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Abstract 

Regional library information system design in the wake of Ambon City, to 

facilitate the public to borrow books online. The system generates a library 

information system design area Ambon city that serves as a web-based data 

storage media library. Information systems from the results of this study, is 

derived according to a system library that is enough to help users in searching, 

booking and borrowing books at the local library Ambon City. This research 

delivers a information system in library of Ambon city , which will allow the 

library to function as a storage media that based on web system, the system will 

help and facilitate the access of data for user, as well as provide a proper 

integrated online system using database. 

Keywords : Information System, Ambon City, Local Library, Catalogue  system, 

web Online 

Abstrak 

Perancangan sistem informasi perpustakaan daerah Kota Ambon  di 

bangun untuk mempermudah masyarakat dalam peminjaman buku secara online. 

Sistem ini menghasilkan rancangan sebuah sistem informasi perpustakaan daerah 

kota Ambon berbasis web yang berfungsi sebagai media storage data pustaka. 

Sistem informasi dari hasil penelitian ini, di hasilkan sebuah sistem perpustakaan 

yang menurut pengguna sudah cukup membantu dalam hal pencarian, pemesanan 

dan peminjaman buku pada perpustakaan daerah Kota Ambon. Sistem ini 

membantu memberikan kemudahan akses data pustaka bagi user, serta 

memberikan sebuah sistem yang terintegrasi baik secara online dengan 

menggunakan database.  

Kata Kunci : Sistem informasi, Kota Ambon, Perpustakaan daerah, Sistem katalog, 

Storage, web online. 
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1.  Pendahuluan 
“Perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat menyimpan 

koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk 

digunakan secara berkesinambungan oleh pemakainya sebagai sumber informasi”. 

Pada saat sekarang ini, perpustakaan daerah Kota Ambon masih menggunakan 

sistem katalog manual yang berbentuk buku dan kartu-kartu yang berisi data-data 

buku. Sistem ini sudah dianggap tidak efisien lagi mengingat pesatnya 

peningkatan jumlah judul dan jumlah buku. Lamanya waktu yang digunakan 

untuk mencari sebuah buku, apakah buku tersebut ada atau tidak pada 

perpusatakaan [1].  

Pemanfaatan teknologi internet dimaksudkan untuk kebutuhan akan 

penyampaian dan pencarian informasi yang cepat, sebab internet sebagai jaringan 

yang sangat luas merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk penyampaian 

dan pencarian informasi.  

Hal yang menjadi permasalahan dalam “Perancangan Sistem Informasi 

Perpustakaan Daerah Kota Ambon Berbasis Web Online” ini adalah bagaimana 

merancang sebuah sistem informasi perpustakaan daerah kota Ambon berbasis 

web online, sehingga mempermudah penggunaan bagi user dengan 

mengoptimalkan fungsi perpustakaan sebagai sarana arsip data sebuah pustaka 

secara online. Serta merancang dan mendesain web tersebut dengan baik dan 

benar, sehingga dapat memberikan daya tarik utama (eyes capture) dan kepuasan 

tersendiri bagi pengunjung yang melakukan transaksi, pemesanan, peminjaman 

secara online. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian sebelumnya dengan judul “Rancang Bangun Sistem 

Informasi Perpustakaan Berbasis Web Dengan Php Dan Mysql” menjelaskan 

bahwa, pada penelitian tersebut dibangun sebuah sistem aplikasi meliputi layanan 

data buku, data peminjaman buku, informasi denda, data berita dan data artikel. 

Pemrograman dilakukan dengan menggunakan paket software XAMPP yang 

meliputi bahasa pemrograman PHP 5.2.3, database server MySQL 5.0.45, serta 

webserver Apache 2.2.4. Keuntungan yang dapat diperoleh menggunakan sistem 

informasi ini untuk administrasi perpustakaan adalah, pencarian buku pada 

perpustakaan lebih mudah dan penghitungan stok buku lebih cepat [2].  

Penelitian selanjutnya berjudul “Sistem Informasi Perpustakaan berbasis 

Web dengan Php dan Mysql”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis 

dan merancang sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis web serta 

melakukan pengujian terhadap unjuk kerja dari sistem informasi perpustakaan [3]. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini akan 

dirancang aplikasi “Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Daerah Kota 

Ambon berbasis web online”. Perbedaaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu karena pada penelitian ini, lebih mengutamakan pada jaringan internet 

yang digunakan untuk mengakses buku secara online di web perpustakaan, 

sehingga akses untuk mendapatkan informasi koleksi buku yang ada di 

perpustakaan lebih mudah dan cepat. Hasil yang akan dicapai oleh perpustakaan 

adalah terjadinya transfer atau alih informasi dari berbagai sumber di 



 

 

perpustakaan dan diluar perpustakaan, melalui perpustakaan sebagai medianya 

kepada masyarakat pemakai secara maksimal. 

 

Sistem Informasi Perpustakaan  
Sistem informasi perpustakaan adalah sebuah proses pengelolaan 

perpustakaan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi (TI). Dengan 

bantuan teknologi informasi maka beberapa pekerjaan manual dapat dipercepat 

dan diefisienkan. Dengan demikian para pustakawan dapat menggunakan waktu 

lebihnya untuk mengurusi pengembangan perpustakaan karena beberapa 

pekerjaan sudah diambil oleh komputer. Sistem informasi perpustakaan 

memanfaatkan TI untuk kegiatan-kegiatan perpustakaan dan mengubah sistem 

perpustakaan manual menjadi sistem perpustakaan terkomputerisasi. 

 

Manfaat Sistem Informasi Bagi Perpustakaan 

Manfaat dari penerapan sistem informasi pada perpustakaan diantaranya 

adalah [4]: 

1. Mengefisiensikan dan mempermudah pekerjaan dalam perpustakaan. 

2. Memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna perpustakaan. 

3. Meningkatkan citra perpustakaan 

4. Pengembangan infrastruktur nasional, regional dan global. 

 

3. Metode dan Perancangan Sistem 
Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah model 

Prototype, dengan tahapan yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Bagan Prototype Model [5] 

 

       Proses awal dalam pemodelan sistem dengan mencari tahu kebutuhan sistem 

yang akan dibuat dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan 

dan membaca literatur yang dimiliki oleh  Perpustakaan. Informasi yang didapat 

digunakan sebagai landasan dalam pembangunan sistem. Data yang diperlukan 

dan akan dikelola kemudian dituangkan kedalam bentuk perangkat lunak. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan di lapangan adalah dengan menggunakan 

metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara 

dilakukan dengan seorang pegawai perpustakaan Ibu Jettien Pattiwael, S.Sos., 



 

 

tentang sistem yang digunakan pada perpustakaan. Dari sejumlah pertanyaan yang 

diberikan diperoleh informasi antara lain : 

 Perpustakaan Daerah Kota Ambon  belum menerapkan dan menggunakan 

sistem dalam proses kerja terutama pada proses pengolahan informasi 

perpustakaan. 

 Perpustakaan Daerah Kota Ambon belum menerapkan sistem komputerisasi 

yang dapat mempermudah user dalam pencarian buku, peminjaman buku, dan 

kegiatan lain yang ada dalam perpustakaan. 

Pada tahap kedua dilakukan perancangan sistem dengan menggunakan 

Unified Modelling Language (UML). Dalam tahap ini juga dilakukan desain 

struktur database yang merupakan tahapan perancangan terhadap database sesuai 

dengan data-data yang terlibat dengan proses yang terjadi pada modul tersebut. 

Kemudian dilakukan desain  arsitektur sistem yang merupakan tahapan yang 

dilakukan untuk perancangan sistem sesuai dengan requirement sistem yang telah 

didefinisikan sebelumnya. 

      Tahap terakhir yang dilakukan pada model ini adalah evaluasi prototype 

dengan melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat. Pengujian ini 

akan dilakukan oleh user sehingga jika masih terdapat beberapa perubahan yang 

berhubungan dengan kebutuhan pada aplikasi maka akan diperbaiki lagi dengan di 

awali dari tahap pengumpulan kebutuhan sesuai dengan yang diperlukan saja. Jika 

aplikasi yang dibuat sudah bisa memenuhi sistem yang digunakan maka proses-

proses pada model ini selesai. 

Proses Bisnis Lama 

Proses bisnis yang diterapkan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota 

Ambon adalah pengunjung datang menitip tas/barang bawaan dan mengisi buku 

pengunjung, setelah selesai mengisi buku pengunjung, pengunjung diberikan 

tanda masuk dari petugas perpustakaan. Tanda masuk ini digunakan sebagai bukti 

bahwa pengunjung bisa masuk ke ruang bacaan. 

Di ruang baca tersebut, pengunjung bisa meminjam buku atau langsung 

membacanya di ruang baca. Untuk membaca buku, pengunjung harus melihat 

daftar buku yang telah di sediakan, setelah melihat daftar buku yang telah 

disediakan, pengunjung bisa mencari judul buku yang ingin dibaca. Setelah 

melihat daftar buku, pengunjung langsung ke rak buku dan langsung mengambil 

buku yang ingin di baca itu. Untuk meminjam buku, pengunjung harus 

menyelesaikan administrasi keanggotaan terlebih dahulu, caranya dengan 

membuat kartu anggota perpustakaan dan pengunjung bisa meminjam buku 

maksimal 5 buku sekali pinjam. Pada proses pendaftaran sebagai anggota 

perpustakaan, pengunjung harus mengisikan nama, alamat tempat tinggal 

sekarang, tlp rumah, handpone, no KTP. Setelah mempunyai kartu anggota 

perpustakaan pengunjung langsung mencari buku yang ingin dipinjam di daftar 

buku yang telah disediaan, setelah mencari dan ditemukan buku yang ingin 

dipinjam, pengunjung bisa langsung membawa pulang buku tersebut. Batas 

peminjaman buku paling lambat 1 minggu terhitung dari hari yang dipinjam. Jika 

pengunjung mengembalikan buku setelah tanggal pengembalian, pengunjung 

dikenakan biaya denda sebesar Rp.500/hari. Apabila pengunjung menghilangkan 



 

 

buku tersebut, pengunjung harus mengganti buku yang sama atau mirip dengan 

buku yang telah dihilangkan. 

Jika anggota ingin memperpanjang buku yang sedang dipinjam, maka 

anggota harus datang ke perpustakaan untuk melakukan perpanjangan buku 

tersebut. Perpanjangan buku hanya dapat dilakukan satu kali. Paling lama 

perpanjangan buku yang dipinjam adalah satu minggu. 

Penomoran Buku 

 Penomoran Buku pada Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Ambon 

menggunakan aturan yaitu nomor buku terdiri huruf pertama judul buku, huruf 

pertama penulis, huruf pertama penerbit, tahun terbit dan nomor urut.  

Contoh 1: 

Judul buku: Problematika Perkembangan Ilmu Pengetahuan. 

Penulis: Sutarjo Adisusilo Jr. 

Penerbit: Yayasan Kanisius Yogyakarta  

Tahun Terbit: 1983 

Nomor Buku: PSY1983NO1 

 

Contoh 2: 

Judul buku: Paradigma Baru Pembangunan Pertanian. 

Penulis: Soetrisno Loekman. 

Penerbit: Yayasan Kanisius Yogyakarta  

Tahun Terbit: 2002 

Nomor Buku: PSY2002NO1 

 

Analisis Proses Bisnis 

 
                           Gambar 2. Proses Peminjaman Buku 



 

 

 

Proses bisnis yang menjadi dasar pembuatan sistem dapat dilihat pada 

Gambar 2. Pada gambar tersebut dapat diketahui ada dua aturan utama yaitu bila  

pengunjung adalah anggota, maka dapat melakukan pemesanan peminjaman 

buku, melihat riwayat peminjaman buku. Jika bukan anggota, maka hanya terbatas 

pada melihat informasi sekilas tentang buku itu. Setelah anggota memilih buku 

yang akan dipinjam, maka Anggota dapat melakukan pemesanan buku tersebut 

untuk dipinjam selang waktu tertentu. Sistem akan melakukan validasi apakah 

buku yang dimaksud, tersedia pada tanggal yang diminta oleh anggota. Sistem 

akan memberikan pesan berhasil atau tidak setelah proses validasi selesai. 

 

 
                                                                                                         

Gambar 3. Proses Pendaftaran Anggota 

 

Pada Gambar 3 dijelaskan proses pendaftaran anggota. Data yang harus 

diberikan oleh Pengguna untuk melakukan pendaftaran anggota adalah alamat 

email, nama, telepon, dan alamat rumah. Alamat email digunakan sebagai 

username Anggota, oleh sebab itu satu alamat email hanya dapat digunakan oleh 

satu anggota. 



 

 

 

                                               Gambar 4. Proses Request Buku  

 

Pada Gambar 4 dijelaskan bahwa anggota dapat melakukan request buku 

jika ternyata pada sistem tidak ditemukan judul buku tertentu.  

 
                               Gambar 5. Proses Pendataan Buku Masuk 

 

Pada Gambar 5 dijelaskan proses pendataan buku masuk yang dilakukan 

oleh admin. Jika judul buku tersebut sudah ada di sistem, maka admin akan 

melakukan proses pendaftaran eksemplar baru. Jika judul belum ada di sistem, 

admin akan melakukan pengisian data buku, kemudian melakukan proses 

pendaftaran eksemplar. Satu judul buku bisa memiliki lebih dari satu eksemplar 

(lihat class diagram Gambar 7) 



 

 

  

  

Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dibuat rancangan mengenai alur kerja sistem yang dibuat dan 

juga rancangan aktor-aktor, serta proses-proses yang berinteraksi pada sistem 

tersebut dengan menggunakan Unified Modelling Language (UML) antara lain 

use case diagram, activity diagram, sequens diagram, dan class diagram. 

Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan visualisasi yang menggambarkan hubungan 

antara aktor dan sistem. 

 
Gambar 6. Use Case Diagram Sistem 

 

Pada Gambar 6, dapat dilihat bahwa sistem memiliki tiga aktor: guest, 

anggota, dan admin.  Guest dapat melakukan pencarian buku dan registrasi 

menjadi anggota. Anggota selain dapat melakukan pencarian buku, dapat 

melakukan pemesanan peminjaman, mengembalikan buku dan melihat daftar 

buku yang sedang atau telah dipinjamnya. Guest dan anggota juga dapat melihat 

riwayat peminjam suatu buku. Pada proses pencarian, setelah hasil pencarian 

ditampilkan guest ataupun anggota dapat melihat detail dan riwayat peminjaman. 

Dua proses ini bersifat extend dari proses pencarian. 

Aktor yang terakhir adalah admin, yang bertugas mengatur data buku, data 

anggota dan data peminjaman termasuk perhitungan denda saat pengembalian 

buku. Pada pengaturan data buku, proses ini juga termasuk didalamnya (include) 

proses tambah, hapus dan ubah data buku. 

Activity Diagram 



 

 

 

Gambar 7 Activity Diagram Pemesanan Buku 

Pada Gambar 7, dijelaskan aktivitas yang dilakukan oleh Anggota dan 

Sistem pada proses pemesanan peminjaman buku. Setelah Anggota memilih buku 

yang akan dipinjam, maka Anggota dapat melakukan pemesanan buku tersebut 

untuk dipinjam selang waktu tertentu. Sistem akan melakukan validasi apakah 

buku yang dimaksud, tersedia pada tanggal yang diminta oleh Anggota. Sistem 

akan memberikan pesan berhasil atau tidak setelah proses validasi selesai. 

 

Class Diagram 

 

 
Gambar 8. Class Diagram 

Pada Gambar 8 entitas pada sistem digambarkan melalui class diagram. 

Ada lima class yaitu anggota, buku, pemesanan, peminjaman dan eksemplar. 

Class anggota mewakili data anggota perpustakaan. Class buku mewakili data 

buku yang terdapat di perpustakaan. Class eksemplar mewakili tiap item buku. 



 

 

Tiap judul buku dapat memiliki satu atau lebih eksemplar. Tiap eksemplar 

memiliki nomor sendiri-sendiri. Class peminjaman dan pemesanan mewakili 

masing-masing transaksi peminjaman buku oleh anggota dan transaksi pemesanan 

buku oleh anggota. 

4. Hasil dan Pembahasan 
Hasil dan Pembahasan merupakan salah satu tahap dalam mengembangkan 

sistem perangkat lunak. Pada bab ini dibahas mengenai hasil implementasi sistem 

dan hasil pengujian sistem. 

Halaman Beranda 

Tampilan form home merupakan tampilan utama saat aplikasi dijalankan. 

Pada tampilan ini user dapat mengakses menu bar lain yang sudah disediakan 

berupa beranda, katalog, Pencarian buku, Profil, Struktur, member area dan 

administrator. Penjelasan tentang tampilan form home ditunjukan pada Gambar 

9. 

 

 

Gambar 9. Tampilan Halaman Beranda  

 

Halaman Profile 

Pada tampilan form profile perpustakaan, guest dapat mengetahui informasi 

mengenai Profile perpustakaan, sejarah kantor kearsipan, tugas pokok dan fungsi, 

visi dan misi, sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan. Penjelasan tentang 

tampilan profile perpustakaan ditunjukan pada gambar 10. 



 

 

 

Gambar 10. Tampilan Halaman Profile Perpustakaan 

 

Halaman Struktur Organisasi 

 Pada tampilan form struktur organisasi perpustakaan, guest dapat  melihat 

susunan organisasi berupa struktur pada perpustakaan, tugas kepala kantor, tugas 

sub bagian tata usaha, tugas seksi perpustakaan dan tugas seksi kearsipan. 

Penjelasan tentang tampilan struktur organisasi perpustakaan ditunjukan pada 

gambar 11. 

 

 

 

Gambar 11. Tampilan Halaman Struktur Organisasi  

 

Halaman Katalog 

Pada halaman catalog, guest dapat melihat daftar buku yang ada berdasarkan 

abjad, dan dapat mengetahui jumlah buku yang ada pada halaman catalog. Guest 

dapat melihat secara detail  data buku yang ada, seperti judul buku, penulis, 

penerbit, tahun terbit dan eksemplar. Dengan cara klik detail buku pada halaman 

katalog. Penjelasan tentang halaman catalog dapat di pada gambar 12. 



 

 

 
Gambar 12.Tampilan Halaman Katalog 

Kode Program 1 Menampilkan Katalog 

1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   

public static function selectAll($filter, $start, 

$limit){ 

 $k = new Koneksi(); 

 $con = mysql_connect($k->HOST, $k->USER, $k->PWD); 

 mysql_select_db($k->DB, $con); 

 

 $result = mysql_query("SELECT * FROM buku WHERE 

judul LIKE  

  '$filter%' ORDER BY judul LIMIT $start, 

$limit" ); 

 

 $list = array(); 

 while($row = mysql_fetch_array($result)){ 

  $d = new Buku(); 

  $d->nomor_buku = $row["nomor_buku"]; 

  $d->judul = $row["judul"]; 

  $d->penulis = $row["penulis"]; 

  $d->publisher = $row["publisher"]; 

  $d->tahun = $row["tahun"]; 

  $d->kota = $row["kota"]; 

  $d->fisik = $row["fisik"]; 

  $d->tanggal_masuk = $row["tanggal_masuk"]; 

 

  $list[] = $d; 

 } 

 

 return $list; 

} 

Kode Program diatas merupakan perintah untuk membaca data buku dari 

tabel buku di database. Digunakan perintah SELECT, kemudian hasil eksekusi 

ditampung dalam array $list. 

 

Halaman Pencarian Buku 

Pada halaman pencarian buku, guest dapat mencari buku yang ingin di 

pinjam dengan cara memasukan salah satu judul buku, penerbit atau penulis. Jika 

guest ingin mencari nama penerbit, maka guest memasukan nama penerbit pada 

bagian cari buku, setelah itu guest klik tombol cari. Maka sistem akan 

menampilkan daftar judul buku dari penerbit tersebut.  Jika sistem menampilkan 

item tidak ditemukan, maka nama penerbit yang dicari tidak ada pada 



 

 

perpustakaan. Penjelasan tentang tampilan profil perpustakaan ditunjukan pada 

gambar 13. 

 
Gambar 13. Tampilan Halaman Pencarian Buku 

Kode Program 2 Pencarian Buku 

1.  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.    
29.   
30.   
31.  

public static function selectSearch($field, $val, $start, 

$limit){ 

 $k = new Koneksi(); 

 $con = mysql_connect($k->HOST, $k->USER, $k->PWD); 

 mysql_select_db($k->DB, $con); 

 

 $result = mysql_query(" 

 SELECT * FROM buku  

 WHERE $field LIKE '%$val%'  

 ORDER BY judul LIMIT $start, $limit" ); 

 

 $list = array(); 

 if($result){ 

  while($row = mysql_fetch_array($result)){ 

   $d = new Buku(); 

   $d->nomor_buku = 

$row["nomor_buku"]; 

   $d->judul = $row["judul"]; 

   $d->penulis = $row["penulis"]; 

   $d->publisher = $row["publisher"]; 

   $d->tahun = $row["tahun"]; 

   $d->kota = $row["kota"]; 

   $d->fisik = $row["fisik"]; 

   $d->tanggal_masuk = 

$row["tanggal_masuk"]; 

 

   $list[] = $d; 

  } 

 } 

 return $list; 

} 

Kode Program diatas digunakan untuk melakukan pencarian buku 

berdasarkan kata kunci yang dimasukkan dan field yang dipilih. Field yang 

dimaksud adalah field judul, penulis atau penerbit. 

Halaman Login dan Registrasi Anggota 

Untuk dapat memesanan buku, guest dapat mendaftarkan diri menjadi 

member melalui halaman member area. Pada halaman ini disediakan isian nama, 

password, alamat email, alamat tempat tinggal, dan No Handpone. Alamat email 

yang diisikan, akan digunakan sebagai username pada proses login, oleh karena 



 

 

itu sebelum data disimpan, dilakukan proses validasi alamat email, apakah sudah 

terdaftar sebelumnya atau belum. Jika alamat email sudah digunakan, maka sistem 

akan meminta pengguna untuk memasukkan alamat email yang lain.  Selain itu 

alamat email juga digunakan untuk proses pengiriman notifikasi ketika pemesanan 

buku/request buku sudah terpenuhi. Penjelasan tentang tampilan halaman login 

dan registrasi anggota, ditunjukan pada gambar 14. Kolom isian yang diberi 

tanda bintang (asterisk) merah merupakan kolom isian yang wajib diisi. 

 

 

 
Gambar 14. Tampilan Halaman Login dan Registrasi Anggota 

 

 

Kode Program 3 Registrasi Anggota 

1.  
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   

public function insert($m){ 

 $k = new Koneksi(); 

 $con = mysql_connect($k->HOST,  

 $k->USER,  

 $k->PWD); 

 mysql_select_db($k->DB, $con); 

 

 $result = mysql_query("INSERT INTO  

 anggota (uid, pwd, nama, alamat, telp,  

 hp, email)  

 VALUES ( 

 '$m->uid', '$m->pwd', '$m->nama', 

 '$m->alamat', 

 '$m->telp','$m->hp', '$m->email' 

 )"); 

} 



 

 

Kode program diatas digunakan untuk menyimpan data anggota setelah 

proses registrasi. Proses penyimpanan ke tabel anggota menggunakan perintah 

INSERT. 

 

Halaman Request Buku 

Pada halaman request buku, disediakan isian judul buku, penulis dan 

penerbit. Member dapat melakukan request buku yang tidak ada di perpustakaan, 

sehingga buku tersebut akan di cari dan di sediakan pada perpustakaan. Penjelasan 

tentang tampilan halaman request buku ditunjukan pada gambar 15. 

 
            Gambar 15. Tampilan Halaman Request Buku 

 

Halaman Memesan Buku 

Pada halaman ini, user ingin memesan buku, user harus masuk pada 

pencarian buku, dan user mencari buku yang hendak di pesan, setelah selesai 

melakukan pencarian, sistem akan menampilkan hasil pencarian dan user dapat 

melakukan pemesanan dengan cara klik pada detail buku yang telah di tampilkan, 

dan user dapat melakukan pemesan pada pesan buku yang telah di tampilkan. 

Secara otomatis, buku yang di pesan akan di sediakan pada perpustakaan.  

Penjelasan tentang pemesanan buku ditunjukan pada gambar 16. 



 

 

             
Gambar 16. Tampilan Halaman Pemesanan Buku 

 

Analisis dan Pengujian 

 

Pengujian Aplikasi 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang 

dikembangkan sudah memenuhi fungsionalitas sesuai dengan usecase yang telah 

dirancang. 

 
Tabel 1. Tabel hasil pengujian sistem 

No. Aktor Fitur Hasil Pengujian 

1.  Guest Registrasi 

Anggota 

√ Guest dapat melakukan registrasi 

anggota perpus. 
2.  Guest Pencarian Buku √ Guest/Anggota dapat melakukan 

pencarian buku. Hasil pencarian 

ditampilkan dalam format paggin,. 

yaitu tiap halaman berisi 40 judul hasil 

pencarian. Untuk melihat hasil 

pencarian selanjutnya, dapat 

digunakan navigasi  pada bagian atas 

hasil pencarian. 

3.  Anggota Pencarian Buku √ 

4.  Anggota Pesan 

Peminjaman 

√ Anggota mendapatkan notifikasi 

berupa pesan di sistem, ketika buku 

yang dipesan telah 

dikembalikan/tersedia. 
5.  Anggota Riwayat 

Peminjaman 

Buku 

√ Anggota dapat melihat daftar buku 

yang pernah dipinjam. Data hanya 

dapat dilihat. Anggota tidak dapat 

menghapus maupun mengubah data 

riwayat peminjaman. 

6.  Anggota Request Buku 

Baru 

√ Anggota mendapatkan notifikasi 

berupa pesan di sistem, ketika buku 

yang dipesan telah tersedia. 

7.  Anggota Setting √ Termasuk proses ganti password. 



 

 

Accoung 

8.  Admin Mengatur Data 

Anggota 

√ Admin dapat menghapus account 

anggota, mengubah informasi account 

anggota. 

9.  Admin Mengatur Data 

Buku 

√ Admin dapat menambah data buku 

baru, mengubah data buku yang sudah 

ada, dan menghapus data buku. 

10.  Admin Mengatur Data 

Peminjaman 

√ Admin dapat menambah data 

peminjaman,  mengubah data 
peminjaman, dan menghapus data 

peminjaman. 

11.  Admin Mengatur Data 

Pengembalian 

√ Admin dapat mengubah status data 

peminjaman dari “dipinjam” menjadi 

“dikembalikan”.  

Termasuk didalamnya proses 

perhitungan denda. 

 

Berdasarkan hasil pengujian fungsionalitas menunjukkan bahwa sistem 

yang dibuat telah memenuhi rancangan pada usecase diagram dan 

mengimplementasikan konsep pemesanan buku secara online. 

 

Pengujian Responden 

Pengujian ini dilakukan untuk respon pengguna terhadap sistem, apakah 

sistem sudah memenuhi menyediakan informasi dan fasilitas yang dibutuhkan 

oleh pengguna. Pengujian dilakukan dengan mengajukan kuisioner yang berisi 5 

pertanyaan kepada 20 orang. Hasil pengisian kuisioner dapat dilihat pada tabel 2. 
Tabel 2. Tabel hasil pengisian kuisioner 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Apakah sistem ini mudah dipahami dan 

digunakan? 

75% 25% 

2 Apakah fitur pencarian membantu Anda dalam 

menemukan buku yang Anda maksud? 

90% 10% 

3 Apakah fitur pemesanan buku bermanfaat bagi 

Anda? 

80% 20% 

4 Apakah fitur request buku bermanfaat bagi 

Anda 

90% 10% 

5 Apakah dengan adanya website ini, membuat 

anda lebih tertarik untuk meminjam buku di 

perpustakaan umum? 

75% 25% 

Dari data hasil kuisioner tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

pengguna dapat memahami informasi dan alur sistem. Pada fitur pencarian, dapat 

membantu pengguna dalam menemukan buku, dan fitur-fitur seperti pemesanan 

dan request buku dirasa bermanfaat bagi pengguna. Adanya website ini dapat 

meningkatkan minat baca masyarakat sekitar perpustakaan. Secara garis besar, 

dari masyarakat sistem ini dinilai sangat membantu dalam hal pencarian buku dan 

peminjaman buku pada perpustakaan daerah Kota Ambon. 

 

 

 

 



 

 

5. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian, pengujian dan analisis terhadap sistem, maka 

didapatkan kesimpulan bahwa sebuah sistem informasi perpustakaan daerah Kota 

Ambon berhasil dirancang dan dibangun. Sistem informasi perpustakaan di 

rancang dengan memperhatikan proses pemesanan, peminjaman, request. Proses 

tersebut di jadikan acuan dalam desain sistem. 

Dengan metode perancangan sistem yang digunakan untuk membangun 

sistem informasi perpustakaan, di hasilkan sebuah sistem perpustakaan yang 

menurut pengguna sudah cukup membantu dalam hal pencarian, pemesanan dan 

peminjaman buku pada perpustakaan daerah Kota Ambon. Sistem ini menghindari 

kerepotan yang dialami oleh masyarakat yaitu harus datang ke perpustakaan 

langsung kemudian melakukan pencarian buku secara manual. Lebih buruk lagi 

jika buku yang diinginkan, tidak tersedia atau sedang dipinjam.  
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