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Abstrak - Pengembangan sistem informasi perpustakaan saat ini pada umumnya hanya melakukan manajemen
buku dan peminjaman yang bersifat off line dan hanya digunakan di internal sekolah yang dikelola oleh petugas
perpustakaan atau operator. Serta belum dapat diakses secara online oleh anggota ataupun calon anggota. Untuk
mengatasi kurangnya fungsi perpustakaan saat ini diperlukan suatu sistem perpustakaan yang mampu
menangani manajemen buku, peminjaman, denda keterlambatan, anggota, e-book, pencarian koleksi dan
booking peminjaman. Administrator maupun operator bisa memantau transaksi yang terjadi pada system secara
real time tanpa batasan jarak dan waktu. Sedangkan member bisa melakukan pencarian koleksi dengan kriteria
tertentu dan melihat sejarah peminjaman. Sistem perpustakaan yang dirancang menggunakan software PHP dan
MySQL dengan model MVC yang dapat bekerja dijaringan internet dan mampu menerima data pendaftaran,
menampilkan data buku, pencarian buku.
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1.

PENDAHULUAN

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang
digunakan
untuk
mengolah data,
termasuk
memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan,
memanipulasi data dalam berbagai cara untuk
menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu
informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.
Perkembangan Teknologi Informasi memacu suatu
cara baru dalam kehidupan yang dipengaruhi oleh
berbagai kebutuhan secara elektronik, seperti dalam
bidang rekayasa perangkat web. Rekayasa web adalah
subdisiplin dari rekayasa perangkat lunak yang
membantu
menyediakan
metodologi
untuk
merancang, mengembangkan, memelihara dan
melibatkan aplikasi web (Simarmata, 2010).
Peran rekayasa web dalam pengembangan aplikasi
berbasis web bertujuan untuk mengendalikan
pengembangan,
minimalisasi
resiko,
dan
meningkatkan kualitas system berbasis web yang
dibangun. Pemanfaatan rekayasa web dalam dunia
pendidikan khususnya dalam program belajar
mengajar yang ikuti oleh peserta akademis
diantaranya guru dan siswa. Dalam peranannya
teknologi informasi dapat mempermudah guru dan
siswa dapat memperoleh informasi yang cepat,
khususnya dalam hal pencarian data referensi buku
secara online, efisien dan cepat.
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Tujuan penelitian ini untuk membangun sistem
perpustakaan
online yang dapat memberikan
recomendasi kepada perpustakaan yang bersifat
virtual system dan mempermudah serta mempercepat
proses pengolahan buku, peminjaman, pengembalian
dan denda oleh petugas perpustakaan, mahasiswa
dapat mengakses login perpustakaan melalui web.
2.

LANDASAN TEORI

Web framework
Dikenal dengan sebutan web application yang
didesain untuk mendukung pengembangan web
dinamis, aplikasi web, dan web servis. Framework
adalah kumpulan perintah atau fungsi dasar yang
membentuk aturan – aturan tertentu dal saling
berinteraksi satu sama lainnya sehingga dalam
pembuatan aplikasi website harus mengikuti aturan
dari framework tersebut (Wardana, 2010). Framework
dapat diartikan sebagai koleksi atau kumpulan
potongan – potongan program yang disusun atau
diorganisirkan sedemikian rupa, sehingga dapat
digunakan untuk membantu membuat aplikasi utuh
tanpa harus membuat semua kodenya dari awal
(Basuki,2010)
Framework Codeigniter
Sebuah framework php yang dapat membangun
developer pengembangan aplikasi web berbasis php,
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pertamakali dikembangkan oleh Rick ellis yang
merupan CEO dari Ellislab.inc.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN
Metode pengembangan desain yang digunakan
menggunakan pendekatan berorientasi objek (OOP)
denga UML (Unifield Modelling Language).
Use Case
Sistem informasi perpustakaan melayani kebutuhan
anggota dan petugas perpustakaan dalam penggunaan
dan pengelolaan sistem.
Use Case Anggota
Layanan terhadap anggota berupa registrasi, pencarian
dan peminjaman buku.

Gambar 1. Alur Program Codeigniter
Codeigniter yangdigunakan dapat memisahkan bagian
application logic dan presentation. Sehingga tidak
memerlukan template engine tapi menggunakan
temple parser sehingga sistem lebih baik. Codeigniter
memiliki dokumentasi yang lengkap dan jelas
sehingga mudah dipelajari dan menjelaskan fungsi
sebuah kode program (Basuki,2010)
Model View Controller Framework
Sistem
perpustakaan
yang
akan
dirancang
menggunakan web framewok. Web framework yang
digunakan adalah codeigniter yang mendukung pola
MVC (model- view- Controller). Untuk menghasilkan
program modular.
Gambar 3. use case anggota
Konsep MVC ini pertama kali diperkenalkan oleh
para peneliti XEROX PARC yang bekerja dalam
pembuatan bahasa pemrograman Smalltalk sekitar
tahun 1970-1980. Pada dasarnya MVC adalah sebuah
metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan
memisahkan data (Model), tampilan (View) dan cara
bagaimana memprosesnya (Controller) (Radek, 2009).
Konsep MVC ini diperkenalkan dengan tujuan untuk
memudahkan bagi para pengembang aplikasi web.
Pada awal penerapannya, konsep MVC digubakan
dalam dunia framework pemprograman untuk aplikasi
desktop based maupun web based (Pratama, 2010).

Use Case Administrator
Layanan terhadap admin dan petugas perpustakaan
berupa master data, pengolahan anggota dan
pengolahan buku.

Arsitektur MVC memisahkan suatu aplikasi interaktif
ke dalam tiga kelas: model, view dan controller.

Gambar 4 use case administrator
ER Diagram
Pemetaan entitas beserta relasi pada sistem informasi
perpustakaan sebagai berikut :

Gambar 2 Arsitektur MVC
dan hubungannya dengan Java (Stan97)
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Gambar 5. ER diagram
Class Diagram
Class diagram pada MVC terdiri dari :
1. Model
Class model digunakan untuk komunikasi antara
aplikasi dengan basis data

Gambar 8. view member
3. Controller
Class controller digunakan untuk menjembatani model
dan view, controller berisi perintah untuk memproses
data dan menampilkan pada view, berikut class
controller :

Gambar 6 class model
2. View
Class View digunakan untuk interface aplikasi, terdiri
dari dua view, yaitu view administrator dan view
member

Gambar 9 class controller
Sequence Diagram Login

Gambar 7. view administrator
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Implementasi
Capture aplikasi

2.

3.

Gambar 10 Halaman Home

Gambar 11 Halaman Registrasi
4.

KESIMPULAN

1.

Dalam teknologi pemrograman aplikasi berbasis
web yang telah dikembangkan, PHP dapat
dijadikan sebagai salah satu pilihan utama dalam
pembuatan aplikasi berbasis web karena
keunggulannya
dan
kemudahan
dalam
pemakaian.

Untuk membuat rancang bangun sistem informasi
perpustakaan berbasis web dengan PHP dan
MySql maka di perlukannya suatu penilaian dari
pengguna perpustakaan apakah sistem yang baru
diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengguna
dan pustakawan
Sistem Informasi Perpustakaan dapat memberikan
kemudahan bagi pihak pengelola perpustakaan.
Sistem ini terdiri dari file pokok anggota, file
buku, file transaksi, file pengaturan, file stok serta
peminjaman dan pengembalian buku secara cepat
dan efisien.
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