 

1. Backup database secara rutin. 

2. Menginstal anti virus pada perangkat komputer yang akan digunakan. 



 

 

3. Scanning virus setiap kali ada hardware yang dikoneksikan pada komputer. 

4.4.2 Pemeliharaan Perangkat Keras 

1. Komputer harus aman dari tegangan arus listrik yang tidak setabil. 

2. Pastikan komputer sudah mati sebelum mematikan arus listrik. 

3. Jangan mematikan komputer secara paksa. 

4. Lakukan pembersihan perangkat keras secara rutin. 

5. Penggunaan hardware harus sesuai dengan komponennya, agar komputer 

tidak bekerja terlalu keras dan tidak cepat rusak. 

5. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

dengan adanya sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 1 Karangkobar, diharapkan 

mampu memberikan solusi pada permasalahan yang terjadi. 

Maka penulis merancang suatu sistem aplikasi yang diharapkan dapat membantu 

menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada: 

1. Merancang dan membangun aplikasi sistem informasi perpustakaan untuk 

SMA Negeri 1 Karangkobar. 

2. Terdapat fitur profil, data buku, data user, data operator, data transaksi. 

3. Dalam memudahkan transaksi perpustakaan terdapat layanan transaksi 

peminjaman dan pengembalian. 

4. Terdapat juga fitur laporan buku, laporan transaksi dan backup database. 

5.2 Saran 

Sistem yang saat ini dibangun tidak luput dari kekurangan.Agar sistem ini lebih 

baik dan sempurna maka perlu diadakan beberapa perbaikan dan pengembangan, yang 

untuk saat ini belum dapat dilaksanakan karena sangat terbatasnya waktu yang 

tersedia.Perbaikan dan pengembangan itu diantaranya: 

1. Perbaikan tampilan yang lebih baik dan interaktif. 

2. Penyempurnaan atau penambahan fitur-fitur yang ada sehingga sistem 

informasi bisa lebih sempurna. Diantaranya yaitu: 

a. Proses penginputan data buku lebih ringkas, prosesnya tidak terlalu 

panjang seperti sistem sekarang. 

b. Dilengkapi sistem barcode. 



 

 

c. Ditambahkan konfirmasi sebelum melakukan penghapusan. 

3. Seiring perkembangan jaman, maka akan semakin kompleks juga 

kebutuhannya, untuk itu perlu dilakukan penambahan kapasitas database 

agar bisa menampung semua data buku yang semakin banyak.
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