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ABSTRAK 

Penentuan lama peminjaman buku secara kolektif 7 hari di perpustakaan program studi Teknik 

Informatika UNP Kediri kurang memberikan kenyamanan bagi mahasiswa dan dosen sebagai 

peminjam koleksi pada jenis buku dengan rasio jumlah peminjam tinggi. Hal ini disebabkan 

banyaknya peminat pada jenis buku tertentu sehingga calon peminjam harus bergiliran meminjam dan 

menunggu buku dikembalikan dengan waktu yang lebih lama. Selain itu juga belum dapat dilakukan 

penambahan koleksi karena kapasitas ruang penyimpanan koleksi terbatas. Pengelompokan koleksi 

buku berdasarkan lama peminjaman buku dilakukan agar pelayanan lama peminjaman optimal. 

Variabel jumlah ketersediaan buku dan variabel jumlah peminjam sebagai data set. Pengelompokan 

menggunakan algoritma K-Means. Berdasarkan uji data set sebanyak 237 memberikan hasil 98 data 

masuk anggota C1 dengan lama peminjaman 2 hari, 112 data masuk anggota C2 dengan lama 

peminjaman 4 hari, dan 27 data masuk ke anggota C3 dengan lama peminjaman 7 hari. Dengan 

demikian perpustakaan dapat memberikan layanan lama peminjaman kepada peminjam buku secara 

lebih optimal.  

 

Kata Kunci : Ketersediaan Buku, Jumlah Peminjam, Cluster, K-Means, Lama Peminjaman.  

 

I. LATAR BELAKANG 

Materi perpustakaan merupakan 

kebutuhan penunjang pendidikan bagi 

pelajar dan mahasiswa. Jenis materi 

perpustakaan berupa buku banyak 

diminati. Buku dapat dipinjam di 

perpustakaan dengan lama peminjaman 

sesuai peraturan perpustakaan.  

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa 

sebagian jenis buku memiliki rasio jumlah 

peminjam yang sangat tinggi, sementara 

ketersediaan buku terbatas. Perpustakaan 

menetapkan lama peminjaman buku secara 

kolektif 7 hari. Untuk jenis buku dengan 

rasio jumlah peminjam yang tinggi 

mengakibatkan peminjam berikutnya pada 

buku tersebut harus menunggu buku 

dikembalikan dalam waktu yang lebih 

lama karena banyak antrian peminjam. 

Penambahan koleksi buku baru belum 

dapat dilakukan karena kapasitas ruang 

penyimpanan koleksi terbatas.  

Berdasarkan kondisi tersebut 

pengelompokan koleksi buku berdasarkan 

lama peminjaman buku dilakukan untuk 

mengoptimalkan layanan lama 
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peminjaman buku. Aplikasi penentuan 

lama peminjaman buku dibuat untuk 

membantu pustakawan dalam menentukan 

lama peminjaman buku secara optimal.  

 

II. METODE 

Pengelompokan data dilakukan 

berdasarkan homogenitas data (kesamaan 

karakteristik data). Karakteristik masing-

masing data diketahui untuk melakukan 

pelabelan kelompok. K-Means merupakan 

algoritma dari metode pengelompokan 

secara partisi (sekatan). Untuk mengukur 

ketidakmiripan pada data multiatribut 

digunakan kuantitas jarak (distance). 

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai 

K-Means: 

1. Algoritma K-Means 

a. Tentukan jumlah cluster yang akan 

dibentuk. 

b. Membangkitkan centroid (titik 

pusat) awal secara acak.  

c. Menghitung jarak setiap data ke 

masing-masing titik pusat 

menggunakan rumus Euclidean 

Distance:  

D = √(𝑀1𝑥 − 𝐶1𝑥)
2 + (𝑀1𝑦 − 𝐶1𝑦)

2 (1) 

d. Mengelompokkan setiap data 

berdasarkan jarak terdekat antara 

setiap data dengan centroidnya.  

e. Menentukan posisi centroid baru 

dari perhitungan nilai rata-rata dari 

data-data yang ada pada centroid 

yang sama menggunakan rumus:  

Ck = (
1

𝑛𝑘
)∑𝑑𝑖 (2) 

f. Kembali menghitung jarak setiap 

data ke masing-masing centroid 

jika centroid baru dengan centroid 

sebelumnya tidak sama.  

2. Kelebihan dan Kekurangan K-Means 

Algoritma K-Means memiliki 

kelebihan sebagai berikut: 

a. Kemudahan dalam implementasi. 

b. Pengelompokan lebih cepat 

daripada Clustering lainnya.  

c. Kompleksitas waktu linear. 

d. Posibilitas yang tinggi untuk 

menentukan centroid yang tepat.  

e. Mampu dikombinasikan dengan 

komputasi tambahan untuk 

mengatasi outlier, noise, atau 

uninterested background.   

Sedangkan kekurangan dari K-Means: 

a. Dapat mengalami masalah ketika 

mengelompokkan data yang 

mengandung outlier.  

b. Sensitif dalam penentuan titik awal 

cluster.  

c. Sulit mencapai optimum global. 

d. Hanya bisa digunakan untuk atribut 

bernilai numerik. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN  

3.1 Analisis 

Sistem penentuan lama peminjaman 

buku di perpustakaan prodi Teknik 

Informatika UNP Kediri sebelumnya 
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ditentukan secara manual kolektif. Sistem 

pengelompokan koleksi buku perpustakaan 

berdasarkan lama peminjaman buku 

diusulkan untuk mengoptimalkan 

pelayanan lama peminjaman buku. Untuk 

buku dengan rasio jumlah peminjam tinggi 

akan ditentukan lama peminjaman yang 

lebih pendek. Berikut penjelasan mengenai 

rancangan sistem penentuan lama 

peminjaman buku yang diusulkan untuk 

optimalisasi pelayanan lama peminjaman 

buku:  

a. Skema Aplikasi 

 

Gambar 1. Skema Aplikasi 

 

Aplikasi ini dirancangan dengan 

kebutuhan data sebagai berikut: 

1) Data Input: Kebutuhan data input 

meliputi data koleksi buku, data 

peminjam buku, data jumlah 

mahasiswa, dan data kriteria 

cluster.   

2) Proses 

Fitur data jumlah ketersediaan 

buku dan fitur data jumlah 

peminjam akan digunakan sebagai 

data set.  Data set kemudian diolah 

menggunakan K-Means 

berdasarkan kriteria pada data 

kriteria. Hasil pengelompokan akan 

digunakan untuk menentukan lama 

peminjaman buku.  

3) Data Output: berupa keterangan 

keanggotaan data ke dalam cluster. 

Lama peminjaman buku ditentukan 

berdasarkan anggota cluster.  

b. Data Flow Diagram  

 

Gambar 2. Context Diagram  

 

Admin melakukan input data 

mahasiswa dan user aplikasi, 

pustakawan input data buku, data 

peminjam buku, dan data cluster. 

Pustakawan menerima laporan lama 

peminjaman buku dan admin menerima 

informasi ketersediaan koleksi buku.  

Secara detail gambaran sistem yang 

dibuat adalah user admin dan 

pustakawan melakukan login untuk 

masuk dalam sistem, akan diarahkan ke 

halaman utama sesuai dengan hak 

akses level, sebagai pustakawan atau 

admin, seperti yang digambarkan pada 

diagram pada gambar 3. 
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Gambar 3. Diagram Detail 

 

c. Entity Relationship Diagram  

 

Gambar 4. Physical Data Model 

 

3.2 Implementasi dan Evaluasi Hasil  

 

Gambar 5. Menu Hasil Aplikasi 

 

Implementasi aplikasi menggunakan 

uji data sebanyak 239 data . Setelah 

dilakukan preprocessing menghasilkan 

237 data karena 2 data dengan jumlah 

ketersediaan 0 tidak diikutkan dalam 

proses clustering. Sehingga uji data pada 

data set sejumlah 237 data dengan jumlah 

ketersediaan buku minimal 1 pada setiap 

data. Centroid awal C1 (5.25, 363), C2 

(1.75, 363), C3 (3.5, 121). Berdasarkan 

centroid awal, dilakukan iterasi sampai 

iterasi terakhir. 

Berdasarkan uji data dengan data 

sebanyak 237 data iterasi yang dilakukan 

sebanyak 3 iterasi. Perhitungan centroid 

iterasi ke-3 dengan centroid iterasi ke-4 

menghasilkan centroid yang sama 

sehingga iterasi ke-4 tidak dilakukan, 

sehingga iterasi ketiga adalah proses iterasi 

terakhir. Perubahan centroid pada iterasi 

kedua dihasilkan C1 (4.0224719101124, 

411.98314606742),   C2 (2.6875, 439.5),   

C3 (3.5185185185185, 21). Perubahan 

centroid pada iterasi ketiga dihasilkan C1 

(3.8265306122449, 338.66326530612),   

C2 (3.8125, 484),   C3 (3.5185185185185, 

21). Sedangkan pada centroid untuk iterasi 

keempat dihasilkan C1 (3.8265306122449, 

338.66326530612), C2 (3.8125, 484), C3 

(3.5185185185185, 21). Nilai centroid 

untuk iterasi keempat dengan centroid 

sebelum (centroid iterasi ketiga) sama 

sehingga jika dilakukan iterasi keempat 

maka hasilnya juga akan sama dengan 

hasil iterasi ketiga. Berdasarkan analisa di 

atas diperoleh bahwa hasil terakhir adalah 

iterasi ketiga untuk data set sebanyak 237 

data set tersebut.  
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Aplikasi penentuan lama peminjaman 

buku telah berhasil diimplementasikan. Uji 

data pada perhitungan aplikasi telah sesuai 

dengan rancangan dan tujuan aplikasi. Uji 

data pada implementasi program telah 

berhasil dilakukan dengan sukses. 

Berdasarkan hasil uji data dan 

eveluasi hasil di atas diperoleh bahwa uji 

data sebanyak 237 data buku memberikan 

hasil: 

1. Anggota cluster C1 sebanyak 98 data 

dengan lama peminjaman 2 hari.  

2. Anggota cluster C2 sebanyak 112 data 

dengan lama peminjaman 4 hari.  

3. Anggota cluster C3 sebanyak 27 data 

dengan lama peminjaman 7 hari.  

Berikut hasil penelitian yang digambarkan 

dalam Pie Chart Diagram sebagai berikut:  

 

Gambar 6. Pie Chart Hasil Penelitian 

Data koleksi telah dikelompokkan ke 

dalam 3 cluster. Prosentase jumlah anggota 

C1 sebesar 41%, C2 sebesar 47%, dan C3 

sebesar 12%.  

Informasi koleksi yang dapat diakses oleh 

semua user aplikasi, terlihat pada gambar 

7.  

 

Gambar 7. Informasi Koleksi 

 

3.3 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil proses aplikasi dan 

analisa hasil yang dilakukan, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penentuan lama peminjaman buku 

menggunakan Klasterisasi K-Means 

mengoptimalkan pelayanan lama 

peminjaman buku.  

2. Aplikasi memudahkan pustakawan 

menentukan lama peminjaman buku 

secara efisien.  

3. Buku dengan rasio jumlah peminjam 

lebih banyak memiliki lama 

peminjaman lebih pendek daripada 

buku dengan rasio jumlah peminjam 

sedikit atau sedang. 

 

3.4 Saran 

Aplikasi dapat diintegrasikan dengan 

layanan peminjaman dan pengembalian 

buku. Aplikasi dapat meningkatkan 

kualitas layanan perpustakaan sehingga 

perlu diimplementasikan secara nyata.  
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