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ABSTRAK

Buku merupakan jendela dunia, bagi seorang yang suka membaca buku merupakan hal yang wajib di
baca setiap ada kesempatan, di era digital sekarang ini buku beralih media yang awalnya hanya
berupa lembaran kertas dan sekarang ini berupa gambar atau tulisan digital. Begitupun dalam
manajemen sistem informasi perpustakaan yang biasanya dalam pencatanan menggunakan lembaran
kertas berbentuk pembukuan, misalnya data buku, data peminjam dan lain-lain, sekarang data tersebut
bisa di simpan dalam sebuah database, penyimpanan database ini sangat memungkinkan data apapun
yang disimpan akan tetap aman, tidak seperti menggunakan lembaran kertas pembukuan yang
mungkin saja akan rusak ataupun hilang, dalam pelayanan perpustakaan juga sangat memudahkan
bagi pengelola perpustakaan karena dalam pembuatan laporan dan juga pencarian akan menjadi
sangat mudah. Studi kasus dari perancangan sistem informasi perpustakaan ini dilakukan pada SMP
N 1 Kertak Hanyar, karena menurut peneliti sistem informasi perpustakaan disana masih dalam
bentuk laporan pembukuan manual, maka dari itu perlunya sebuah sistem informasi perpustakaan
yang terkomputerisasi agar data – data yang diperlukan dapat tersimpan dengan aman dalam database,
karena dalam pencatatan secara manual selama ini banyak terjadi masalah dalam pencarian data.
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PENDAHULUAN
SMP N 1 Kertak Hanyar merupakan sekolah yang mempunyai perpustakaan yang memiliki koleksi
buku yang sangat banyak, dalam menejemen pengelolaan data buku, data peminjam, dan laporan
masih manual atau masih menggunakan pencatatan daalam buku besar laporan, banyak permasalahan
yang terjadi ketika pengelola perpustakaan ingin mencari data peminjam buku yang belum
mengembalikan buku pengelola perpustakaan kesulitan dalam pencarian datanya, begitu pula dalam
penempatan buku, selama ini sulitnya bagi para siswa atau anggota perpustakaan yang ingin mencari
buku yang mereka cari karena penempatan buku yang tidak tersusun secara rapi atau panduan
peletakan buku yang benar tidak ada, dalam hal ini maka agar permasalahan tersebut dapat teratasi
peneliti membuat sebuah perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web agar siswa atau
anggota perpustakaan dapat dengan mudah menemukan buku yang di cari dan bagi pengelola
perpustakaan agar memudahkan dalam pembuatan laporan dan monitoring peminjaman buku.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Perpustakaan SMPN 1 Kertak Hanyar,

1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak
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Systems Development Life Cycle atau SDLC adalah sebuah metode pengambangan perangkat
lunak adalah sebuah proses yang biasanya dipergunakan oleh analis sistem dalam mengembagkan
sistem informasi, baik dalam menentukan kebutuhan perancangan, validasi sampai dengan pelatihan.

SDLC merupakan alur kerja baku yang biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan vendor software
dalam mengembangkan software aplikasi produksinya. SDLC ini tidak hanya penting untuk proses
produksi software saja, namun terlebih juga sangat penting untuk proses maintenance software itu
sendiri, Tanpa pengarsipan data-data development suatu software, maka akan sangat menyulitkan
perusahaan dalam maintenance software tersebut dikemudian hari.

Gambar Bagan Systems Development Life Cycle (SDLC)

2. Metode Waterfall

Metode waterfall adalah metode yang biasanya digunakan dalam pengembangan perangkat lunak
software. Perkembangan model ini berkembang secara sistematis dari satu tahap ke tahap lain dalam
mode seperti air terjun. Model mengusulkan sebuah pendekatan kepada pengembangan software
yang sistematik dan sekuensial yang mulai dari tingkat kemajuan sistem pada seluruh analisis,
desain, kode, pengujian dan pemeliharaan. Model ini melingkupi aktivitas-aktivitas sebagai
berikut : rekayasa dan pemodelan sistem, analisis kebutuhan, desain, koding, pengujian dan
pemeliharaan. Model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem
yaitu tahap perencanaan sampai tahap akhir pengembangan sistem yaitu tahap pemeliharaan.
Tahapan selanjutnya tidak akan dilakukan apabila tahapan sebelumnya tidak selesai dilakukan
dan tidak bisa untuk kembali atau mengulangi ke tahap sebelumnya.
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Gambar. Tahapan Metode Waterfall

Rancangan Penelitian

Proses perancangan yang baik diperlukan untuk pembuatan program tak terkecuali dalam pembuatan
aplikasi yang baik. Perancangan sistem secara terperinci, dilakukan dengan cara:

Use Case Diagram
Berikut adalah rancangan skema alur urutan proses sistem secara logika sistem aplikasi :

Gambar Use Case Diagram Rancangan Sistem Informasi Perpustakaan SMP N 1 Kertak Hanyar

Rancangan Tampilan
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Rancangan interface tampilan awal sistem informasi perpustakaan berbasis web SMPN 1 Kertak
Hanyar adalah tampilan Login.

Gambar Rancangan interface login pada Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Website pada
SMPN 1 Kertak Hanyar

Rancangan Output dan Laporan

Rancangan interface tampilan sistem informasi perpustakaan berbasis web pada SMPN 1 Kertak
Hanyar.

Gambar Rancangan Tampilan Menu Data Buku pada Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis
Website pada SMPN 1 Kertak Hanyar
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Gambar Rancangan Tampilan Laporan Data Buku pada Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis
Website pada SMPN 1 Kertak Hanyar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi
Dalam tahap perancangan sistem dilakukan pengumpulan kebutuhan pembangunan sistem informasi
berbasis web Perpustakaan SMPN 1 Kertak Hanyar kedalam sebuah perangkat lunak sesuai dengan
analisis yang telah dilaksanakan. Setelah perancangan maka dilakukan prototype sistem yang baru
dimana akan dilihat kekurangan – kekurangan pada aplikasi yang baru untuk selanjutnya diadakan
pengembangan sistem.

Spesifikasi Sistem Aplikasi
Spesifikasi perancangan sistem Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web di SMPN 1 Kertak
Hanyar menggunakan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut ;
1. Perangkat keras pendukung

 Processor Amd Dual-Core
 RAM 4 GB DDR3
 LCD 14 Inch
 Hardisk 500 GB

2. Perangkat lunak pendukung
 Sistem Operasi Windows 7
 Pemprograman PHP
 Notepad++
 Data Base Xampp My SQL
 Web Browser
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KESIMPULAN

Dari hasil perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis website pada SMPN 1 Kertak Hanyar
yang telah dibuat maka dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem ini dapat sangat membantu bagi
pengelola perpustakaan baik dalam membuat laporan maupun dalam menejemen penempatan buku,
dan bagi anggota perpustakaan pemanfaatan sistem ini dapat memudahkan dalam pencarian buku
yang selama ini sulit. Walaupun dalam prototype perancangan sistem informasi sudah memberikan
hasil yang testruktur, namun masih ada yang dapat dikembangkan perancangan sistem informasi
perpustakaan berbasis website ini, yaitu detail rancangan yang masih kurang terperinci, dan juga
belum ada perancangan data base untuk Barcode ISBN yang kedepannya bisa dikembangkan lagi.
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