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ABSTRAK 

Perpustakaan merupakan bagian dari fasilitas pendidikan untuk menunjang kemajuan 

pendidikan yang memberikan sebuah informasi dan ilmu pengetahuan kepada peserta didik 
sehingga para peserta didik memiliki wawasan yang luas. Sistem perpustakaan di SMA 2 

Banjarbaru ini masih menggunakan cara yang manual dalam setiap kegiatannya sehingga dalam 
kegiatan pengarsipan sering terjadi kesalahan dan sering terjadi kehilangan data karena 
penyimpanan data yang tidak teratur dan tidak adanya backup data. Dengan berdasarkan 

permasalahan yang ada di SMA 2 Banjarbaru maka dibuatlah suatu perangkat sistem aplikasi 
berbasis WEB yang bisa memberikan solusi untuk petugas perpustakaan dalam mengelola data-

data perpustakaan yang berupa data transaksi peminjaman dan pengembalian buku, data anggota, 
data buku dan sistem cetak laporan dalam bentuk format PDF untuk melakukan backup data. 
 

Kata Kunci: Sistem Informasi Website dan Perpustakaan 

ABSTRACT  

Libraries are part and educationalacilities to support the progress o education that provides 

information and knowledge to students so that student have broad insight. The library system at 
SMAN 2 Banjarbaru still uses a manual method in every activity so that in archiving activities errors 
often occur and data loss often occurs due to irreguler data storage and the absence of data backups. 

Based on the problem that exist in SMA 2 Banjarbaru, a WEB-based application system in made that 
can provide solutions for librarian in managing library data in the form of transaction data on 

borrowing and returning books, member data, book data and a report printing system in the form of 
PDF format to backup data.  
 

Keywords : Website and Library Information System  

 

PENDAHULUAN 

Teknologi saat ini berkembang sangat pesat dan mempengaruhi berbagai aspek dalam 

kehidupan manusia. Teknologi Informasi (TI) memberikan dampak dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan manusia akibat perkembangan 

teknologi adalah akses informasi yang sangat mudah dan cepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi 

menuntut kita dapat membuka diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi Dalam rangka 

kemajuan organisasi di masa depan, organisasi harus mengadopsi pemanfaatan teknologi, yang 
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merupakan syarat wajib supaya mendapatkan keunggulan dalam kinerja. Salah satu contoh penerapan 

teknologi di dalam sebuah organisasi adalah dalam bidang pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Teknologi dibidang pendidikan bisa membantu menjadi sarana belajar maupun menjadi 

sarana penjunjang kegiatan administrasi di dalam sebuah sekolah. 

Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 Banjarbaru adalah salah satu yang menerapkan teknologi 

informasi untuk menunjang kegiatan administrasi bagi siswa siswinya. Salah satu kegiatan yang 

menerapkan teknologi informasi adalah perpuskataan sekolah. Perpustakaan adalah salah satu 

penunjang kegiatan belajar mengajar yang ada di SMAN 2 Banjarbaru. Peroustakaan ini masih 

menggunakan cara konvensional dalam kegiatan pengadministrasinya, administrasi secara 

konvensional ini menimbulkan beberapa kesulitan salah satunya adalah waktu pendataan dibutuhkan 

lebih lama, pencatatan secara manual juga sering banyak kesalahan data yang membuat susah untuk di 

susun menjadi laporan. dengan berubahnya data siswa tiap tahunnya karena proses akademik cara 

konvensional kurang baik dan efisien untuk dizaman sekarang mulai dari proses pendataan buku, 

pencatatan peminjaman serta penyusunan laporan harus dengan baik dan efisien. 

Oleh karena itu diperlukan suatu sistem informasi yang mampu mendukung pengelolahan data 

buku, data anggota, data peminjaman dan pengembalian buku serta pencarian buku yakni dengan 

menerapkan sebuah sistem informasi manajemen perpustakaan berbasis web untuk mempermudah 

proses penginputan data dan mengurangi tingkat kesalahan pada proses pendataan buku. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Mubarak, 2017) dengan judul “Sistem Informasi 

Manajemen Perpustakaan Berbasis Local Area Network pada SMK Negeri 4 Palopo” penelitian 

sistem informasi ini dilakukan untuk mendukung dalam mencatat data perpustakaan untuk 

memudahkan proses penginputan data dan mengurangi tingkat kesesalahan pada proses pendataan 

buku. Pada sistem ini berbasis dekstop menggunakan visual basic net dengan menggunakan kabel 

LAN, perancangan sistem menggunakan UML terdiri dari diagram use case, activity diagram, class 

diagram, dan sequence diagram. Maka hasil penelitian ini yaitu dibuat guna dapat mempermudah 

pihak sekolah terutama staf perpustakaan dalam memanajemen data perpustakaan. Menurut 

(Priyatmoko & Burhandenny, 2019) dengan judul “Perancangan sistem informasi manajemen 

perpustakaan fakultas teknik Universitas Mulawarman berbasis web menggunakan framework 

codeigniter” penelitian sistem informasi ini dilakukan karena pelaksanaan kegiatan pengelolaan masih 

menggunakan secara manual tanpa perangkat lunak atau teknologi khusus. Pada sistem ini 

menggunakan sistem website dengan menggunakan framework codeigniter dan metode 

pengembangannya menggunakan metode waterfall dan bentuk pengujian sistem menggunakan black-

box testing. maka hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menunjang dan meningkatkan 

produktivitas petugas perpustakaan agar lebih cepat dan efisien. 
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Berdasarkan hal ini pada kesempatan ini penulis membuat sebuah sistem informasi yang 

nantinya akan membantu proses pengolahan data perpustakaan pada SMAN 2 Banjarbaru dengan 

melakukan penelitian yang berjudul “ SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERPUSTAKAAN 

DAN E-BOOK BERBASIS WEB PADA SMAN 2 BANJARBARU” 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan pada “Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan dan E-Book 

Berbasis Web Pada SMAN 2 Banjarbaru” ini yaitu sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukukan untuk mendapatkan data penunjang dalam penelitian, adapun 

data yang didapatkan berupa jurnal, skripsi dan baca- bacaan yang terkait dengan judul 

penelitian. 

b. Observasi 

Observasi yang langsung dilakukan di lapangan guna mendapatkan rancangan aplikasi 

yang sesuai dengan kebutuhan kinerja pada bidang Perpustakaan. Dengan melakukan observasi 

di SMAN 2 pada bulan Mei sampai dengan Juni 2021. Dari observasi selama dua bulan tersebut 

didapatkan hasil kurangnya efisiensi ketika akan memasukkan data apa saja yang diperlukan 

untuk membuat data perpusatakaan pada SMAN 2 Banjarbaru 

c. Wawancara 

Wawancara dilakukan pada karyawan bagian perpustakaan guna mendapatkan data yang 

diperlukan dan membuat rancangan aplikasi demi tercapainya target aplikasi yang mampu 

membantu kebutuhan dan kinerja pegawai tersebut. Dan juga dilakukan wawancara di instansi 

tersebut ketika sedang melaksanakan observasi pada bulan Mei sampai dengan Juni 2021. Dari 

wawancara yang telah dilakukan bahwa para pegawai masih kesukaran dalam mendata 

perpustakaan dan ebook karna masih dilakukan secara manual. 

2. Metode Perancangan Sistem 

Desain sistem adalah suatu fase dimana diperlukan suatu keahlian perancangan untuk 

tampilan-tampilan komputer yang akan menggunakan sistem baru. Pada proses desain sistem ini, 

terdapat proses pemindahan dari apa yang harus dilakukan sistem dan bagaimana sistem nanti akan 

melakukannya. Selama tahapan desain, isi dari tampilan sistem harus terperinci dan format input 

output sistem ditetapkan. 

3. Pengkodean (Coding) 

Merupakan tahapan penerjemah data atau pemecahan masalah yang telah dirancang kedalam 

suatu bahasa pemrograman komputer tententu. Suatu kode harus didesain sedemikian rupa 



4 

 

sehingga proses indentifikasi dan pengambilan data dapat berjalan secara efisien. 

4. Testing 

Testing adalah proses pengeksekusi program secara intensif untuk menemukan kesalahan – 

kesalahan. Bagian ini sangat penting sebab akan mempengaruhi pada tata cara pengujian. Pengujian 

tidak hanya mendapatkan program yang benar, namun juga memastikan bahwa program tersebut 

bebas dari kesalahan – kesalahan untuk segala kondisi yang mungkin akan terjadi. 

5. Implementasi 

Bila program dari sistem sesuai dengan spesifikasi, kemudian dapat dilaksakan uji 

persetujuan pemakai untuk melihat apakah desain yang dinyatakan dengan spesifikasi sistem 

tersebut dengan kebutuhan yang diperlukan. 

6. Dokumentasi 

Dokumentasi ini sangat penting guna penelusuran jika terjadi kesalahan maupun dalam 

pengembangannya, dengan dilakukannya dokumentasi tersebut supaya mendapatkan informasi 

yang cukup memadai, agar orang lain dapat mengerti maksud dari program tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sistem yang sedang berjalan pada sistem informasi manajemen perpustakaan dan e-book 

berbasis web pada SMAN 2 Banjarbaru. Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat sistem yang 

baru agar dapat lebih cepat, terarah dan terurut, sehingga mempermudah dan mempercepat proses 

peminjaman dan pengembalian buku. 

1. Use Case Diagram untuk Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan dan E-Book Berbasis Web 

Pada SMAN 2 Banjarbaru 

 

 

Gambar 1. Use Case Diagram 
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2. Class Diagram Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan dan E-Book Berbasis Web Pada 

SMAN 2 Banjarbaru 

 

Gambar 2. Class Diagram 

3. Tampilan  Login  

 

Gambar 3. Form Login 

4. Tampilan Menu Buku 

Pada halaman buku tampilan admin. Tampilan menu buku memiliki akses menambah, 

menghapus, mengubah data buku. 
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.  

Gambar 4. Tampilan Menu Buku 

5. Tampilan Menu E-Book 

Pada halaman E-Book tampilan admin. Tampilan menu E-Book memiliki akses menambah, 

menghapus, mengubah data E-Book. 

 

Gambar 5. Tampilan Menu E-Book 

6. Tampilan Laporan E-Book 

 

Gambar 6. Tampilan Laporan E-Book 
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7. Pengujian Form Login  

Tabel 1. Pengujian Form Login 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Username : petugas 

Password : petugas 

Kursor mengarah 

pada input text 

username dan 

Password 

Dapat Mengisi 

data login sesuai 

yang diharapkan 

Diterima 

Klik Login 

(Sebagai 

petugas/admin) 

Username      dan 

password akan 

dicari jika data 

ditemukan maka 

akan        menuju 

kehalaman admin 

Tombol login 

dapat berfungsi 

dengan yang 

diharapkan untuk 

menuju halaman 

admin 

Diterima 

Username : 

adi@admin.com 

Password : 123 

Kursor mengarah 

pada input text 

username dan 

Password 

Dapat Mengisi 

data login sesuai 

yang diharapkan 

Diterima 

Klik Login 

(Sebagai Anggota) 

Username      dan 

password akan 

dicari jika data 

ditemukan maka 

akan        menuju 

kehalaman admin 

Tombol login 

dapat berfungsi 

dengan yang 

diharapkan untuk 

menuju halaman 

admin 

Diterima 

 

8. Pengujian E-Book  

Tabel 2. Pengujian E-Book 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Klik 

Tambah 

Tombol Masuk kehalaman 

E-Book 

Data yang 

tersimpan 

database 

diisi 

ke 

Diterima 

Klik 

Ubah 

Tombol Masuk ke edit E- 

Book 

Data yang 

berubah 

didatabase 

terisi 

juga 

Diterima 

Klik 

Hapus 

Tombol Muncul 

peringatan 

Pesan Data yang dipilih 

terhapus di 

Database 

Diterima 
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Klik 

Cetak 

Tombol Masuk kehalaman 

cetak 

Data yang tampil 

bisa dicetak 

berbentuk surat 

Diterima 

Kasus dan Hasil Uji (Data salah) 

Klik tombol 

simpan tanpa 

mengisi data 

Muncul 

peringatan bahwa 

silahkan isi data 

Muncul 

pemberitahuan 

data harus diisi 

Diterima 

 

PENUTUP  

Setelah melalui semua tahapan penelitian untuk merancang sebuah sistem informasi 

perpustakaan pada SMA 2 Banjarbaru yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, terdapat 

beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Dalam penginputan data, pencarian dan pembuatan laporan serta pencatatan peminjaman dan 

pengembalian masih menggunakan manual pada buku laporan, dengan adanya aplikasi ini 

mempermudah dalam penginputan data, pencarian data, serta pembuatan  laporan agar lebih 

mudah, efisien, menghemat waktu dan data peminjaman dan pengembalian akan terorganisir 

dengan baik, serta tersimpan dengan aman didatabase. 

2. Proses pengembangan sistem informasi perpustakaan dibuat berdasarkan metode waterfall yaitu 

dengan cara perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian dan pengelolaan sistem. 

Sistem yang dibuat mampu mengolah data buku, anggota, e-book, peminjaman, pengembalian, 

pencarian buku dan denda dengan lebih baik sehingga mempermudah dan meminimalkan waktu 

pekerjaan dalam pengelolaan data. 

3. Sistem informasi perpustakaan ini telah diuji menggunakan pengujian black-box dengan menguji 

beberapa tombol dan fungsi yang menghasilkan kategori layak dan pengujian oleh penggunanya 
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