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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu mengenai sistem informasi 

perpustakaan. Antony P Jonatan (2010)[1] Aplikasi Perpustakaan 

berbasis Desktop dengan menggunakan Bahasa Pemprograman 

Java dan Database MySql. Dalam penelitian tersebut peneliti 

belum sampai dalam perancangan aplikasi untuk admin artinya 

belum ada interaksi antar user.   

Akbar Adhi, Dede Sulaiman Saputra, Yulistia , (2012)[2] 

Aplikasi Perpustakaan Pada Sekolah Dasar Negeri 59 

Palembang. Dalam kasus ini peneliti hanya mengunakan database 

lokal dan tidak ada petugas admin yang menjadi pengguna 

sekaligus pengontrol databuku dan data anggota. Jadi dapat 

diartikan kedua peneliti ini tidak ada pemafaatan sistem client 

server  

 Dari beberapa penelitian sebelumnya penulis ingin 

membangun sebuah aplikasi sistem informasi yang tidak hanya 

sekedar mengelola data – data yang ada dalam sistem 

perpustakaan pada umumnya, namun  aplikasi sistem informasi 

ini dengan arsitektur sistem client - server dengan memanfaatkan 

web service mampu memberikan informasi kepada petugas 

perpustakan untuk melayani kebutuhan anggota perpustakaan 

atau pengunjung. Aplikasi ini dirancang pula untuk membantu 
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petugas admin mengontrol perpustakaan dan pembuatan laporan 

data anggota dan data buku perpustakaan dengan memanfaatkan 

sistem remoting. 

 

2.2 Landasan Teori 

Menurut Undang Undang Dasar Republik Indonesia  No 

43 tahun 2007 tentang perpustakaan, seperti yang di amanatkan 

dalam Undang Undang Dasar tahun 1945, Perpustkaaan hadir 

sebagai wahana belajar sepanjang hayat, guna mengembangakan 

potensi masyarakat agar mampu menjadi manusia yang bertaqwa 

kepada TUHAN Yang Maha Esa ,berahlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warga negara demokratis dan 

bertanggung jawab dalam mendukung penyelengraan pendidikan 

nasional. 

1. Sistem Informasi 

Sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan 

informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan 

dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di 

mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-

orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang 

tergorganisasi. Biasanya suatu perusahan atau badan usaha 

menyediakan semacam informasi yang berguna bagi 

manajemen.[4] 
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2.  Basis Data 

Adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di 

dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi 

menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk 

menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi 

spesifikasi berupa tipe data, struktur data dan juga batasan-

batasan data yang akan disimpan. Basis data merupakan 

aspek yang sangat penting dalam sistem informasi dimana 

basis data merupakan gudang penyimpanan data yang akan 

diolah lebih lanjut. Basis data menjadi penting karena dapat 

mengorganisasi data, menghidari duplikasi data, hubungan 

antar data yang tidak jelas dan juga update yang rumit.[5] 

 

3. Konsep dasar Bahasa Pemprograman 

Bahasa pemrograman adalah teknik komunikasi 

standar untuk mengekspresikan instruksi kepada komputer. 

Layaknya bahasa manusia, setiap bahasa memiliki tata tulis 

dan aturan tertentu. Bahasa pemrograman memfasilitasi 

seorang programmer untuk secara spesifik apa yang akan 

dilakukan oleh komputer selanjutnya, bagaimana data 

tersebut disimpan dan dikirim, dan apa yang akan dilakukan 

apabila terjadi kondisi yang variatif. Bahasa pemrograman 

dapat diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, menengah, 

dan tingkat tinggi. Pergeseran tingkat dari rendah menuju 
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tinggi menunjukkan kedekatan terhadap ”bahasa 

manusia”.[6]  

4. Aplikasi 

Aplikasi komputer atau Software  adalah Program 

komputer yang di tulis dalam bahasa peprograman dan di 

pergunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu.[7] 

 

5. Web Server 

Suatu program( juga mesin yang menjalankan 

program) yang mengerti protokol HTTP dan dapat 

menanggapi permintaan – permintaan dari web browser 

yang menggunakan protokol tersebut.[7]. 

6. Perpustakaan 

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara 

dan meningkattkan efisiensi dan efektifitas proses belajar-

mengajar. Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan 

sisitematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat 

memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di 

sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini, 

trekait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan 

adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang 

dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan 

fasilitas dan sarana pendidikan.[8] 
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7. Jenis Pelayanan Perpustakaan Secara umum 

 Berikut adalah jenis pelayana yang ada di 

perpustakaan secara umum: 

 

A. Pelayanan Terbuka 

 Pada sistem pelayanan terbuka anggota atau 

peminjam dapat langsung memilih buku yang 

dikehendali secara bebas pada rak buku. Dan jika 

mengalami kesulitan dapat meminta bantuan pada 

petugas perpustakaan. 

 

B. Pelayanan Tertutup 

 Pada pelayanan tertutup para peminjam atau 

pengunjung tidak bisa langsung mengambil buku 

yang diinginkan pada rak buku, tetapi harus melihat 

dulu di laci katalog buku. Setelah ditemukan dicatat 

di nomor klas buku dan diberikan pada petugas. 

Selanjutnya petugas perpustakaan mengambilkan 

buku yang dimaksud.Untuk dapat melaksanakan 

pelayanan dengan baik pada kedua macam sistem 

pelayan perpustakaan tersebut diperlukan beberapa 

syarat, yaitu: 
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1.  Koleksi harus disusun secara sistematis 

 

Koleksi buku atau brosur dan leaflet disusun menurut 

nomer panggilnya. Koleksi majalah menurut bidang 

subjek luas, yang di dalamnya disusun menurut abjad 

judul majalahnya. Koleksi rujukan menurut jenis 

publikasinya, yang berbentuk buku disusun menurut 

nomer panggil dan yang berupa majalah disusun menurut 

abjad judul, namun disimpan di dalam ruang koleksi 

rujukan. Ruang koleksi rujukan sejogyanya dekat dengan 

ruang baca perpustakaan, agar pengguna dapat 

menggunakan bahan rujukan sewaktu ia memerlukan. 

 

A. Pendaftaran 

Pendaftaran biasa dilakuakan di awal, dimana harus 

mengisi sebuah form dan identitas diri sesuai kartu 

identitas. Lalu menginputkan kode pin untuk kondisi unik. 

Biasanya untuk peminjaman pertama, dapat dilakukan 

dengan meninggalkan karu identitas sebelum kartu 

anggota jadi. 

Membayar uang administrasi untuk biaya penggantian 

pembuatan kartu anggota. 

Data anggota disimpan di database digital maupun 

manual. Digital disini berupa data yang disimpan kedalam 
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komputer. Lalu data manual merupakan data yang dicatat 

dibuku secara tulis tangan. 

 

B.  Peminjaman 

Setelah konsumen mendapatkan buku yang diinginkan 

maka selanjutnya dapat ke bagian administrasi untuk 

melakukan peminjaman. Pihak administrsi melakukan 

pengecekan data anggota di database. Lalu dicocokan 

dengan kartu anggota yg di bawa oleh anggota dan pin 

yang di masukkan oleh peminjam[9] 

 

2.3 Konsep Dasar Client – Server 

2.3.1 Definisi Server 

Komputer yang bertugas sebagai ( pelayan) jaringan. Server 

mengatur lalulintas data dalam sebuah jaringan dan 

menyediakan resource yang dapat di pakai oleh komputer 

lain yang terhubung dalm jaringannya. Server merupakan 

piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi 

tempat bagi semua nodes di dalam jaringan untuk bisa 

melakukan resource sharing.[7] 

 

2.3.2 Definisi Client  

 Didalam komputer jaringan , merupakan komputer yang 

memanfaatkan suber daya dalam jaringan yang disediakan oleh 

komputer lainnya. Yang di sebut dengan server. Juga merupakan 
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sebuah aplikasi atau proses yang meminta pelayanan dari 

komponen lainyan. Adanya clinet ini, memudahakan koneksi ke 

komputer server dan mengatur serta mengatur menjaga hubungan 

dari sumber daya lainnya.[7] 

2.4 Remoting 

 Teknologi .NET remoting merupakan salah satu teknologi 

sistem terdistribusi  yang memungkinkan penggunaan sebuah 

logik untuk aplikasi dengan basis yang berbeda. Pada .NET 

Remoting, logic untuk aplikasi dekstop dapat juga diakses oleh 

aplikasi Web, sehingga hanya dibutuhkan sebuah logic yang 

sama.[7] 

 

 

 


