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Perpustakaan SMAN 11 Banjarmasin masih menggunakan sistem manual dalam pengolahan data bukunya. 

Sedangkan buku yang tersedia sangat banyak, sering sekali terjadi peminjaman buku, serta buku-buku baru yang 

masuk. Saat ini proses yang terjadi pada Perpustakaan SMAN 11 Banjarmasin masih menggunakan sistem 

manual dalam pengolahan data transaksinya, baik transaksi peminjaman buku, pengembalian buku, buku masuk 

dan buku rusak atau hilang, dimana pengolahan data masukan data buku serta proses transaksi masih 

menggunakan arsip, sehingga proses pencarian buku dan juga pendataan buku membutuhkan waktu yang cukup 

lama. Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka diperlukan sebuah aplikasi yang diharapkan dapat 

membantu petugas perpustakaan dalam mengelola data buku dalam perpustakaan, mempercepat dalam 

pendataan buku, memudahkan dalam penyimpanan data, membantu dalam mengetahui transaksi peminjaman 

buku dan juga berapa lama diterlambatan dalam peminjaman buku, membantu dalam mengelola data anggota 

serta juga mempercepat dalam pencarian data dan juga pembuatan laporan. Metode penelitian yang digunakan 

adalah Model air terjun (waterfall) sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan MySQL. 

Hasil akhir dari penelitian ini adalah membuat website untuk sekolah yang dapat mempermudah dalam proses 

pengolahan data pada perpustakaan, serta juga dapat membantu siswa dalam pencarian buku-buku yang ada 

pada perpustakaan. Saran untuk penelitian berikutnya adalah sistem bisa dikembangkan lagi dengan 

penambahan data mengenai pengadaan buku pada sekolah. 
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The library of SMAN 11 Banjarmasin still uses a manual system in processing its book data. While the books 

available are very large, there are frequent borrowing of books, as well as new books coming in. Currently, the 

process that occurs at the Library of SMAN 11 Banjarmasin is still using a manual system in processing 

transaction data, both book borrowing transactions, supporting books, entry books and damaged or lost books, 

where the processing of book data entry data and the transaction process still uses archives, so that the process 

the process of searching for books and also data collection of books takes quite a long time. To solve existing 

problems, an application is needed which is expected to help librarians in the organization of book data in the 

library, speed up book data collection, facilitate data storage, assist in viewing book lending transactions and 

also how long it is late in borrowing books, assisting in the organization. data members and speed up data search 

and report generation. The research method used is the waterfall model (waterfall) while the programming 

languages used are PHP and MySQL. The final result of this research is to create a website for schools that can 

facilitate the processing of data in the library, and can help students in finding books in the library. Suggestions 

for the next research are systems that can be developed again with the addition of data on book procurement at 

schools 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perpustakaan merupakan salah satu unit 

kerja yang berfungsi untuk mengumpulkan, 

menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi buku 

secara sistematis dan digunakan oleh pembaca 

sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sarana 

belajar yang menyenangkan. Perpustakaan SMA 

Negeri 11 Banjarmasin juga merupakan sebuah 

ruang dimana terdapat banyak buku yang disusun 

rapi berdasarkan sistem tertentu yang digunakan 

sebagai media untuk mencari ilmu dan wawasan 

bagi siswa. 

Perpustakaan SMAN 11 Banjarmasin 

masih menggunakan sistem manual dalam 

pengolahan data bukunya. Sedangkan buku yang 

tersedia sangat banyak, sering sekali terjadi 

peminjaman buku, serta buku-buku baru yang 

masuk. Saat ini proses yang terjadi pada 

Perpustakaan SMAN 11 Banjarmasin masih 

menggunakan sistem manual dalam pengolahan 

data transaksinya, baik transaksi peminjaman buku, 

pengembalian buku, buku masuk dan buku rusak 

atau hilang, dimana pengolahan data masukan data 

buku serta proses transaksi masih menggunakan 

arsip, sehingga proses pencarian buku dan juga 

pendataan buku membutuhkan waktu yang cukup 

lama. 

Proses lainnya yang membutuhkan waktu 

yang lama adalah saat proses pengelolaan data 

pendaftaran dimana petugas perpustakaan harus 

merekap ulang data pendaftaran secara manual 

kedalam buku anggota. Selain itu proses lainnya 

yang masih kurang maksimal yaitu proses 

peminjaman buku dan pengembalian buku, dimana 

petugas harus menulis data-data peminjaman buku 

dan pengembalian buku kedalam buku transaksi 

peminjaman dan pengeluaran. Terlebih lagi jika 

terdapat buku yang baru masuk dalam sekala besar, 

maka waktu dan tenaga pun akan sangat banyak 

yang diperlukan. Proses pembuatan laporan 

transaksi buku masuk dan peminjaman buku juga 

dirasakan kurang maksimal karena data yang ada 

harus diketik kembali kedalam Microsoft Office 

Word 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

penelitian ini mengangkat judul “Aplikasi 

Pelayanan, Pendaftaran, Peminjaman, Dan 

Pengembalian Buku Pada Perpustakaan SMA 

Negeri 11 Banjarmasin”. Sistem ini diharapkan 

dapat membantu petugas perpustakaan dalam 

mengelola data buku dalam perpustakaan, 

mempercepat dalam pendataan buku, memudahkan 

dalam penyimpanan data, membantu dalam 

mengetahui transaksi peminjaman buku dan juga 

berapa lama diterlambatan dalam peminjaman 

buku, membantu dalam mengelola data anggota 

serta juga mempercepat dalam pencarian data dan 

juga pembuatan laporan, sistem ini dikembangkan 

dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL 

dengan tujuan sistem dapat digunakan secara 

online, sehingga pengelolaan data bisa digunakan 

tidak hanya pada satu perangkat saja. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang 

masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

dihadapi adalah sebagai berikut: 

1. Pencarian buku dan pendataan buku 

membutuhkan waktu yang lama karena 

menggunakan pengarsipan secara manual. 

2. Pencatatan transaksi yang ada pada 

perpustakaan daerah juga masih menggunakan 

buku, baik pencatatan peminjaman, pencatatan 

pengembalian, pencatatan buku masuk dan 

pencatatan buku rusak atau hilang.  

3. Pembuatan laporan yang masih kurang 

maksimal, karena data-data yang telah dicatat, 

harus diketik kembali kedalam Microsoft 

Office Word setiap akan membuat laporan 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya memfokuskan 

kepada: 

1. Aplikasi ini hanya meliputi data yang ada pada 

Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 

11 Banjarmasin 

2. Data yang diolah dalam aplikasi ini adalah 

meliputi data buku, data anggota, data buku 

masuk, data peminjaman buku, data 

pengembalian buku, dan data buku rusak atau 

hilang. 

3. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa PHP 

dan MySQL 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

merancang dan membuat aplikasi Pelayanan, 

Pendaftaran, Peminjaman, Dan Pengembalian 

Buku Pada Perpustakaan SMA Negeri 11 

Banjarmasin. 

  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah petugas dalam proses 

pencarian dan pendataan buku, karena sumua 

data buku sudah tersimpan dalam sebuah 

aplikasi khusus. 

2. Mempermudah penjaga perpustakaan dalam 

melakukan pelayanan kepada siswa dan 

pencatatan buku masuk karena dengan adanya 

sistem maka proses transaksi akan lebih cepat.  

3. Mempermudah penjaga perpustakaan saat 

melakukan pembuatan laporan mengenai data 

buku yang ada pada Perpustakaan SMAN 11 

Banjarmasin. 

 



II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dalam proses 

pengumpulan data yang digunakan pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Metode observasi adalah suatu cara 

pengumpulan data dengan mengunjungi 

langsung SMAN 11 Banjarmasin. 

2. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah suatu cara 

pengumpulan data dengan bertemu dengan 

petugas perpustakaan di sekolah dan 

memberikan beberapa pertanyaan mengenai 

sistem yang ada. 

3. Metode Studi Pustaka 

Metode studi pustaka adalah metode 

pengumpulan data dengan mempelajari bahan 

dari buku dan jurnal 

Metode penelitian dalam langkah 

pembuatan sistem yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah menggunakan pendekatan waterfall, 

Model air terjun (waterfall) menyediakan 

pendekatan alur hidup perangkat lunak secara 

sekuensial atau terurut dimulai analisis, desain, 

pengodean, pengujian, dan tahap pendukung 

(support).  

1. Proses perancangan sistem yaitu membuat 

rancangan tampilan sketsa hingga pembuatan 

database  

2. Analisis sistem adalah menganalisa proses 

apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pada 

lokasi penelitian. 

3. Desain sistem adalah proses pembuatan desain 

tampilan menggunakan PHP 

4. Pengkodean program yaitu memberikan 

koding pada desain yang telah dibuat  

5. Uji coba adalah proses uji coba sistem apakah 

sudah dapat digunakan dengan baik. 

6. Implementasi adalah proses penggunaan 

aplikasi yang sesuai dengan lokasi penelitian. 

7. Pemeliharaan adalah proses pemeliharaan agar 

aplikasi dapat dijalankan dengan maksimal 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Sistem yang Berjalan 

Saat ini proses yang terjadi pada 

Perpustakaan SMAN 11 Banjarmasin masih 

menggunakan sistem manual dalam pengolahan 

data transaksinya, baik transaksi peminjaman buku, 

pengembalian buku, buku masuk dan buku rusak 

atau hilang, dimana pengolahan data masukan data 

buku serta proses transaksi masih menggunakan 

arsip, sehingga proses pencarian buku dan juga 

pendataan buku membutuhkan waktu yang cukup 

lama. 

 
Gambar 3.1 Flowchart Sistem Lama 

3.2 Usulan Sistem Baru 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, 

maka diperlukan sebuah sistem yang dapat 

membantu perpustakaan SMAN 11 Banjarmasin 

dalam melakukan pengelolaan data khususnya pada 

bagian Pelayanan, Pendaftaran, Peminjaman, Dan 

Pengembalian Buku sehingga dengan sebuah 

aplikasi khusus maka diharapkan pengelolaan buku 

akan menjadi lebih baik serta proses pelayanan 

akan menjadi lebih cepat. 

 
Gambar 3.2 Flowchart Sistem Baru 

 

3.3 Rancangan Model Sistem 

3.3.1 Use Case 

 

Gambar 3.3 Use Case 

 



3.3.2 Activity Diagram  

 
Gambar 3.4 Activity Diagram Login 

 

 
Gambar 3.5 Activity Diagram Simpanan Data 

 

 
Gambar 3.6 Activity Diagram Cetak Laporan 

 

 
Gambar 3.7 Activity Diagram Logout 

3.3.3 Sequence Diagram  

 

Gambar 3.8 Sequence Diagram Simpanan Data 

 

Gambar 3.9 Sequence Diagram Cetak Laporan 

 
3.4 Relasi Antar Tabel 

 
Gambar 3.10 Relasi Antar Tabel 

 



3.5 Spesifikasi Sistem 

3.5.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

 Perangkat keras yang digunakan untuk 

mengimplementasikan aplikasi Pelayanan, 

Pendaftaran, Peminjaman, Dan Pengembalian 

Buku Pada Perpustakaan SMA Negeri 11 

Banjarmasin adalah menggunakan laptop asus 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Proc. Intel Core I3 

2. Mem. 2 Gb 

3. HDD 500 Gb 

 

3.5.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengimplementasikan aplikasi Pelayanan, 

Pendaftaran, Peminjaman, Dan Pengembalian 

Buku Pada Perpustakaan SMA Negeri 11 

Banjarmasin adalah sebagai berikut: 

1. Sistem Operasi Windows 10 

2. Microsoft Office 2010 

3. Adobe Dreamweaver CS 6 

4. XAMPP 

 

3.6 Tampilan Aplikasi 

3.6.1 Implementasi Tampilan 

1. Tampilan Home 

 

Gambar 3.11 Tampilan Home 

 

2. Tampilan Sejarah 

 

Gambar 3.12 Tampilan Sejarah 

 

 

3. Tampilan Visi Misi 

 

Gambar 3.13 Tampilan Visi Misi 

 
4. Tampilan Galeri 

 

Gambar 3.14 Tampilan Galeri  

 

5. Tampilan Bahan Ajar 

 

Gambar 3.15 Tampilan Bahan Ajar 

 
6. Form Login 

 

Gambar 3.16 Form Login 

 

 



7. Dasboard Admin 

 

Gambar 3.17 Dasboard Admin 

 

8. Form Buku 

 

Gambar 3.18 Form Buku 

 
9. Form Guru 

 

Gambar 3.19 Form Guru 

 
10. Form Anggota 

 

Gambar 3.20 Form Anggota 

 

 

 

11. Form Buku Masuk 

 

Gambar 3.21 Form Buku Masuk 

 
12. Form Buku Keluar 

 

Gambar 3.22 Form Buku Keluar 

 
13. Form Peminjaman Buku 

 

Gambar 3.23 Form Peminjaman Buku 

 
14. Perpanjang / Pengembalian Buku 

 

Gambar 3.24 Perpanjang / Pengembalian Buku 

 
15. Form Nilai 

 

Gambar 3.25 Form Nilai 

 



3.6.2 Implementasi Laporan 

1. Laporan Buku 

 

Gambar 3.26 Laporan Buku 

 

2. Laporan Buku Pelajaran 

 

Gambar 3.27 Laporan Buku Pelajaran 

 
3. Laporan Buku Dibeli 

 

Gambar 3.28 Laporan Buku Dibeli 

 
4. Laporan Buku Sumbangan 

 

Gambar 3.29 Laporan Buku Sumbangan 

 
5. Laporan Buku Denda 

 

Gambar 3.30 Laporan Buku Denda 

6. Laporan Guru 

 

Gambar 3.31 Laporan Guru 

 

7. Laporan Anggota 

 

Gambar 3.32 Laporan Anggota 

8. Laporan Anggota Perkelas 

 
Gambar 3.33 Laporan Anggota Perkelas 

9. Laporan Buku Masuk 

 
Gambar 3.34 Laporan Buku Masuk 

 

10. Laporan Buku Keluar 

 
Gambar 3.35 Laporan Buku Keluar 



11. Laporan Peminjaman Buku 

 
Gambar 3.36 Laporan Peminjaman Buku 

 
12. Laporan Pengembalian Buku 

 
Gambar 3.37 Laporan Pengembalian Buku 

 
13. Laporan Denda 

 
Gambar 3.38 Laporan Denda 

 
14. Laporan Nilai 

 
Gambar 3.39 Laporan Nilai 

 
15. Laporan Nilai Perkelas 

 
Gambar 3.40 Laporan Nilai Perkelas 

 

16. Kartu Anggota 

 
Gambar 3.41 Kartu Anggota 

 
IV. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dengan adanya aplikasi Pelayanan, 

Pendaftaran, Peminjaman, Dan Pengembalian 

Buku Pada Perpustakaan SMA Negeri 11 

Banjarmasin maka: 

1. Mempermudah petugas dalam proses 

pencarian dan pendataan buku, karena sumua 

data buku sudah tersimpan dalam sebuah 

aplikasi khusus. 

2. Mempermudah penjaga perpustakaan dalam 

melakukan pelayanan kepada siswa dan 

pencatatan buku masuk karena dengan adanya 

sistem maka proses transaksi akan lebih cepat.  

3. Mempermudah penjaga perpustakaan saat 

melakukan pembuatan laporan mengenai data 

buku yang ada pada Perpustakaan SMAN 11 

Banjarmasin. 

 

4.2 Saran 

Penelitian ini masih sangat jauh dari kata 

sempurna, sehingga diperlukan saran diberikan 

untuk penyempurnaan aplikasi Pelayanan, 

Pendaftaran, Peminjaman, Dan Pengembalian 

Buku Pada Perpustakaan SMA Negeri 11 

Banjarmasin. Adapun saran yang diberikan dalam 

aplikasi ini adalah: 

1. Sistem bisa dikembangkan lagi dengan 

penambahan data mengenai denda jika ada.  

2. Sistem bisa dikembangkan untuk penambahan 

data mengenai pengadaan buku pada sekolah 
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