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PERA}ICANGAN DAN PEMBUATAN
SISTEM INFORMASI UNTUK PERPUSTAKAAN

Erbin Sitorus, S.Kom.
Dosen Kopertis Wilayah I dpk. Fakultas Teknologi Industri ISTP

ABSTRACT
Reading room of Tdrnia Faculty (FT) is a mini Library in erwironment
University of Darma agtng. Reading room FT usualy use for education
support in teaching. For effective and efisience the job, Reading room
rrust have a system information marurgement to writer any doing
tronsaction, the officer can direct prepare a report for management with
crystal report. But system infonnation in use hov@ nony problem and
,nany transaction can't running in this progron. So.for do this problem I
make conclusion the system information rrust be re-programming, I use
script of ASP and SQL Semer for makc database. The survey is needed
fo, make better libruy and efisience in transaction for that case I doing
sndy literatur, observation and intemiew to get more information about
librry.
Kqrwrd : Library, System information, ASP, Crystal Report.
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Era globatisasi memacu semua" kala

ngan untuk lsrus 6sningkatkan kualitas diri
nya sehingga dryat b€*iprah di dalam kancatr
persaingan bisnis yang semakin ketat. Untuk
itu dihar4pkan b6dan usahs / perusahaan meni
ngkatkan skill dari srmber daya manusia yang
dimilikinya agar deat b€rtahan dnn masuk da
lam dunia bisnis global, demikia juga halnya
dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia
juga hanrs terus meningkattm muhr dai lulus
annya agar dapat menehtr pangsa pasr t€naga
kerja Untuk menciptakan lulusm 1"mg b€r
kompetensi, pergunran tinggi barus menyedia
kan fasilitas yang lengkap s€e€rti laboramium
komputer yang terkoneksi dengan internet, per
pustakaaq sarana dan prasarana lainnya gura
menrmjang terselengaranya pendidikan yang
bermutu dan kompetitif. Untuk meningkafikan
mutu dan kualitas diri mahasimra diperlukan
sebuah perpustakaan yang me,uriliki koleksi
buku lengkap dan aktual. Sebagai salah satu
prasyarat kampus yang ideal sesuai dengan ke
tentuan DIKTI ialah mempunyai sebuah per
pustakaan. UDA perpustakaan pu
sat dan hampir setiap fakultas juga mempu

nyai perpustakaan seperti Ruang Baca
Fakultas Teknik (FT).

Ruang Baca FT menrpakan salah satu
perpustakaan kecil yang ada di lingkungan
UDA. Ruang Baca FT menrpakan sebuah per
pustakaan yang digunakan untuk menunjang
ploses belajar mengajar yang dilakukan oleh
Fakultas Teknik Untuk mengefisiensikan dan
mengefelctiftan tugasnya, Ruang Baca FT
mempunyai sebuah Sistem Infonnasi Manaje
men yang mencatat berbagai rrracarn nansaksi
yang terjadi, sehingga petugas dapat secara la
ng$mg menyiapkan sebuatr laporan untuk pi
hak menajsmsn. Akan tetapi Sistem Informasi
yang ada telah ada masih banya*
kekurangan- Masih banyak proses bisnis dari
sebuah psrpustakaan yang belum dijalanl€o
Salah safir contohnya adalah tidak adanya fasi
litas yang me,mberikan inforrrasi kepada pe
minjam bahwa sebuah buku sedang dipinjam.
Selain itu seorang peminjam tidak dapat meilr
b€rikan komentar tentang kebaikan atau keku
rangan dari sebuah buku. Oleh karena itu da
lam penelitian ini penulis akan membuat s€
buah Sistem Informasi Perpustakaan yang m€
rupakan sebuah perbaikan dari sistem yang,

K.l
B€t
p€rl
l .E

I
I
t
I

I
C

d
t

2tX
t
I

3.r
t
I
I

4.1
I
I

5 . 8
I
d
d

72



rb

ln t
tln
I pcr
frt
lolcb
r&o
rFT
bic
*ri
n la
*F i
rnci

rFt
r dri
fu1
r tui
hpc

irn
r@
t*u
b d t
asc
3mc
yrDg

--,

Erbin Sitoms

telah ada. Dengan adanya sistem yang banr ini
diharapkan mampu memperlancar semua ope
rasi dari sebuah perpustakaan.

Sistem Infomasi Perpustakaan
Pengertian, Tujuan dan Tugas Pokok
Perpustakaan

Perpustakaan adalatr unit / bagian yang me
nyediakan koleksi bahan perpustakaan t€rtulis,
tercetak dan terekam sebagai pusat sumber in
fonnasi yang diaturmenurut sistem dan Arrm
yang baku dan didayagrrnakan untuk k€pertu
an pendidikan, penelitian dan menambah pe
ngetahuan bagi masyarakat Pe4uokm rca
ra umum bertujuan untuk melakukan b''m
informasi kepada masyarakat Tqi"*n ffo1g6
dibedakan oleh jenis peryustakamya, krcs.
tujuannya memberi layanan infwnd lird
kepada masyarakat maka tugas potot drl$'

a- Menghimpun bahm Fd'r- 1a rftri
buktr dan non bub scbogd dcr hfuii

b. Mengolahdanmcranrier*.
c. Memberftanlapoanhftr

Koleksi Perpustrlrtn
Beberapa jenis koleksi yang diniliti qlch
perpustakaan adalah:
l. Buku

Beberapa jenis bnhr yang dimil*i oLl ff
Perpustalcaan Pergrrruan Tryi r&n fifr.'r
berikut:
a" Buku Teks.
b. Buku Penunjang.
c. Lapcm Kerja Prrhct
d" Tugas Alhirtu Thrir.
e. Buhr Tmd6 (h T-drD.

2. Koleksi Referwi
Isi bulcu reftnaci ti* t - bC-
kadmg hanya mclnui Lfod rtr f

3. Jenis Serial CleftitmB.'bh)
Pada umumnya tertih ba* frFli-f h
koran Jika dilihd dri i-,Jrr t# 5ob
majalah popul€r, s€mi popd.r b in

4. Brosur yaitu buku eu lan$rplmgr*n
lepas yang memuat nasrl$.d &ral
yang bersifat senrenEa

5. Bahan Pandang Dengr (Ardb l|.r$at)
Behan pandang deirgar mr- ilrci yag
dapat ditangl@p secara bersmn olct in&a mu
dan telinga

Perancangan Dan Pembuatan Sistem Informasi

Klasifikasi Bahan Pustaka dan Penempatan
Koleksi

Koleksi perpustakaan harus diolah dan
diatur secara sistematis, dengan tujuan untuk
memudahkan penemuan kembali koleksi yang
dibutuhkan. Kegiatan pengaturan atau
pengelompokan bahan pustaka berdasarkan
aturan tertentu disebut dengan klasifikasi.

Tujuan klasifikasi dapat dirinci sebagai
berikut:
a- Menghasilkan urutan yang berguna
b. Penempatan yang tepat

Bila bahan pustaka diperlukan pemakai, pustaka
yang diinginkan mudah diketernukan serta mudah
dikembalikan.

c. Penyusunan mekanis
Bahan pustaka banr mudah disisipkan di antara
baban pustaka yang sudah dimilfti.

Klasifikasi yang digunakan untuk menyatakan
rubjek berkelas (pengkelasan atau pengelom
potan berdasarlon subjek yang dikandung
$hnh buku) adalah bagan klasifikasi seperti :

r Derry Docimd Classification (DDC) yang dalam
i*ihh Indonesia dikenal dengan klasifikasi p€rse
FhDewey.

b. Llsirssel Dccimd Classification (UDC)
c. Lhry of Conggress Classification (LC)

X-LS
S€cra umum pengertian katalog

&hh srer daftar yang terurut yang berisi
infrmasi tcrtenhr dari b€nda atau brang yang
didafu. Sccra lebih luas pengertian katalog
r.bhh dodc p€n)'usman ite,n (berisi infor
rrnci &r kaerangan t€rteNilu) ditalekan
scra sisfcm*is baik menunrt abjad mauprn
rntu logika yang lain Pemakai perpustakaan
menggmatm koleksi perpustakaan untuk
m€,ocei bacaan rekreasional, atau infornasi
untuk melakukan kegiatan penelitian, dan seba
gar ald bantu belajar mauprm kegiatan lain
nya Mungkin saja pemakai tidak dapat mene
mukan buku yang fiinginkan dalam rak Un
tuk mengetahui buku apa saja yang diniliki
perpustakaan diperlukan alat bantu yang di
sebut katalog perpustakaan. Jadi katalog per
pustakaan adalah daftar buku dalam sebuah
perpustakaan atau dalam sebuah koleksi. Kaf,a
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log perpustakaan b€rarti sistematika daftar
buku atau bahan pustaka yang lain di dalam
perpustakaan yang memberi informasi tentang
pengarang, judul, edisi, penerbit tahun terbit,
ciri fisik, isi (subjek), dan lokasi bahan pustaka
tersebut disimpan.

Tujuan pengkatalogan menurut C.A. Cutter
adalah:
1. Memudabkm s€s€sormg menemukan sebuah karya

yang telah dik€iahui p€ngarang, judul atau
subjeknya-

2. Mernperlihdm apa yang dimiliki perpustakaan
melalui n rna p€ngrang, subjek dan jenis
titera:rnp

3. Membonr pemman s€buah karya seperti dalam hal
edisinya secara bibliografis dan karakternya (topie).

Jenis Leyrnrn Perpustairaan
Beberapa Jenis l.ayanan Perpustakaan

s€cara umum adalah sebagai berikut :
a- Iayanm peminjaman bahan pustaka

Qayanan sirkulasi)
I-ayn'wr pcminj"men bahan pustaka adalah layanan
kcgoda pemaloi p€rpustakaan berupa peminjaman
b6he pwtsta yang dimilikii p€rpustakaan.

b. Layanan rcferensi
Koleksi ini tidak boleh dibawa pulang oleh
pengunjmg p€reus*akaan dan hanya untuk dibaca
ditsqd.

c. Layanannrangbaca
L^ayman nrang baca ad8lah layanan yang diberikan
oleh pcrprstakaan bcn4o tempct layanan untuk
melakuk n kegiatan memboca di perpustakaan

Layanan Sirkulesi
Layanan sir*ulasi alau layanan e€min

jaman dan pengembalian bahan pu$aka adalah
satu kegiatan di perpustakaan yang melayani
peminjaman dan pengembalian buku Kegiatan
sirkulasi dapat dilaksanakan sesdah hku -
buku selesai diproses dengan lengkap dengan
labellabelnya seperti kartu buku, kartu t nqgd
kembali, kantong buku, dan call number padia
punggungb.uku

Menurut Sulistyo-Basuki, bagtan layanan
sirkulasi mempunyai tugas melayani
pengunjung perpustakaan khususnya hal
berikut ini :

l. Mengawasi keluarnya setiap bahan pustaka dari
ruang perpustakaan.

Perancangan Dan Pembuatan Sistem Informasi

2. Pendaftaran anggotaperpustakaan
Salah satu tugas dari bagian sirkulasi adalah
menerima pendaftaran anggota perpustakaan

3. Peminjaman dan pengembalian bahan pustaka
4. Memberikan sanksi bagi anggota yang terlambc

mengembalikan pinjaman.
5. Memberikan peringtan bagi anggota yang belum

meirgembalikan pinjaman
6. Menentukan penggantian buku yang dihilangka

anggota.
7. Membuat statistik sirkulasi
8. Penataan koleksi di jajaran/rak

PERANCANGAI{ SISTEM
Metodologi yang dieunakan dalarn pc

rancangan sistem antara lain :

Metodologi Perancangan
Permodelan sistem pada tugas akhh id

menggrnrakan UML (Unified ModeAW Ia
nguage) dan dengan menggunakan rool Ratio
nal Rose 2002. Alasan dari penggunaan UML
dalam prcses modeling pada tugas akhir id
adalah karena LJML menjadi notasi standar tm
tuk anitektur perangkat lunak dan menpakaa
bahasa standar industri untuk memvisualise
sikaq membangrur, dan mendokumelrtasikan
sistem.

Analisa Kebutuhan
Dari hasil analisa kebutuhan dapat ditentukan
bahwa kebutuhan sistem adalah dapat
menangani pnos€s berikut:
l. Manajemen user.
2. Pemeliharaan d& anggota.
3. Pemeliharaan data koleksi.
4. Sirkulasi
5. Menampilkan b€rita.
6. I-ayanan burn koleksi CD.
7. L^ayanan foto copy koleksi.
t. Download koleksi digital.
9. Download paper tugas al&ir.
I 0. Rcsensi scbuah buku.
I l. Penehsurm koleksi.
12. Uslan p€rtambahan koleksi.
13- Pembuaran laporan.

Perencangen Sistem
Berdasarkan studi lapangan dan analisa

yang dilakukan, aktor yang rcrlibat pada
sistem ini adalatr sebagai berikut:

l. Aktor User Internal terdiri dari :
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L Aktor Pusakawan adalah s€orang yang diboi
tanggungiawab untuk mengelola perpustataan

b. Aktor Administator adalah seorang ymg
bertanggungiawab untuk memelihara sistem
informasi yang telah dibuat.

c. Aktor Kajur adalah seorang yang mempunyai
peran dalam penge6langan ruang baca junrsan

2. Aktor User Ekstemal adalah semua aktor
yang tidak termasuk dalam aktor intemal,
yaitu:
a Anggot4 yang termasuk dalam alfor ini adalah

aktor Dosen" aktor Mahasiswa, aflor Anggota
Lur.

b. Non anggota

Gambar 1 adalah zse case diagram yang
menggambarkan aktor-aktor yang terlibat di
dalam sistem. Gambaran umum dari sebuatr
sistem dapat digambarkan oleh sebuah ase
case diagram. Secara garis besar Sistem Infor
masi ruang baca FT memprmyai beberapa ase
case y?ng disediakan untuk aktor-aktor yang
berpartisipasi di dalam sistem. Use case
tersebut antara lain :

Co3rr grurr*r;^Xa(,-J''

Ganbar 1 Use esse Ahlor Slstem

- Sistem Manajemen Data Master
Use case ini menyediakan fssilitas untuk menambah,
m€nghapus, mengedit, dan mercview dah-de
mast€r. Yang termasuk data master adalah data
anggota dan data koleksi.

- Sistem Pengolahan
Use case ini menyediakan fasilitas untuk mencetak
bucode koleksi, bocode anggota dan juga mencetak
katalog koleksi.

- Sistem l^aporan

Perancangan Dan Pembuatan Sistem Informasi

Use case ini me,nyedikan fasilitas untuk membu*
laporan-laporan yang dibutuhkan bagi pihak
manager?ren.

- Sistem Usulan
Use case ini menyedialCIn fasilitas untuk memproses
usulan-usulan yang diajukan oleh pustakawan ke
pihak

- Sistem Pelayanan
Use case ini menyedialcan fasilitas untuk menambah,
m€ngbapus, mengedit dan mereview berbagai mapam
b€oalk pelayanan.

- Manajemen User
Use case ini menyediakm fasilitas untuk menamball
m€ngbatr$, mengedit dan melihat user-user yang
m€makai sistem.
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Gat]rhr 2 Use case Diagram lltotna Sistem

Uji Cobe llen Evaluasi
Linskungrr Uii Cobe

Linghmgan uji coba dilakukan paiLa
dua komprner. Komputer pertama berfirngsi
sehgai seryer web dan seryer database,
sedangkan komputer kedua berfrrngsi sebagai
clie,nt Server web yang digunakan adalah
Microsoft Intemet Information Service (IIS).
Sedangkan sewer database yang digunakan
addah SQLServer2O00.

Uji Cobe Proseg
Uji coba pada beberapa proses untu*

membuklikan keakuratan dari penuosesatl

Ir$rPrsrJm

74
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data. Sehingga skenario uji coba yang akan
dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Skenario pendaftaran Anggota

Syarat menjadi anggota ruang baca adalah
regisfrasi. Untuk melakukan regishasi se
o-tang yqng behrm menjadi qnggota dapat
mendaftarkan langsung ke Pustakawan a
kan tetapi dia harus mengisi formulir pen
daftaran secara online. Setelah user me;rgigi
formulir tersebut, maka data tenebut akan
dapat dilihat oleh Pustakawan. Setelah
calon anggota tersebut melahrkan pemba
yaran -aka Pustakawan dapat melalnrkan
registasi, deirgan menekan /infr regishasi.
Setelah me,nekan linfr tersebut maka akan
tempil halamarr FormRegistrasi.asp yang
diguakan untuk meregishasi anggota banr.

2. Skenario Pengusulan Pembelian Buku
Untuk membeli sebuah buku diawali oleh
Dosen yang mengusulkan sebuah buku. Se
telah itu data usulan dimasukkan, Dosen
akan dapat melihat batrwa data usulannya
masuk di dalam daftar usulan yaog belurr
dis€tujui. Setelah usulan-usulan Dosen di
simpan, tugas Pustakawan adalah menyelek
si apakah usulan tersebut dihapus (ditolak)
arau dibiutan sehingga usulan tersebut ma
suk dalam pengajrran usulan ke Kajpr. Se
lain inr juga dapat mengubah data usulan
jika dats tersebd salah sebelum disetujui
oleh k4iu. Proses ini disebut manajemen
Usulan. Selanjutnya lGjur akan menyetujui
usulan-usulan yang telah diaj"kan ke pada
nya Siste,m akan menyediakan Form Perse
tujuan Usulan rmtuk menyetujui usulan ter
sebut. Pada Form ini akrn ditrmpilkan data
usulaq yqog belun disetujui. Data tersebut
diunrtkan berdasa*an jumlah pe,ngusul.

3. Skenario Pengolahan
Setelah melakukan pembelian bukq Pusts
kawan harus memasukkan data koleksi ter
sebut ke dalam sistem- Kemudian pros€s pe
ngelolan akan dimulai, Dengan sistem ini
Pustakawan dapat mencetak barcode kolek
si rmtuk masing-masing koleksi pustaka Se
lain itu sistem juga dapat membantu Pusta
kawan untuk mencetak barcde Anggota"

4. Skenario Peminjaman

Perancangm Dm Pembum sbb

Setelah sebuah koleksi mdlhd td
ngolahan, meka koleksi tssch d
Pat diPinjamkan k€pada mg*m.
anggota meminjam buku perpstaLr,
takawan memasukkm no mggota da
kan tombol Ok Setelah itu siscem r&r
nyimpan data peminjamen dnn
kan form untuk menamhbkan ,latr dclrl
peminjanao dat hutakawan mengisftr
Kode Barcode dari koleksi yang akm diF
jam, tanggal keurbali dan merekan tomhd
Ok. Bila pengisian tmsebut salah, F$rLr
wan dapat menekan tombol delete qd
menghapus data tersebut

5. Skenario Pengembalian
Pada saat anggota mengembalikan hku fr
jamannya" Pustakawan harus 6sncatd drtr
pengembalian. Unhrk mencatat datap€ng€'
balian Pustakawan mengisikan bar code ko
leksi yang dikembalikan pada form Pengem
balian dan menekan tombol Find- Padr
form ini informasi peminjan" informasi h
ku - buku yang telah dipinjam namun bc
lum dikembalikan, tanggal terakhir harus di
kembalikaq dan denda yang harus di bayar,
jrrmlah pqpaqiangan yang pernah di laku
l€n akan ditampilkan. Untuk mencatat data
pengembalian Pustawakan harus me nandai
buku yang dikembalikan pada forrr pengeNn
balian, mengisi denda untuk masing-masing
bukn, dan menekan tombol pengembalian

6. Skenario Perpanjangan
Setelah Pustakawan menandai buku yang
akan diperpanjang, mengisi tanggal perpdo
jangan dan menekan tombol perpanjmgarl
maka tanggal kembali akan berubab dan
judan perpanjaogqo berubah darr angka 0
(nol) menjadi angka I (satu). Angka I paila
jumlah perpanjangan menunjukkan buku ter
sebrr sudah diperpanjang sebanyalc I kali.

7. Skenario Booking Buku.
Seorang anggota dapat melihat stah$ dari
buku-buku yang ada pada perpustakaa.n
secara online. Setelah mengetahui bahwa
buku yang mau dipinjam sudah dipiqiarrt
oleh orang lairl maka buku ini dapat di-
booking sehingga orang yang meminjarrr
buku tersebut tidak diperbolehkan untu*
memperpanjang pemirfamannya Setelah
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ditambahkan anggota dapat melihat semua
buku-buku yang dibooking pada keranjang
booking. Setelah melakukan booking
anggota menmggu sampai status buku
tersebut sudah dikembalikan. Jika sudah
dikembalikan, maka anggola tersebut
langsung menuju ke perpustakaan untuk
melakukan pemiqiaman buku yang telatt
dipesan. Dq1a boqking sudah dapat dilihet
oleh Pustakawan pada form peminjaman,
sehingga Pustakawan dapat langsung
menambahkan ke data peminjaman, ketika
anggota tersebut meminjam.

Simpulan
Adapun kesimpulan yang dapat

diambil adalah sebagai berikut:
Berdasarkan hasil uji coba proses dapat
disimpulkan bahwa Sistem Informasi yang
telah dibuat dapat menangani proses bisnis
yang diperlukan oleh Ruang Baca FT. Selain
dapat menangani pros€s bisnis Sistern
Informasi ini juga dapat mengefisienkan
proses bisnis yang hanrs dijalankan.

Saran
Pengembangan lebih lanjut yang dapat

dilaln*an antara lain:
l. Mengintegrasikan sistem katalog online de

ngan perpustakaan lain sehingga memudah
kan proses pencarian bahan pustaka yang

Perancmgm Dan Pembuatan Sistem Infmd

masih belum dimiliki oleh sebd
peryustakaan.

2. Mengembangkan sistem digital libry
yang dapat menampilkan berbagai mm
tipe file ke dalam halaman web.
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