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ABSTRAK 

 

Nama  :  Fitriani 

Nim : 60900115022 

Jurusan : Sistem Informasi 

Judul  :Sistem Informasi Pengelolaan Data Perpustakaan 

Berbasis Web (Studi Kasus : Perpustakaan Daerah 

Kabupaten Sinjai) 

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

Pembimbing II : Asrul Azhari Muin, S.Kom., M.Kom 

 

Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan, tercetak dan 

terekam, mengolahnya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan 

intelektualitas para penggunaya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Dalam 

proses pengelolaan data perpustakaan ini masih mengalami kesulitan dalam proses 

peminjaman dan pengembalian buku, data anggota perpustakaan serta daftar nama-

nama pengunjung yang masih dalam bentuk dokumen atau secara tertulis. Hal inilah 

yang membuat peneliti ingin membuat suatu sistem yang bertujuan untuk 

memudahkan pengelola dan pengunjung untuk menerima informasi dari buku dalam 

pengelolaan data perpustakaan pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  

Sinjai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan data secara 

kualitatif. Sedangkan untuk pegumpulan data  yang digunakan yaitu observasi, 

wawancara dan studi literarur.  

Sistem ini mencakup beberapa konten yaitu Peminjaman dan Pengembalian 

buku, Pembuatan Kartu Anggota, Data buku, dan Penginputan data Pengunjung 

dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, Framework Codeigniter dan 

MySQL untuk basis datanya. Sistem ini menggunakan metode pengujian  Blackbox. 

Dari Peneltian ini menghasilkan perancangan aplikasi Sistem Informasi Analisis 

Pengelolaan Data Perpustakaan Berbasis Web (Studi Kasus: Perpustakaan Daerah 

Kabupaten Sinjai) Dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan dalam petugas 

dalam pengelolaan data perpustakan. 

 

Penulisan kata kunci :  Sistem, Informasi, Data, Perpustakaan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perpustakaan merupakan bagian dari sumber belajar yang harus dimiliki oleh 

setiap orang. Karena peserta dengan mudah mencari informasi atau ilmu 

pengetahuan melalui perpustakaan. Perpustakaan adalah suatu kesatuan unit kerja 

yang terdiri dari beberapa bagian yaitu, bagian pengembangan koleksi, begian 

pengolahan koleksi, bagian pelayanan pengguna, dan bagian pemeliharaan sarana 

dan prasarana (Agus, 2016). 

Dalam al-Qur’an Allah swt. Berfirman pada Q.S. al-A’laq:96/1-5 yang 

berbunyi:  

َن ِمۡن   ١ٱۡقَرۡأ بِٱۡسِم َرب َِك ٱلَِّذي َخلََق  نَسَٰ  ٣ٱۡقَرۡأ َوَربَُّك ٱۡۡلَۡكَرُم   ٢َعلٍَق َخلََق ٱۡۡلِ

َن َما لَۡم يَۡعلَمۡ  ٤ٱلَِّذي َعلََّم بِٱۡلقَلَِم   نَسَٰ َعلََّم ٱۡۡلِ  

Terjemahnya :  

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah.Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 

Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam. Dia 

mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.".(Departemen 

Agama RI, 2016). 

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, 

telah menceritakan kepada kami Ma’mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah 

yang menceritakan bahwa permulaan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah 

saw. Berupa mimpi yang benar dalam tidurnya. Dan beliau tidak sekali-kali melihat 

suatu mimpi, melainkan datangnya mimpi itu bagaikan sinar pagi hari. Kemudian 

dijadikan baginya suka menyendiri, dan beliau sering data
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ke Gua Hira, lalu melakukan ibadah didalamnya selama beberapa malam yang 

berbilang untuk  itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Kemudian beliau 

pulang ke rumah Khadijah (istrinya) dan mengambil bekal lagi untuk melakukan 

hal yang sama. Dalam srah al-A’laq yang pertama turun kepada Nabi Muhammad 

pada dasarnya merupakan bentuk perintah pengetahuan. Hal ini karena 

pengetahuan sangat penting peranannya bagi manusia (Ibnu Katsir). 

Kaitan ayat di atas dengan penelitian ini adalah bagaimana 

mengimplementasikan perintah Allah dalam mengembangkan ilmu pengetahan 

dengan membaca. Membaca pada umumnya sering dilakukan di tempat tempat 

tertentu, salah satunya perpustakaan. Perpustakan merupakan ladang ilmu bagi 

siapa saja yang membutuhkan, berbagai macam cabang ilmu ada di dalam, dimuat 

dalam buku dan jurnal ilmiah untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. 

Gambaran filosofisnya bahwa membaca sama dengan membuka jendela dunia, 

artinya tanpa kita kelilingi dunia ini pun bisa dipahami isi yang ada di dalamnya. 

Dengan membaca segala macam problematika serta teka teki kehidupan dapat 

diselesaikan dan dipecahkan karena ilmu yang didapatkan dari hasil membaca .  

  Adapun masalah yang terdapat pada Kantor Dinas dan Kearsipan 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai yaitu proses pengelolaan data-data 

perpustakaan masih belum terlihat bagus karena masih dilakukan secara manual 

dimana data-data tersebut dicatat dalam bentuk buku mulai dari proses pegolahan 

data buku, data anggota perpustakaan, peminjaman buku, pengembalian buku, 

serta lokasi buku yang terdapat pada perpustakaan daerah tersebut dan juga proses 

pencarian  buku dalam bentuk online masih belum dterapkan sehingga ketika kita 
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mencari buku-buku pada perpustakaan tersebut masih sangat sulit,  sehingga 

membutukan waktu yang cukup lama dalam proses pengolahan data-data 

perpustakaan, serta adanya  penumpukan  berkas  atau  dokumen  sehingga 

petugas kesulitan  dalam  pencarian data jika  sedang  dibutuhkan. Maka tidak 

heran jika banyak data-data buku yang hilang, dan semua  proses  dengan  cara  

seperti  ini  akan  merugikan banyak hal dan dapat menimbulkan masalah waktu, 

energi dan tempat. Sehingga, dari data tersebut atau informasi yang ada di dalam 

satu sistem akan menghasilkan suatu laporan yang bermanfaat bagi organisasi. 

Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah:2/282: 

ى  ... ٢٨٢ تُُُوُُ فَاكْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تَدَايَنْتُْم بِدَيٍْن إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ  

Terjemahnya:  

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” 

(Kementrian Agama RI, 2010). 

Konsep muamalah yang terkandung dalam Alquran adalah seluruh tindakan 

manusia tidak bisa melepaskan diri dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, 

mengutamakan kemaslahatan umum, kesamaan hak dan kewajiban serta melarang 

berbuat curang dan melarang berperilaku tidak bermoral di antara satu dengan 

yang lain (ibnu katsir). 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. menganjurkan untuk 

melakukan pencatatan dalam hal melakukan muamalah. Pencatatan muamalah 

sangat dianjurkan oleh Allah swt. agar manusia dapat berbuat adil dalam 

melakukan kegiatan muamalah. Fungsi dari manajemen data itu sendiri adalah 3 
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melakukan pencatatan dan pemeliharaan data di dalam sebuah teknologi sistem 

informasi, sehingga data yang disimpan dalam sebuah sistem dapat dipergunakan  

dengan sebaik-baiknya dan mencegah terjadinya kecurangan dalam proses 

pelaporan data. 

Dalam menyelesaikan berbagai macam pekerjaan perlu ada manajemen 

pelaksanaan yang baik dan terstruktur sehingga pekerjaan yang dilakukan sesuai 

yang diharapkan. Begitupun dalam pengelolaan data perpustakaan, untuk 

mempermudah pengelolaannya di era moderenisasi ini maka perlu pengembangan 

teknologi pengolahan data. Yakni dengan menciptakan website yang bisa 

mengelola data perpustakaan secara online sehingga tidak membutuhkan tenaga 

dan waktu lama, serta data yang dihasilkan akurat. 

Perkembangan teknologi informasi komputer sekarang ini telah 

mengalami kemajuan yang cukup pesat, sehingga dalam hal ini dapat memberi 

banyak manfaat untuk menyelesaikan pekerjaan secara cepat, akurat dan efisiensi 

waktu. Sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi ini, perpustakaan mampu 

memanfaatkan dengan secara baik berkaitan teknologi informasi yang akan 

diterapkan dalam memanfaatkan khususnya teknologi internet dan website 

sebagai bagian pembaharuan dalam sistem informasi yang memanfaatkan media 

tersebut (Evaryanti, 2017). 

Adapun ayat al-Quran yang berkaitan dengan perkembangan teknologi 

dalam surah al-Hujurat:49/ 6 yaitu. 
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َهال ٍٍَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنََُإٍ فَتََُيَّنُوا أَْن تُِصيُُوا قَ  ََ ا بِ ْوما

نَاِدِمينفَتُْصُُِحوا َعلَىَٰ َما فَعَلْتُْم   

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 

suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 

musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang 

menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (Departemen Agama RI, 

2016). 

Wahai orang-orang yang beriman, jika orang yang melanggar syariat 

Allah datang kepada kalian dengan membawa suatu berita, maka teliti dan 

periksalah terlebih dahulu kebenaran berita itu. Hal itu supaya kalian tidak 

menimpakan musibah kepada suatu kaum–tanpa kalian mengetahui keadaan 

mereka–sehingga apa yang telah kalian lakukan terhadap mereka–setelah nyata 

bahwa mereka tidak melakukannya–menjadikan kalian selalu menyesal atas 

kejadian itu, dan berharap kejadian itu tidak kalian lakukan (Sihab, 2009). 

Di era globalisasi ini penyebaran informasi sangatlah mudah dan cepat, 

tidak membutuhkan waktu lama dalam memperoleh dan menyebarkan berita 

terbaru. Apa lagi dengan berkembangnya teknologi maka seakan dunia ini ada 

dalam genggaman serta untuk mengontrol dan mengatur siklus kehidupan cukup 

dengan ujung jari. Namun dibalik kemudahan itu perlu dipahami bahwa tidak 

semua informasi yang beredar nyata kebenarannya sehingga kita harus pandai 

menyaring untuk kita konsumsi. Olehnya itu berkembangnya teknologi perlu 

dibarengi dengan perkembangan ilmu pengetahuan  sehingga mampu 

membedakan antara yang layak dan tidak layak disebarluaskan. Perlu kecermatan 
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dalam memamfaatkan kemajuan teknologi, agar tidak terjadi kerusakan dan 

kesalah pahaman lantaran informasi yang diperoleh tidak nyata kebenarannya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin memberikan solusi 

dengan mengembangkan sistem terkomputerisasi yang mampu memproses data 

secara cepat dan akurat serta mampu mengelolah data perpustakaan daerah 

sehingga memberikan informasi  yang dihasilkan lebih cepat dan terkelola dengan 

baik. 

Berdasarkan pada masalah tersebut, maka penulis mengambil permasalahan 

diatas dengan judul skripsi “Sistem Informasi Pengelolaan Data Perpustakaan 

Berbasis Web (Studi Kasus : Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai). 

B. Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada latar belakang di atas maka disusun rumusan 

masalah yang akan dibahas yakni: Bagaimana sistem informasi pengelolaan data 

perpustakaan berbasis web di kabupaten sinjai? 

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada 

pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun 

batasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Perpustakaan berbasis web. 

2. Sistem perpustakaan digunakan oleh pengelola dan pengunjung. 

3. Sistem informasi analisis pengelolaan data perpustakaan daerah di buat 

khusus untuk perpustakaan daerah kabupaten sinjai 
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4. Sistem informasi analisis pengelolaan data perpustakaan daerah dibuat untuk 

mempermudah pelayanan pada perpustakaan tersebut. 

5. Website yang dirancang bersifat Web dinamis.  

6. Website dikelola oleh admin Perpustakaan daerah kabupaten sinjai 

7.  Tools pembangun web tersebut menggunakan Ajax, PHP dan MySql. 

 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 adalah:  

a. Sistem informasi suatu sistem buatan manusia yang secara umum 

terdiri  atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual 

yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data 

serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. 

(Gelinas,1990).  

b. Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolahan 

dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, 

pegorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan 

memanfaatkan ilmu agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya (Terry, 2009). 

c. Perpustakaan adalah salah satu bentuk organisasi sumber belajar 

yang menghimpun organisasi dalam bentuk buku dan bukan buku 

yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai (Guru, siswa, dan 
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masyarakat) dalam upaya mengembangkan kemampuan dan 

kecakapannya (Darmono, 2007). 

d. World Wide Web (WWW) adalah sistem pengakses informasi dalam 

internet  yang biasa dikenal dengan istelah web. Web menggunakan 

protocol yang disebut HTTP (HyperText Transfer Protocol) yang 

berjalan pada TCP/IP (Kadir, 2014). 

D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu 

Beberapa referensi yang diambil dari penelitian sebelumnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya adalah : 

Fauzan (2017) dalam penelitiannya yaitu “Sistem Informasi Perpustakaan 

Terpusat Pada Perpustakaan Daerah Se-Kabupaten Bandung Barat”. Penelitian ini 

membahas sistem informasi perpustakaan terpusat pada perpustakaan daerah Se-

Kabupaten Bandung Barat, sistem ini akan mempermudah pencarian koleksi buku 

dan akan mendapatkan informasi di perpustakaan mana buku tersebut berada. Dan 

perbedaan penulis dengan peneliti adalah peneliti hanya mengelola data 

pengunjung, data peminjam, koleksi buku dan laporan koleksi data perpustakaan, 

sedangnkan penulis juga mengelola data –data perpustakaan akan tetapi penulis 

menambahkan beberapa fitur-fitur yaitu data pengembalian buku dan denda 

apabila buku yang dipinjam tersebut melewati batas peminjaman. Adapun 

kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengelola data perpustakaan 

dan sama-sama memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan 

operasional. 
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Agus (2016) dalam penelitiannya yaitu “Perancangan Sistem Informasi 

Perpustakaan Berbasis Web (Studi Kasus Sman 1 Penengahan)”. Dengan sistem 

ini, diharapkan mampu mengatasi berbagai kebutuhan dari user untuk mencari 

buku dan melakukan pemesanan serta memudahkan administrasi sekolah dalam 

sirkulasi peminjaman buku dan pembuatan laporan. Adapun perbedaan peneliti 

dengan penulis yaitu penulis membuat sistem informasi perpustakaan  berbasis 

website pada perpusatakaan daerah artinya semua masyarakat bisa melakukan 

peminjaman buku dan lain-lain, sedangkan peneliti hanya membuat sistem ini 

untuk perpustakaan sekolah saja. Dan adapun kesamaannya yaitu penulis 

membuat sistem ini berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP MySQL dan sama-sama memanfaatkan teknologi informasi untuk 

mendukung kegiatan operasional.  

Aji (2018) dalam penelitiannya yaitu “Rancang Bangun Sistem  Informasi 

Perpustakaan Berbasis Web (Studi Kasus: Universitas Kuningan)”. Pengelolaan 

aplikasi ini mencakup pendataan buku beserta kode buku, peminjaman buku, 

pengembalian buku, denda peminjaman dan sebagainya yang saling terintegrasi 

antara data perpustakaan Universitas dengan data perpustakaan yang ada di 

fakultas. Adapun perbedaan peneliti dengan penulis yaitu penulis membuat sistem 

informasi pengelolaan data perpustakaan  berbasis website pada perpusatakaan 

daerah artinya semua masyarakat bisa melakukan peminjaman buku dan lain-lain, 

dan menggunakan bahasa pemrograman PHP MySQL yang sama dengan peneliti. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan pengelolaan data 

perpustakaan berbasis web di kabupaten sinjai. 

2. Kegunaan pada Penelitian 

Diharapakan dengan kegunaan pada penelitian ini dapat diambil 

beberapa manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut : 

a. Bagi Dunia Akademik 

Dari bagian akademik dapat memberikan suatu referensi yang 

berguna khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para 

peneliti yang akan datang dalam hal pengembangan website 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai. 

b. Bagi Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai. 

Adapun  manfaat  yang  akan  diperoleh oleh Perpustakaan 

Daerah Kabupaten Sinjai.adalah sebagai berikut : 

1) Dengan adanya sistem komputerisasi perpustakaan diharapkan 

dapat membantu pengolahan data perpustakaan khususnya 

transaksi yang terjadi serta pembuatan laporan. 

2)  Menjadikan perpustakaan lebih efektif dalam melayani 

pemakai. 

3)  Mempermudah akses informasi bagi semua pihak khususnya 

yang berhubungan dengan informasi perpustakaan Daerah. 

c. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan 

daya nalar dalam pengembangan teknologi khususnya di bidang web.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai 

Perpustakaan Daerah adalah tempat dimana segala lapisan masyarakat 

bisa bertemu dan berdiskusi tanpa dibatasi prasangka agama, ras, kepangkatan, 

strata, kesukuan, golongan, dan lain-lain. Perpustakaan adalah Suatu unit kerja 

atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka baik berupa buku-

buku maupun bukan berupa buku-buku yang diatur secara sistematis menurut 

aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap 

pemakainya. (Bafadal,2005) 

Perpustakaan daerah sebagai gudang ilmu pengetahuan memiliki peran 

sangat penting dalam upaya memperluas wawasan serta menambah 

pengetahuan. Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai berdiri pada tanggal 13 

januari 2001. Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan: “Perpustakaan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, 

karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku 

guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan 

rekreasi para pemustaka”. Dari pusat sumber informasi ini, masyarakat dapat 

memanfaatkan koleksi dan fasilitas perpustakaan dalam upaya meningkatkan 

kualitas diri, baik perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, 

perpustakaan khusus, perpustakaan desa, perpustakaan daerah, maupun 

perpustakaan umum. 
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2. Pengertian Perpustakaan  

Perpustakaan diartikan sebuah ruangan atau gedung yang digunakan 

untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut 

tata susunan tertentu yang digunakan pembaca bukan untuk dijual (basuki, 

1991). Ada dua unsur dalam perpustakaan, yaitu buku dan ruangan. Namun, 

di zaman sekarang, koleksi sebuah perpustakaan tidak hanya terbatas berupa 

buku-buku, tetapi bisa berupa film, slide, atau lainnya, yang dapat diterima di 

perpustakaan sebagai sumber informasi, sehingga ketika kita membutuhkan 

suatu informasi, kita dengan mudah dapat menemukanya. 

Menurut RUU perpustakaan pada Bab I pasal I menyatakan 

perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan, tercetak dan 

terekam, mengolahnya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan 

intelektualitas para penggunya melalui beragam cara interaksi pengetahuan.  

3. Pengertian Pengelolaan data 

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa 

pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan atau proses melakukan kegiatan 

tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang membantu 

merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang 

memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan adalah kegiatan 

pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk 

mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu (Atmosudirdjo, 1982). Data 
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adalah fakta, kejadian, berita, fenomena dan sejenisnya yang dapat diolah atau 

diproses berdasarkan prosedur tertentu yang pada akhirnya menjadi keluaran 

dalam bentuk informasi (Dermawan, 2012). Kemudian menurut Gie (Tata 

Sutabri) mendefinisikan bahwa data adalah hal, peristiwa atau kenyataan lain 

apapun yang mengandung sesuatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna 

penyusunan keterangan, pembuatan kesimpulan atau penetapan keputusan. 

B. Konsep Dasar Sistem Informasi 

1. Pengertian informasi 

Menurut Kristanto (2005) informasi merupakan kumpulan data yang 

diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang 

menerima. Dasar dari informasi adalah data, kesalahan dalam mengambil atau 

memasukkan data, dan kesalahan dalam mengolah data akan menyebabkan 

kesalahan dalam memberikan informasi. 

2. Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk 

mengumpulkan, memasukkan, dan mengolah serta menyimpan data, dan cara-

cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan  

melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Krismaji, 2015). Sistem informasi 

merupakan cara kita menentukan hal apa saja yang kita perlukan untuk 

mengelolah data yang telah kita peroleh menjadi informasi yang berguna. 
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C. Perangkat Lunak yang digunakan  

1. PHP 

PHP  singkatan  dari  PHP  Hypertext  Preprocessor  yang digunakan  

sebagai bahasa script  server-side  dalam  pengembangan  Web  yang  

disisipkan  pada  dokumen HTML.  Penggunaan  PHP  memungkinkan  Web  

dapat  dibuat  dinamis  sehingga maintenance situs Web tersebut menjadi 

lebih mudah dan efisien. PHP merupakan Software  Open-Source  yang 

disebarkan dan dilisensikan secara  gratis serta dapat didownload  secara  

bebas  dari  situs  resminya  http://www.php.net.  PHP  ditulis menggunakan 

bahasa C (Peranginangin, 2006) 

2. MySQL 

MySQL merupakan software database yang termasuk paling populer di 

lingkungan Linux, kepopuleran ini karena ditunjang performansi query dari 

database yang saat itu bisa dikatakan paling cepat, dan jarang bermasalah. 

MySQL telah tersedia juga di lingkungan Windows (Sidik, 2012). 

3. XAMPP 

XAMPP merupakan Paket web server PHP dan database MySQL yang 

paling populer di kalangan pengembang web dengan menggunakan  PHP dan 

MySQL sebagai databasenya (Sidik, 2012).  

Bagian Penting XAMPP yang digunakan pada umumnya :  

1. XAMPP Control Panel Application berfungsi mengelola layanan 

(service) XAMPP. Seperti mengaktifkan layanan (start) dan 

menghentikan (stop) layanan.   



15 
 

 
 

2. htdoc yaitu folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan 

dijalankan di Windows, folder ini berada di C:/xampp.  

3. PHPMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola database 

D. Metode Desain dan Pengembangan Sistem 

1. FlowMap 

FlowMap merupakan campuran peta dan flowchart, yang 

menunjukkan pergerakan benda dari satu lokasi ke lokasi lain, seperti jumlah 

orang dalam migrasi, jumlah barang yang diperdagangkan, atau jumlah paket 

dalam jaringan (Maryani, 2014). 

Berikut simbol dari FlowMap : 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1.   Dokumen Menunjukkan dokumen 

berupa input dan output 

pada proses manual dan 

komputer.  

2.   Proses Manual Menunjukkan proses 

yang di lakukan secara 

manual.  

3.  Penyimpanan 

magnetik 

Menunjukkan media 

penyimpanan data atau 

informasi file pada proses 

berbasis komputer, file 

dapat disimpan pada 

harddisk, disket, CD dan 

lain-lain. 
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4.  Penghubung  Menunjukkan arah aliran 

dokumen antar bagian 

yang terkait pada suat 

sistem 

5.  Proses 

komputer 

Menunjukkan proses 

yang dilakukan secara 

komputerisasi. 

6.  Pengarsipan   Menunjukkan simpanan 

data non computer atau 

informasi file pada proses 

manual. Dokumen dapat 

disimpan pada lemari, 

arsip, map file. 

7.  Input Keyboard Menunjukkan input yang 

dilakukan menggunakan 

keyboard. 

8.  Penyimpanan 

Manual 

Menunjukkan input yang 

dilakukan menggunakan 

keyboard. 

Tabel II.1. Simbol-simbol FlowMap (Ladjamuddin, 2006). 

2.  Usecase Diagram 

Usecase Diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) 

sistem informasi yang akan dibuat (Sukamto dan Shalahuddin, 2013).  

Ada dua hal utama pada use case yaitu aktor dan use case. 

1) Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi 
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yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari actor adalah 

gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. 

2) Use Case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. 

Daftar simbol use case Diagram : 

NO GAMBAR NAMA  KETERANGAN 

1  Use Case Fungsionalitas yang 

disediakan sistem sebagai 

unit-unit atau aktor: biasanya 

digunakan dengan 

menggunakan kata kerja di 

awal frase nama use case. 

2  Aktor  Orang, proses, atau sistem 

lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan 

dibuat diluar sistem informasi 

yang akan dibuat itu sendiri, 

jadi walaupun simbol dari 

aktor adalah gambar orang, 

tapi aktor belum tentu 

merupakan orang; biasanya 

dinyatakan menggunakan 

kata benda di awal frase nama 

actor.  

3  Asosiasi Komunikasi antar actor dan 

use case yang berpartisipasi 

pada use case atau use case 

memiliki interaksi dengan 

actor 

Nama 

Use Case 
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Tabel II. 2 . Simbol-simbol UseCase Diagram (Shalahuddin, 2013) 

 

 

 

 

4  <<extend>> 

 

 

exstensi  Relasi use case tambahan ker 

sebuah use case dimana use 

case yang ditambahkan dapat 

berdiri sendiri walau tanpa 

use case tambahan itu; mirip 

dengan prinsip inheritance 

pada pemrograman 

berorientasi objek; 

ditambahkan, misal arah 

panah mengarah pada use 

case yang ditambahkan; 

biasanya use case yang 

menjadi induknya.  

5 

 

Generalisasi  Hubungan generalisasi dan 

spesialisasi (umum-khusus) 

anatara dua buah use case 

dimana fungsi yang satu 

adalah fungsi yang lebih 

umum dari lainnya. 

6 <<include>> 

<<uses>> 

 

Include  Relasi use case tambahan ke 

sebuah use case di mana use 

case yang ditambahkan 

memerlukan use case ini 

untuk menjalankan fungsinya 

atau sebagai syarat dijalankan 

use case. 
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3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram merupakan penggambaran interaksi antar objek 

di dalam dan di sekitar sistem berupa pesan yang digambarkan terhadap 

waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal (waktu) dan dimensi 

berorientasi (objek-objek yang terkait). Sequence diagram bisa digunakan 

untuk menggambarkan scenario atau rangkaian langkah-langkah yang 

dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan  output 

tertentu. Berikut simbol yang umum digunakan. 

No  Gambar Nama  Keterangan  

1.  

 

Life line Objek entity antarmuka yang 

saling berinteraksi 

2. 

 

Message  Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek memuat informasi-informasi 

tentang aktivitas yang terjadi 

3. 

 

Message  Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek memuat informasi-informasi 

tentang aktivitas yang terjadi 

Tabel II.3. Simbol-simbol sequence diagram (munawar, 2005) 

4. Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan teknik untuk mendeskripsikan logika 

procedural, proses bisnis dan aliran kerja dalam banyak kasus. Activity 

diagram menunjukkan tahapan pengambilan keputusan dan percabangan. 
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Diagram ini sangat berguna untuk menunjukkan operation sebuah objek 

dan proses bisnis (Darwiyanti, 2003). Berikut simbol yang digunakan: 

No  Gambar Nama  keterangan 

1.  Initial activity  Menunjukkan awal dari 

aktivitas 

2.  Final activity  Menunjukkan akhir dari 

aktivitas 

3.  Activity  Aktivitas yang dilakukan  

4.  Decisions  Aktivitas yang harus dipilih  

5.  Concurrent  Menggambarkan ativitas yang 

dilakukan bersama atau paralel 

Tabel II. 4. Simbol-simbol Aktivity Diagram (Munawar, 2005) 

5. Class Diagram  

Sukamto (2013), “diagram kelas atau class diagram menggambarkan 

struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk 

membangun sistem”. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode 

atau operasi. Berikut simbol yang digunakan : 

No  Gambar  Nama  Keterangan  

1. 

 

Generalization  Hubungan dimana objek anak 

berbagi perilaku dan struktur 

data dari objek yang ada 

diatasnya.  

2. 

 

Class  Himpunan dari objek-objek 

yang berbagi atribut dan operasi 

yang sama. 
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3. 
 

Realiszation  Operasi yang benar-benar 

dilakukan oleh suatu objek 

4. 

 

Dependency  Hubungan dimana perubahan 

yang terjadi pada suatu elemen 

mandiri akan mempengaruhi 

elemen yang bergantung 

padanya elemen yang tidak 

mandiri. 

5. 

 

Collaboration  Deskripsi dari urutan aksi yang 

ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu aktor. 

6. 

 

Association  Apa yang menghubungkan 

antara objek satu dengan objek 

yang lain. 

Table II.5. Simbol-simbol Class Diagram (Munawar, 2005) 

6. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu model relasi yang 

menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. 

Diagram E-R merupakan model E-R yang berisi komponen-komponen 

himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi 

atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dan dunia nyata yang 

kita tinjau, dan dapat digambarkan dengan lebih sistematis. ERD 

menggambarkan tipe objek mengenai daripada manajemen, seta relasi 

antara objek tersebut. 

Berikut simbol dari ERD: 
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Simbol  Nama  Keterangan  

 Entitas Menunjukkan entitas 

yang terhubung dengan 

sistem. 

 Atribut Menunjukkan atribut 

yang dimiliki oleh 

entitas 

 Relasi Menunjukkan relasi 

antar entitas. 

 Link Menunjukkan link. 

 Tabel II. 6. Simbol Entity Relationship Diagram (Ladjamuddin, 2006) 

7. Flowchart 

Digunakan untuk menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang 

dikerjakan didalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari 

prosedur-prosedur yang ada dalam sistem (opik, 2013). 

Berikut daftar simbol Flowchart : 

Simbol  Nama  Keterangan 

 sub program Permulaan sub program 

 Decision  Perbandingan, 

pernyataan, penyeleksian 

data yang memberikan 

pilihan untuk langkah 

selanjutnya. 
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 Terminal  Penghubung bagian-

bagian flowchart yang 

berada pada satu 

halaman. 

 Off page conector Penghubung bagian-

bagian flowchart yang 

berada pada halaman 

berbeda 

 Terminator  Permulaan/akhir program. 

 Aliran data  Arah aliran program 

 Proses  Proses penghitung atau 

proses pengolahan data 

 Read/write Proses input atau output 

data 

 Table II. 7.  Dafta simbol flowchart (Santoso, 2017) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian , jenis penelitian yang dilakukan yaitu 

penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

pengambilan data secara kualitatif yakni dengan cara melihat langsung proses 

dan masalah dalam ruag lingkup wilayah yang diteliti untuk menemukan 

masalah dan mewawancarai langsung pihak-pihak yang terkait dalam 

lingkungan yang diteliti. 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Kabupaten Sinjai. 

B. Pendekatan Penelitian 

Metode  pendeketan  sistem  yang  penulis  buat  dalam  pembuatan  

skripsi  adalah metode  terstruktur. Melalui pendekatan terstruktur, 

permasalahan yang komplek di organisasi dapat di pecahkan  dan  hasil  dari  

sistem  akan  mudah  untuk  dipelihara,  fleksibel,  lebih  memuaskan 

pemakainya,  mempunya  dokumentasi  yang  baik,  tepat  waktu,  sesuai  

dengan  anggaran biaya  pengembangan,  dapat  meningkatkan  produktivitas  

dan  kualitas  akan  lebih  baik. (Jogiyanto, 2005) 
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C. Sumber Data 

Peneliti   menganalisa   data-data  yang   ada   pada   sistem   informasi 

perpustakaan yaitu data buku, data anggota, data peminjaman, data 

pengembalian serta data pengunjung. Hasil   dari   analisa   data-data   tersebut 

akan digunakan dalam membuat  sistem  informasi  perpustakaan  di  Kantor  

Perpustakaan  Daerah Kabupaten Sinjai. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

     Penelitian yang dilakukan  secara  langsung  untuk mengetahui 

proses atau sistem yang berjalan pada perpustakaan tersebut. Dimana 

data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data peminjaman 

buku, pengembalian buku, data pengunjung serta data-data pembuatan 

kartu anggota. Kemudian dari hasil penelitian tersebut penulis dapat 

mengetahui kekurangan-kekurangan pada sistem yang sedang berjalan 

sehingga dapat memudahkan penulis dalam pembuatan sistem 

informasi perpustakaan tersebut. 

2. Wawancara 

Dengan melakukan penelitian dalam hal ini wawancara untuk 

mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak  

maupun petugas yang berhubungan mengenai sistem yang sedang 

berjalan. 
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3.  Studi Pustaka 

Adapun studi pustaka atau pengumpulan datan yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, paper dan yang ada kaitannya 

dengan judul penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitan yaitu : 

a. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan 

menguji coba adalah Asus, dengan spesifikasi : 

1. Prosesor Intel Core i3-6006U, CPU 2.0GHz 

2. RAM 4GB 

3. Harddisk 1TB  

b. Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Sistem Operasi, Windows 10 Pro 64-bit. 

2. Sublime Text Editor 

3. Xampp win32 vc11 

4. Microsoft Visio 2010 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Sistem 

1. Pengolahan Data 
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Pengolahan data merupakan proses mengartikan data-data lapangan 

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

Adapun metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu: 

1) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang 

sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian. 

2) Koding data adalah penyesuaian 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 

Analisis sistem dilakukan melalui empat tahapan yaitu : 

1) Survei atas sistem yang sedang berjalan pada tahap ini, 

dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu dengan cara 

mengadakan survei melalui wawancara, pengamatan  langsung  

dan  pengadaan  kuisioner  terhadap  sistem  yang sedang 

berjalan. 

2)  Analisis terhadap temuan survei pada tahap ini, maka dilakukan 

analisa terhadap temuan survei untuk mengidentifikasi masalah 

yang ada, sehingga pada akhirnya dapat ditentukan sasaran-

sasaran yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini. 

3) Identifikasi kebutuhan informasi pada tahap ini, temuan masalah 

akan dilakukan identifikasi kebutuhan informasi yang 
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dibutuhkan oleh studi kasus sewhingga dapat mencapai tujuan 

dari solusi yang diberikan. 

4) Identifikasi persyaratan sistem pada tahap ini, akan dilakukan 

identifikasi atas apa saja yang perlu dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan yang ada sebelum melakukan 

perancangan sistem yang baru. 

G. Metode Pengembangan Sistem 

 Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan dengan 

menggunakan metodologi waterfall. Metode pengembangan sistem 

waterfall merupakan urutan kegiatan/aktivitas yang dilakukan dalam 

pengembangan sistem mulai dari penentuan masalah, analisis kebutuhan, 

perancangan implementasi, integrasi, uji sistem, penerapan dan 

pemeliharaan (Jogiyanto 2005).  

 

Gambar III.1. Model Waterfall (jogiyanto, 2010) 

Tahapan tahapan dari metode waterfall adalah sebagai berikut : 
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a. Observasi sistem pada penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai. Data yang diperoleh 

dari penelitian tersebut seperti Data buku, Data anggota, Data 

pengunjung, Data Peminjaman dan Pengembalian. 

b. Analisa kebutuhan sistem, berdasarkan hasil survei yang telah 

dilakukan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini akan merancang 

sebuah Sistem Informasi Perpustakaan berbasis website untuk 

memudahkan petugas dalam mengelola data perpustakaan. 

c. Perancangan sistem pada penelitian ini terlebih dahulu akan dibuat 

dengan menggunakan UML ( Unifed Modeling language) dan ERD 

(Entity Relationship Diagram). 

d. Pembuatan sistem pada penelitian ini, menggunakan framework 

boostrap, Database yang digunakan adalah MySQL dan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP. 

e. Pengujian sistem, sebelum di implementasikan sistem yang telah 

dibangun dilakukan pengujian terlebih dahulu. Pengujian sistem pada 

penelitian ini menggunakan metode Black Box testing. Pengujian ini 

bertujuan untuk mengetahui terjadinya eror pada sistem. 

f. Pemeliharaan sistem atau maintenance ini ditujukan pada saat 

perawatan dilakukan dengan mengadakan perubahan, penambahan, 

dan koreksi bila diperlukan, serta backup database secara berkala 

selama operasional aplikasi yang dirancang.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

A. Analisis sistem yang sedang berjalan 

 Sebelum peneliti melakukan perancangan sistem, terlebih dahulu 

peneliti melakukan analisis terhadap sistem yang berjalan pada saat ini untuk 

membandingkan kinerja sistem yang telah berjalan dan yang sedang di 

rancang oleh peneliti dan dapat gambarkan seperti gambar dibawah ini : 

 

 Gambar IV.2 Flowmap sistem yang sedang berjalan 
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 Pada gambar flowmap yang sedang berjalan pada perpustakaan 

tersebut, dimana anggota atau pengunjung melakukan pendaftaran terlebih dahulu 

untuk bisa masuk dalam kantor tersebut dan bisa mengecek buku-buku yang ada 

pada perpustakaan tersebut. Kemudian untuk melakukan peminjaman buku, 

terlebih dahulu pengunjung melakukan registrasi atau pembuatan kartu anggota 

sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada perpustakaan tersebut, kemudian 

setelah melakukan pembuatan kartu anggota, pengunjung menyerahkan buku yang 

akan dipinjam oleh petugas, dan diberikan jangka waktu peminjaman oleh petugas 

agar tidak lambat dalam pengembaliannya karena akan dikenakan denda oleh 

petugas apabila lambat dalam proses pengembaliannya. Dan untuk pengembalian 

buku, petugas mengecek data-data buku yang dpinjam, apabila anggota 

menghilangkan buku perpustakaan maka anggota dikenakan biaya untuk 

mengganti buku sesuai dengan harga buku yang dipinjam.  

B. Analisis sistem yang di usulkan  

 Setelah melakukan tahap analisis sistem yang sedang berjalan pada 

perpustakaan tersebut kemudian peneliti mengadakan sebuah perancangan 

sistem dimana tahap perancangan ini akan diuraikan sebuah gambaran 

umum sistem yang sedang di usulkan oleh peneliti agar kiranya dapat 

dimengerti oleh pihak perpustkaan. Adapun prosedur sistem yang sedang di 

usulkan pada gambar dibawah ini : 
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Gambar IV. 3. Flowmap sistem yang sedang diusulkan 

 Pada gambar diatas dapat kita lihat bahwa sistem yang diuslkan oleh 

peneliti yaitu dimana petugas perpustakaan menginput semua data anggota 

kedalam database dan menyimpannya. Sedangkan bagi anggota yang ingin 

meminjam buku pada perpustakaan tersebut, anggota terlebih dahulu 

membuat kartu anggota dan menyerahkan buku kepada petugas dan diproses 

menggunakan barcode kedalam aplikasi android. kemudian dari data-data 
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peminjaman tersebut akan dimasukkan kedalam database dan 

menyimpannya agar datanya tidak mudah hilang. Kemudian, untuk proses 

pengembalian buku, anggota menyerahkan buku kepada petugas kemudian 

petugas mengecek data-data buku menggunakan barcode kedalam aplikasi 

android agar petugas mudah dan cepat dalam proses pengembaliannya. 

Anggota diharapkan tidak terlambat dalam proses pengembalian karena akan 

dikenakan denda apabila telambat dalam proses pengembaliannya. 

Kemudian dari data-data pengembalian tersebut akan dimasukan kedalam 

database. Kemudian untuk data pengunjung, diharapkan agar dapat mengisi 

form biodata yang telah disediakan oleh petugas dan dari data-data 

pengunjung yang terisi akan dimasukan kedalam database.  

C. Perancangan sistem yang di usulkan 

1. Usecase diagram 

        Usecase diagram menggambarkan secara ringkas siapa yang 

menggunakan sistem ini dan apa saja yang dilakukannya. Adapun 

prosedur usecase diagram yang telah dibuat oleh peneliti seperti pada 

gambar dibawah ini : 
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Gambar IV.4 usecase diagram yang di usulkan 

2. Activity Diagram 

Activity diagram yang telah dibuat akan disesuaikan setiap proses utama 

yang dibuat dengan menu utama pada usecase diagram yaitu : 

a. Activity diagram Login 

        Rancangan activity diagram pada menu login, pada gambar 

dibawah    ini : 

 

 

 

 

 

 

 Gambar IV.5 activity diagram pada menu login 
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b. Activity diagram pada menu pengunjung 

  Rancangan activity diagram pada menu pengunjung, pada 

gambar      dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.6 Activity diagram pada menu pengunjung  

c. Activity diagram pada menu Anggota 

 Rancangan activity diagram pada menu anggota, pada gambar 

dibawah    ini : 

                      

                 

 

 

 

 

       Gambar IV. 7. Activity diagram pada menu anggota 
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d. Activity diagram menu meminjam buku 

Rancangan activity diagram pada menu meminjam buku, pada 

gambar dibawah    ini : 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar IV. 8. Activity diagram pada menu meminjam buku 

e. Activity diagram menu pengembalian buku 

 Rancangan activity diagram pada menu pengembalian buku, 

pada gambar dibawah    ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar IV. 9. Activity diagram pada menu pengembalian buku 
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f. Activity diagram pada menu CRUD 

Rancangan activity diagram pada menu crud, pada gambar 

dibawah    ini : 

 Crud pada menu tambah data dalam activity diagram 

 

    

 

 

 

 

 

 Gambar IV.10. Activity diagram pada menu CRUD tambah data  

 Crud pada menu hapus data dalam activity diagram 

 

 

Gambar IV.11. Activity diagram pada menu CRUD hapus 

data 



38 
 

 
 

 Crud pada menu ubah data dalam activity diagram 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.12. Activity diagram pada menu CRUD ubah data 

3. Sequence diagram 

Sequence diagram menjelaskan secara detail urutan proses yang 

dilakukan sistem untuk mencapai tujuan dari use case. Adapun proses 

sequence diagram yang telah dirancang yaitu : 

a. Sequence diagram pada menu login 

 

Gambar IV.13. sequence diagram pada menu login 
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b. Sequence diagram pada menu anggota 

 

Gambar IV.14. Sequence diagram pada menu anggota 

c. Sequence diagram pada menu peminjaman buku 

 

Gambar IV.15. Sequence diagram pada menu peminjaman buku 
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d. Sequence diagram pada menu pengembalian buku 

 

Gambar IV.16 Sequence diagram pada menu pengembalian buku 

e. Sequence diagram pada menu kartu anggota 

 

Gambar IV.17 Sequence diagram pada menu kartu anggota 

f. Sequence diagram pada menu pengunjung 

 

Gambar IV.18. Sequence diagram pada menu pengunjung 
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g. Sequence diagram pada menu CRUD 

1. Sequence diagram pada menu tambah data 

 

Gambar IV.19. Sequence diagram pada menu tambah data 

2. Sequence diagram pada menu hapus data 

 

                      Gambar IV.20. Sequence diagram pada menu hapus data 
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3. Sequence diagram pada menu ubah data 

  

                      Gambar IV.21. Sequence diagram pada menu ubah data 

h. Class diagram  

 Class diagram merupakan menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun suatu sistem. 

Adapun proses dari class diagram yang telah dibuat. 

 

 

Gambar IV. 22. class diagram pada perpustakaan  
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4. Flowchart 

 Flowchart didefinisikan sebagai suatu bagan dengan simbol-simbol 

tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan 

antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Adapun proses 

dari flowchart sistem informasi perpustakaan yang telah dibuat: 
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a. Flowchart untuk admin 

 

Gambar IV.23. Flowchart untuk admin  
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b. Flowchart untuk user 

 

Gambar IV.24. Flowchart untuk user 
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D. Perancangan Antarmuka (interface) 

  Perancangan antarmuka (Interface) yang dimaksud adalah 

menggambarkan pilihan masukan dari petugas atau pengguna berupa 

menu-menu kemudian dilakukan proses pemanggilan data yang tersedia 

dalam database server dan menjadikan keluaran (outuput). 

1. User interface login admin 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 25 Antar muka login  

2. Antar muka halaman utama 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 26 Antar muka halaman utama 

 



47 
 

 
 

 

3. Antar muka halaman daftar operator kartu anggota,  

 

Gambar IV. 27 Antar muka daftar operator kartu anggota 

4. Antar muka halaman daftar operator peminjaman/pengembalian 

 

 

 

 

    

Gambar IV. 28 Antar muka daftar operator peminjaman/pengembalian 

5. Antar muka halaman daftar operator tamu/pengunjung 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 29 Antar muka daftar operator kartu anggota 
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6. Antar muka halaman input operator kartu anggota  

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 30 Antar muka input operator kartu anggota  

7. Antar muka halaman input  daftar operator tamu/pengunjung 

 

 

 

 

 

 Gambar IV. 31 Antar muka  input operator tamu/pengunjung 

Gambar IV. 31 Antar muka halaman input  daftar operator tamu/pengunjung 

8. Antar muka halaman daftar operator peminjaman/pengembalian 

 

 

 

 

 

         Gambar IV. 32 Antar muka  input operator peminjaman/pengembalian 



49 
 

 
 

9.  Antar muka halaman utama kartu anggota  

 
Gambar IV. 33 Antar muka Halaman utama kartu anggota 

10. Antar muka halaman kartu anggota yang sudah terdaftar dan belum 

terdaftar  

Gambar IV. 34 Antar muka kartu anggota terdaftar dan belum terdaftar 
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11. Antar  muka halaman registrasi kartu anggota yang belum terdaftar  

 

Gambar IV. 35 Antar muka  registrasi kartu anggota belum terdaftar 

12. Antar muka halaman utama scan foto pembuatan kartu anggota 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 36 Antar muka scan foto kartu anggota 
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13. Antar muka halaman utama cetak kartu anggota 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 37 Antar muka Halaman cetak  kartu anggota 

14. Antar muka halaman utama peminjaman dan pengembalian buku  

 

Gambar IV. 38 Antar muka Halaman dashboard peminjaman dan 

pengembalian buku 
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15. Antar muka halaman utama peminjaman dan pengembalian buku  

 

            Gambar IV. 39 Antar muka Halaman peminjaman dan pengembalian buku 

16. Antar muka halaman utama data buku  

 

 

 

 

 

Gambar IV. 40 Antar muka halaman data buku 
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17.  Antar muka halaman utama input data buku  

 

 

 

 

Gambar IV. 41 Antar muka Halaman input data buku 

18. Antar muka halaman utama dashboard data tamu/pengunjung 

perpustakaan 

 

 

 

 

              

 

 Gambar IV. 42 Antar muka dashboard  data tamu perpustakaan 
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19. Antar  muka halaman registrasi  tamu/pengunjung yang belum 

terdaftar 

 

       Gambar IV. 43 Antar muka halaman registrasi data tamu yang belum terdaftar 

20.  Antarmuka halaman registrasi tamu/pengunjung yang terdaftar 

 

     Gambar IV. 44 Antar muka Halaman utama registrasi data tamu yang terdaftar  
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21. Antarmuka halaman daftar tamu/pengunjung yang terdaftar 

 

Gambar IV. 45 Antar muka Halaman utama daftar  data tamu yang 

terdaftar 

22. Antarmuka halaman daftar tamu/pengunjung yang tidak terdaftar 

 

Gambar IV. 46 Antar muka Halaman utama daftar  data tamu yang 

tidak terdaftar 

E. Perancangan Tabel 

1. Table user 
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Tabel IV. 8.  Tabel user 

 

2. Tabel_anggota 

Tabel IV. 9. Tabel_anggota 
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3. Tabel_daftar buku  

 Tabel IV.10. Tabel_buku 

 

4. Tabel_pengunjung 

 Tabel IV.11. Tabel_pengunjung 
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5. Table_peminjaman dan pengembalian 

Tabel IV.12. Tabel_peminjaman dan pengembalian 
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

A. Implementasi Sistem  

1. Halaman Login Admin 

a. Antarmuka Login Admin 

Antarmuka login akan tampil saat user akan mengakses 

sistem. Jadi sebelum mengakses sistem, user harus login 

terlebih dahulu. Antar muka login menampilkan kolom untuk 

login user. 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar V. 47 Antar muka Halaman login admin 

b. Antar muka halaman admin 

    Antarmuka dashboard akan tampil saat sistem 

pertamakali diakses setelah user login. Pada antarmuka ini user akan 

melihat total jumlah peminjaman hari ini, total kena denda, total anggota 

terdaftar, dan pengunjung yang telah pernah dibuat. 
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Gambar V.48 Antar muka halaman  admin 

c. Form input data user peminjaman dan pengembalian  

    Penginputan data user peminjaman dan 

pengembalian akan tampil saat user telah login ke sistem. Dan 

akan menampilkan penginputan data user  peminjaman dan 

pengembalian  

 

  

 

 

 

  

  

       Gambar V.49 Form input data user peminjaman dan pengembalian 
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d. Antar muka daftar tabel pengguna user peminjaman dan 

pengembalian 

   Antar muka daftar table pengguna user akan tampil 

setelah melakukan penginputan data user peminjaman dan 

pengembalian buku.  

 

 

 

 Gambar V.50 Daftar user peminjaman dan pengembalian 

e. Form input data user  kartu anggota 

          Penginputan data user kartu anggota akan tampil saat 

user telah login ke sistem. Dan akan menampilkan penginputan 

data user  kartu anggota  

 

      

 

 

 

 

Gambar V.51 Form input data user kartu anggota 

 



62 
 

 
 

f. Halaman utama daftar data user  kartu anggota  

 Antar muka daftar table pengguna user akan tampil setelah 

melakukan penginputan data user kartu anggota 

   

 

 

 

 

 

Gambar V.52 Daftar data user  kartu anggota 

g. Form input data user tamu/pengunjung 

    Penginputan data user tamu/pengunjung akan tampil 

saat user telah login ke sistem. Dan akan menampilkan 

penginputan data user  tamu/pengunjung.  

 

 

 Gambar V.53  Form input data user tamu/pengunjung 
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h. Halaman utama daftar data user tamu/pengunjung 

    Antar muka daftar table pengguna user akan tampil 

setelah melakukan penginputan data user kartu anggota 

  

 

 

 

 

 

Gambar V.54 Halaman utama daftar operator tamu/pengunjung 

2. Halaman login peminjaman dan pengembalian buku 

a. Halaman login peminjaman dan pengembalian 

   Antarmuka login akan tampil saat user akan 

mengakses sistem. Jadi sebelum mengakses sistem, user harus 

login terlebih dahulu. Antar muka login menampilkan kolom 

untuk login user 

 

 

 

 

 

 

  Gambar V.55 Halaman utama login peminjaman/pengembalian buku  
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b. Antar muka peminjaman dan pengembalian buku  

   Antarmuka peminjaman dan pengembalian akan 

tampil saat sistem pertamakali diakses setelah user login. Pada 

antarmuka ini user akan melihat total jumlah peminjaman hari 

ini, total kena denda, total anggota terdaftar, dan pengunjung 

yang telah pernah dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar V.56 Antar muka  peminjaman dan pengembalian buku  

c. Antar muka  transaksi peminjaman dan pengembalian buku  

   Antar muka transaksi peminjaman dan 

pengembalian buku akan tampil pada saat user telah login. 

Kemudian melakukan transaksi peminjaman buku apabila 

sudah terdaftar sebagai anggota. 
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       Gambar V.57 Antar muka  transaksi peminjaman dan pengembalian 

buku  

d. Antar muka input data buku 

  Antar muka input data buku akan tampil pada saat 

ingin melakukan penginputan data buku  

 

 

 

 

 

 

   Gambar V.58 Antar muka form input data buku  

e. Antar muka daftar data buku yang sudah di input  

 Antar muka daftar data buku akan tampil pada saat selesai 

melakukan penginputan data buku 
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   Gambar V.59 Antar muka Daftar  data buku 

3. Halaman utama login kartu anggota 

a. Halaman utama login kartu anggota 

   Antarmuka login akan tampil saat user akan 

mengakses sistem. Jadi sebelum mengakses sistem, user 

harus login terlebih dahulu. Antar muka login menampilkan 

kolom untuk login user 

 

 

\ 

 

 

 

 

   Gambar V.60 Antar muka Login operator kartu anggota 
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b. Dashboard kartu anggota  

       Antarmuka kartu anggota  akan tampil saat sistem 

pertamakali diakses setelah user login. Pada antarmuka 

ini user akan melihat total jumlah peminjaman hari ini, 

total kena denda, total anggota terdaftar, dan pengunjung 

yang telah pernah dibuat 

 

          

 

 

 

 

Gambar V.61 Antar muka dashboard kartu anggota  

c. Antar muka Registrasi kartu anggota yang belum terdaftar 

   Antar muka Registrasi pembuatan kartu anggota 

yang belum terdaftar akan tampil pada saat melakukan 

registarsi pendaftaran anggota perpustakaan apabila ingin 

melakukan peminjaman dan pengembalian buku  

 

 

 

 

 



68 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.62 Antar muka Registrasi pembuatan kartu 

anggota 

d. Antar muka upload foto kartu anggota menggunakan android 

   Antar muka upload foto kartu anggota menggunakan 

android akan tampil pada saat ingin membuat kartu anggota 

dan mengupload foto anggota menggunakan android.   
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Gambar V.63 Antar muka upload foto anggota 

e. Antar muka Hasil pembuatan kartu anggota 

  Antar muka Hasil pembuatan kartu anggota akan 

tampil setelah melakukan penginputan biodata anggota 

perpustakaan  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.64 Antar muka hasil pembuatan kartu anggota  
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f. Antar muka Cetak kartu anggota  

   Antar muka cetak kartu anggota akan tampil setelah 

melakukan penginputan dan akan dicetak kemudian 

diberikan kepada anggota yang sudah mendaftar. 

 

 

 

 

 

Gambar V.65 Antar muka Cetak kartu aggota 

g. Tabel daftar kartu anggota yang sudah terdaftar 

   Antar muka tabel daftar kartu anggota yang sudah 

terdaftar akan tampil setelah melakukan penginputan data 

anggota.  

 

 

 

  

 

 

 

 Gambar V.66 Antar muka daftar kartu anggota yang sudah terdaftar 
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4. Halaman login pengunjung 

a. Halaman login operator pengunjung/tamu 

   Antarmuka login akan tampil saat user akan 

mengakses sistem. Jadi sebelum mengakses sistem, user 

harus login terlebih dahulu. Antar muka login menampilkan 

kolom untuk login user 

 

 

 

 

 

  

       

        Gambar V.67 Halaman login operator pengunjung/tamu 

b. Dashboard pengunjung 

    Antarmuka kartu anggota  akan tampil saat sistem 

pertamakali diakses setelah user login. Pada antarmuka ini 

user akan melihat total jumlah peminjaman hari ini, total 

kena denda, total anggota terdaftar, dan pengunjung yang 

telah pernah dibuat. 
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Gambar V.68 Antar muka halaman pengunjung 

c. Form input data pengunjung/tamu yang belum terdaftar 

    Form input data pengunjung/tamu yang belum 

terdaftar akan tampil pada saat ingin melakukan penginputan 

data pengunjung perpustakaan  

 

 

   

 

 

 

 

 

          Gambar V.69 Antar muka input data pengunjung/tamu yang belum terdaftar 
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d. Tabel  data tamu/pengunjung yang tidak terdaftar 

  Form input data tamu/pengunjung yang terdaftar akan muncul 

apabila anggota ingin melakukan aktivitas di dalam perpustakaan dan 

sudah terdaftar sebagai anggota maka anggota hanya akan menginput id 

anggota yang sudah dibuat.  

 

Gambar V.70 Antar muka tabel data pengunjung/tamu yang belum 

terdaftar 

e. Tabel daftar tamu yang telah terdaftar 

Tabel daftar tamu yang telah terdaftar akan tampil 

pada saat pengunjung telah melakukan penginputan data 

anggota agar bisa melakukan aktivitas di dalam 

perpustakaan 
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Gambar V.71 Antar muka tabel daftar tamu yang telah 

terdaftar 

f. Form input data tamu/pengunjung yang terdaftar 

   Form input data tamu/pengunjung yang terdaftar 

akan muncul apabila anggota ingin melakukan aktivitas di 

dalam perpustakaan dan sudah terdaftar sebagai anggota 

maka anggota hanya akan menginput id anggota yang sudah 

dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar V.72 Antar muka input data pengunjung yang sudah terdaftar  
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B. Hasil pengujian  

1. Pengujian sistem antar muka user  

  Tabel V.13 Pengujian sistem antar muka user 

Data Masuk Skenario Uji Yang diharapkan  Pengamatan  Keterangan  

Login User  Input 

username dan 

password 

sesuai 

ketentuan  

Dapat masuk ke 

form utama 

sesuai dengan 

hak akses user  

Dapat masuk ke 

form utama 

sesuai dengan 

yang 

diharapkan  

[√] 

diterima 

[..] ditolak  

   

    

2. Pengujian Peminjaman Buku  

   Tabel V.14 Pengujian peminjaman buku  

Data masuk  Skenario uji  Yang diharapkan  Pengamatan  Keterangan  

Input data 

peminjaman  

Input data 

peminjaman  

ketentuan  

Data dapat disimpan 

sesuai penomoran 

peminjaman yang di 

otomatis  

Dapat 

disimpan 

sesuai 

dengan yang 

diharapkan  

[√] 

diterima 

[..] ditolak  

Klik menu 

data buku  

Menambah 

data buku 

yang 

Data dapat ditambah 

dengan penomoran 

peminjaman yang 

Dapat 

ditambah 

sesuai yang 

[√] 

diterima 

[ ] ditolak  
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dipinjam  otomatis  diharapkan  

 

3. Pengujian Pengembalian Buku  

             Tabel V. 15  Pengujian Pengembalian Buku 

Data Masuk  Skenario uji  Yang 

diharapkan  

Pengamatan  keterangan 

Input data 

pengembalian  

Penginputan 

data secara 

lengkap  

Data dapat 

disimpan 

sesua dengan 

no.pinjam dan 

yang otomatis  

Dapat 

disimpan 

sesuai dengan 

yang 

diharapkan  

[√] 

diterima 

[ ] ditolak 

      

 

4. Pengujian Data Buku 

     Tabel V.16 pengujian data buku  

 

Data masuk  Skenario uji  Yang 

diharapkan  

Pengamatan Keterangan  

Input data 

buku  

Penginputan 

data secara 

lengkap  

Data dapat 

disimpan 

sesuai dengan 

kode buku 

yang otomatis  

Dapat 

disimpan 

sesuai yang 

diharapkan  

[√] diterima 

[ ] ditolak  

Klik tombol 

add 

Menambah 

data  

Data dapat 

ditambah  

Data bisa 

ditambah 

[√] diterima 

[ ] ditolak 
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sesuai yang 

diinginkan  

 

C. Pengujian Kelayakan Sistem  

Pengujian kelayakan sistem digunakan untuk menegetahui respon 

pengguna terhadap aplikasi yang dibangun. Pengujian ini dilakukan 

dengan metode kuisioner (angket). Teknik kuisioner ini digunakan untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan dari sejumlah pertanyaan secara 

tertulis yang diajukan kepada responden yang mendapat bimbingan 

maupun petunjuk dari peneliti. 

Tabel V. 17 Tabel Bobot Nilai 

Keterangan Skor 
Skor maksimun (Skor * Jumlah 

Responden) 

Sangat Setuju 5 100 

Setuju 4 80 

Netral 3 60 

Tidak Setuju 2 40 

Sangat Tidak Setuju 1 20 

 

Setelah itu akan dicari presentase masing-masing dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑌 =
𝑇𝑆

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙
 𝑥 100 
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Diamana Y = Nilai Presentase 

TS  = Total skor responden = ∑ Skor x responden = 5 x 20 = 100 

Skor Ideal = skor  jumlah responden 

Tabel V.18 Kriteria Skor 

Kategori Keterangan 

0% - 20% Sangat Tidak Setuju 

21% - 40% Tidak Setuju 

41% - 60% Netral 

61% - 80% Setuju 

81% - 100% Sangat Setuju 

 

Berikut ini hasil dari kuisioner yang sudah disi oleh 15 responden 

yang sudah dihitung masing-masing nilai dari jawabannya yaitu sebeagai 

berikut : 

1. Pertanyaan pertama  

Bagaimana pendapat anda dengan adanya sistem informasi analisis 

pengelolaan data perpustakaan berbasis web ? 

Tabel V. 19 Hasil Kuisioner Pertanyaan Pertama 

Pertanyaan Jawaban Skor Responden Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentasi(%) 

1 

Sangat Setuju 5 4 20 

(43/100)x100 

= 43% 

Setuju 4 5 20 

Netral 3 1 3 

Tidak Setuju 2 0 0 

Sangat Tidak 

Setuju 

1 0 0 
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 10 43 

 

2. Pertanyaan kedua  

Apakah pengguna merasa nyaman dengan adanya aplikasi sistem 

informasi analisis pengelolaan data berbasis web ? 

Tabel V.20 Hasil Kuisioner Pertanyaan kedua 

Pertanyaan Jawaban Skor Responden Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentasi(%) 

2 

Sangat Setuju 5 2 10 

(40/100)x100 

= 40% 

Setuju 4 6 24 

Netral 3 2 6 

Tidak Setuju 2 0 0 

Sangat Tidak 

Setuju 

1 0 0 

 10 40 

 

3. Pertanyaan ketiga  

Apakah fitur-fitur yang tersedia berfungsi dengan baik ? 

Tabel V.21 Hasil Kuisioner Pertanyaan ketiga  

Pertanyaan Jawaban Skor Responden Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentasi(%) 

3 

Sangat Setuju 5 0 0 

(38/100)x100 

= 38% 

Setuju 4 8 32 

Netral 3 2 6 

Tidak Setuju 2 0 0 

Sangat Tidak 

Setuju 

1 0 0 

 10 38 

4. Pertanyaan keempat 

Apakah sistem ini memiliki tampilan yang menarik ? 
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Tabel V.22  Hasil Kuisioner Pertanyaan keempat  

Pertanyaan Jawaban Skor Responden Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentasi(%) 

4 

Sangat Setuju 5 1 5 

(38/100)x100 

= 38% 

Setuju 4 7 28 

Netral 3 2 5 

Tidak Setuju 2 0 0 

Sangat Tidak 

Setuju 

1 0 0 

 10 38 

5. Pertanyaan kelima 

Apakah pengguna bisa dengan mudah memahami cara 

menggunakan sistem ini ? 

Tabel V.23  Hasil Kuisioner Pertanyaan kelima   

Pertanyaan Jawaban Skor Responden Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentasi(%) 

5 

Sangat Setuju 5 2 10 

(41/100)x100 

= 41% 

Setuju 4 7 28 

Netral 3 1 3 

Tidak Setuju 2 0 0 

Sangat Tidak 

Setuju 

1 0 0 

 10 41 

6. Pertanyaan keenam  

Apakah sistem yang dibuat ini sudah memuat kebutuhan anda ? 

Tabel V.24  Hasil Kuisioner Pertanyaan keenam  

Pertanyaan Jawaban Skor Responden Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentasi(%) 

6 
Sangat Setuju 5 2 10 

(41/100)x100 
Setuju 4 7 28 
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Netral 3 1 3 = 41% 

Tidak Setuju 2 0 0 

Sangat Tidak 

Setuju 

1 0 0 

 10 41 

7. Pertanyaan ketujuh 

Apakah sistem ini mersepon dengan cepat ? 

Tabel V.25  Hasil Kuisioner Pertanyaan ketujuh  

Pertanyaan Jawaban Skor Responden Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentasi(%) 

7 

 

 

 

 

 

Sangat Setuju 5 2 10 

(41/100)x100 

= 41% 

Setuju 4 7 28 

Netral 3 1 3 

Tidak Setuju 2 0 0 

    

Sangat Tidak 

Setuju 

1 0 0 

 10 41 

8. Pertanyaan kedelapan  

Apakah sistem ini layak digunakan ? 

Tabel V.26 Hasil Kuisioner Pertanyaan kedelapan  

Pertanyaan Jawaban Skor Responden Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentasi(%) 

8 

Sangat Setuju 5 2 10 

(42/100)x100 

= 42% 

Setuju 4 8 32 

Netral 3 0 0 

Tidak Setuju 2 0 0 

Sangat Tidak 

Setuju 

1 0 0 

 10 42 
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9. Pertanyaan kesembilan 

Apakah dengan hadirnya sistem ini pengguna merasa terbantu ? 

Tabel V.27  Hasil Kuisioner Pertanyaan kesembilan  

Pertanyaan Jawaban Skor Responden Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentasi(%) 

9 

Sangat Setuju 5 1 5 

(39/100)x100 

= 39% 

Setuju 4 7 28 

Netral 3 2 6 

Tidak Setuju 2 0 0 

Sangat Tidak 

Setuju 

1 0 39 

 10 38 

10. Pertanyaan kesepuluh 

Apakah tata letak item pada sistem sudah selesai ? 

Tabel V.28 Hasil Kuisioner Pertanyaan kesepuluh  

Pertanyaan Jawaban Skor Responden Jumlah 

Skor 

Nilai 

Presentasi(%) 

10 

Sangat Setuju 5 2 10 

(41/100)x100 

= 41% 

Setuju 4 7 28 

Netral 3 1 3 

Tidak Setuju 2 0 0 

Sangat Tidak 

Setuju 

1 0 0 

 10 41 
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11. Grafik Hasil Kuisioner dari Jawaban 10 Responden 

 

Gambar V.73 Grafik Hasil Kuisioner dari Jawaban 10 Responden 
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BAB VI 

PENUTUP 

B. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa aplikasi 

Sistem Informasi Analisis Pengelolaan Data Perpustakaan yang bertujuan 

dalam memudahkan dalam pengelolaan data-data perpustakaan telah berjalan 

dengan baik sesuai dengan fungsinya, serta mengefisienkan waktu dalam 

penggunaanya dan pengelolaan data peminjaman pengembalian buku, 

pembuatan kartu anggota, serta penginputan data anggota atau pengunjung 

jadi lebih mudah. Hal ini dibuktikan berdasarkan pengujian Blackbox yang 

telah dilakukan. 

C. Saran  

Dalam sistem yang dibangun dalam penyelesaian tugas akhir ini 

masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis memohon kesediaan 

pembaca dan pemanfaat semua dalam memberikan kontribusi berupa kritik 

dan saran yang bersifat membangun. Oleh karena itu,  pengembangan lebih 

lanjut mengenai website ini dapat disarankan:  

1. Pada sistem ini perlu beberapa perbaikan User Interface yang lebih baik 

guna mempermudah pengguna aplikasi ini. 

2. Pengembangan aplikasi tersebut lebih diperluas, tidak hanya terbatas 

pada pengelolaan data perpustakaan saja akan tetapi pengelolaan data 

yang lan juga dapat dikembangkan. 
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LAMPIRAN 

A. Kuisioner 

Dalam melakkan penelitian ini peneliti juga menyebarkan kuisioner 

kepada 15 responden, berikut ini hasil dari kuisioner: 

1. Bagaimana pendapat anda dengan adanya sistem informasi analisis 

pengelolaan data perpustakaan berbasis web (studi kasus: perpustakaan 

daerah kabupaten sinjai ) ? 

a. Sangat tidak setuju =  

b. Tidak setuju  = 0 

c. Netral   = 1 

d. Setuju   = 5 

e. Sangat Setuju  = 4 

2. Apakah pengguna merasa nyaman dengan adanya sistem ini ? 

a.  Sangat tidak setuju = 0 

b. Tidak setuju  = 0 

c. Netral   = 2 

d. Setuju   = 6 

e. Sangat Setuju  = 2 

3. Apakah fitur-fitur yang tersedia berfungsi dengan baik ? 

a.  Sangat tidak setuju = 0 

b. Tidak setuju  = 0 

c. Netral   = 2 

d. Setuju   = 8
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e. Sangat Setuju  = 0 

4. Apakah sistem ini memiliki tampilan yang menarik ? 

a. Sangat tidak setuju = 0 

b. Tidak setuju  = 0 

c. Netral   = 2 

d. Setuju   = 7 

e.  Sangat Setuju  = 1 

5. Apakah pengguna bisa dengan mudah memahami cara menggunakan 

sistem ? 

a.  Sangat tidak setuju = 0 

b. Tidak setuju  = 0 

c. Netral   = 1 

d. Setuju   = 7 

e. Sangat Setuju  = 2 

6.  Apakah sistem informasi analisis pengelolaan data perpustakaan berbasis 

web (studi kasus: perpustakaan daerah kabupaten sinjai ) sudah memuat 

kebutuhan anda ? 

a. Sangat tidak setuju = 0 

b. Tidak setuju  = 0 

c. Netral   = 1 

d. Setuju   = 7 

e. Sangat Setuju  = 2 

7. Apakah  sistem ini merespon dengan cepat ? 
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a.  Sangat tidak setuju = 0 

b. Tidak setuju  = 0 

c. Netral   = 1 

d. Setuju   = 7 

e. Sangat Setuju  = 2 

8. Apakah sistem informasi analisis pengelolaan data perpustakaan berbasis 

web (studi kasus: perpustakaan daerah kabupaten sinjai )layak untuk 

digunakan ? 

a.  Sangat tidak setuju = 0 

b. Tidak setuju  = 0 

c. Netral   = 0 

d. Setuju   = 8 

e. Sangat Setuju  = 2 

9. Apakah dengan hadirnya sistem informasi analisis pengelolaan data 

perpustakaan berbasis web (studi kasus: perpustakaan daerah kabupaten 

sinjai )pengguna merasa terbantu ? 

a.  Sangat tidak setuju = 0 

b. Tidak setuju  = 0 

c. Netral   = 2 

d. Setuju   = 7 

e. Sangat Setuju  = 1 

10. Apakah tata letak item pada sistem sudah sesuai ? 

a.  Sangat tidak setuju = 0 
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b. Tidak setuju  = 0 

c. Netral   = 1 

d. Setuju   = 7 

e. Sangat Setuju  = 2 
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