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ABSTRAK 

Nama   : Nurpratiwi Oktaviani 

Nim   : 60200114071 

Jurusan  : Teknik Informatika 

Judul : Aplikasi Perpustakaan Prodi Teknik Informatika UIN  

  Alauddin Makassar Berbasis Android 

Pembimbing I : Dr.H.Kamaruddin Tone,M.M 

Pembimbing II : Andi Hutami Endang,S.Kom.,M.Kom 

 

Aplikasi perpustakaan berbasis android ini adalah sebuah aplikasi atau 

perangkat lunak komputer yang dirancang secara umum untuk mengolah data 

yang berkaitan dengan kegiatan perpustakaan khususnya perpustakaan Teknik 

Informatika. Masalah yang dihadapi perpustakaan di Teknik Informatika saat ini 

adalah dalam melakukan pelayanan sirkulasi masih menggunakan cara 

konvensional dan pengunjung kesulitan mengetahui informasi buku yang 

diinginkan. Tujuan dibuatnya aplikasi perpustakaan ini yakni untuk 

mempermudah para mahasiswa Teknik Informatika untuk menemukan buku/karya 

ilmiah yang diinginkan secara online dan petugas perpustakaan dalam melakukan 

proses pengolahan peminjaman, pengembalian buku, dan sebagainya, agar 

kegiatan yang berjalan di perpustakaan tersebut menjadi lebih efisien, cepat, dan 

akurat.  

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian kualitatif.  Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah 

metode observasi, studi pustaka, dan wawancara. Metode pengolahan data dalam 

penelitian ini adalah reduksi data dan koding data. 

Hasil yang diharapkan dari pembuatan aplikasi ini adalah agar data 

perpustakaan yang selama ini masih tersimpan dan dikelola secara manual dapat 

dikomputerisasi sehingga pengguna mulai dari admin, petugas dan mahasiswa 

dapat mengefisiensikan waktu serta mempermudah kinerja dalam menjalankan 

kegiatan operasional perpustakaan di Teknik Informatika 

 
Kata Kunci : Perpustakaan Teknik Informatika, Perpustakaan 

Berbasis android. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Perpustakaan yaitu mencakup suatu ruang, bagian dari gedung / 

bangunan, atau gedung yang berisi buku-buku koleksi yang telah disusun dan 

diatur sedemikian rupa, sehingga mudah dicari dan digunakan apabila sewaktu-

waktu diperlukan oleh pembaca (Sutarno NS, 2006). Perpustakaan dapat diartikan 

sebagai sebuah ruang ataupun gedung yang digunakan untuk menyimpan bahan 

pustaka (buku dan terbitan lainnya) dengan menggunakan tata susunan dan aturan 

tertentu (Sulistyo dalam Suwarno: 2007) Sedangkan perpustakaan menurut 

Suwarno (2007,11) adalah suatu unit keja yang subtansinya merupakan sumber 

informasi yang setiap saat dapat digunakan oleh pengguna jasa lainnya. Dari 

pengertian perpustakaan diatas dapat saya simpulkan bahwa perpustakaan 

merupakan sebuah gedung atau ruangan yang digunakan untuk menyimpan bahan 

koleksi yang ditata berdasarkan aturan yang ada supaya dapat dinikmati sewaktu-

waktu oleh pengguna jasa lainnya. 

Menurut Sulistyo (1991), fungsi perpustakaan di masyarakat dibagi 

menjadi lima, antara lain :  

1. Sebagai sarana simpan karya manusia Perpustakaan sebagai tempat 

menyimpan karya manusia, khususnya karya cetak seperti buku, majalah, dan 

sejenisnya. Dalam kaitan fungsi simpan, perpustakaan bertugas menyimpan 

khazanah budaya hasil masyarakat.  
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2. Fungsi informasi Informasi apapun dapat ditanyakan ke perpustakaan. 

Melalui adanya koleksi yang tersedia, perpustakaan harus menjawab setiap 

pertanyaan yang diajukan ke perpustakaan.  

3. Fungsi rekreasi Masyarakat dapat menikmati rekreasi kultural dengan cara 

membaca dan bacaannya disediakan oleh perpustakaan.  

4. Fungsi pendidikan Perpustakaan merupakan sarana pendidikan nonformal dan 

informal, artinya perpustakaan merupakan tempat belajar di luar bangku 

sekolah maupun tempat belajar dalam lingkungan pendidikan sekolah. Yang 

dimaksud pendidikan nonformal ialah perpustakaan umum, sedangkan 

pendidikan informal adalah perpustakaan sekolah dan perpustakaan 

perguruan tinggi.  

5. Fungsi kultural Perpustakaan merupakan tempat untuk mendidik dan 

mengembangkan apresiasi budaya masyarakat dengan menyelenggarakan 

pameran, seminar, pertunjukan kesenian, pemutaran film, bercerita untuk 

anak-anak, maupun bedah buku. Dengan cara demikian, masyarakat dididik 

mengenal budayanya.  

Dan menurut Suherlan Muchyidin (2008), tujuan perpustakaan adalah 

untuk membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan 

dengan dorongan melelui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka:  

1. Dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesimbungan,  

2. Dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu 

pengetahuan, kehidupan sosial dan politik,  
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3. Dapat memelihara kemerdekaan berfikir yang konstruktif untuk 

menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik,  

4. Dapat mengembangkan kemampuan berfikir kreatif, membina rohani 

dan dapat menggunakan kemempuannya untuk dapat menghargai 

hasil seni dan budaya manusia,  

5. Dapat meningkatkan taraf kehidupan sehari-hari dan lapangan 

pekerjaannya,  

6. Dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi secara 

aktif dalam pembangunan nasional dan dalam membina saling 

pengertian antar bangsa, dan  

7. Dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat 

bagi kehidupan pribadi dan sosial. 

Menurut Darmono (2001:182) minat baca merupakan kecenderungan 

jiwa yang mendorong seseorang berbuat sesuatu terhadap membaca. Minat baca 

ditunjukkan dengan keinginan yang kuat untuk melakukan kegiatan membaca. 

Orang yang memiliki minat baca yang tinggi senantiasa mengisi waktu luang 

dengan membaca. Orang yang demikian senantiasa haus terhadap bacaan. 

Tumbuhnya minat baca yang tinggi, maka timbul kemauan yang besar dan akan 

mengalahkan pengaruh yang akan merintangi atau tantangan yang ada. Hal ini 

didukung oleh pendapat Farida Rahim (2007:28), minat baca ialah keinginan yang 

kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai 

minat membaca yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk 

mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri. 
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Dalam islam surah yang pertama diturunakan kepada Rasul shallallahu ‘alaihi wa 

sallam yaitu surat Iqro’ atau surat al-Alaq dimana, di awal-awal surat berisi 

perintah membaca. Yang dengan membaca dapat diketahui perintah dan larangan 

Allah. Jadi manusia bukanlah dicipta begitu saja di dunia, namun ia juga 

diperintah dan dilarang. Allah swt berfirman dalam QS al-Alaq/96:1-5 : 

 

ْنَسانَ  ِمنْ  َعلَق   (2) اْقَرأْ  َوَربُّكَ   اْقَرأْ  بِاْسمِ  َربِِّكَ  الَِّذي َخلَقَ  (1) َخلَقَ  اْْلِ

ْنَسانَ  َما لَمْ  يَْعلَمْ  (5                 اْْلَْكَرم   (3) الَِّذي َعلَّمَ  بِاْلقَلَمِ  (4) َعلَّمَ  اْْلِ

 (سورة العلق / 96: 1-5( 
Terjemahnya : 

“(1) Bacalah (nyatakanlah) dengan nama Tuhan mu yang telah 

menciptakan (segala sesuatu di alam semesta ini). (2) Yang telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah beku. (3) Bacalah 

(umumkanlah !) dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. (4) yang 

mengajarkan dengan pena. (5) Mengajarkan kepada manusia apa yang 

tidak diketahuinya” (Kementerian Agama. 2017).  

 

Surat ini adalah yang pertama kali turun pada Rasul –shallallahu ‘alaihi 

wa sallam-. Surat tersebut turun di awal-awal kenabian. Ketika itu beliau tidak 

tahu tulis menulis dan tidak mengerti tentang iman. Lantas Jibril datang dengan 

membawa risalah atau wahyu. Lalu Jibril memerintahkan nabi untuk 

membacanya. Dalam tafsiran Ibnu Katsir rahimahullah juga berkata, “Seseorang 

itu akan semakin mulia dengan ilmu agama yang ia miliki. Ilmu itulah yang 

membedakan bapak manusia, yaitu Adam dengan para malaikat. Ilmu ini 

terkadang di pikiran. Ilmu juga di lisan. Ilmu juga terkadang di dalam tulisan 

tangan untuk menyalurkan apa yang dalam pikiran, lisan, maupun yang 

tergambarkan di pikiran.” (Ibnu Katsir(2010), hal. 623-625). 
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Koleksi buku-buku Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar adalah 

buku-buku yang berkaitan dengan matakuliah Teknik informatika yang disusun 

dan diatur sedemikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan 

sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca. Koleksi karya ilmiah Teknik 

Informatika UIN Alauddin Makassar adalah koleksi tugas akhir mahasiswa baik 

berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun laporan penelitian yang diolah dan disusun 

secara sistematis agar mudah ditemukan. Koleksi buku-buku dan karya ilmiah ini 

merupakan salah satu aset perpustakaan yang cukup besar dan sangat dibutuhkan 

oleh civitas akademika atau pemustaka, karenanya koleksi ini penting untuk 

dikelola secara baik. Kenyataan yang dijumpai di perpustakaan termasuk di UPT 

Perpustakaan Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar bahwa pemustaka 

kesulitan mendapat informasi tentang mengakses data-data buku, data karya 

ilmiah, status peminjaman, jumlah buku, serta laporan bulanan transaksi. Padahal 

perpustakaan sebagai tempat pelayanan informasi kepada pemustaka seharusnya 

dapat memberikan informasi sesuai hak akses yang dimiliki. 

Teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat. Penerapannya 

dapat menjadi sangat penting dan sangat membantu bagi pekerjaan manusia. 

Beberapa manfaat teknologi informasi antara lain mendapatkan informasi secara 

cepat dan mudah, efisiensi waktu dan biaya, serta mempermudah komunikasi. 

Dalam bidang perpustakaan, pemanfaatan teknologi informasi dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan agar lebih efektif dan efisien. 

Dewasa ini perkembangan Teknologi Informasi mulai mendapat sambutan positif 

dari masyarakat. Perkembangannya tidak hanya disambut dan dinikmati oleh 
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kalangan bisnis maupun pemerintah saja, tetapi juga mulai merambah dalam dunia 

pendidikan karena ketersediaan informasi yang terintegrasi makin penting dalam 

mendukung upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang kompetitif. Adapun 

ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi dalam Q.S Ar-

Rahman / 55:33 Allah swt. berfirman: 

 

ْنِس إِِن اْستََطْعتُْم أَْن تَْنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّماَواتِ   يَا َمْعَشَر اْلِجِنِّ َواْْلِ

 (سورة الرحمن/  55: 33)ذُوا ۚ ََل تَْنفُذُوَن إَِلَّ بُِسْلَطاٍن َواْْلَْرِض فَاْنفُ 
Terjemahnya: 

“Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) 

penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya 

melainkan dengan kekuatan.”  (Departemen Agama, 2017). 

Ayat tersebut berisi anjuran bagi siapapun yang bekerja di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, untuk berusaha mengembangkan kemampuan sejauh-

jauhnya sampai-sampai menembus (melintas) penjuru langit dan bumi. Dengan 

ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu 

pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, 

manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak.  Namun 

al-Qur’an memberi peringatan agar manusia bersifat realistik, sebab betapapun 

baiknya rencana, namun bila kelengkapannya tidak dipersiapkan maka kesia-siaan 

akan dihadapi. Kelengkapan itu adalah apa yang dimaksud dalam ayat itu dengan 

istilah sulthan, yang menurut salah satu pendapat berarti kekuasaan, kekuatan 

yakni ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa penguasaan dibidang ilmu dan 

teknologi jangan harapkan manusia memperoleh keinginannya untuk menjelajahi 

luar angkasa. Oleh karena itu, manusia ditantang dianjurkan untuk selalu 
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mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nabi Muhammad Saw. 

bersabda  dalam Hadis Riwayat Ibnu Majah tentang menuntut ilmu yaitu : 

 َطلَُب اْلِعْلِم فَِرْيَضةٌ َعلَى ُكلِِّ ُمْسِلٍم )رواه ابن ماجه(

Terjemahnya:  

"Menuntut ilmu wajib atas semua muslim". (Hadits Riwayat Sunan Ibnu 

Majah(2001), hal. 183). 

Hadits tersebut menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib 

bagi setiap orang islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak, remaja 

atapun dewasa. Dengan demikian, jika menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib 

maka orang-orang yang tidak melaksanakannya akan mendapat dosa. Sedangkan 

orang yang menuntut ilmu akan dimisalkan seperti orang-orang yang berjuang di 

jalan Allah dan jika ia mati pada saat menuntut ilmu itu, maka ia akan mati dalam 

keadaan syahid. 

Perpustakaan tak bisa dipisahkan dari pembelajaran mahasiswa di kampus 

dalam mencari ilmu pengetahuan. Fasilitas yang disediakan kampus ini, sangatlah 

bermanfaat bagi semua mahasiswa apabila bisa memanfaatkannya secara 

maksimal. Koleksi buku pada perpustakaan hendaknya selalu diperbaharui pada 

setiap periodenya sesuai dengan penerapan sistem pendidikan yang diterapkan 

oleh pemerintah. Namun, tidak semua perpustakaan menerapkan teknologi dalam 

proses kegiatan perpustakaan seperti peminjaman buku, pendaftaran anggota, 

pencarian buku dan lain-lain. Hal ini membuat kegiatan perpustakaan dilakukan 

secara manual atau menggunakan pembukuan. Pada saat ini di kampus UIN 

Alauddin Makassar dengan prodi Teknik Informatika seluruh data mengenai 

proses pengolahan data administrasi perpustakaan belum memiliki suatu sistem 
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informasi manajemen. Semua hal dari pendataan buku, pendataan peminjaman 

atau pengembalian buku, pendataan tugas akhir atau skripsi hingga pembuatan 

laporan administrasi perpustakaan masih dilakukan secara manual melalui staff 

jurusan Teknik informatika . Hal tersebut sering mengakibatkan hasil yang kurang 

teliti dan memakan waktu yang lama. Maka dari itu penulis membuat sebuah 

aplikasi perpustakaan yang dapat mencakup pendataan buku, pendataan skripsi, 

serta status peminjaman dan pengembalian buku, bahkan hingga laporan 

administrasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan merancang sebuah 

aplikasi yang memanfaatkan smartphone dengan sistem operasi Android untuk 

membantu pengguna mengetahui buku yang ada di perpustakaan tersebut, 

mengetahui skripsi yang ada, serta status transaksi peminjaman maka penulis 

membuat salah satu media tekhnologi sebagai tugas akhir yaitu “Aplikasi 

Perpustakaan Prodi Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar Berbasis 

Android”. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka disusun rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah “Bagaimana merancang 

Aplikasi Perpustakaan Prodi Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar 

Berbasis Android?”. 
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C.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada 

pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun yang 

menjadi fokus pada penelitian ini adalah: 

1. Aplikasi yang dibangun akan diimplementasikan pada perangkat mobile 

android. 

2. Aplikasi ini digunakan untuk pegawai, dosen dan mahasiswa prodi Teknik 

informatika UIN Alauddin Makassar. 

3. Aplikasi ini hanya berfokus pada perpustakaan prodi teknik informatika 

UIN Alauddin Makassar. 

4. Aplikasi ini menampilkan informasi data buku, jumlah buku, data skripsi 

serta status transaksi peminjaman atau pengembalian buku . 

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta 

menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan 

yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Aplikasi ini dapat berjalan pada smartphone dengan menggunakan 

platform android versi 4.4.2 . 

2. Target pengguna sistem adalah pegawai perpustakaan, dosen maupun 

mahasiswa prodi Teknik informatika UIN Alauddin Makassar. 

3. Target pengguna aplikasi ini hanya berfokus pada perpustakaan prodi 

teknik informatika UIN Alauddin Makassar. 
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4. Aplikasi ini hanya menampilkan informasi data buku, jumlah buku, data 

skripsi dan status transaksi peminjaman atau pengembalian buku, jika 

ingin meminjam buku harus datang langsung ke perpustakaan prodi teknik 

informatika UIN Alauddin Makassar. 

D.  Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembanding antara penelitian yang 

sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut diantaranya 

sebagai berikut: 

Pada penelitian sebelumnya oleh Husin Nanda Perwira (2015) yang 

berjudul “Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Di Smk 

Muhammadiyah 1 Yogyakarta”. Pada aplikasi ini Husin Nanda Perwira 

merancang sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis web dikembangkan 

menggunakan framework Laravel dan model pengembangan waterfall. Persamaan 

dengan judul yang dibuat oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang 

aplikasi perpustakaan. Perbedaan dari penelitian yang akan dibuat oleh peneliti 

yaitu membuat aplikasi mengenai aplikasi perpustakaan berbasis android . 

Sedangkan penelitian sebelumnya membuat aplikasi aplikasi perpustakaan 

berbasis web dan menggunakan framework Laravel . 

Pada penelitian selanjutnya oleh Jenar Kuswidiardi (2015) yang berjudul 

“Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Microsoft Visual Basic 6.0 Dengan 

Database Sql Server 2000 Di Perpustakaan Smk Ypkk 1 Sleman” Aplikasi ini 

analisis kelayakan pada sistem informasi yang dihasilkan. Analisis kualitas 

perangkat lunak pada penelitian ini di khususkan pada faktor kualitas usability, 
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functionality, dan correctness. Analisis faktor kualitas usability dilakukan dengan 

metode kuesioner dengan responden pustakawan dan guru SMK YPKK 1 Sleman. 

Analisis faktor kualitas functionality dilakukan dengan pengujian setiap fungsi 

aplikasi. Analisis faktor kualitas correctness dilakukan dengan perhitungan jumlah 

error / KLOC. Persamaan dengan judul yang dibuat oleh peneliti adalah sama-

sama membahas tentang aplikasi perpustakaan. Perbedaan dari penelitian yang 

akan dibuat oleh peneliti yaitu membuat aplikasi mengenai aplikasi perpustakaan 

berbasis android . Sedangkan penelitian sebelumnya membuat aplikasi 

perpustakaan berbasis Microsoft Visual Basic 6.0 dengan Database SQL Server 

2000 dan menggunakan Jenis penelitian Research and Development . 

Pada penelitian selanjutnya oleh Febi Andrea Renatha, Kodrat Iman 

Satoto, Oky Dwi Nurhayati (2015) yang berjudul “Perancangan dan Pengembangan 

Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web (Studi Kasus Jurusan Sistem 

Komputer)” Aplikasi ini untuk meningkatkan efisiensi kerja perpustakaan yang 

semula menggunakan sistem manual menjadi sistem informasi berbasis web untuk 

membantu pengolahan database dan mempermudah anggota dalam mencari 

informasi. Dalam membuat digitial library ini menggunakan PHP sebagai 

program aplikasi dan MySQL sebagai server basis data yang sudah terangkum 

dalam satu aplikasi XAMPP dan dilengkapi dengan alat bantu barcode scanner 

untuk mengidentifikasi kode buku dan bacaan lainnya. Perancangan sistem 

informasi perpustakaan ini menggunakan metode waterfall yang terdiri dari 

kebutuhan pengguna, analisis, rancangan, implementasi dan pengujian. Persamaan 

dengan judul yang dibuat oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang 

https://jtsiskom.undip.ac.id/index.php/jtsiskom/article/view/12103
https://jtsiskom.undip.ac.id/index.php/jtsiskom/article/view/12103
https://jtsiskom.undip.ac.id/index.php/jtsiskom/article/view/12103
https://jtsiskom.undip.ac.id/index.php/jtsiskom/article/view/12103
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aplikasi perpustakaan. Perbedaan dari penelitian yang akan dibuat oleh peneliti 

yaitu membuat aplikasi mengenai aplikasi perpustakaan berbasis android . 

Sedangkan penelitian sebelumnya membuat aplikasi perpustakaan berbasis web 

dan menggunakan Bahasa pemrograman PHP . 

Pada penelitian selanjutnya oleh M.Haris Qamaruzzaman dan Ferdiyani 

Haris (2016) yang berjudul “Aplikasi Mobile Perpustakaan Berbasis Android 

(Studi Kasus Perpustakaan Stmik Palangkaraya)”. Aplikasi ini dibuat untuk 

membantu mahasiswa dalam mencari referensi dan petugas perpustakaan dalam 

memonitoring peminjam. Persamaan dengan judul yang dibuat oleh peneliti adalah 

sama-sama membahas tentang aplikasi perpustakaan dan dengan flatform yang 

sama yaitu Android. Perbedaan dari penelitian yang akan dibuat oleh peneliti 

yaitu membuat aplikasi mengenai aplikasi perpustakaan yang menampilkan 

jumlah buku dan data skripsi . Sedangkan penelitian sebelumnya membuat 

aplikasi perpustakaan yang tidak menampilkan jumlah buku dan tidak 

menampilkan data skripsi. 

Pada penelitian selanjutnya oleh Achmad Yogi Hadianto  (2016) yang 

berjudul “Perancangan Aplikasi Perpustakaan Berbasis Desktop Di Sman 9 

Garut”. Pada aplikasi ini Achmad Yogi Hadianto merancang sebuah aplikasi yang 

memudahkan dalam proses pencatatan pendaftaran dan otomatisasi peminjaman, 

pengembalian, serta membantu mempercepat proses pembuatan laporan tersebut. 

Persamaan dengan judul yang dibuat oleh peneliti adalah sama-sama membahas 

tentang aplikasi perpustakaan. Perbedaan dari penelitian yang akan dibuat oleh 
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peneliti yaitu membuat aplikasi mengenai aplikasi perpustakaan berbasis android . 

Sedangkan penelitian sebelumnya membuat aplikasi perpustakaan berbasis. 

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang aplikasi 

yang memudahkan pengguna pendapatkan informasi data buku, jumlah 

buku, data skripsi dan status transaksi peminjaman atau pengembalian 

buku, dan menampilkan laporan pada perpustakaan prodi teknik 

informatika UIN Alauddin Makassar.  

2. Kegunaan penelitian 

  Diharapkan dengan kegunaan pada penelitian ini dapat diambil 

beberapa manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut : 

a. Bagi Dunia Akademik 

Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia 

akademis khususnya dalam penelitian yang dilaksanakan, dalam hal 

perkembangan teknologi aplikasi. 

b. Bagi Pengguna 

Dengan sistem ini pengguna aplikasi dipermudah dalam 

mengetahui informasi data buku, jumlah buku, data skripsi dan status 

transaksi peminjaman atau pengembalian buku, dan menampilkan 

laporan pada perpustakaan prodi teknik informatika UIN Alauddin 

Makassar. 

c. Bagi Penulis 
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Untuk memperoleh gelar sarjana serta menambah pengetahuan dan 

wawasan serta mengembangkan daya nalar dalam mengembangkan 

teknologi yang berbentuk aplikasi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pandangan Islam Terhadap Perpustakaan 

Sejarah mencatat, bahwa perpustakaan  Islam pada masa lalu  

mempunyai fungsi dan peran yang besar dalam membangun peradaban dan 

kejayaan umat Islam. Banyak informasi dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan 

oleh cendikiawan muslim yang kemudian karyanya disimpan didalam 

perpustakaan selama berabad-abad. Bahkan fungsi dan peran perpustakaan pada 

masa kejayaan Islam banyak diadopsi oleh sebagian besar perpustakaan di 

negara maju seperti Inggris dan Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa peran 

perpustakaan pada masa awal Islam sangat penting dalam pengembangan dan 

memajukan masyarakat (Qalyubi dkk, 2007:48).     

ْنَسانَ  ِمنْ  َعلَق   (2) اْقَرأْ    اْقَرأْ  بِاْسمِ  َربِِّكَ  الَِّذي َخلَقَ  (1) َخلَقَ  اْْلِ

ْنَسانَ  َما لَمْ  يَْعلَمْ  (5                 َوَربُّكَ  اْْلَْكَرم   (3) الَِّذي َعلَّمَ  بِاْلقَلَمِ  (4) َعلَّمَ  اْْلِ

 (سورة العلق / 96: 1-5( 
Terjemahannya : 

Artinya:  “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan. Dia telah menciptakan  manusia dari segumpal darah. 

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah.  Yang mengajar 

(manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya”. (Q.S. Surat al-Alaq, 96:1-5).  

Surat al-Alaq ayat 1-5 merupakan dalil yang menunjukkan tentang 

keutamaan membaca, menulis  dan ilmu pengetahuan.  Membaca dan menulis 

merupakan kunci kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Tanpa 

kegiatan membaca dan menulis tidak mungkin ayat-ayat dan ajaran Islam dapat 
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disiarkan ke seluruh manusia yang tersebar di muka bumi ini. Tanpa tulis-baca 

tidak mungkin berbagai informasi, temuan dan pendapat, berbagai teori dicatat 

dan disebarluaskan untuk diketahui oleh umat manusia. Dalam ayat-ayat ini 

terkandung bukti bahwa Allah yang menciptakan manusia dalam keadan hidup 

dan berbicara dari sesuatu yang tidak ada tanda-tanda kehidupan padanya, tidak 

berbicara serta tidak ada rupa dan bentuknya secara jelas, kemudian Allah 

mengajari manusia ilmu yang paling utama yaitu membaca dan menulis dan 

menganugerahkannya berbagai ilmu (Thalhas, 2001:249-250).   

Hal ini sesuai dengan peran yang dilakukan oleh perpustakaan yaitu  

sebagai  lembaga yang mempunyai peran penting untuk mengembangkan minat 

baca dan budaya baca masyarakat, sebagai sumber informasi, pendidikan, 

penelitian, sebagai media yang menghubungkan antara 2 sumber informasi dan 

ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam koleksi perpustakaan, dan 

perpustakaan menjadi agen perubahan dan agen kebudayaan umat manusia 

(Sutarno, 2006:68-69). 

Masyarakat Islam telah menyadari tentang pentingnya perpustakaan dan 

keharusan untuk memilikinya selain itu tentang bagaimana mendesain ruangan-

ruangan perpustakaan seperti ruangan penyimpanan buku, penyalin, penjilid, 

pustakawan, pembaca, ruang dosen dan sebagainya yang kesemuanya itu 

merupakan langkah yang sangat futuristik untuk pengembangan dan kemajuan 

masyarakat Islam (Laugu, 2011:207).  

Al-Qur’an diyakini umat Islam sebagai kitab suci yang harus dipegang 

teguh, karena didalamnya terdapat aturan dan petunjuk dari Allah SWT yang 
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memberi pengaruh sentral bagi peradaban Islam, dan menjadi sumber inspirasi 

bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Buku menjadi sebuah 

media utama dan efektif dalam menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan 

informasi, sehingga dari buku maka timbullah perpustakaan. Perpustakaan 

menjadi sarana untuk menyimpan  produk tulisan masyarakat berupa buku dan 

hasil produk lainnya yang kemudian menjadi koleksi di perpustakaan.  

Al-Qur’an memandang perpustakaan sebagai sarana yang sangat penting 

untuk bisa mengubah suatu bangsa yang semula tidak memahami apa-apa 

menjadi bangsa yang berpengetahuan dan memiliki peradaban yang tinggi. Hal 

ini terbukti dengan disebutkannya peran-peran perpustakaan didalam al-Qur’an 

yang setidaknya terdiri dari beberapa konsep yaitu 1) konsep membaca, 2) 

konsep menulis, 3) konsep ilmu pengetahuan, 4) konsep pendidikan,  5) konsep 

ibadah, 6) konsep komunikasi dan informasi.  Eksistensi perpustakaan dapat 

diketahui dengan cara melihat keberadaan perpustakaan  di dalam masyarakat.  

Perpustakaan menjadi sumber kemajuan di dalam masyarakat. Keberadaan 

perpustakaan akan dapat dirasakan manfaatnya apabila perpustakaan dan 

masyarakat sama-sama saling bekerja sama. 

B. Aplikasi 

Aplikasi berasal dari kata application yaitu bentuk benda dari kata kerja to 

apply yang dalam Bahasa Indonesia berarti pengolah. Secara istilah, aplikasi 

komputer adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang menggunakan 

komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pemakai.  
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Aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk 

melakukan suatu tugas khusus. Program dikelompokkan menjadi program 

aplikasi serbaguna dan program aplikasi spesifik. 

Aplikasi dapat digolongkan menjadi beberapa kelas, antara lain : 

a. Perangkat lunak perusahaan (enterprise) 

b. Perangkat lunak infrastruktur perusahaan 

c. Perangkat lunak informasi kerja 

d. Perangkat lunak Media dan hiburan 

e. Perangkat lunak pendidikan 

f. Perangkat lunak pengembangan media 

g. Perangkat lunak rekayasa produk 

Pada pengertian umumnya, aplikasi adalah alat terapan yang difungsikan 

secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya. Aplikasi 

merupakan suatu perangkat komputer yang siap pakai bagi user. Program 

aplikasi serbaguna adalah program aplikasi yang dapat digunakan oleh 

pemakai untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat umum serta untuk 

mengotomasikan tugas-tugas individual yang bersifat berulang. Sedangkan 

program aplikasi spesifik adalah program yang ditujukan untuk menangani hal-

hal yang sangat spesifik.(Kadir,2002) 

C. Perpustakaan 

1. Pengertian Perpustakaan 

Perpustakaan atau library didefinisikan sebagai: tempat buku-buku 

yang diatur untuk dibaca dan dipelajari atau dipakai sebagai bahan rujukan ( 
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The Oxford English Dictionary). Istilah perpustakaan juga diartikan sebagai: 

pusat media, pusat belajar, sumber pendidikan, pusat informasi, pusat 

dokumenstasi dan pusat rujukan (The American Library Association dalam 

Mahmudin:2006).  

 Perpustakaan adalah salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk 

mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan 

pustaka secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber 

informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan (Darmono, 

2: 2001).  

Secara lebih umum, Yusuf dan Suhendar (1: 2005) menyatakan bahwa 

perpustakaan adalah suatu tempat yang di dalamnya terdapat kegiatan 

penghimpunan, pengelolaan, dan penyebarluasan (pelayanan) segala macam 

informasi, baik yang tercetak maupun yang terekam dalam berbagai media 

seperti buku, majalah, surat kabar, film, kaset. tape recorder, video, 

komputer, dan lain-lain.  

Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga 

tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku 

maupun bukan berupa buku (non book material) yang diatur secara 

sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber 

informasi oleh setiap pemakainya (Sismanto, 2008).  

Dalam pengertiannya yang mutakhir, seperti yang tercantum dalam 

Keputusan Presiden RI nomor 11, disebutkan bahwa “ perpustakaan 

merupakan salah satu sarana pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya 
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dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, 

teknologi dan kebudayaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional (Rohanda, 2000). Dari 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah suatu 

organisasi yang bertugas mengumpulkan informasi, mengolah, menyajikan, 

dan melayani kebutuhan informasi bagi pemakai perpustakaan.  

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perpustakaan adalah suatu 

organisasi, artinya perpustakaan merupakan suatu badan yang di dalamnya 

terdapat sekelompok orang yang bertanggung jawab mengatur dan 

mengendalikan perpustakaan. 

2. Peran Perpustakaan 

Secara umum peran perpustakaan diantaranya: 

a. Sebagai media antara pemakai dengan koleksi sebagai sumber 

informasi pengetahuan. 

b. Sebagai lembaga pengembangan minat dan budaya membaca serata 

pembangkit kesadaran pentingnya belajar. 

c. Sebagai agen perubahan, pembangunan dan kebudayaan manusia 

d. Sebagai motivator, mediator dan fasilisator bagi penggunakan dalam 

mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga 

pengalaman. 

e. Sebagai pengembang komunikasi antara penggguna dengan 

penyelenggara. 
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3. Fungsi Perpustakaan 

Fungsi dari perpustakaan diantaranya : 

a. Fungsi Penyimpanan Perpustakaan berfungsi menyimpan koleksi atau 

informasi karena tidak mungkin semua koleksi dapat dijangkau oleh 

perpustakaan. 

b. Fungsi Informasi Perpustakaan berfungsi menyediakan berbagai 

informasi untuk masyarakat. 

c. Fungsi Pendidikan Perpustakaan menjadi tempat dan menyediakan 

sarana untuk belajar baik dilingkungan formal maupun non formal. 

d. Fungsi Rekreasi Di perpustakaan masyarakat juga dapat menikmati 

rekreasi kultural dengan membaca dan mengakses berbagai sumber 

informasi hiburan seperti cerita rakyat, puisi dan lain sebagainya. 

e. FungsiKultural 

Perpustakaan berfungsi untuk mendidik dan mengembangkan 

apresiasi budaya masyarakat melalui berbagai aktifitas, seperti 

pameran, pertunjukkan, bedah buku, mendongeng, seminar dan lain 

sebagainya. 

4. Tujuan Perpustakaan 

a. Dapat mendidik diri secara berkesimbungan 

b. Dapat tanggap dalam kemajuan di berbagai bidang ilmu 

pengetahuan, kehidupan social dan politik 

c. Dapat memelihara kemerdekaan berfikir yang konstruktif 
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d. Dapat mengembangkan kemampuan berfikir kreatif, membina 

rohani dan mampu untuk menghargai hasil seni dan budaya manusia 

e. Dapat meningkatkan taraf kehidupan 

f. Dapat menggunakan waktu dengan baik dan bermanfaat bagi 

kehidupan pribadi dan social 

D. Prodi (Program Study) 

Program studi adalah kesatuan rencana belajar yang digunakan untuk 

pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu 

kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum tersebut. Dengan 

demikian, Program studi menjadi suatu entitas yang dijadikan acuan mahasiswa 

untuk mendalami disiplin ilmu tertentu, yang membedakan dengan disiplin ilmu 

yang lain. Sementara itu, hakekat dari pembukaan program studi didasarkan pada 

pentingnya untuk memberi jawaban terhadap tuntutan jaman ke depan yang 

berlandaskan pada permintaan pasar kerja (market driven) dan atau hasil 

perenungan terhadap visi keilmuan (scientific vision). Permintaan pasar kerja 

(market driven) dan kondisi bursa lapangan kerja (market share) menjadi salah 

satu faktor penting yang harus mendapat prioritas program studi. Salah satu 

indikasi sebuah program studi memiliki nilai daya saing dan akreditasi bagus 

memang juga ditentukan sejauh mana lulusannya mampu terserap di dunia kerja. 

Program studi yang dikelola secara professional akan menghasilkan lulusan 

yang handal dan dapat berperan di masyarakat secara luas. Untuk menjawab 

tantangan global tersebut, program studi harus bisa membuktikan melalui 
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manajemen, tata kelola dan kesehatan organisasi. Tata kelola yang lebih spesifik 

diterjemahkan ke dalam bentuk pengelolaan program-program studi. Kesehatan 

organisasi program studi akan ditentukan oleh aspek kesehatan bidang akademik 

dan keuangan. Jika kedua aspek ini tercapai, maka akan berdampak aspek sumber 

daya manusianya. Sebuah program studi berkualitas tentu banyak parameternya, 

baik yang bersifat hardware, seperti pergedungan, sarana dan prasarana maupun 

sifatnya software, yakni dari konten akademiknya. 

E. Android 

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. 

Android menyediakan platform yang bersifat open source bagi para pengembang 

untuk menciptakan sebuah aplikasi. Awalnya, Google Inc. Mengakui Android Inc. 

yang mengembangkan software untuk ponsel yang berada di Palo Alto, California 

Amerika Serikat. Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open 

Handset Alliance, yaitu konsorsium dan 34 perusahaan hardware, software, dan 

telekomunikasi, termasuk Google. HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, 

dan Nvidia. Pada penghujung tahun 2009 diperkirakan di dunia ini paling sedikit 

terdapat 18 jenis telepon seluler yang menggunakan Android. (Safaat, 2011) 

 Telepon pertama yang memakai sistem operasi Android adalah HTC 

Dream, yang dirilis pada 22 Oktober 2008. Pada penghujung tahun 2009 

diperkirakan di dunia ini paling sedikit terdapat 18 jenis telepon seluler yang 

menggunakan Android. Adapun versi-versi Android yang pernah dirilis adalah 

sebagai berikut: (Safaat, 2011) 

1. Android versi 1.1 
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2. Android Versi 1.5 (Cupcake) 

3. Android Versi 1.6 (Donut) 

4. Android Versi 2.0/2.1 (Eclair) 

5. Android Versi 2.2 (Froyo) 

6. Android Versi 2.3 (Gingerbread) 

7. Android Versi 3.0/3.1 (Honeycomb) 

8. Android Versi 4.0 (ICS: Ice Cream Sandwich) 

9. Android Versi 4.1 (Jelly Bean) 

10. Android Versi 4.4 (KitKat) 

11. Android Versi 5.0 (Lollipop) 

12. Android Versi 6.0 (Marshmallow) 

13. Android Versi 7.0 (Nougat) 

14. Android Versi 8.0 (Oreo) 

F. Data Flow Diagram (DFD) 

  Data Flow Diagram (DFD) merupakan suatu cara atau metode untuk 

membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang 

bergerak pada sebuah sistem nantinya. Dalam pembuatan Sistem Informasi, 

DFD sering digunakan. DFD dibuat oleh para analis untuk membuat sebuah 

sistem yang baik. Dimana DFD ini nantinya diberikan kepada para programmer 

untuk melakukan proses koding. Dimana para programmer melakukan sebuah 

coding sesuai dengan DFD yang dibuat oleh para analis sebelumnya. Tools yang 

digunakan pada pembuatan DFD (Data Flow Diagram) yaitu Easy Case, Power 

Designer. (Afyenni, 2014) 
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G. Diagram Konteks 

  Diagram Konteks adalah diagram yang menggambarkan sumber serta 

tujuan data yang akan diproses atau dengan kata lain diagram tersebut digunakan 

untuk menggambarkan sistem secara umum/global dari keseluruhan sistem yang 

ada.Berdasarkan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa diagram 

konteks merupakan diagram yang menggambarkan sistem secara umum atau 

global. (Frediryana, 2012) 

H. Diagram Berjenjang 

 Diagram berjenjang merupakan alat perancangan sistem yang dapat 

menampilkan seluruh proses yang terdapat pada suatu aplikasi tertentu dengan 

jelas dan terstruktur. (Afyenni, 2014) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian kualitatif dimana penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih di tonjolkan dalam 

penelitian kualitatif. Landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar 

fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif adalah 

metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. (Moleong, 1999) . 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu 

pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

1. Data Primer 

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini 

dari observasi dan kuesioner  

2. Data Sekunder 

Sumber data yang pengumpulannya tidak langsung dilakukan oleh 

peneliti tetapi data diperoleh dari dokumen-dokumen dari instansi dan 

literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan melakukan Observasi, studi literatur yang terkait dengan pembahasan 

materi penulis. 

a. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan peninjauan 

langsung terhadap permasalahan dan objek penelitian yang diambil. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data 

maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Wawancara pada 

penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi 

pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 

responden, sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan 

sebagai teknik pengumpul data (umumnya penelitian kualitatif). 

c. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, browsing 

internet dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik yang diambil 

juga mempelajari dokumentasi dari wilayah yang dijadikan objek 

pembangunan aplikasi.  

E. Instrumen Penelitian 

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu : 
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1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan 

mengumpulkan data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1) Laptop ASUS A455LF-WX049D dengan spesifikasi: 

a) RAM 2GB  

b) Processor Intel® Core™ i3-4005U CPU @ 1,70GHz 1,70 GHz 

2) Smartphone Samsung Galaxy V dengan spesifikasi:  

c) RAM 1,5 GB 

d) Android OS KitKat 4.4.1 

2. Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Sistem Operasi Windows 10 Pro 64-bit 

2) Android Studio 

3) XAMPP 

4) MySQL 

5) PHPMyAdmin 

6) JDK (Java Development Kit) 

F.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data 

lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. 

Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu: 
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1) Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai 

dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian. 

2) Koding data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan 

penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok 

pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada 

setiap data tersebut. 

2. Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah 

yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah 

analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan mengumpulkan, memilah - milah, mengklasifikasikan, dan 

mencatat yang dihasilakan catatan lapangan serta memberikan kode agar 

sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 

G. Metode Perancangan Aplikasi  

Pada penelitian ini, metode perencanaan aplikasi yang digunakan adalah 

waterfall lmerupakan salah satu metode dalam SDLC yang mempunyai ciri khas 

pengerjaan setiap fase dalam waterfall harus diselesaikan terlebih dahulu 

sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya. Metode waterfall adalah pengerjaan 

dari suatu sistem dilakukan secara berurutan atau secara linear.  

Secara garis besar metode waterfall mempunyai langkah-langkah sebagai 

berikut: analisa, desain, penulisan, pengujian, penerapan serta pemeliharaan. 

(Kadir, 2003)     
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Gambar III.1  Model Waterfall. (Kadir, 2003) 

a. Requirement Analysis 

Dalam tahap ini pengumpulan dan analisis data yaitu kegiatan 

merangkum data yang diperoleh dari hasil peninjauan sebelumnya dan 

melakukan analisa tentang sistem yang sedang berjalan saat itu serta 

penguraian dari sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan 

kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-

perbaikannya. 

b. Design Sistem 

Tahap desain sistem adalah tahap melakukan perancangan sistem 

setelah melakukan analisis sistem. Bagaimana suatu sistem akan 

menyelesaikan apa yang akan diselesaikan, menyangkut konfigurasi dari 

komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem 

sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang 

bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. 
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c. Implementation 

Pada tahap ini dilakukan pemprograman. Programmer dapat 

menggunakan beberapa bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan, 

tentunya bahasa pemrograman yang harus dikuasai oleh programmer yang 

bersangkutan. 

d.  Sistem Testing 

Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem. Jika program aplikasi atau 

sistem yang di uji tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan maka dapat di 

serahkan kepada konsumen. Namun jika tidak maka seorang tester akan 

membuat sebuah laporan hasil test mengenai kesalahan yang terdapat pada 

sistem dan menyerahkannya salah salah satu tim pengembang yang 

bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, apakah kepada analis sistem, 

perancang sistem ataupun kepada programmer. 

e. Maintenance and operation 

Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Pemeliharaan 

suatu software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan, 

karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. Ketika 

dijalankan mungkin saja masih ada error kecil yang tidak ditemukan 

sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software 

tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari eksternal 

perusahaan seperti ketika ada pergantian sistem operasi, atau perangkat 

lainnya. 
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H.   Teknik Pengujian Sistem 

Untuk Metode Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode 

pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian Black Box. Digunakan 

untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. 

Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang 

dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada 

tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari 

keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan 

pemakai dapat diukur sekaligus dapat diiketahui kesalahan-kesalahannya. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 

Analisis sistem sedang berjalan di definisikan sebagai penguraian dari suatu 

sistem yang utuh menjadi komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi 

dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi. Tahap analisis ini sangat penting 

karena dalam tahap ini apabila terdapat kesalahan, maka akan menyebabkan 

kesalahan terhadap tahap selanjutnya. Maka perlu tingkat ketelitian dan 

kecermatan yang tinggi untuk mendapatkan kualitas kerja sistem yang baik. 

Sistem yang berjalan dalam proses pemberian layanan yaitu Pemustaka 

atau Mahasiswa yang ingin melakukan pengecekan data buku, data karya ilmiah 

bahkan sampai data transaksi peminjaman buku harus datang ke perpustakaan 

prodi teknik informatika UIN Alauddin Makassar dan juga jika buku tersebut 

tidak tersedia di perpustakaan tersebut kemungkinan mahasiswa harus bolak-balik 

mengecek ketersediaan buku tersebut.  

Sistem yang berjalan saat ini kurang efektif dikarenakan pemustaka atau 

mahasiswa yang bersangkutan harus bolak-balik ke perpustakaan prodi teknik 

informatika UIN Alauddin Makassar dan pemustaka juga tidak mendapatkan 

informasi tentang buku, karya ilmiah bahkan sampai transaksi apabila tidak 

datang langsung ke perpustakaan prodi teknik informatika UIN Alauddin 

Makassar . 

Berikut adalah flowmap dari sistem yang sedang berjalan  saat ini : 



34 
 

 

 

Gambar IV. 2 Flowmap Sistem yang sedang berjalan 

Pada gambar IV.2 menjelaskan tahapan atau proses transaksi. Dimana 

pemustaka atau mahasiswa memilih transaksi yang diinginkan dan pegawai 

mencatat transaksi yang akan dilakukan mahasiswa tersebut. 

B. Analisis Sistem Yang Di Usulkan 

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam 

bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan. 

 

Gambar IV. 3 Flowmap Sistem yang sedang Diusulkan 
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Pada gambar IV.3 menjelaskan tahapan atau proses permohonan layanan 

transaksi online yang di usulkan. Dimana petugas pelayanan depan menginput 

data  - data kedalam database. Kemudian pemustaka atau mahasiswa menjalankan 

aplikasi dan melakukan proses pendaftaran menggunakan aplikasi mobile yang 

terhubung ke server(web). Data yang dinput pada admin akan tampil dan 

dijalankan pada aplikasi mobile menggunakan smartphone. 

C. Perancangan Sistem 

1. Use Case Diagram  

Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara 

pengguna dengan system. Use case diagram menggambarkan hubungan 

antara actor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti use case 

diagram dari sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut : 

a) Use case diagram admin  

 

Gambar IV.4 Use case diagram admin 

Pada gambar IV.4  Admin akan login pada web, lalu melakukan 

penginputan data pada website diantaranya: Data anggota, data buku, 
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data karya ilmiah, dan data status peminjaman/transaksi . Data 

tersebut akan tersimpan pada database. 

b) Use case diagram user 

 

 Gambar IV. 5 Use case diagram user 

Pada gambar IV. 5 user menjalankan aplikasi mobile, kemudian 

mengakses aplikasi perpustakaan prodi teknik informatika UIN 

Alauddin Makassar online. Setelah tampil menu utama, user yang 

belum memiliki user name dengan password harus melakukan 

register terlebih dahulu  untuk mendapatkan hak akses. Setelah itu 

user dapat login. Lalu user dapat melakukan tansaksi sesuai hak 

aksesnya. 

2. Activity Diagram 

Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja 

yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari 

aktivitas tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses 

bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen 

suatu sistem. Adapun activity diagram dari sistem ini adalah sebagai berikut: 
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a. Activity diagram admin 

 

 

Gambar IV. 6  Activity diagram admin 

Pada gambar IV. 6 Admin akan membuka alamat  halaman web, 

kemudian login lalu memasukkan username dan password, maka 

sistem akan mengecek apakah username dan password sesuai atau 

tidak, jika Ya maka akan tampil menu utama jika tidak maka harus 

kembali login. Setelah tampil menu utama maka admin akan memilih 

menu lalu admin akan  melakukan penginputan data pada website 

diantaranya: Data anggota, data buku, data karya ilmiah, dan data 

status peminjaman/transaksi.Kemudian data tersebut akan tersimpan 

pada database. 

 



38 
 

 

 

b. Activity diagram User 

 

Gambar IV. 7  Activity diagram user 

    Pada gambar IV. 7 user akan menjalankan aplikasi mobile, 

kemudian mengakses aplikasi aplikasi perpustakaan prodi teknik 

informatika UIN Alauddin Makassar online. Setelah tampil menu 

utama, user yang belum memiliki user name dengan password harus 

melakukan register terlebih dahulu  untuk mendapatkan hak akses. 

Setelah itu pemohon dapat login. Setelah itu user dapat login. Lalu 

user dapat melakukan tansaksi sesuai hak aksesnya. Lalu sistem akan 

memproses data user yang melakukan transaksi.  

3. Sequence Diagram  

Sequence Diagram yang menggambarkan kolaborasi yang dinamis antara 

objek dengan sistem. Gambaran scenario atau urutan langkah-langkah yang 

dilakukan baik oleh aktor maupun sistem sequence diagram. 
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a. Sequence Diagram Admin 

 

  Gambar IV. 8 Sequence Diagram Admin 

Gambar IV. 8 merupakan gambar Sequence diagram admin.             

Dimana admin harus login terlabih dahulu untuk mengakses dan 

mengelola webisite. Kemudian admin melakukan penginputan data 

kedalam database, data yang di input diantaranya adalah, Data anggota, 

data buku, data karya ilmiah, dan data status peminjaman/transaksi.   

b. Sequence Diagram User 
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Gambar IV. 9 Sequence Diagram User 

Pada gambar IV.9 merupakan gambar Sequence diagram user. 

 Dimana user menjalankan aplikasi kemudian akan tampil form login pada 

aplikasi mobile. Untuk pemohon yang belum mempunyai usename dan 

password  harus register terlebih dahulu untuk mendapatkan hak akses. 

kemudian user dapat login dan memilih layanan. 

4. Class Diagram 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika instansi akan menghasilkan 

sebuah objek dan merupakan inti-inti dari pengembangan dan desain 

berorientasi objek. Class menggambarkan keaadaan suatu sistem. Sekaligus 

menawarkan layanan untuk memanipulasi keaadaan tersebut. Controller class 

diagram untuk controller seperti yang divisualisasikan pada gambar dibawah 

ini.  
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Gambar IV. 10 Class diagram 

5. Perancangan Tabel  

1. Tabel  Anggota Perpustakaan 

 NamaTabel : tbl_anggota 

 Primary Key   : nim 

FungsiTabel : menyimpan data anggota perpustakaan 

Tabel IV. 1 Tabel Data Anggota 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Nim Int 12 Primary Key 

2 nama  Varchar 250  

3 tempat_lahir Varchar 50  

4 tgl_lahir Varchar 15  

5 Jk Enum ‘L’,’P’  

6 Prodi Varchar 50  

7 thn_masuk Varchar 4  

2. Tabel Data Buku 

  NamaTabel : tbl_buku 
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 Primary Key  : id 

       FungsiTabel : menyimpan data buku 

Tabel IV. 2 Tabel Data buku 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id Int 5 Primary key 

2 Judul Varchar 200  

3 Pengarang Varchar 100  

4 Penerbit Varchar 150  

5 thn_terbit Varchar 4  

6 Isbn Varchar 25  

7 jumlah_buku Int 3  

8 Lokasi Enum ‘rak1’,’rak2’,’rak3’  

9 tgl_input Datetime   

 

3. Tabel  Karya Ilmiah 

NamaTabel : tbl_karya 

Primary Key  : nim 

FungsiTabel : menyimpan data Karya Ilmiah 

Tabel IV. 3 Tabel Data Karya Ilmiah 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Nim Varchar 12 Primary key 

2 Nama Varchar 30  

3 Jk Enum ‘L’.’P’  

4 Jurusan Varchar 30  
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5 Status Enum  ‘A’.’L’  

6 Judul Varchar 40  

4. Tabel User 

NamaTabel : tbl_user 

Primary Key  : id 

FungsiTabel : menyimpan data user 

Tabel IV. 4 Tabel Data User 

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id Int 3 Primary key 

2 Nama Varchar 50  

3 Username Varhar 50  

4 password  Varhar 200  

5 Email Varchar 100  

6 Foto Varchar 50  

7 Level Enum  ‘admin’,’user’  

5. Tabel Transaksi 

NamaTabel : tbl_transaksi 

Primary Key  : nim 

FungsiTabel : menyimpan data transaksi  

No Field Name Type Width Keterangan 

1 Id int 5 Primary Key 

2 Judul Varchar 250  

3 Nim Int 11 Foregn Key 
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Tabel IV. 5  Tabel Data Transaksi 

6. Perancangan Antarmuka  (User Interface) 

User interface adalah cara program dan user berkomunikasi. Istilah user 

interface atau interface kadang-kadang digunakan sebagai penggati istilah 

HCI (Human Computer Interaction). HCI (Human Computer Interface) 

adalah semua aspek dari interaksi  pengguna  dan  computer,  tidak  hanya 

hardware. Semuanya yang  terlhat  dilayar, membaca dalam dokumentasi 

dan dimanipulasi dengan keyboard (atau mouse) merupakan bagian dari user 

interface. 

1. Rancangan Form Login  Admin Pada Web 

 

Gambar IV.11 Form Login  Admin Pada Web 

4 Nama Varchar 100  

5 tgl_pinjam Varchar 15  

6 tgl_kembali Varchar 15  

7 Status Varchar 10  

8 ket  Varchar 250  
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Menu login merupakan  tampilan awal dari sebuah aplikasi. Admin 

harus melakukan login terlebih dahulu untuk untuk mendapatkan akses 

terhadap sistem dengan memasukkan username dengan password .  

2. Rancangan Antarmuka Tampilan Awal Pada Aplikasi 

 

Gambar IV.12 Form Tampilan Awal Pada Aplikasi 

Menu tampilan awal dari sebuah aplikasi, User melakukan register jika 

belum memiliki username dan password tapi jika sudah memiliki 

username dan password user harus login untuk mendapatkan hak akses.  

3. Rancangan Antarmuka Login User Pada Aplikasi 

 

Gambar IV.13 Form Login User 

 User yang telah memiliki username dan password dapat melakukan 

login pada aplikasi untuk mendapatkan hak akses. 
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4. Rancangan Antarmuka Registrasi User Pada Aplikasi 

 

Gambar IV.14 Form Registrasi Login Pemohon 

      Menu registrasi  login aplikasi merupakan halaman yang dapat 

digunakan  pemohon yang belum memiliki username dan password  untuk 

segera melakukan registrasi terlebih dahulu . 

5. Rancangan Antarmuka Menu Utama Aplikasi 

 

Gambar IV.15 Rancangan Menu Utama Aplikasi 

Menu utama aplikasi merupakan form ketika user berhasil login 

dan telah mempunyai hak akses penuh terhadap aplikasi . Pada form menu 

utama ini ada beberapa menu pilihan diantaranya yang pertama menu data 
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buku merupakan menu untuk menampilkan data seluruh buku yang telah 

terdaftar di perpustakaan tersebut, yang kedua menu data karya ilmiah 

merupakan menu untuk menampilkan daftar karya ilmiah mahasiswa, yang 

ketiga menu transaksi yaitu menu untuk menampilkan transaksi 

peminjaman dan pengembalian buku, yang keempat menu menu logout 

untuk keluar dari menu utama dan yang terakhir menu about merupakan 

menu yang berisi alamat, no telepon, dan alamat situs web Perpustakaan 

Prodi Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar. 

6. Rancangan Antarmuka Data Buku 

 

Gambar IV.16 Rancangan Menu Data Buku 

       Rancangan menu data buku merupakan menu yang digunakan untuk 

menampilkan data-data buku  yang tersedia di Perpustakaan Teknik 

Informatika UIN Alauddin Makassar. 
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7. Perancangan Antarmuka Data Karya Ilmiah 

 

   Gambar IV.17 Rancangan Menu Data Karya Ilmiah 

Form menu data karya ilmiah digunakan untuk menampilkan data-data 

karya ilmiah Mahasiswa yang telah menyelesaikan skripsinya.  

8. Perancangan Antarmuka Transaksi 

  

Gambar IV.18 Rancangan Menu Transaksi 

Form menu transaksi merupakan form yang berisi transaksi 

peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. 
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9. Perancangan Antarmuka About 

 

Gambar IV.19 Rancangan Menu About 

       Menu about merupakan menu yang berisi alamat, no telepon, dan 

alamat situs web Perpustakaan Prodi Teknik Informatika UIN Alauddin 

Makassar. 
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

A. Implementasi Sistem 

Implementasi merupakan tahap akhir dalam pembangunan sistem, dimana 

pada tahap ini sistem akan diimplementasikan. Implementasi antar muka dari 

perangkat lunak dilakukan berdasarkan rancangan ysng telah dilakukan. 

Implementasi antarmuka ditampilkan dalam bentuk screenshot dari 

smartphone yang digunakan sebagai alat dan bahan penelitian yang telah 

dirincikan pada bab sebelum – sebelumnya. Adapun hasil implementasi sistem 

sebagai berikut : 

1. Interface Admin 

 

 

 

              

 

 

 Gambar V. 20 Form Login  Admin Pada Web 

Gambar di atas merupakan halaman login untuk admin. Para admin 

yang ingin login harus memasukkan username dan password sebelum 

masuk ke halaman utama untuk dapat mengakses aplikasi yang telah 

dibuat. 
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2. Interface User 

a. Tampilan Utama Aplikasi 

 

Gambar V. 21 Menu Tampilan Utama Pada Aplikasi 

Gambar di atas merupakan menu tampilan utama aplikasi,  Pada 

menu utama ini ada beberapa menu pilihan diantaranya yang pertama 

menu registrasi yang digunakan untuk melakukan pendaftaran akun 

yang digunakan untuk login pada aplikasi, yang kedua menu login yang 

dapat digunakan untuk login untuk masuk ke tampilan utama aplikasi, 

dan yang ketiga menu about merupakan menu yang berisi alamat 

Perpustakaan, no telepon, dan alamat situs web  
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b.  Menu Registrasi Aplikasi 

 

Gambar V.22  Menu Registrasi 

Gambar di atas merupakan menu registrasi untuk user yang ingin 

login harus mendapatkan hak akses terlebih dahulu dengan melakukan 

registrasi  

c.  Menu Login Aplikasi 

 

Gambar V. 23  Menu Login Aplikasi 
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Gambar di atas merupakan halaman login untuk user. Para user yang 

ingin login harus memasukkan username dan password sebelum masuk ke 

halaman utama untuk dapat mengakses aplikasi yang telah dibuat.   

d. Menu About Aplikasi 

 

Gambar V. 24  Menu About Aplikasi 

Menu about merupakan menu yang berisi alamat perpustakaan, no 

telepon, dan alamat email, situs web. 
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e. Menu  Utama Aplikasi 

 

Gambar V. 25  Menu Utama Aplikasi 

Gambar di atas merupakan menu utama aplikasi,  Pada menu utama 

ini ada beberapa menu pilihan diantaranya yang pertama menu data buku 

dapat digunakan untuk melihat data-data buku yang terdaftar di 

perpustakaan, yang kedua menu data karya ilmiah yang digunakan untuk 

melihat data karya ilmiah. 

 

Gambar V. 26  Menu Utama Aplikasi 
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Menu yang ketiga menu transaksi merupakan menu yang berisi 

transaksi-transaksi sirkuasi peminjaman dan pengembalian, yang keempat 

adalah menu logout untuk keluar dari menu utama. 

 

Gambar V. 27  Menu Utama Aplikasi 

Menu yang terakhir adalah menu about merupakan menu yang 

berisi alamat perpustakaan, no telepon, dan alamat email, situs web. 

f. Menu Data Buku 

 

Gambar V.28  Menu Data Buku 
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Menu data buku merupakan menu yang digunakan untuk mengetahui 

data-data buku yang terdaftar dalam perpustakaan. Sekaligus untuk 

menampilkan detail buku tersebut, seperti : 

 

Gambar V.29  Menu Detail Buku 

g. Menu Data Karya Ilmiah 

 

Gambar V. 30  Menu Data Karya Ilmiah 



57 
 

 

Menu data karya ilmiah merupakan menu yang digunakan untuk 

mengetahui data-data karya ilmiah dan skripsi yang terdaftar dalam 

perpustakaan. Sekaligus untuk menampilkan detail data karya ilmiah 

tersebut, seperti : 

 

Gambar V. 31  Menu Detail Karya Ilmiah 

h. Menu Transaksi 

 

     Gambar V. 32  Menu Transaksi 
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Menu transaksi merupakan menu yang digunakan untuk mengetahui 

transaksi sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku/ karya ilmiah. 

Sekaligus untuk menampilkan detail data transaksi tersebut, seperti : 

.  

Gambar V. 33  Menu Detail Transaksi 

B. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak 

untuk menentukan apakah sistem tersebut sesuai dengan spesifikasi sistem dan 

berjalan pada lingkungan yang diinginkan. Pengujian sering kali diasosiasikan 

dengan pencarian bug, ketidaksempurnaan program, kesalahan pada program 

yang  menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak.. Pengujian 

dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan yang 

terjadi untuk setiap proses. Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah 

Blackbox testing. 

Blackbox testing merupakan pengujian untuk mengetahui apakah semua 

fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan  
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fungsional yang telah didefinsikan. Cara pengujian hanya dilakukan dengan 

menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah hasil 

dari unit itu sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. (Bhasin, 2007). 

1. Pengecekan Menu Login  

Pengecekan Menu Login  dapat dilihat  pada tabel berikut : 

Tabel V. 6 Uji  Menu Login  

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data 

Masukan 

Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Username: 

Password: 

 

Tercantum 

pada textview 

username dan 

password 

Dapat mengisi 

login sesuai 

dengan yang 

diharapakan 

[√] Diterima 

[ ] Ditolak 

Klik Tombol 

Login 

Login berhasil Tombol login 

dapat berfungsi 

sesuai yang 

diharapkan 

[√] Diterima 

  [ ] Ditolak 

 

Tabel V.7  Uji  Menu Login  

Kasus dan Hasil Uji (Data Salah) 

Data 

Masukan 

Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Username: 

Password: 

 

Tercantum 

pada textview 

username dan 

password 

Dapat mengisi 

login sesuai 

yang diharapkan 

[√] Diterima 

 [ ] Ditolak 
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Klik Tombol 

Login 

Tidak dapat 

login untuk 

masuk ke form 

menu utama 

dan 

menampilkan 

pesan 

Salah kombinasi 

username dan 

password   

[√] Diterima 

[ ] Ditolak 

 

2. Pengecekan Menu Registrasi 

Pengecekan Menu Registrasi  dapat dilihat  pada tabel berikut : 

Tabel V.8 Uji  Menu Registrasi 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data 

Masukan 

Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Pilih dan Klik 

Menu 

Registrasi 

 

Akan 

menampilkan 

form 

registrasi 

Dapat mengisi 

menu registrasi 

sesuai dengan 

yang 

diharapakan 

[√] Diterima 

   [ ] Ditolak 

Klik Tombol 

Registrasi 

registrasi 

berhasil 

Tombol 

registrasi dapat 

berfungsi sesuai 

yang diharapkan 

[√] Diterima 

 [ ] Ditolak 

 

3. Pengecekan Menu Data Buku 

Pengecekan Menu Data Buku dapat dilihat  pada tabel berikut : 
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Tabel V. 9 Uji Menu Data Buku 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data 

Masukan 

Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Pilih dan klik 

menu data buku  

Akan 

Menampilkan 

form data 

buku 

Dapat 

menampilkan 

form data buku 

sesuai dengan 

yang 

diharapakan 

[√] Diterima 

[ ] Ditolak 

Pilih dan klik 

menu search  

Akan 

Menampilkan 

data buku 

yang telah 

terfilter 

Dapat 

menampilkan  

data buku sesuai 

dengan yang 

diharapakan 

[√] Diterima 

[ ] Ditolak 

Pilih dan klik 

salah satu buku 

Akan 

Menampilkan 

data buku 

tersebut 

Dapat 

menampilkan 

data buku sesuai 

dengan yang 

diharapakan 

[√] Diterima 

[ ] Ditolak 

Klik Tombol 

Kembali 

Akan 

kembali ke 

menu utama 

Tombol kembali  

dapat berfungsi 

sesuai yang 

diharapkan 

[√] Diterima 

[ ] Ditolak 

 

 

4. Pengecekan Menu Data Karya Ilmiah 
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Pengecekan Menu Data Karya Ilmiah dapat dilihat  pada tabel berikut : 

Tabel V. 10 Uji Menu Data Karya Ilmiah 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data 

Masukan 

Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Pilih dan klik 

menu data 

karya ilmiah 

Akan 

Menampilkan 

informasi 

tentang data 

karya ilmiah 

Dapat 

menampilkan data 

karya ilmiah sesuai 

dengan yang 

diharapakan 

[√] Diterima 

[ ] Ditolak 

Pilih dan klik 

menu search  

Akan 

Menampilkan 

data karya 

ilmiah yang 

telah terfilter 

Dapat 

menampilkan  data 

karya ilmiah sesuai 

dengan yang 

diharapakan 

[√] Diterima 

[ ] Ditolak 

Pilih dan klik 

salah satu 

karya ilmiah 

Akan 

Menampilkan 

data karya 

ilmiah 

tersebut 

Dapat 

menampilkan data 

karya ilmiah sesuai 

dengan yang 

diharapakan 

[√] Diterima 

[ ] Ditolak 

Klik Tombol 

Kembali 

Akan 

kembali ke 

menu utama 

Tombol kembali  

dapat berfungsi 

sesuai yang 

diharapkan 

[√] Diterima 

[ ] Ditolak 

 

5. Pengecekan Menu Transaksi 

Pengecekan Menu Data Transaksi dapat dilihat  pada tabel berikut : 
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Tabel V. 11 Uji Menu Data Transaksi 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data 

Masukan 

Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Pilih dan klik 

menu transaksi 

Akan 

Menampilkan 

form data 

transaksi 

Dapat 

menampilkan 

form data buku 

sesuai dengan 

yang 

diharapakan 

[√] Diterima 

[ ] Ditolak 

Pilih dan klik 

menu search  

Akan 

Menampilkan 

data buku 

yang telah 

terfilter 

Dapat 

menampilkan  

data buku sesuai 

dengan yang 

diharapakan 

[√] Diterima 

[ ] Ditolak 

Pilih dan klik 

salah satu 

transaksi 

Akan 

Menampilkan 

data transaksi  

tersebut 

Dapat 

menampilkan 

data transaksi 

sesuai dengan 

yang 

diharapakan 

[√] Diterima 

[ ] Ditolak 

Klik Tombol 

Kembali 

Akan 

kembali ke 

menu utama 

Tombol kembali  

dapat berfungsi 

sesuai yang 

diharapkan 

[√] Diterima 

[ ] Ditolak 
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6. Pengecekan Menu Logout 

Pengecekan Menu Logout  dapat dilihat  pada tabel berikut : 

Tabel V. 12  Uji  Menu Logout 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data 

Masukan 

Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Pilih dan klik 

tombol Logout 

Akan kembali 

ke menu 

utama 

Dapat kembali 

ke menu utama 

sesuai dengan 

yang 

diharapakan 

[√] Diterima 

[ ] Ditolak 

 

7. Pengecekan Menu About 

Pengecekan Menu about dapat dilihat  pada tabel berikut : 

Tabel V. 13  Uji  Menu About 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data 

Masukan 

Yang 

Diharapkan 

Pengamatan Kesimpulan 

Pilih dan klik 

menu about  

Akan 

menampilkan 

alamat,no tlpn, 

alamat email, 

dan situs web 

Dapat 

menampilkan 

alamat,no tlpn, 

alamat email, dan 

situs web sesuai 

dengan yang 

diharapakan 

[√] Diterima 

[ ] Ditolak 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dengan dibuatnya Aplikasi Perpustakaan Prodi Teknik Informatika UIN 

Alauddin Makassar, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat mengefisienkan 

waktu user bahkan memudahkan user mengecek data-data buku dan data karya 

ilmiah Teknik informatika UIN Alauddin Makassar serta dapat mengetahui 

transaksi sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku secara online.  

B. Saran 

Aplikasi Perpustakaan Prodi Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar  

ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu 

dilakukan pengembangan dan penyempurnaan yang lebih lanjut. Ada pun saran 

agar perangkat lunak ini bias berfungsi dengan lebih optimal adalah :  

1. Fitur aplikasi ini masih sangat kurang. Diharapkan kedepannya untuk 

ditambahkan lagi agar aplikasi semakin nyaman digunakan 

2. Memperbaiki tampilan  aplikasi agar lebih menarik. 

 

Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pengembang pada umumnya. 
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