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Abstrak 

 
Perpustakaan yang dikenal selama ini oleh institusi Balai Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Pendidikan adalah perpustakaan biasa, dalam arti perpustakaan yang hanya 

menyediakan jasa peminjaman buku yang masih belum terorganisir dengan baik dan belum 

terkoneksi melalui internet. 

Permasalahan yang akan dibahas adalah Dengan melihat dan menemukan berbagai 

kekurangan dalam sistem yang ada banyak ditemukan kendala diantaranya karena mengelola 
banyak data buku jika mengecek satu persatu akan membutuhkan banyak waktu di karenakan data 

yang ada di Microsoft Excel tidak tersusun secara otomatis. 

Perancangan sistem yang dibahas adalah tentang aplikasi perpustakaan dalam hal 

peminjaman dan pengembalian yang akan menampilkan informasi data buku yang berhubungan 

dengan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan bahasa pemrograman yang akan 

digunakan PHP. 

Sistem usulan yang telah dirancang untuk data buku adalah aplikasi perpustakaan pada 

balai teknologi informasi dan komunikasi pendidikan provinsi kalimantan selatan berbasis web dan 

sms gateway yang berguna untuk mempermudah proses pemberitahuan notifikasi data buku yang 

sedang dipinjam orang lain dan merupakan perkembangan sistem dari sistem yang sedang berjalan. 

 

Kata Kunci : Aplikasi, Perpustakaan, PHP, MySQL. 

 

Abstract 

 
The library known so far by the Institute for Information Technology and Education 

Communication is an ordinary library, in the sense that a library only provides book loan services 

that are still not well organized and are not connected via the internet.  
The problem that will be discussed is by looking at and finding various deficiencies in the 

existing system, there are many obstacles, including managing a lot of book data, if you check one 

by one, it will take a lot of time because the data in Microsoft Excel is not automatically arranged. 

The system design discussed is about library applications in terms of borrowing and 

returning which will display information on book data related to the Center for Information and 

Communication Technology Education programming language that will be used PHP. 

The proposed system that has been designed for book data is a library application at the 

web-based information and communication technology center for the province of South Kalimantan 

and an sms gateway which is useful for simplifying the notification process for notification of book 

data that is being borrowed by others and is a system development of the ongoing system. 

 

Keywords: Applications, Libraries, PHP, MySQL. 
 

 



 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) merupakan salah satu 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. BTIKP mempunyai peran 

dan fungsi sebagai pusat pengembangan dan layanan TIK untuk pendidikan di kalimantan 

Kalimantan Selatan  ini memiliki jumlah karyawan kurang lebih 40 orang, dan sudah memulai 

beroperasi sejak 2009. Kantor BTIKP Provinsi Kalimantan Selatan terletak di Jl. Perdagangan, 

Komplek Bumi Indah Lestari 2 No. 100C Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin – Kalimantan 

Selatan. Perpustakaan yang dikenal selama ini oleh institusi Balai Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Pendidikan adalah perpustakaan biasa, dalam arti perpustakaan yang hanya 

menyediakan jasa peminjaman buku yang masih belum terorganisir dengan baik dan belum 

terkoneksi melalui internet. Selain itu belum tersedianya informasi mengenai stok buku yang akan 

dipinjam, apakah buku yang dimaksud masih ada atau tidak, sehingga mempersulit dan 
memperlambat kerja pustakawan karena harus mengecek kembali. 

 

METODE 

Guna mendapatkan data atau informasi terkait sistem yang akan dibuat, maka penulis 

melakukan beberapa metode-metode penelitian yang dapat membantu didalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Observasi 

Yaitu mengamati secara langsung cara penyimpanan data-data yang sudah ada, 

sehingga mampu mengetahui secara jelas kondisi proses penyimpanan di perpustakaan dan 

mengamati data-data dan laporan-laporan yang diperlukan untuk perpustakaan Balai 

Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. 
2. Wawancara 

Yaitu metode pengumpulan data yang diakukan secara bertatap muka, berdialog 

secara langsung dan bertanya dengan pihak yang terkait dengan penelitian buat 

mendapatkan informasi tentang peminjaman dan pengembalian buku yang ada di 

perpustakaan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi dari penelitian terdahulu 

yang harus dikerjakan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang 

diteliti. Adapun data yang diperoleh antara lain data dari pustaka, buku, jurnal, penelitian 

orang lain dan website. 

 

HASIL PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian pada Aplikasi Perpustakaan Pada Balai Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Web dapat agar 

mempermudah dan mempercepat pekerjaan petugas perpustakaan untuk pembuatan data anggota 

yang meminjam dan mengembalikan buku dan meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung yang 

ingin reservasi buku. 

 

Analisis Sistem Yang Berjalan 

Saat ini proses sistem yang sedang berjalan di Perpustakaan Balai Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan digunakan untuk pengolahan data 

peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan ini dibuat manual pada Microsoft Word dan 
Microsoft Excel disimpan pada sebuah folder, sehingga penginputan data kurang efektif dan efisien. 

dan kesulitan dalam pembuatan laporan harian ataupun bulanan. 

 

Flowmap Sistem Yang Berjalan 

Berikut gambaran umum flowmap sistem yang berjalan : 

 



 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Flowmap Sistem Yang Berjalan 

 
Use Case Diagram 

Rancangan Use Case Diagram pada suatu aplikasi perpustakaan pada Balai Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai 

berikut: 



 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Use Case Diagram 

 

Class Diagram 

Rancangan Class Diagram pada suatu aplikasi perpustakaan pada kantor Balai Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : 



 

 

 

 

 
Gambar 3. Class Diagram 

 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Form Login 

Pada tampilan form login untuk menampilkan proses login ke sistem yang ada. 

 

 
 

Gambar 4. Tampilan Form Login 

 
2. Tampilan Form Registrasi 

Pada tampilan form registrasi untuk menampilkan ketika selesai membuat kartu anggota 

akan muncul form ini. 

 



 

 

 

 

 
 

Gambar 5. Tampilan Form Registrasi 

 
3. Tampilan Form Menu Utama Admin 

Pada tampilan form menu utama admin untuk menampilkan ketika selesai melakukan 

login akan muncul form ini. 

 

 
 

Gambar 6. Tampilan Form Menu Utama Admin 

 

4. Tampilan Form Menu Utama User 

Pada tampilan form menu utama user untuk menampilkan ketika selesai melakukan login 

akan muncul form ini. 
 



 

 

 

 

 
 

Gambar 7. Tampilan Form Menu Utama User 

 
5. Tampilan Form Anggota 

Pada tampilan form anggota untuk menampilkan data anggota. 

 

 
 

Gambar 8. Tampilan Form Anggota 

 

6. Tampilan Form Buku 

Pada tampilan form buku untuk menampilkan data buku. 

 



 

 

 

 

 
 

Gambar 9. Tampilan Form Buku 

 
7. Tampilan Form Petugas 

Pada tampilan form petugas untuk menampilkan data petugas. 

 

 
 

Gambar 10. Tampilan Form Petugas 

 

8. Tampilan Form Peminjaman Buku 

Pada tampilan form peminjaman buku untuk menampilkan data peminjaman buku. 
 



 

 

 

 

 
 

Gambar 11. Tampilan Form Peminjaman Buku 

 

9. Tampilan Form Pengembalian Buku 

Pada tampilan form pengembalian buku untuk menampilkan data pengembalian buku. 

 

 
 

Gambar 12. Tampilan Form Pengembalian Buku 

 
10. Tampilan Form Pengunjung 

Pada tampilan form pengunjung untuk menampilkan data pengunjung. 

 



 

 

 

 

 
 

Gambar 13. Tampilan Form Pengunjung 

 

11. Tampilan Form Reservasi 

Pada tampilan form reservasi untuk menampilkan data reservasi. 

 

 
 

Gambar 14. Tampilan Form Reservasi 

 

12. Tampilan Form Kehilangan Buku 

Pada tampilan form kehilangan buku untuk menampilkan data kehilangan buku. 

 



 

 

 

 

 
 

Gambar 15. Tampilan Form Kehilangan Buku 

 
13. Tampilan Form Kerusakan Buku 

Pada tampilan form kerusakan buku untuk menampilkan data kerusakan buku. 

 

 
 

Gambar 16. Tampilan Form Kerusakan Buku 

 
14. Tampilan Form Riwayat Peminjaman 

Pada tampilan form riwayat peminjaman untuk menampilkan data riwayat peminjaman. 

 



 

 

 

 

 
 

Gambar 17. Tampilan Form Riwayat Peminjaman 

 

15. Tampilan Form Riwayat Reservasi 

Pada tampilan form riwayat reservasi untuk menampilkan data riwayat reservasi. 

 

 
 

Gambar 18. Tampilan Form Riwayat Reservasi 

 
16. Tampilan Input Buku 

Pada tampilan input buku untuk memasukkan data ke dalam data buku. 

 



 

 

 

 

 
 

Gambar 19. Tampilan Input Buku 

 

17. Tampilan Input Petugas 

Pada tampilan input petugas untuk memasukkan data ke dalam data petugas. 

 

 
 

Gambar 20. Tampilan Input Petugas 

 
18. Tampilan Input Pengunjung 

Pada tampilan input pengunjung untuk memasukkan data ke dalam data pengunjung. 

 



 

 

 

 

 
 

Gambar 21. Tampilan Input Pengunjung 

 

19. Tampilan Input Kehilangan Buku 

Pada tampilan input kehilangan buku untuk memasukkan data ke dalam data kehilangan 

buku. 
 

 
 

Gambar 22. Tampilan Input Kehilangan Buku 

 

20. Tampilan Input Kerusakan Buku 

Pada tampilan input kerusakan buku untuk memasukkan data ke dalam data kerusakan 

buku. 

 



 

 

 

 

 
 

Gambar 23. Tampilan Input Kerusakan Buku 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab–bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a) Dengan adanya Aplikasi Perpustakaan Pada Balai Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Web diharapkan 

segala permasalahan dalam pelayanan peminjaman dan pengembalian buku akan 

teratasi, karena proses pelayanan telah terkomputerisasi. 

b) Dengan diterapkannya sisitem ini dapat mempermudah dalam proses pencarian, 

dan penyimpanan data atau informasi yang dicari. 

c) Dengan adanya aplikasi ini proses pendataan dan penyajian laporan akan lebih 

cepat, karena data sesuai dengan apa yang diinput. 
d) Data yang disimpan dalam satu database dapat memberikan keamanan dalam 

penyimpanan data sehingga tidak perlu khawatir data menjadi rusak atau hilang.  

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran dari penulis yang 

dapat diberikan sebagai berikut : 

a) Diharapkan kedepannya sistem informasi yang ada dapat dikembangkan lagi 

dalam versi mobile, sehingga dapat lebih mudah diakses oleh admin dan pimpinan 

dimana saja tanpa perlu menggunakan pc.  

b) Dapat dilakukan pengembangan dari segi fitur dan tampilan desain yang lebih 

menarik terhadap aplikasi ini yang sudah dibangun agar menjadi lebih baik lagi 

dan optimal. 
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