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ABSTRAK 

 
Dany Hendra Pramana : Sistem Informasi Perpustakaan Pada SMPN 1 Wates Kabupaten Kediri, 

Skripsi, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik UN PGRI Kediri, 2018. 

 Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil pengamatan penelitian di SMP Negeri 1 

Wates Kabupaten Kediri, bahwa Perpustakaan di SMP Negeri 1 Wates  Kabupaten Kediri 

masih belum berjalan secara terkomputerisasi. Proses dari transaksi peminjaman buku, 

pengembalian buku, masih dicatat di jurnal buku besar sehingga menimbulkan kurangnya 

efisiensi waktu yang dapat diproses di perpustakaan  tersebut 

 Permasalahan yang ada di penelitian ini yaitu (1) Bagaimana membuat sistem 

informasi perpustakaan yang memudahkan proses pencatatan peminjaman buku di 

perpustakaan SMP Negeri 1 Wates ? (2) Bagaimana proses pembuatan laporan bisa 

dipermudah dengan sistem yang baru ? 

 Penelitian ini menggunakan metode Waterfall. Metode ini mempunyai beberapa tahap 

alur yaitu (1) Sistem Engineering (2) Analysis (3) Design (4) Coding (5) Testing (6) 

Maintenance 

 Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi web sistem informasi perpustakaan sekolah 

yang ada di SMP Negeri 1 Wates yang telah dibuat membuat proses pembuatan laporan 

menjadi lebih mudah dan cepat 

 
KATA KUNCI  : Sistem Informasi, Perpustakaan, Database 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pada suatu lembaga pendidikan, yakni 

dalam hal ini SMP Negeri 1 Wates 

pengelolaan data perpustakaannya masih 

secara  manual. Hal ini menimbulkan 

kurang efisiennya pembuatan laporan yang 

berkaitan dengan lambatnya informasi, 

sehingga akan sulit untuk dijadikan acuan 

pengambilan keputusan atau tindakan  

yang diperlukan untuk kemajuan 

perpustakaan. Faktor inilah yang 

mendukung pentingnya penggunaan 

komputer dalam mengolah data 

diperpustakaan. Sistem informasi 

merupakan subsistem dari informasi 

manajemen yang digunakan dalam 
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memecahkan masalah, penyediaan 

informasi, dan pelayanan informasi, 

mengenai perpustakaan, sistem informasi 

juga dapat diartikan sebagai sistem 

pengolah data, manipulasi data, 

penyimpanan data, dan persiapan laporan.  

Oleh karena itu, diperlukan suatu 

sistem informasi yang mampu mendukung 

pengolahan data anggota, data peminjaman 

dan pengembalian buku, perhitungan 

transaksi pembayaran denda keterlambatan 

pengembalian buku serta dalam pencarian 

buku yang dibutuhkan, yakni dengan 

menerapkan aplikasi pencarian data buku 

dengan menggunakan sistem 

terkomputerisasi. Berdasarkan  hal  

tersebut, penulis berusaha 

mengembangkan kemampuan di bidang 

informatika untuk membuat sebuah 

perangkat (software) yang dapat membantu 

memberikan kemudahan dalam 

pengelolaan data di perpustakaan. Dari 

persoalan di atas, maka di buatlah Sistem 

Informasi dengan judul Sistem Informasi 

Perpustakaan pada SMP Negeri 1 Wates 

Kabupaten Kediri. 

Perkembangan teknologi informasi 

di seluruh dunia telah membuat hidup 

manusia menjadi semakin mudah . 

Terutama sejak diciptakannya jaringan 

internet, komunikasi menjadi semakin 

tidak terbatas. Penerapan sistem informasi 

menjadi begitu penting untuk menunjang 

kegiatan kerja. Dengan perkembangan 

teknologi informasi kita dapat membangun 

sebuah sistem informasi yang bertujuan 

untuk membantu meningkatkan pekerjaan 

lebih mudah untuk mengakses data. 

Website merupakan salah satu contoh dari 

suatu sistem informasi yang dirancang 

untuk dapat membantu pekerjaan dari 

suatu instansi atau perusahaan baik dalam 

mengelola data sampai memberikan data 

secara lengkap lewat tersedianya layanan 

informasi berbasis web(Pratama, Daniati, 

& Indriati, 2018). 

Dari jurnal lain yang di lakukan oleh I 

Made Candiasa dengan judul 

“Komputerisasi Perpsutakaan Ikip Negeri 

Singaraja untuk Meningkatkan Peran 

Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar”. 

Tujuan dari penulis yakni membantu  

proses  pencarian  sebuah  buku  di 

perpustakaan, sehingga menghemat tenaga, 

biaya dan waktu. Selain itu, kartu katalog 

dapat disimpan dalam bentuk arsip 

elektronik yang tidak banyak memerlukan 

tempat dan  mudah  untuk  diakses  untuk  

ditambah,  diperbaharui  atau  diganti 

tetapi dari penelitian tersebut masih ada 

kendala maupun masalah berupa 

menghubungkan sistem perpustakaan  

yang  telah  dibangun,  ke  dalam  sistem  

perpustakaan  on-line.   Usaha yang  

diperlukan  untuk  itu  adalah  pembukaan  

jalur  dari  IKIP  Singaraja  ke  sistem 
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perpustakaan  on-line  dan  pembangunan  

server  proxy  di  IKIP  Negeri  Singaraja. 

Server proxy tersebut sekaligus juga akan 

menghubungkan IKIP Negeri Singaraja ke 

Internet,  yang bisa dibagi-pakai  melalui 

jaringan lokal yang sudah ada. Dari 

program ini menghasilkan program yang 

bisa mengatur data-data anggota, dan data-

data buku(Candiasa, 2004). 

II. METODE 

Yang dilakukan dengan cara 

membaca, mempelajari buku-buku literatur 

dan website referensi serta catatan-catatan 

yang ada kaitannya dengan pembahasan 

masalah di dalam penulisan ini. 

     1.   Penelitian lapangan (field research) 

 Penelitian tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi : 

a. Observasi (Observation) 

Observasi dilakukan pada September 

2017 dan langsung bertemu dengan 

bagian kepala sekolah dan admin 

perpustakaan.  Observasi  yang  dilakukan  

yaitu  mengamati proses  peminjaman dan 

pengembalian  buku di perpustakaan  yang  

masih  manual  dan  pencatatannya yang 

masih dilakukan di buku peminjaman dan 

pengembalian perpustakaan. 

     b. Kuesioner 

Pada tahap ini peneliti melakukan 

identifikasi dengan cara menyebarkan 

kuisioner kepada admin Kuesioner dengan 

10 pertanyaan, dimana diberikan pada 

saat berkunjung ke perpustakaan. 

     2.    Penelitian Pustaka (Library 

Research) 

     Yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara membaca dan  mempelajari 

literature dengan maksud untuk 

mendapatkan teori-teori mengenai sistem 

informasi perpustakaan dan tentang 

masalah pokok yang sedang dibahas. 

3.2    Metode Pengembangan Sistem 

Di dalam mengerjakan sebuah 

penelitian, tentulah sebagai seorang 

penulis harus menyusun terlebih dahulu 

langkah-langkah atau tahapan-tahapan 

pengerjaan yang penulis kerjakan dalam 

proses pembuatan sistem informasi 

perpustakaan pada SMPN 1 Wates Kediri. 

Metode  pengembangan sistem mengacu 

pada model waterfall atau yang sering 

disebut juga dengan model air terjun. 

Model ini mengusulkan sebuah 

pendekatan perangkat lunak yang  

sistematik  dan  sekuensial  yang  dimulai  

pada  tingkat  dan  kemajuan sistem pada 

seluruh analisis, desain, kode, pengujian, 

dan pemeliharaan. 

1.   Sistem Engineerinng 

Pada tahap ini dimulai pekerjaan 

dengan mendefinisikan dan 

mengumpulkan  semua  bahan-bahan  

seperti  teori-teori  yang  dibutuhkan 
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dalam   membentuk suatu informasi yang 

akan digunakan pada tahapan selanjutnya. 

2.   Analysis 

     Pada tahap ini akan menguraikan 

beberapa hal yang berkaitan dengan ruang   

lingkup   pekerjaan   yang   nantinya   

dibutuhkan   untuk   mengambil 

keputusan dalam pembuatan sistem ini. 

dari permasalahan sistem yang terdahulu 

maka diperlukan suatu sistem baru yang 

dikembangkan dengan Sistem Informasi 

Perpustakaan. Sehingga dapat 

memudahkan dalam pemrosesan  data  

dan  penelusuran  setiap  informasi  yang  

dikerjakan  oleh sistem dimana sistem 

yang akan diajukan berbasis 

Komputerisasi 

     3.   Design 

     Pada tahap ini menterjemahkan 

analisa kebutuhan ke dalam   bentuk 

rancangan sebelum penulisan program 

yang berupa perancangan sistem 

informasi  perpustakaan  (input  s.d  

output), perancangan  file- file atau 

basis data dan merancang prosedur. 

4.   Coding 

     Hasil rancangan di atas diubah menjadi 

bentuk yang dimengerti oleh mesin dalam 

bentuk bahasa pemrograman. Jika 

rancangannya rinci maka penulisan 

program dapat dilakukan dengan cepat. 

5.   Testing 

     Sebelum sistem informasi (Perangkat 

Lunak) dapat digunakan, maka harus 

dilakukan pengujian terlebih dahulu. 

Pengujian difokuskan pada logika 

internal, fungsi eksternal dan mencari 

semua kemungkinan kesalahan, dan 

memeriksa apakah sesuai dengan hasil 

yang diinginkan, oleh karena itu dalam 

proses pengujian sistem menggunakan 

Black Box Testing. 

6.   Maintenance 

     Tahap ini merupakan tahapan akhir 

dalam model waterfall. software yang 

sudah jadi dijalankan serta dilakukan 

pemeliharaan (Maintenance). 

Pemeliharaan ini termasuk memperbaiki 

kesalahan yang tidak ditemukan pada 

langkah sebelumnya. Perbaikan 

Implementasi unit sistem dan 

peningkatan jasa sistem sebagai 

kebutuhan baru. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Arsitektur Sistem 

Gambar 5.1 Arsitektur Sistem 

Pada gambar 5.1 Arsitektur Sistem, 

Menjelaskan hubungan-hubungan antara 

software dan hardware serta komunikasi 

data yang terjadi saat proses peminjaman 
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yang terjadi di perpustakaan dan berikut 

penjelasan spesifikasi software, hardware 

dan komunikasi datanya 

B. Konteks Diagram 

 

Gambar 4.4 Context Diagram 

Pada Gambar 4.4 Context Diagram, 

Menjelaskan mengenai diagram alur data 

dari sistem informasi perpustakaan, 

dimana ada admin dan siswa yang terlibat 

dalam sistem tersebut. 

C. Data Flow Diagram 

 

Gambar 4.5 DFD Level 1 

     Pada Gambar 4.5 DFD Level 1, 

Menjelaskan mengenai diagram alur data 

dari sistem informasi perpustakaan, 

dimana ada admin dan siswa yang 

melakukan proses login, siswa melakukan 

peminjaman 

1. Tampilan Awal 

 

Gambar 5.7 Halaman Input Login 

Pada Gambar 5.7 Halaman Input Login, 

Menjelaskan bahwa halaman tersebut 

digunakan pengguna untuk masuk ke 

sistem. 

2. Kelola User 

 

Gambar 5.8 Halaman Input Kelola User 

Pada Gambar 5.8 Halaman Input Kelola 

User, Menjelaskan bahwa halaman 

tersebut digunakan admin untuk 

menginputkan data pengguna  baru. 

3. Kelola Siswa 

 

Gambar 5.9 Halaman Input Kelola Siswa 

Pada Gambar 5.9 Halaman Input Kelola 

Siswa, Menjelaskan bahwa halaman 

tersebut digunakan admin untuk kelola 

data siswa yang ada di sistem. 

4. Kelola Buku 
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Gambar 5.14 Halaman Ouput Kelola Buku 

Pada Gambar 5.14 Halaman Ouput Kelola 

Buku, Menjelaskan bahwa halaman 

tersebut digunakan admin untuk 

menampilkan data buku. 

5. Kelola Peminjaman 

 

Gambar 5.15 Halaman Output Kelola 

Peminjaman 

Pada Gambar 5.15 Halaman Ouput 

Kelola Peminjaman, Menjelaskan bahwa 

halaman tersebut digunakan admin untuk 

menampilkan data peminjaman buku. 

IV. PENUTUP 

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan 

rumusan masalah yang ada dan  yang bisa  

diambil  dari judul  Sistem Informasi 

Perpustakaan pada SMPN 1 Wates 

Kabupaten Kediri ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Sistem informasi perpustakaan yang 

sudah dibuat, sudah dapat 

memudahkan pencatatan peminjaman 

buku di perpustakaan SMPN 1 Wates. 

2.  Sistem Informasi Perpustakaan yang 

telah dibuat membuat proses 

pembuatan laporan menjadi lebih 

mudah. 
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