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ABSTRAK 

 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Kabupaten Tapin merupakan pusat informasi daerah untuk 

membantu merumuskan kebijakan teknis dibidang perpustakaan, kearsipan dan data yang meliputi manajemen 

perpustakaan, manajemen kearsipan, dan manajemen sistem informasi serta melaksanakan ketatausahaan kantor dan 

pelayanan kepada pengunjung. Dapat dirumuskan bahwa belum adanya sistem terkomputerisasi yang menggunakan 

secara aplikasi untuk mengelola dalam melayani para pengunjung dalam melakukan peminjaman dan pengembalian 

buku serta dalam pengarsipan berkas-berkas penting yang sering terjadi akan penyimpangan data serta kesalahan - 

kesalahan lain akibat secara manual ini.  

Dalam pembuatan Aplikasi Kearsipan dan Perpustakaan Digital ( E-Book ) Pada Dinas Perpustakaan 

Kabupaten Tapin sistem ini menggunakan penelitian secara observasi, interview/wawancara, studi dokumentasi, 

Triangulasi/Gabungan dan analisis dan perancangan sistem, Sumber data yang digunakan adalah informasi dari hasil 

peninjauan langsung ditempat penelitian, data yang bersumber dari buku serta hasil dari pertanyaan yang diajukan 

pada responden saat wawancara. Aplikasi lalu berbasis situs web yang menerapkan PHP dan MySQL merupakan 

landasan teori dalam penelitian ini. Dan menggunakan media text editor pemrogramannya (coding) adalah Adobe 

Dreamweaver CS5 yang dimulai dari pembuatan form login, halaman admin(home), form menu data master pada 

admin, form menu pengolah data anggota, peminjam maupun pengambilan buku  hingga laporan – laporan, serta fitur 

lainnya. 

 Maka dengan adanya aplikasi ini Aplikasi Kearsipan dan Perpusatakaan Digital ( E-BOOK ) Pada Dinas 

Perpustakan Kabupaten Tapin akhirnya dapat mempermudah staf-staf dan kepegawaian untuk mencari informasi dan 

pembuatan laporan-laporan yang sebelumnya masih bersifat arsip serta dalam membuat pengolahan data anggota, 

pengolahan data peminjam maupun pengolahan data pengambilan buku hingga pengarsipannya.  
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ABSTRACT 

 

 The Regional Library and Archives Service (KPAD) of Tapin Regency is a regional information center to 

help formulate technical policies in the field of libraries, archives and data which includes library management, 

archive management, and information system management as well as carrying out office administration and services to 

visitors. It can be formulated that there is no computerized system that uses an application to manage in serving 

visitors in borrowing and returning books and in archiving important files which often occur due to data deviations and 

other errors due to this manual. 

 In making Archival Applications and Digital Libraries (E-Books) at the Tapin Regency Library Service 

this system uses observational research, interviews/interviews, documentation studies, Triangulation/Combination and 

system analysis and design. The source of the data used is information from direct observation. place of research, data 

sourced from books and the results of questions asked to respondents during interviews. The web-based then 

application that implements PHP and MySQL is the theoretical basis in this research. And using the media text editor 

programming (coding) is Adobe Dreamweaver CS5 which starts from making login forms, admin pages (home), 

master data menu forms on admin, menu forms for processing member data, borrowers and book retrieval to reports, 

and features. other. 

  So with this application, the Digital Archives and Library Application (E-BOOK) at the Tapin Regency 

Library Service can finally make it easier for staff and personnel to find information and make reports that were 

previously still archival and in making member data processing, data processing borrowers and data processing of 

book retrieval to archiving. 
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PENDAHULUAN 

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 

(KPAD) Kabupaten Tapin merupakan pusat informasi 

daerah untuk membantu merumuskan kebijakan teknis 

dibidang perpustakaan, kearsipan dan data yang 

meliputi manajemen perpustakaan, manajemen 

kearsipan, dan manajemen sistem informasi serta 

melaksanakan ketatausahaan kantor dan pelayanan 

kepada pengunjung. Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Daerah Kabupaten Tapin berdiri sejak tahun 2008 

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 

Nomor 5 Tahun 2008 yang merupakan gabungan dari 

Dinas Perpustakaan Umum Daerah dan Dinas Arsip 

Daerah. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tapin tersebut digabung menjadi satu atap 

dengan arsip daerah dalam struktur organisasi Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tapin. 

Dunia perpustakaan semakin hari semakin berkembang 

dan bergerak ke depan. Pada saat ini, perkembangan 

dunia perpustakaan sangat didukung oleh 

perkembangan teknologi informasi yang 

pemanfaatannya telah merambah ke segala bidang. 

Format digital adalah bahan-bahan pustakan yang 

disimpan, diproses dan ditransfer melalui peralatan 

digital jaringan. Layanan digital adalah layanan 

informasi yang dikirim secara digital melalui jaringan 

computer. (Romi, 2003). E-Book atau buku digital 

adalah versi elektronik dari buku. Jika buku pada 

umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat 

berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik 

berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud 

teks atau gambar. Dewasa ini buku elektronik diminati 

karena ukurannya yang kecil bila dibandingkan dengan 

buku, dan juga umumnya memiliki fitur pencarian, 

sehingga kata-kata dalam buku elektronik dapat 

dengan cepat dicari dan ditemukan. Terdapat berbagai 

format buku elektronik yang populer, antaranya adalah 

pdf. Untuk dapat membaca file yang berbentuk pdf, 

tentunya kita harus memiliki aplikasi pdf reader 

terlebih dahulu. Walaupun meng-install applikasi pdf 

reader bukan lah perkara sulit, namun masih banyak 

orang kesulitan.  

Permasalahan yang sering terjadi adalah 

pelayanan perpustakaan kepada pengunjung di Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Kabupaten 

Tapin yang dilakukan secara manual saat ini 

membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga 

berdampak pada pelayanan yang diberikan. 

Demikian halnya karna dalam melayani para 

pengunjung dalam melakukan peminjaman dan 

pengembalian buku mengalami masalah dalam 

pengelolaan data di perpustakaan, permasalahan 

tersebut meliputi kesulitan dalam melakukan 

pengecekan pendataan peminjam yang sudah 

melakukan pengembalian apakah belum lalu 

peminjam yang terlambat dalam pengembalian buku 

karena pencatatan data yang bercampur jadi satu 

antara peminjaman dan pengembalian, belum lagi itu 

masalah pencarian buku yang akan dipinjam jika 

harus mencari buku tersebut di rak sedangkan 

informasi buku tersebut tidak di informasikan 

statusnya apakah buku tersebut masih ada atau 

sedang dipinjam, padahal para pengunjung yang suka 

membaca sebagai peminjam buku perlu untuk 

mengetahui informasi koleksi buku tersebut yang ada 

di perpustakaan, serta dalam pembuatan laporan yang 

harus menyalin ulang data-data yang ada di buku besar 

ke dalam microsoft excel. Maka dari itu untuk 

mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu 

sistem yang otomatis dan akurat yang dapat berguna 

untuk meningkatkan pelayanan kinerja perpustakaan 

dan membantu pengelolaan data maka perlu dibuatkan 

suatu aplikasi “APLIKASI KEARSIPAN DAN 

PERPUSTAKAAN DIGITAL ( E-BOOK ) PADA 

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN TAPIN” 

yang terkomputerisasi. aplikasi ini dapat meningkatkan 

kualitas informasi di dinas kearsipan dan perpustakaan 

kabupaten tapin yang dihasilkan menjadi lebih akurat, 

dalam waktu pencarian, dalam proses digital juga proses 

pengiriman, penyimpanan, penerimaan informasi 

menjadi lebih cepat dan penyajian informasi yang lebih 

cepat, terhindar dari terjadinya penyimpangan data serta 

kesalahan - kesalahan lain akibat keterbatasan 

kemampuan manusia dalam memecahkan persoalan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. UML (Unified Modelling Language) 

Menurut Nugroho, UML (Unified Modeling 

Language) adalah ‘bahasa’ pemodelan untuk 

sistem atau perangkat lunak yang berparadigma 

‘berorientasi objek”. Pemodelan (modeling) 

sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan 

permasalahan-permasalahan yang kompleks 

sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari 

dan dipahami (Nugroho, Rekayasa Perangkat 

Lunak Menggunakan UML dan Java, 2009). 

Menurut Booch,  UML adalah Bahasa standar 

untuk membuat rancangan software. UML 

biasanya digunakan untuk menggambarkan dan 

membangun, dokumen artifak dari software –

intensive system (Booch, 2005). 

A. Use Case 

Use Case Diagram atau Diagram use case ialah 

sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan 

sebuah software atau sistem informasi untuk 

menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang 

bersangkutan, Serta diagaram use case itu sendiri juga 

merupakan pemodelan untuk menggambarkan 

kelakuan (behavior) sistem yang akan dibuat. Diagram 

use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu 

atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. 

Dengan pengertian yang cepat, diagram use case 

digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada 

di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak 

menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Gambar berikut 

adalah Use Case Diagram dari Aplikasi Kearsipan 

dan Perpustakaan Digital (E-Book) Pada Dinas 

Perpustakaan Kabuptane Tapin ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Use Case 



B. Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan alur kerja (workflow) 

atau kegiatan (aktivitas) dari sebuah sistem atau 

menu yang ada pada perangkat lunak. Activity 

Diagram juga digunakan untuk mendefinisikan 

urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem / 

user interface dimana setiap aktivitas dianggap 

memiliki sebuah rancangan antar muka tampilan 

serta rancang menu yang ditampilkan pada 

perangakat lunak. Berikut adalah activity diagram 

Aplikasi Kearsipan dan Perpustakaan Digital (E-

Book) Pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapin ; 
 

1. Activity Diagram 
 

 

Gambar 1. 2 Activity Diagram 

 

C. Class Diagram 

 
Class diagram mirip ER-Diagram pada perancangan 

database, bedanya pada ER-diagram tdk terdapat 

operasi/methode tapi hanya atribut. Class terdiri dari 

nama kelas, atribut dan operasi/methode. Berikut 

adalah class diagram Aplikasi Kearsipan dan 

Perpustakaan Digital (E-Book) Pada Dinas 

Perpustakaan Kabupaten Tapin : 

 

 

 

Gambar 1. 3 Class Diagram 
 

 

 

D. Sequence Diagram 

Sequence diagram (diagram urutan) adalah suatu 

diagram yang memperlihatkan atau menampilkan 

interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang 

disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. 

Interaksi antar objek tersebut termasuk pengguna, 

display, dan sebagainya berupa pesan/message.  

Berikut adalah squence diagram Aplikasi Kearsipan 

dan Perpustakaan Digital (E-Book) Pada Dinas 

Perpustakaan Kabupaten Tapin : 
 

1. Sequence Diagram 

 
Gambar 1. 4 Sequence Diagram 

 

 

Berikut relasi tabel Aplikasi Kearsipan dan 

Perpustakaan Digital ( E-Book ) Pada Dinas 

Perpustakaan Kabupaten Tapin 

 
Gambar 1. 5 Relasi Tabel



HASIL TAMPILAN APLIKASI 

1. Tampilan Home 

Pada rancangan form home ini terdapat fitur data 

kategori buku, daftar data buku dan daftar 

anggota. 
 

Gambar 1. 6 Form Tampilan Home 

 
2. Form Tampilan Login 

Pada rancangan form login aplikasi, ada terdapat 

fitur input data username, password dan tombol 

login yang berfungsi untuk masuk kehalaman 

form home atau halaman admin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 7 Form Tampilan Home 

 

3. Form  Halaman  Admin 

Pada rancangan form home admin ada terdapat 

beberapa menu pilihan yang dapat membantu 

admin ke halaman yang dituju apabila admin 

memilihnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 8 Form Halaman Admin 

 

 

 

 

 

 

4. Form Input Data Kategori Buku 

Pada tampilan form Input Data Kategori Buku ini 

admin difungsikan untuk melakukan pengolahan 

data kategori buku pada aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. 9 Form Input Data Kategori Buku 

 
5. Form Input Data User 

Pada tampilan form Input Data User ini admin 

difungsikan untuk melakukan pengolahan data user 

pada aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.11 Form Input Data User 

 

6. Form Input Data Rak Buku 

Pada tampilan form Input Data Rak Buku ini admin 

difungsikan untuk melakukan pengolahan data rak 

buku pada aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.12 Form Input Data Rak Buku 

 

 

 

 

 

 



7. Form  Input Data Perpustakaan 

Pada tampilan form Input Data Perpustakaan ini 

admin difungsikan untuk melakukan pengolahan 

data perpustakaan pada aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.13 Form  Input Data Perpustakaan 

 
8. Form Input Data Buku 

Pada tampilan form Input Data Buku ini admin 

difungsikan untuk melakukan pengolahan data 

buku pada aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.14 Form Input Data Buku 

 

9. Form  Input Data Petugas 

Pada tampilan form Input Data Petugas ini admin 

difungsikan untuk melakukan pengolahan data 

petugas pada aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.15  Form Input Data Petugas 

10 Form Input Data Pengunjung 

Pada tampilan form Input Data Pengunjung ini 

admin difungsikan untuk melakukan pengolahan 

data pengunjung pada aplikasi. 

 

 
                      Gambar 1.16 Form Input Data Pengunjung 

11. Form Input Data Peminjam 

Pada tampilan form Input Data Peminjam ini 

admin difungsikan untuk melakukan pengolahan 

data peminjam pada aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                 Gambar 1.17 Form Input Data Peminjam 

 

12. Form  Input Pemesanan 

Pada tampilan form Input Data Pemesanan ini 

admin difungsikan untuk melakukan pengolahan 

data pemesanan pada aplikasi. 

 
Gambar  1.18 Form Input Data Petugas 

 

 

 

 

 



 

13. Form Daftar Data Peminjaman 

 Berfungsi untuk menampilkan data peminjaman 

yang sebelumnya telah di inputkan pada form input 

peminjam. 

 
Gambar 1.19 Form Daftar Data Peminjaman 

 

14. Form Daftar Data Pengembalian 

Berfungsi untuk menampilkan data pengembalian 

yang sebelumnya telah di inputkan pada form input 

pengembalian. 

 
Gambar 1.20 Form Daftar Data Pengembalian 

15. Form Daftar Data SMS Gateway 

Berfungsi untuk menampilkan data sms gateway 

yang sebelumnya telah di inputkan pada form input 

data sms peminjaman, pengembalian, pemesanan 

dan sms denda. 

 
Gambar 1.21 Form Daftar Data SMS Gateway 

16. Form Daftar Data SMS Peminjaman 

Berfungsi untuk menampilkan data sms peminjaman 

yang sebelumnya telah di inputkan pada form 

input sms peminjaman. 

 
Gambar 1.22 Form Daftar Data SMS Peminjaman 

17. Form Daftar Data SMS Pengembalian 

Berfungsi untuk menampilkan data sms pengembalian 

yang sebelumnya telah di inputkan pada form input 

sms pengembalian. 

 

 
Gambar 1.23 Form Daftar Data SMS Pengembalian 

 
18. Form Daftar Data SMS Denda 

Berfungsi untuk menampilkan data sms denda yang 

sebelumnya telah di inputkan pada form input sms 

denda. 

 
Gambar 1.24  Form Daftar Data SMS Denda 

19. Form Daftar Data SMS Pemesanan 

Berfungsi untuk menampilkan data sms pemesanan 

yang sebelumnya telah di inputkan pada form input 

sms pemesanan. 

 

 
Gambar 1.25 Form Daftar Data SMS Pemesanan 

 

20. Form Daftar Data Denda 

Berfungsi untuk menampilkan data denda yang 

sebelumnya telah di inputkan pada form input denda. 

 
Gambar 1.26 Form Daftar Data Denda 



21. Laporan Buku 

Laporan Buku Adalah laporan yang menampilkan 

hasil dari inputan sebelumnya pada form data buku 

dan tampilan laporan dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 

 
Gambar 1.27 Laporan Buku 

22. Laporan Petugas 

Laporan Petugas Adalah laporan yang menampilkan 

hasil dari inputan sebelumnya pada form petugas dan 

tampilan laporan dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini. 

 
Gambar 1.28 Laporan Petugas 

23. Laporan Pengunjung 

Laporan Pengunjung Adalah laporan yang 

menampilkan hasil dari inputan sebelumnya pada 

form pengunjung dan tampilan laporan dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 1.29 Laporan Pengunjung 

 

24. Laporan Peminjam 

Laporan Peminjam Adalah laporan yang 

menampilkan hasil dari inputan sebelumnya pada 

form peminjam dan tampilan laporan dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 1.30 Laporan Peminjam 

25. Laporan Pengembalian 

Laporan Pengembalian Adalah laporan yang 

menampilkan hasil dari inputan sebelumnya pada 

form pengembalian dan tampilan laporan dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 1.31 Laporan Pengembalian 

26. Laporan Denda 

  Laporan Denda Adalah laporan yang menampilkan 

hasil dari inputan sebelumnya pada form denda dan 

tampilan laporan dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini. 

 
Gambar 1.32 Laporan Denda 

 



27. Laporan Peminjaman Buku Perbulan 

Laporan peminjaman Buku Perbulan Adalah 

laporan yang menampilkan hasil dari inputan 

sebelumnya pada form data peminjaman buku 

perbulan dan tampilan laporan dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 
Gambar 1. 33 Laporan Peminjaman Buku Perbulan 

28. Laporan Pengembalian Buku Perbulan  

Laporan  Pengembalian Buku Perbulan Adalah 

laporan yang menampilkan hasil dari inputan 

sebelumnya pada form data pengembalian buku 

dan tampilan laporan dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 

 
Gambar 1.34 Laporan Pengembalian Buku Perbulan 

29. Laporan Denda Buku Pengunjung Perbulan 

Laporan denda Buku Pengunjung Perbulan 

Adalah laporan yang menampilkan hasil dari 

inputan sebelumnya pada form denda 

pengunjung perbulan dan tampilan laporan dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 

    
Gambar 1.35 Laporan Denda Buku Pengunjung 

Perbulan 

30. Laporan Arsip Umum 

Laporan Arsip Umum Adalah laporan yang 

menampilkan hasil dari inputan sebelumnya pada 

form arsip umum dan tampilan laporan dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 

 

 

 
Gambar 1.36 Laporan Arsip Umum 

 

 

31. Laporan Arsip Buku 

Laporan Arsip Buku Adalah laporan yang 

menampilkan hasil dari inputan sebelumnya pada 

form buku dan tampilan laporan dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 1.37 Laporan Arsip Buku 

32. Laporan Arsip Surat 

Laporan Arsip Surat Adalah laporan yang 

menampilkan hasil dari inputan sebelumnya pada form 

Arsip Surat dan tampilan laporan dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 1.38 Laporan Arsip Surat 



33. Laporan Arsip Surat Keputusan 

Laporan Arsip Surat Keputusan yang menampilkan 

hasil dari inputan sebelumnya pada form Arsip Surat 

Keputusan dan tampilan laporan dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 
Gambar 1.39 Laporan Arsip Surat Keputusan 

34. Laporan Arsip Berkas Kerja 

  Laporan Arsip Berkas Kerja yang menampilkan 

hasil dari inputan sebelumnya pada form Arsip 

Berkas Kerja dan tampilan laporan dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 1.40 Arsip Berkas Kerja 

35. Laporan Arsip Urusan Tenaga Kerja 

Laporan Arsip Urusan Tenaga Kerja Adalah laporan 

yang menampilkan hasil dari inputan 

sebelumnya pada form Arsip Urusan Tenaga 

Kerja dan tampilan laporan dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

 
Gambar 1.41 Laporan Arsip Urusan Tenaga Kerja 

 

 

 

36. Laporan Arsip Peminjaman Buku 

Laporan Arsip Peminjaman Buku Adalah laporan 

yang menampilkan hasil dari inputan sebelumnya 

pada form data buku dan tampilan laporan dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 1.42 Laporan Arsip Peminjaman Buku 

37. Laporan Arsip Peminjaman Denda Buku 

  Laporan Arsip Peminjaman Denda Buku Adalah 

laporan yang menampilkan hasil dari inputan 

sebelumnya pada form data peminjaman buku dan 

tampilan laporan dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini. 

 
Gambar 1.43 Laporan Arsip Peminjaman Denda Buku 
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    PENUTUP 
 

1. Aplikasi Kearsipan dan Perpusatakaan Digital ( 

E-BOOK ) Pada Dinas Perpustakan Kabupaten 

Tapin ini dapat mempermudah staf-staf dan 

kepegawaian dalam mengolah data untuk 

meminimalkan kesalahan dalam peminjaman, 

pengembalian dan pengelolaan data-data buku 

lalu menyajikannya dengan ada sudah bentuk 

laporan dalam mempermudahkannya langsung 

bisa dicetak. 

2. Dengan adanya Aplikasi Kearsipan dan 

Perpusatakaan Digital ( E-BOOK ) Pada Dinas 

Perpustakan Kabupaten Tapin dapat 

mempermudah staf-staf dan kepegawaian untuk 

mencari informasi dan pembuatan laporan-

laporan yang sebelumnya masih bersifat arsip. 

3. Aplikasi dibuat menggunakan bahasa 

pemrograman PHP sebagai media pengelolaan 

database dan MySQL sebagai penyimpanan data 

sehingga proses penyampaian informasi dan 

penyimpanan mengenai data – data peminjaman, 

pengembalian dan pengelolaan data-data buku 

dapat terorganisir dengan baik, karena semua 

proses tersebut menggunakan bahasa 

pemrograman sehingga dapat meminimalisir 

kesalahan yang kemungkinan bisa terjad.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


