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Abstract :  
Library of SMA Negeri 3 Palembang not use internet facilities and a lot using manual methods in 

the management of catalog books and other administration. Students must come to the library in 

search of titles that the library often become very crowded not because the reader but by a flurry 

of visitors looking for a book or catalog information service queued in the book. Based on the 

above problems it is necessary to design an information system capable of providing both titles 

and reference books that can be accessed directly by students without having to come directly to 

the library. with the ability to receive data on the WEB library visits, serving registration members 

get access to a wider, providing services tothe availability of information needs click in the form 

of books, ordering and serving the order book from the members, to serve and return of rental 

transactions directly.For that we need is a system that will be used as the material in the study 

titled "Analysis and Design of Digital Libraries and Library Automation Systems SMA 3 

Palembang". System development methods are used the method of sequential linear programming 

with applications Php 
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Abstrak : 
Perpustakaan SMA Negeri 3 Palembang belum menggunakan sarana internet dan msh 

menggunakan metode manual dalam pengelolaan katalog buku maupun administrasi lainnya. 

Siswa harus datang ke perpustakaan dalam mencari judul buku sehingga seringkali perpustakaan 

menjadi sangat ramai bukan karena oleh pembaca tetapi oleh kesibukan pengunjung yang 

mencari buku atau antri di pelayanan informasi katalog buku. Berdasarkan permasalahan di atas 

maka perlu dirancang suatu sistem yang mampu memberikan informasi baik itu judul buku 

maupun referensi buku yang bisa diakses langsung oleh siswa tanpa harus datang langsung ke 

perpustakaan. Untuk itu perlu dibuat suatu sistem yang akan dijadikan materi dalam penelitian 

ini dengan judul “Analisis dan Perancangan Perpustakaan Digital dan Sistem Otomasi 

Perpustakaan SMA Negeri 3 Palembang”. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu 

metode sequensial linier dengan menggunakan aplikasi pemrograman Php 

 

Kata kunci: perpustakaan, otomasi 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dan ilmu 

pengetahuan pada masa globalisasi ini 

dirasakan telah semakin pesat. Semua ini 

dikarenakan hasil dari pemikiran-pemikiran 

manusia yang semakin maju, hal tersebut 

dapat dilihat dari perkembangan ilmu komputer 

yang semakin hari semakin berkembang dengan 

pesat. Perkembangan teknologi semakin 

mendukung bagi pengembangan penyebaran 

informasi melalui media cetak yang menyebar 

diseluruh lapisan masyarakat. Penyebaran informasi 
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tidak hanya bias diperoleh melalui media 

cetak saja tetapi bisa juga didapatkan melalui 

media elektronik seperti televisi, radio, dan 

internet/website.  

Dalam kegiatan sehari-hari siswa harus 

datang ke perpustakaan dalam mencari judul 

buku sehingga seringkali perpustakaan 

menjadi sangat ramai bukan karena oleh 

pembaca tetapi oleh kesibukan pengunjung 

yang mencari buku atau antri di pelayanan 

informasi katalog buku (sumber : Dok SMA 

Negeri 3 Palembang). Berdasarkan 

permasalahan di atas maka perlu dirancang 

suatu sistem yang mampu memberikan 

informasi baik itu judul buku maupun 

referensi buku yang bisa diakses langsung 

oleh siswa tanpa harus datang langsung ke 

perpustakaan. Studi sebelumnya yaitu tentang 

” Sistem Informasi Perpustakaan berbasis 

WEB Dengan PHP & MySQL” dimana 

Tujuan penelitian sebelumnya ini yaitu Telah 

dihasilkan 2ystem informasi perpustakaan 

berbasis web yang dibuat dengan perangkat 

lunak PHP dan MySQL sehingga dapat 

bekerja dalam jaringan Internet, Setelah 

dilakukan uji coba sistem dengan melibatkan 

user dari berbagai latar belakang, 

disimpulkan bahwa sistem yang dihasilkan 

cukup layak digunakan dan bisa memberikan 

manfaat bagi kepentingan pengguna.  

secara sistematis fakta dan 

karakteristik objek atau subjek yang diteliti 

secara tepat.sedangkan untuk metode analisis 

dan perancanganya menggunakan Metode 

Object Oriented. Perumusan masalah disini 

yaitu maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah 

bagaimana ” menganalisa dan merancang sistem 

perpustakaan digital dan sistem otomasi 

perpustakaan”  pada SMA Negeri 3 Palembang. 

Tujuan dari tugas akhir ini yaitu 

Menganalisis dan merancang sistem perpustakaan 

digital dan sistem otomasi perpustakaan pada SMA 

Negeri 3 Palembang. Pelaporan dari hasil analisis 

dan percangan sistem dapat menjadi alat evaluasi 

perpustakaan. 

. Referensi disini diambil dari Universitas 

Ahmad Dahlan mahasiswanya yang bernama 

Kartika Firdausy tahun 2009. Yang berjudul 

perancangan system informasi perpustakaan 

berbasis WEB dengan PHP dan MySQL. Sistem 

yang dihasilkan menjadi suatu keharusan bagi 

pengunjung untuk mengisi buku tamu (guest book) 

terlebih dahulu sebelum mengakses fasilitas-fasilitas 

yang disediakan (Gambar 4). Anggota sudah bisa 

melakukan proses pencarian (searching), 

pemesanan  (booking) (Gambar 5). Admin/petugas 

bisa melakukan proses-proses untuk pelayanan 

perpustakaan (Gambar 6). Untuk bisa meng-upload 

file ke sebuah web server dibutuhkan sebuah 

program FTP Client dan juga account di sebuah web 

server yang digunakan untuk hosting website. 

Untuk FTP Client bisa menggunakan FileZilla yang 

merupakan salah satu FTP Client yang Open 

Source. Cara yang lebih sederhana untuk upload 

web adalah menggunakan program fasilitas FTP 

yang disini saya akan menggunakan program 

FileZilla yang merupakan program FTP gratis. 

  

2. METODOLOGI PENELITIAN  

Metode penelitian menggunakan metode 

deskriptif yang merupakan penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan mengiterprestasikan objek 

sesuai dengan apa adanya. Tempat yang dijadikan 



 

untuk penelitian yaitu Sekolah SMA Negeri 

03 Palembang. 

Untuk metode pengembangan sistem 

nya yaitu menggunakan pada metode analisa 

adalah Object Oriented Analysis (OOA), 

yaitu metode yang digunakan untuk 

menganalisa system dalam metode ini dapat 

mempersentasikan sebuah permasalahan 

khususnya dalam pengembangan perangkat 

lunak.yang digunakan adalah Pemodelan Use 

Case,Pemodelan Struktur dan Pemodelan 

perilaku kelas objek. 

Sedangkan untuk metode perancangan 

Berorientasi objek yaitu Object Oriented 

Design (OOD) yang dimana perancangan 

dimulai dengan hasil keluaran yang 

dihasilkan tahap analisis. Tahapan nya 

Analisis berorientasi objek,Perancangan 

sistem, perancangan objek,perancangan antar 

muka manusia,perancagan manajemen data 

dan perancangan manajemen task.( Whitten : 

tahun 2004 tentang Metode Design dan 

Analisis Sistem ). 

Rancangan sistem merupakan 

rancangan mekanisme kerja proses-proses 

yang dilakukan oleh sistem didalam sistem 

administrasi dan distribusi penjualan koran 

harian sriwijaya post, rancangan sistem ini 

dibuat menggunakan aplikasi Rational Rose 

2000 Enterprises Edition yang berbasiskan 

UML (Unified Modeling Language) yang 

terdiri dari use case diagram, activity 

diagram, Sequence dan diagram VOPC. 

Diagram dibawah ini menunjukan bahwa 

entitas yang terlibat didalam sistem ini ada 

user yaitu berperan penting dan terlibat 

langsung untuk semua aktivitas yang ada 

pada semua proses yang terjadi termasuk 

pengaturan data agen. Untuk dapat masuk login  

untuk melakukan proses-proses lainya terlebih 

dahulu user harus masuk kedalam sistem melalui 

validasi username dan password pada login agar 

keamanan data lebi terjamin. Adapun metode 

pengembangan sistem yang digunakan adalah 

metode FAST yaitu metode pengembangan dengan 

kerangka yang cukup fleksibel untuk menyediakan 

tipe-tipe yang berbeda. Fast adalah kepanjangan 

dari Framework for The Application of System 

Thingking atau Kerangka untuk Penerapan 

Pemikiran system (Whitten, 2004 :81) : 

Tujuan dari tahapan ini adalah mentransformasikan 

kebutuhan-kebutuhan bisnis dari fase requirements 

analysis kepada system model yang akan dibangun 

nantinya. Dengan kata lain pada fase ini akan 

menjawab  

pertanyaan-pertanyaan seputar penggunaan 

teknologi (data, process, interface) yang menjamin 

usability, reliability, completeness, performance, 

dan quality yang akan dibangun didalam system. 
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Anggota

Meminjam 

Mencari

Maintenance 

Anggota

Mengembalikan

Petugas

Maitenance 

Buku

Laporan

Login

Input data Buku

Input Data 

Anggota

 

Gambar 1 : diagram use case 

 

1. Diagram Use Case 

Dari gambari diagram Use case diatas 

menunjukan bahwa entitas yang terlibat 

didalam sistem administrasi Use Case 

Diagram menunjukkan interaksi antara Use-

Case dan 2 Aktor yaitu Admin Petugas dan 

Anggota. Anggota memiliki beberapa 

wewenang akses ke sistem yaitu login, 

meminjam, mencari, maintenance, 

mengembalikan buku. Sedangkan petugas 

memiliki akses untuk seluruh akses anggota 

ditambah input buku, maintenance buku dan 

laporan  

2. Diagram Activity 

Diagram activity administrasi 

menggambarkan kegiatan administrasi yang 

berhubungan dengan aktivitas terhadap 

sistem. Diagram activity petugas 

menggambarkan kegiatan petugas perpustakaan 

yang berhubungan dengan aktivitas terhadap sistem. 

 

Sistem

Login

Input Buku Input Anggota
Maintenance 

Anggota
Pencarian Buku Maintenance Buku Laporan

 

Gambar 2 : Activity Diagram petugas perpus 

 

 

Sistem

Login

Pencarian Buku Mengembalikan
Maintenance 

Anggota
Meminjam Buku

 

Gambar 3 : Activity Diagram Anggota 

Diagram activity petugas menggambarkan kegiatan 

petugas perpustakaan yang berhubungan dengan 

aktivitas terhadap sistem. 

3. Diagram Sequence 

Diagram sequence menjelaskan secara 

detail urutan proses yang dilakukan oleh bagian-

bagian yang terlibat didalam sistem untuk mencapai 

tujuan dari use case, interaksi terjadi antara class, 



 

operasi yang terlihat, urutan antara operasi 

dan informasi yang diperlukan oleh masing-

masing operasi. 

Sequence diagram input data buku 

menjelaskan proses tahap-tahap input buku. 

Proses dimulai dari tampilan form input buku, 

proses input hingga ke penyimpanan data. 

 

Petugas 
Perpustakaan

Form Buku Data BukuHalaman 
Utama

1: Input Login

2: Input Kode Buku

3: Data Sudah ada

4: Simpan Data

 

Gambar 3 : Sequence diagram Input buku 

 

Form Pencarian 
Buku

:Buku Hasil 
Pencarian

Anggota

1: Display Form Pencarian

2: Input Judul /pengaran

3: Judul / pengarang tidak ditemukan

4: Hasil Pencarian

 

Gambar 4 : Sequence diagram pencarian data 

buku 

Petugas 
Perpustakaan

Form 
Anggota

Halaman 
Utama

Data 
Anggota

1: Login

2: Input No Anggota

3: Data Sudah ada

4: Simpan data

 

Gambar 5 : Sequence diagram input anggota 

Sequence diagram input data anggota 

menjelaskan proses tahap-tahap input anggota. 

Proses dimulai dari tampilan form input anggota, 

proses input hingga ke penyimpanan data. 

 

4. Rancangan Basis Data 

Design File adalah atribut yang diperlukan 

untuk proses penginputan data agar program yang 

dibuat sesuai dengan yang diinginkan. Pada 

rancangan basis data ini penulis 

mengimplementasikan data yang tersedia dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Php dan 

MySQL untuk mempermudah dalam penanganan 

kasus-kasus yang ada. Berikut adalah tabel-tabel 

yang dilengkapi nama fiel, dan tipe. 

a. Tabel Buku 

 Tabel buku berfungsi untuk menyimpan 

data-data buku yang diinputkan oleh petugas 

perpustakaan. Tabel buku terdiri dari 18 field 

dengan primary key kodebuku. 

Tabel 1. Tabel buku 

Tabel 4.7 Table  Buku 

 

No. Nama Field Tipe Panjang 

1. KodeBuku Char 8 

2 Judul Char 75 

3 NoKlas Char 25 

4 Subject Char 75 
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5 Pengarang Char 50 

6 Penerbit Char 50 

7 Tahunterbit Int 4 

8 Kota Char 25 

9 Bahasa Char 25 

10 Jenisbuku Char 25 

11 Harga Numeric 10 

12 Datafisik Char 50 

13 Exppinjam Int 5 

14 Expbaca Int 5 

15 Expreferensi Int 5 

16 Totalexp Int 5 

17 ISBN Char 25 

18 Sumber  Char 75 

 

b. Tabel Anggota 

 Tabel anggota berfungsi untuk 

menyimpan data-data anggota perpustakaan 

baik siswa maupun guru yang diinputkan oleh 

petugas perpustakaan. Tabel anggota terdiri 

dari 10 field dengan primary key userid dan 

secondary key password. 

Tabel 2. Table  Anggota 
No. Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

1. UserID Char 15 User ID 

2 Password Char 15 Password 

3 Nama Char 35 Nama Anggota 

4 Tmplahir Char 25 Tempat Lahir 

5 Tgllahir Date 10 Tanggal Lahir 

6 JnsKel Char 15 Jenis Kelamin 

7 Alamat Char 75 Alamat Anggota 

8 Telp Char 15 Telepon 

9 Masaaktif Date 10 Batas Masa keanggotaan 

 

 

c. Tabel Peminjaman 

 Tabel peminjaman berfungsi untuk 

menyimpan data-data transaksi baik 

peminjaman buku. Tabel transaksi ini terdiri 

dari 5 field dan sebagai primary key 

nopinjam. 

Tabel 3: Tabel peminjaman 

No. Nama 

Field 

Tipe Panjang Keterangan 

1. NoPinjam Char 15 Nomor urut 

pinjaman 

2. TglPinjam Date 10 Tanggal 

Pinjam 

3. UserID Char 15 User ID 

4. KodeBuku Char 8 Kode Buku 

5. Tglkembali Date 10 Tanggal 

Pengembalian 

 

Tabel 4 : Tabel Pengembalian 

No. Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

1. NoPinjam Char 15 Nomor urut 

pinjaman 

2. UserID Char 15 User ID 

3. KodeBuku Char 8 Kode Buku 

4. Tglkembali Date 10 Tanggal 

Pengembalian 

5. Denda Numeric 8 Jumlah denda 

  

Tabel transaksi pengembalian berfungsi 

untuk menyimpan data-data transaksi 

pengembalian buku. Tabel transaksi ini terdiri 

dari 5 field dan sebagai primary key nopinjam. 

4.1.1. Class Diagram 

Kelas diagram merupakan diagram yang 

selalu ada di pemodelan, sistem informasi 

berorientasi objek. Class diagram menunjukan 

hubungan antar class dalam sistem yang sedang 

dibangun dan bagaimana berkolaborasi untuk 

mencapai suatu tujuan. 
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Gambar 6 : Class diagram 

 

Cek Id Anggota

Entry ID Anggota

Entry Petugas dan pengecekan status anggota

Pengecekan Peminjaman

Entry IdAnggota

Entry Petugas 

Entry Buku

Event Cek Tgl Jtempo

Event Lihat Jumlah Denda

do (idAnggota)

Pencatatan  Peminjaman

Entry IdAnggota

Entry Buku

Entry Tanggal Pinjam

Event Lihat Tanggal Penembalian

Close Transaction

Exit

do (idAnggota)

Finsih Transaction

Start

Stop

 

Gambar 7 : state diagram peminjaman 

 

Cek Id Anggota

Entry ID Anggota

Entry Petugas dan pengecekan status anggota

Pengecekan IdBuku

Entry idBuku

do (idAnggota)

Pencatatan  Transaksi Pengembalian

Entry IdAnggota

Entry Petugas 

Entry IdBuku

Entry Tanggal Pengembalian

Event Lihat Tanggal Peminjaman

Event melihat jumlah denda

Close Transaction

Exit

Do (idBuku)

Finsih Transaction

Start

Stop

 

Gambar 8: state diagram pengembalian 

 

 

 

5. Relasi Antar Tabel 

Dalam relasi antar tabel ini terdapat hubungan 

yang saling berkaitan, relasi ini merupakan 

pemodelan sistem informasi berorientasi objek yang 

menunjukan hubungan antar class dalam sistem 

yang sedang dibangun dan bagaimana berkolaborasi 

untuk mencapai suatu tujuan.yang berhubungan 

antara lain : 

- Tb_peminjaman dengan Tb_pengembalian 

yang memiliki hubungan one to one 

- Tb_pesan dengan Tb_Administrasi 

memiliki hubungan many to one 

- Tb_pesan dengan Tb_Return memiliki 

hubungan one to many. 

 

4.1.1.1. Perpustakaan 

Secara umum adalah sebuah tempat yang 

menyediakan koleksi literatur yang berguna bagi 

pendidikan di sekolah. Keberadaannya pun menyatu 

dengan lingkungan sekolah, serta hanya bisa diakses 

oleh civitas akademika sekolah yang bersangkutan. 

salah satu bagian kelengkapan yang harus ada di 

setiap lembaga pendidikan formal di berbagai 

tingkatan. Karena perpustakaan dianggap sebagai 

guru kedua, setelah guru yang ada di sekolah 

tersebut. Hal ini disebabkan perpustakaan adalah 

sebuah tempat di mana di dalamnya terdapat banyak 

ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi 

siswa untuk diketahui. (sumber: 

http://www.anneahira.com) 

4.1.1.2. Digital  

Sistem Digital adalah suatu sistem yang 

berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat 

tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrip berupa 

digit-digit atau angka-angka, contohnya bilangan 

integer dan pecahan. 

Gerbang logika adalah suatu rangkaian logika 

http://www.anneahira.com/pengetahuan-bisnis.htm
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dengan suatu keluaran dan satu atau 2 dan 

juga lebih masukkan. sinyal keluaran hanya 

terjadi untuk kombinasi-kombinasi sinyal 

masukkan tertentu. 

Gerbang logika dibagi menjadi 2 bagian. 

(http://staffsite.gunadarma.ac.id) 

4.1.1.3 Perpustakaan Digital 

Adalah koleksi informasi yang 

diorganisasi dan saling terhubung / 

terkoneksi dimana informasi ini dapat 

disimpan, diakses, dimanipulasi dan 

ditampilkan secara elektronis Informasi 

yang disimpan dapat berupa teks, grafik, 

animasi, video atau kombinasinya, 

dimana dapat diakses secara local 

(organisasi itu sendiri) atau melalui 

internet. Disini, peran Interaksi Manusia 

dan Komputer sangat penting karena user 

menginginkan adanya akses yang mudah, 

tampilan yang menarik dan memberikan 

informasi sebanyak mungkin yang 

dibutuhkannya dengan waktu yang 

relative cepat dan biaya yang murah. 

(http://www.kaskus.com) 

4.1.1.4 Sistem Otomasi  

Otomasi Perpustakaan merupakan 

sebuah proses pengelolaan perpustakaan 

dengan menggunakan bantuan Teknologi 

Informasi (TI). Dengan otomasi 

perpustakaan proses pengolahan data 

koleksi perpustakaan menjadi lebih akurat 

dan cepat untuk ditelusuri kembali. 

Otomasi Perpustakaan (Library 

Automation) juga merupakan 

pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk 

kegiatan-kegiatan perpustakaan meliputi 

pengadaan, pengolahan, penyimpanan dan 

menyebarluaskan informasi juga mengubah 

sistem perpustakaan manual menjadi sistem 

perpustakaan yang terkomputerisasi. 

(http://vicencia.com) 

 

4.1.1.3. Analisis dan Perancangan Sistem 

Suatu sistem akan dirancang oleh satu orang 

atau sekelompok orang yang 

membentuk tim. Orang yang merancang sistem ini 

disebut Sistem Analis. 

Pengertian analis sistem yaitu : 

(http://www.staffsite.gunadarma.ac.id, 2011) 

1. Seorang yang menggunakan pengetahuan 

aplikasi komputer yang dimilikinya untuk 

memecahkan masalah-masalah bisnis 

dibawah petunjuk manajer sistem. 

2. Seorang yang bertanggung jawab 

menterjemahkan kebutuhan-kebutuhan 

sipemakai sistem (user) kedalam spesifikasi 

teknik yang diperlukan oleh programmer 

dan diawasi oleh manajemen. 

3. Analisis Sistem 

Sistem akan menyajikan informasi yang 

berfungsi untuk membantu pemerataan distribusi 

surat kabar agar sesuai dengan omset dan 

kemampuan jual masing-masing agen dan 

menginformasikan data penjualan agen dan 

pemesanan koran dari agen.  

 

4. Analisis Berorientasi Objek 

 Teknik analisis berorientasi objek 

merupakan alat terbaik yang dapat digunakan untuk 

http://vicencia.com/


 

sebuah proyek yang akan 

mengimplementasikan sistem yang 

menggunakan teknologi objek. 

 

5. Design Menu Utama 

Design interface merupakan draft 

gambaran visual bentuk tampilan sistem yang 

akan dibuat. Dalam design interface terdiri 

dari desain input atau masukan data dan 

desain output yang menampilkan informasi. 

Menu utama merupakan navigasi dari 

seluruh sistem. Halaman ini ditampilkan 

pertama kali setelah user melakukan login. 

Yang terdiri dari empat buah menu antara lain 

master data transaksi, laporan dan monitoring 

yang masing-masing menu memiliki 

beberapa sub menu. Login user terdapat pada 

sebelah kiri bawah panel menu yang 

digunakan oleh user untuk melakukan login. 

 

DIGITAL LIBRARY 

SMA NEGERI 3 PALEMBANG

Home

Fasilitas dan Pelayanan

Keanggotaan

Transaksi

Virtual Katalog

Tata Tertib

User ID : xxxxxxx

Password : xxxxxx

 

Gambar 9 : Desain Menu utama. 

Menu utama terdiri dari halaman 

utama, fasilitas dan pelayanan, keanggotaan, 

transaksi, virtual katalog dan tata tertib 

perpustakaan. Menu terletak di sebelah kiri 

dan dibagian kanan merupakan halaman utama 

yang berisikan informasi mengenai 

perpustakaan. Di bagian  

DIGITAL LIBRARY 

SMA NEGERI 3 PALEMBANG

Home

Fasilitas dan Pelayanan

Keanggotaan

Transaksi

Virtual Katalog

Tata Tertib

User ID : xxxxxxx

Password : xxxxxx

Fasilitas :

Info Fasilitas

Layanan :

Info Layanan

 

Gambar 10 : desain halaman dan fasilitas 

layanan 

Desain halaman fasilitas dan pelayanan 

berisikan informasi fasilitas dan pelayanan 

perpustakaan. Pada halaman sebelah kiri tetap 

ditampilkan menu navigasi untuk 

mempermudah pengguna menuju ke menu 

lainnya. Info fasilitas akan ditampilkan pada 

halaman ini yaitu pada kolom kanan halaman 

utama bagian atas. Sedangkan informasi 

layanan akan ditampilkan di bawahnya. 

Desain input buku merupakan 

rancangan bentuk tampilan sebagai tempat 

untuk memasukkan data-data buku. Pada desain 

input data buku, isian data buku terletak di 
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sebelah kiri halaman. Desain dibuat satu 

halaman sehingga akan terlihat 

seluruhnya oleh user. Disebelah kanan 

terdapat kontrol menu untuk 

penyimpanan, perbaikan maupun hapus 

data. Di bawah menu digunakan untuk 

menampilkan gambar halaman depan 

buku.  

Pengelolaan Data Buku

Kode Buku

Judul Buku

No. Klas

Subject

Pengarang

Penerbit

Tahun Terbit

Kota Terbit

Bahasa

Jenis Buku

Harga 

Data Fisik

Exemplar Peminjaman

Exemplar Baca

Exemplar referensi

Total Exemplar

ISBN

Sumber Buku

Edit

Hapus

Simpan

Tutup

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

9999

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

99,999,999

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9,999

9,999

9,999

9,999

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cover Buku

Upload Pdf

xxxxxxxxxxxx

gambar 11 : desain input data buku. 

 

REGISTRASI/PENDAFTARAN DATA PEMINJAM

User ID

Password

Nama

Tempat/Tgl Lahir

Jenis Kelamin

No Induk

Alamat

Telp/HP

Masa Aktif s.d

Status

Edit

Hapus

Simpan

Tutup

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9999

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dd-mm-yyyy/

dd-mm-yyyy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Foto

Upload

 

Gambar 12 : desain input data keanggotaan 

 

Pada desain input data anggota, isian data 

anggota terletak di sebelah kiri halaman. Desain 

hanya satu halaman sehingga akan terlihat 

seluruhnya oleh user. Di sebelah kanan terdapat 

kontrol menu untuk penyimpanan, perbaikan 

maupun hapus data. Di bawah menu digunakan 

untuk menampilkan gambar atau foto anggota 

perpustakaan. 

3. HASIL 

4.2.Prototipe Hasil Pengembangan Sistem 

Dalam prototipe hasil pengembangan 

akan dijelaskan gambaran secara visual hasil 

akhir dari pengembangan sistem selanjutnya. 

4.2.1. Halaman Utama 

Halaman utama ditampilkan seelah user 

memasukkan alamat website di dalam browser. 

Halaman utama akan ditampilkan setelah user 

memasukkan alamat website. 

 



 

 

Gambar 13 : Halaman utama 

 

Halaman utama akan ditampilkan setelah 

user memasukkan alamat website. 

 

 

Gambar 14 : input data anggota 

 

4. KESIMPULAN 

Tujuan dari system ini adalah 

menghasilkan system yang berbasis web yang 

dapat diakses secara online oleh siswa 

maupun guru SMA Negeri 03 Palembang. 

Analisis dan perancangan sistem ini dapat 

digunakan sebagai acuan dalam pembuatan 

sistem pada tahap selanjutnya yaitu tahapan 

pembuatan program. Dengan adanya 

perancangan ini, maka pengelolaan 

perpustakaan SMA Negeri 3 Palembang dapat 

lebih ditingkatkan setelah tahapan pembuatan 

program dan implementasi. 

 

5. DAFTAR RUJUKAN 

 
Daryanto, “Pengetahuan Praktis Bagi Pustakawan”, 

Penerbit Bina Cipta, Malang, 1986. 

 

Leo, T.H.W, Subramaniam, R., and Aggarwal, 

A.K., “Virtual Science Centers: a New Genre of 

Learning in Web-based Promotion of Science 

Education”, 36th Annual Hawaii International 

Conference on System Sciences, -9 Jan 2003. 

 

Nugroho, B., “PHP & MySQL dengan Editor 

Dreamweaver MX”, Penerbit Andi, Yogyakarta, 

2004. 

 

(http://vicencia.com, diakses tanggal 20 desember 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vicencia.com/


12    

  

Nama : Rian Fitrah 

NIM : 08 142 102 

Jurnal Skripsi  “ Analisis dan 

Perancangan perpustakaan digital dan 

system otomasi perpustakaan SMA 

Negeri 3 Palembang “ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


