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ABSTRAK

Di antara kegiatan utama dalam bidang pelayanan perpustakaan adalah pelayanan
sirkulasi. Pelayanan sirkulasi terdiri dari kegiatan peminjaman dan pengembalian
bahan pustaka, terutama buku. Dalam melayani pemustaka terutama dalam
kegiatan sirkulasi di Perpustakaan Universitas Riau telah menggunakan sistem
otomasi. Namun sistem otomasi yang telah dikembangkan belum memiliki
perangkat layanan mandiri, yaitu alat pelayanan sirkulasi yang mampu melayani
sendiri tanpa bantuan pustakawan. Dalam penelitian ini dilakukan rekayasa sistem
kemudian dilanjutkan dengan rancang bangun sebuah mesin peminjaman dan
pengembalian mandiri sebagai mesin swalayan dalam kegiatan sirkulasi bahan
pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SDLC
(System Development Life Cicle). Perancangan yang dilakukan dalam penelitian
ini terdiri dari perencangaan perangkat keras (hardware), perancangan perangkat
lunak (software) serta perancangan jaringan komputer (netware). Perangkat keras
yang disiapkan adalah perangkat server yang terdiri dari mesin server yang
didukung oleh software LAMP (Linux, Apache MySQL and PHP). Perangkat di
sisi pengguna (perangkat clien) terdiri dari PC (Personal Computer), Barcode,
Barcode Reader, RFID Tag, RFID Reader, Receipt Printer dan Networking
Infrastructure. Setelah dirancang, kemudian dilakukan penyusunan semua
perangkat yang telah direncanakan menjadi mesin yang siap untuk digunakan
sebagai mesin peminjaman dan pengembalian mandiri. Hasil dari penelitian ini
adalah dua buah mesin layanan sirkulasi yang bersifat interaktif dan responsif,
yang diaplikasikan bersamaan dengan sistem otomasi perpustakaan di
Perpustakaan Universitas Riau.

Kata kunci : perpustakaan, otomasi, pelayanan mandiri, teknologi informasi
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1. Perpustakaan merupakan unsur penting dalam proses belajar mengajar dan
pencapaian tujuan pendidikan, terutama di perguruan tinggi, termasuk

Universitas Riau, yang melayani lebih dari 27.000 pemustaka, baik civitas

akademika maupun masyarakat umum. Karena pentingnya peran

perpustakaan itu, maka penyelenggara perpustakaan menganggap perlu terus

meningkatkan kualitas layanan kepada pemustaka guna mendukung kegiatan

pendidikan di Universitas Riau.

Salah satu ayat dalam pasal 14 Bab V Undang-Undang Nomor 43

Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap perpustakaan mengembangkan

layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi. Amanah dalam Undang-undang itu menjadi payung hukum yang

kuat untuk melakukan pembenahan kualitas layanan perpustakaan. Salah satu

layanan perpustakaan yang utama adalah layanan sirkulasi, yaitu layanan

peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Layanan sirkulasi sudah

menjadi standar nasional perpustakaan berdasarkan SNI 7330-2009 PT yaitu

Standar Perpustakaan Perguruan Tinggi,

Secara umum kualitas layanan sirkulasi di Perpustakaan Universitas

Riau telah memenuhi standar nasional, yaitu menggunakan sistem otomasi

perpustakaan, serta operasionalnya menggunakan standar mutu layanan di

bawah pengawasan pemustaka yang kompeten di bidangnya. Namun

pengelola perpustakaan Universitas Riau terus mendorong adanya

pembenahan dan perbaikan layanan sirkulasi melalui berbagai inovasi, salah

satunya melakukan penelitian perancangan dan implementasi mesin pelayanan

mandiri perpustakaan berbasis komputer, yaitu model pelayanan sirkulasi

bahan pustaka di mana pemustaka dalam melakukan peminjaman dan

pengembalian langsung dilayanan oleh mesin, tanpa campur tangan langsung

petugas perpustakaan.
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Keunggulan yang dimiliki oleh model layanan berbasis komputer

adalah unggul dalam hal kecepatan, ketepatan, performa, kestabilan prosedur

kerja serta kemampuannya untuk bekerja terus menerus selama syarat

terpenuhi. Kelebihan lain mesin layanan berbasis komputer ini jika

dibandingkan dengan kinerja manusia, adalah sebuah mesin bebas dari

gangguan emosional, di mana mesin tidak pernah merasa bosan, jenuh, marah

dan gangguan emosi yang lain. Sehingga mesin akan tetap melayani dengan

ramah dan mengikuti semua perintah yang diberikan, walaupun beban

kerjanya besar, tanpa pernah menuntut imbalan apapun. Mesin akan tetap

bekerja dengan baik selama kondisi atau persyaratan berjalannya mesin itu

terpenuhi.

Dalam merealisasikan rencana pembuatan mesin pelayanan mandiri di

perpustakaan, maka dilakukan beberapa penelitian yang artikel ilmiahnya

dilampirkan bersama karya tulis ilmiah ini. Penelitian yang dimaksud adalah

“Rekayasa Sistem Pelayanan Mandiri Perpustakaan Berbasis Komputer,

Rancang Bangun Mesin Peminjaman Mandiri Dan Pengembalian Mandiri

Bahan Pustaka Berbasis Komputer, serta Perancangan Modul Security

Pemustaka (Check-in) Sirkulasi Perpustakaan Universitas Riau”. Sebagai

gambaran tentang penelitian yang telah dilakukan, maka dalam karya tulis

ilmiah ini dijelaskan bagaimana proses pembuatan mesin pelayanan mandiri

itu hingga selesai, meliputi analisis sistem, perancangan sistem, perencanaan

infrastruktur serta implementasi di lapangan.

1.2 Perumusan Masalah
Permasalahan yang dirumuskan dalam karya tulis ilmiah ini adalah

bagaimana merancang dan mengimplementasikan mesin pelayanan mandiri

perpustakaan berbasis komputer.

1.3 Batasan Masalah
Dalam karya tulis ilmiah ini ditentukan batasan masalahnya adalah :
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1. Mesin yang dirancang adalah hanya untuk kebutuhan sirkulasi bahan
pustaka di perpustakaan, disertai fitur-fitur pendukung lain yang

memenuhi syarat untuk diimplementasikan.

2. Rekayasa sistem pelayanan mandiri perpustakaan berbasis komputer yang
dikembangkan adalah sebagai perluasan fungsi dari sistem otomasi yang

sedang berjalan di Universitas Riau pada saat dilaksanakan penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang didokumentasikan dalam karya tulis ilmiah ini

adalah :

1. Merekayasa sistem informasi pelayanan mendiri perpustakaan berbasis
komputer

2. Merancang bangun mesin peminjaman mandiri dan pengembalian mandiri
bahan pustaka berbasis komputer.

1.5Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Institusi implementasi hasil penelitian ini memberikan model
infrastruktur layanan sirkulasi yang dapat bekerja secara mandiri yang

efektif dan efisien.

2. Memberikan kenyamanan bagi pemustaka dalam melakukan peminjaman
dan pengembalian bahan pustaka dengan hasil yang cepat, mudah dan

ramah.

3. Bagi pustakawan mesin ini dapat mengurangi beban kerja pustakawan
dalam memberikan layanan sirkulasi.

II. DASAR TEORI

2.1 Layanan Perpustakaan
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Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan,

pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi

pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara

profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan,

penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa koleksi perpustakaan adalah

semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam

dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun,

diolah, dan dilayankan. Sedangkan pengertian pemustaka dijelaskan pada

pasal 1 ayat 9, bahwa pemustaka adalah pemustaka perpustakaan, yaitu

perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang

memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

Layanan diperpustakaan secara teknis terbagi kedalam 3 kategori

1. Layanan Teknis, biasanya berupa pengadaan dan pengolahan bahan
pustaka, serta menginformasikan bahan pustaka yang telah diolah, serta

ketersediaan berbagai fasilitas penunjang lainnya.

2. Layanan Pemakai, layanan yang berhubungan langsung dengan pengguna
perpustakaan yaitu: Sirkulasi, Skirpsi, Referensi, OPAC, Internet, Multi

Media dan lain sebagainya

3. Layanan Administrasi, terdiri dari dua kategori, yaitu layanan untuk
administrasi perpustakaan/staf perpustakaan dan administrasi untuk

pengguna perpustakaan, jenis layanan biasa nya berupa surat menyurat

dan pengarsipan dokumen.

2.2 Teknologi Informasi
Teknologi informasi terdiri dari kata, teknologi dan informasi.

Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari sebuah alat, mesin, benda

atau bentuk material dan proses menolong manusia untuk membantu

pekerjaan atau masalahnya. Sedangkan informasi adalah hasil pemrosesan,

manipulasi, dan pengorganisasian dari sekelompok data yang mempunyai

nilai pengetahuan bagi penggunanya.
4
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Secara umum bisa disimpulkan pengertian teknologi informasi yaitu

suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses,

mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai

cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang

relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi,

bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk

pengambilan keputusan.

2.3 Sistem Otomasi Perpustakaan

Sulistyo-Basuki menyatakan bahwa otomasi perpustakaan adalah

penerapan teknologi informasi untuk kepentingan perpustakaan mulai dari

pengadaan hingga ke jasa informasi bagi pembaca.

Lebih lanjut Abdul Rahman Saleh (2011) mengemukakan bahwa

penerapan teknologi informasi di bidang perpustakaan dan informasi menjadi

semakin penting karena teknologi ini menjanjikan peningkatan mutu layanan

perpustakaan terutama kecepatan dan efesiensi kerja.

Otomasi perpustakaan (library automation) merupakan proses atau hasil

penciptaan mesin swatindak atau swakendali tanpa campur tangan manusia

dalam proses sebuah proses.

Sistem Otomasi Perpustakaan atau Library Automation Sistem adalah

software yang beroperasi berdasarkan pangkalan data untuk mengotomasikan

kegiatan perpustakaan. Pada umumnya software yang digunakan untuk

otomasi perpustakaan menggunakan model relational database. Database atau

pangkalan data merupakan kumpulan dari suatu data. Dalam perpustakaan

paling tidak ada dua pangkalan data, yaitu data buku dan data pemustaka.

Disebut relational database karena dua pangkalan data tersebut akan saling

dikaitkan apabila terjadi transaksi, misalnya, pada saat terjadi proses

peminjaman dan pengembalian buku.

Sebagian besar sistem otomasi perpustakaan membagi fungsi software

ke dalam program tersendiri yang disebut modul, yang terdiri dari modul

pengadaan, katalogisasi, sirkulasi, serial, dan Online Public Access Catalog
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(OPAC). Sistem otomasi perpustakaan di Indonesia pada umumnya hanya

mempunyai tiga modul, yaitu katalogisasi, sirkulasi, dan OPAC, yang

minimal harus dimiliki oleh perpustakaan untuk kepentingan otomasi. Modul-

modul tersebut merupakan sistem yang sudah terintegrasi sehingga istilah

sistem otomasi perpustakaan juga sering disebut dengan sistem perpustakaan

terintegrasi (integrated library sistem).

2.4 SDLC
Sistem Development Life Cycle (SDLC) merupakan kerangka berpikir

standar dalam mengembangkan sebuah sistem berbasis teknologi informasi,

yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang mengikuti siklus hidup

pengembangan software, dari lahir, tumbuh, berkembang dan menghasilkan

perkembangan software di siklus berikutnya.

SDLC terdiri dari tahapan kegaitan sebaai berikut :

1) Analisis sistem (sistem analysis)

a. Studi pendahuluan
b. Studi kelayakan

2) Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pemakai
a. Memahami sistem yang ada
b. Menganalisis hasil penelitian.

3) Perancangan sistem (sistem design)

4) Implementasi sistem (system implementation)

5) Operasi dan perawatan sistem (system operation and maintenance).

Informasi selengkapnya tentang SDLC dapat dilihat pada website resmi

tutorial perancangan sistem menggunakan SDLC, yaitu di

http://www.sdlc.ws/ .

2.5 LAMP

http://www.sdlc.ws/
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LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) adalah sebuah bundle atau

serangkaian per`angkat lunak yang saling mendukung untuk membangun

aplikasi, yang terdiri dari:

2.5.1 Linux
Linux adalah sebuah sistem operasi bersifat terbuka. Ia merupakan

sistem operasi yang memiliki kemiripan dengan sistem operasi yang telah

dikembangkan sejak tahun 70-an yang disebut UNIX. Linux memiliki banyak

keunggulan, di antaranya dapat diperoleh secara terbuka, stabil dan memiliki

banyak kelebihan jika dipakai untuk keperluan server maupun sebagai sistem

operasi untuk komputer pribadi.

Untuk mengetahui tentang karakteristik linux, perkembangan serta

segala hal yang berhubungan dengan linux dapat dipelajari melalui web resmi

linux core yaitu http://www.linux.org.

2.5.2 Apache
Apache adalah sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai web server

yang dapat berjalan di berbagai sistem operasi, terutama Linux yang

merupakan sistem operasi yang konsisten mendukung perkembangan Apache.

Apache merupakan satu web server yang bersifat terbuka yang dikembangkan

oleh Apache Software Foundation. Segala hal mengenai Apache web server

dapat ditemukan di web resmi Apache Software Foundation dengan alamat

http://www.apache.org.

2.5.3 MySQL
MySQL adalah sebauh perangkat lunak sistem manajemen basis data

SQL atau dikenal dengan istilah Database Management Sistem (DBMS).

Dibandingkan dengan DBMS lain, MySQL termasuk yang memiliki

performance yang baik, terutama dalam hal kecepatan query. Untuk

mengetahui lebih banyak tentang MySQL dapat diperoleh informasi melalui

situs resmi MySQL yaitu http://www.mysql.com.

http://www.linux.org
http://www.apache.org
http://www.mysql.com
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2.5.4 PHP
PHP adalah sebuah bahasa pemrograman yang bersifat opensource

dan banyak digunakan sebagai bahasa pemroraman untuk pengembangan

software berbasis web. PHP adalah satu dari beberapa bahasa pemrograman

yang dari awal perkembangannya sudah didukung oleh sistem operasi linux,

namun juga dapat berjalan pada platform sistem operasi yang lain. Informasi

lebih banyak tentang PHP dapat ditelusuri melalui web resmi PHP yaitu

http://www.php.net.

III.PEMBAHASAN

3.1 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah Sistem Development Life

Cycle (SDLC), yang merupakan kerangka berpikir standar dalam

mengembangkan sebuah sistem berbasis teknologi informasi.

SDLC untuk pengembangan sistem pelayanan mandiri berbasis

komputer dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1) Analisis sistem (sistem analysis)

a. Studi pendahuluan

b. Studi kelayakan

2) Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pemakai
a. Memahami sistem yang ada

b. Analisis karakteristik sistem
3) Perancangan sistem (sistem design)
4) Implementasi sistem (sistem implementation)
5) Operasi dan perawatan sistem (sistem operation and maintenance).

3.2 Analisis Sistem

http://www.php.net
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3.2.1 Studi Pendahuluan

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap perkembangan teknologi di

bidang komunikasi dan informasi dikaitkan dengan perkembangan kegiatan

perpustakaan. Dari hasil studi pendahuluan ditemukan asumsi bahwa

teknologi informasi yang sekarang ada dan dikuasai, dapat diterapkan untuk

membangun sistem layanan mandiri perpustakaan berbasis komputer,

terutama di Perpustakaan Universitas Riau sebagai tempat penelitian ini

dilakukan.

3.2.2 Studi kelayakan

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kelayakan untuk dilakukan

pengembangan sistem. Studi kelayakan ini meliputi analisis kelayakan di sisi

ketersediaan sumber daya manusia (brainware), perangkat keras (hardware),

perangkat lunak (software) dan perangkat jaringan (netware).

Dari hasil studi kelayakan terhadap ketersediaan sumber daya mansia,

ketersediaan perangkat keras, ketersediaan perangkat lunak serta ketersediaan

perangkat jaringan, ditemukan bahwa sistem ini layak untuk dikembangkan di

Perpustakaan Universitas Riau.

3.2.3 Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pemakai

Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan

sistem. Kebutuhan sistem meliputi infrastruktur yang dibutuhkan untuk

membangun sistem yang akan dibangun. Dari hasil identifikasi ini ditemukan

bahwa kebutuhan dasar untuk membangun sistem ini adalah :

1) Tersedianya perangkat server standar otomasi

2) Tersedianya perangkat client (workstation)

3) Tersedianya perangkat jaringan komputer baik intranet maupun internet
4) Tersedianya perangkat lunak pemrograman
5) Tersedianya Programmer

9
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6) Tersedianya Network administrator

7) Tersedianya Server administrator

8) Tersedianya Operator komputer

9) Memahami sistem yang ada
Pada kasus ini dilakukan penelaahan terhadap kesiapan sistem yang ada,

dengan tujuan bahwa sistem yang akan dibangun harus dapat berjalan

beriringan dengan sistem yang sedang sudah ada. Hal ini juga ditujukan untuk

menjamin bahwa aturan-aturan yang berlaku dalam sistem yang

dikembangkan nantinya akan mendukung aturan-aturan yang berlaku pada

sistem yang sedang berjalan.

3.2.4 Analisis karakteristik sistem

Karakteristik sistem yang akan dirancang dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1) Jenis aplikasi yang digunakan adalah aplikasi berbasis web, berjalan di
web browser.

2) Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, Javascript dan
beberapa utilitas tambahan seperti JQuery dan AJAX.

3) Jenis database yang digunakan adalah MySQL.

4) Sebagai web server bagi aplikasi ini digunakan Apache. Web server ini
dapat berjalan di lingkungan sistem operasi Windows maupun Linux,

sehingga aplikasi ini dapat diinstall pada sistem Windows maupun Linux.

5) Karena menggunakan web server apache, maka aplikasi ini dapat
berjalan pada jaringan komputer, baik intranet maupun internet.

Berdasarkan karakteristik sistem di atas, maka dapat dilakukan

perancangan atau desain sistem sebagai sebuah aplikasi berbasis web.

Sebagai aplikasi berbasis web, maka dalam pengembangannya diperlukan

metode, perangkat dan alat bantu pengembangan yang sesuai dengan

kebutuhan pengembangan sistem yang berbasis web yang bersifat multi user.
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3.2.5 Perancangan Sistem

1) Context Diagram

Sistem Pelayanan 
Mandiri

VisitorPustakawan

Pemustaka

Halaman Utama

Data keanggotaan

Halaman Utama

Halaman peminjaman mandiri

Data Bahan pustaka

Data peminjaman

Halaman pengembalian mandiri

Struk Peminjaman

Struk Pengembalian

Data keanggotaan

Data peminjaman

Data pengembalian

Gambar 3.1. Context Diagram

Context Diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan

antara sistem dan entitas di luar sistem. Dalam perancangan sistem pelayanan

mandiri entitas yang berhubungan dengan sistem terdiri dari visitor,

pemustaka dan pustakawan. Context Diagram untuk sistem pelayanan

mandiri ini dapat dilihat pada gambar di atas.

2) Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram atau DFD adalah diagram yang menggambarkan

hubungan antara sub sistem dan entitas di luar sistem. Dalam perancangan

sistem pelayanan mandiri entitas yang berhubungan dengan sub sistem terdiri

dari visitor, pemustaka dan pustakawan. Sedangkan sub sistem yang akan

menjadi proses inti dalam sistem ini adalah sub sistem cek keanggotaan, sub

sistem proses peminjaman dan sub sistem proses pengembalian.
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Visitor

Pustakawan

Pemustaka

Halaman Utama

Data keanggotaan

Halaman Utama

Halaman peminjaman mandiri

Data Bahan pustaka

Data peminjaman

Halaman pengembalian mandiri

Struk Peminjaman

Struk Pengembalian

Data keanggotaan

Data peminjaman

Data pengembalian

Sub Sistem 
Cek 

Keanggotaan

Sub Sistem 
Proses 

Peminjaman

Sub Sistem 
Proses 

Pengembalian

Data Bahan pustaka

Data keanggotaan

loan

member

member

Gambar 3.2. Data Flow Diagram

3) Logical Business Flowchart
Logical Business Flowchart adalah sebuah diagram berbentuk

flowchart yang menggambarkan logika bisnis yang ada dalam sistem.

Diagram yang dibuat dalam penelitian ini terdiri dari :
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a) Flowchart sub sistem cek keanggotaan.

Gambar 3.3. Flowchart sub sistem cek keanggotaan

Start

Stop

Inisialisasi 
Transaksi

Tampilkan 
Halaman Input 

dan Status 
Error

Proses menunggu 
Input

Input data

Mendeteksi 
Metode Input

RFID ?

Barcode ?

Keyboard ?

Aktifkan mode 
RFID

Aktifkan mode 
Barcode

Aktifkan mode 
Standar

Dapatkan kode 
dari RFID

Dapatkan kode 
dari Barcode

Dapatkan kode 
dari Keyboard

Validasi Input

Valid?

Status Kartu 
aktif ?

Sedang 
diblokir?

Ada 
keterlambatan 

?

Masuk Aplikasi 
Peminjaman Mandiri

Error status 
aktif = 1

Error blokir 
= 1

Error denda 
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b) Flowchart proses peminjaman.

Gambar 3.4. Flowchart proses peminjaman

Start

Tampilkan Halaman 
Peminjaman dengan  
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Input Kode 
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Struk 
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FLOWCHART PROSES PEMINJAMAN
MESIN PEMINJAMAN MANDIRI
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c) Flowchart proses pengembalian.

Gambar 3.5. Flowchart proses pengembalian

Start
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disimpan

FLOWCHART PROSES PENGEMBALIAN
MESIN PENGEMBALIAN MANDIRI



16

d) Flowchart proses check-in sirkulasi perpustakaan.

Gambar 3.6. Flowchart proses check-in sirkulasi perpustakaan
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e) Design Interface
1. Halaman Utama

Halaman utama adalah halaman pertama yang ditemui oleh

pengguna sistem. Dalam halaman ini terdapat satu form input, yaitu form

input kode anggota.

Gambar 3.7. Layout halaman utama

2. Halaman Peminjaman Mandiri
Halaman Peminjaman Mandiri adalah halaman transaksi

peminjaman bahan pustaka. Dalam halaman ini terdapat form input kode

bahan pustaka, info status peminjaman dan informasi keanggotaan.

Gambar 3.8. Layout halaman peminjaman mandiri

3. Halaman Pengembalian Mandiri
Halaman Pengembalian Mandiri adalah halaman transaksi

pengembalian bahan pustaka. Dalam halaman ini terdapat form input

kode buku (bahan pustaka) dan informasi hasil transaksi.

xxxxxxxxxxxxxx

Header

Informasi / petunjuk
penggunaan sistem

Form Input
Kode Anggota

Informasi

Informasi keanggotaan

Header

Form transaksi
peminjaman

Info status
peminjaman

xxxxxxxx
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Gambar 3.9. Layout halaman pengembalian mandiri

4. Halaman Rangkuman Transaksi
Halaman Rangkuman Transaksi adalah halaman yang

memperlihatkan informasi hasil transaksi. Dalam halaman ini terdapat

kotak informasi transaksi, tombol tutup transaksi dan tombol cetak struk.

Gambar 3.10. Layout halaman rangkuman hasil transaksi

5. Halaman Error
Halaman Error adalah halaman redirect bagi setiap terjadi error

berkaitan data keanggotaan. Dalam halaman ini terdapat informasi error

dan tombol kembali ke sistem.

Gambar 3.11. Layout halaman error
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Informasi rangkuman hasil
transaksi

Informasi

Selesai dan Cetak

Kembali

Header

Informasi error

Informasi detail

xxxxxxxxxxxxxx

Header

Informasi / hasil transaksi
pengembalian

Form Input
Kode Buku

Informasi
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f) Design Multimedia

Sistem yang dirancang dalam penelitian ini adalam sebuah media

layanan interaktif di mana mesin mampu merespon setiap input yang

dilakukan oleh pengguna.

Sebagai penanda respon dari sistem digunakan media gambar,

tulisan dan informasi berupa suara. Untuk memenuhi kebutuhan sistem

akan suara sebagai respon pengguna, maka dirancanglah sebuah

announcement berbentuk file suara berformat mp3 yang akan dijalankan

otomatis saat mesin membutuhkan respon suara.

Respon sistem terhadap input yang dibuatkan berkas suaranya

antara lain:

a. Ucapan selamat datang
b. Ucapan perintah menginput kode anggota
c. Ucapan perintah menginput kode bahan pustaka
d. Suara respon transaksi berhasil
e. Suara respon transaksi gagal
f. Suara respon transaksi ditolak
g. Ucapan respon error meliputi:
h. Kode anggota tidak dikenal
i. Kode anggota diblokir
j. Kode anggota terkena sanksi denda
k. Kode buku tidak dikenal
l. Buku sedang bukan untuk pinjam
m. Buku tidak ditemukan
n. Buku sedang dipinjam
o. Batas peminjaman terlampaui
p. Suara respon cetak bukti transaksi

g) Design Infrastruktur
1. Insfrastruktur Server

Server yang digunakan dalam penelitian ini adalah server dengan

spesifikasi sebagai berikut :

1) Intel® Xeon® Processor E5-2603 (10M Cache, 1.80 GHz)
2) Intel® C602 Chipset
3) 16GB(8x 2GB) DDR3 1600MHz ECC Reg Memory
4) 250GB SATA 6.0Gb/s 7200RPM 2.5" Enterprise Hard Drive
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5) Slim DVD+/-RW Optical Drive(Optional)
6) Built-in Video
7) 8x 2.5" SAS/SATA Hot-Swappable Removable Kit
8) Built-in Quad Gigabit LAN & 1x IPMI LAN
9) 700W 1U ATX PFC Redundant 80 Plus Gold Power Supply

Fisik mesin server yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagaimana diperlihatkan dalam gambar 3.1.4.1.

Gambar 3.12. Fisik server yang digunakan

2. Insfrastruktur Client
1) PC

PC adalah personal computer yang digunakan sebagai client

(workstation), yang nantinya akan difungsikan sebagai mesin pelayan

sirkulasi.

Spesifikasi PC yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

================
Processor:
Intel Dula Core 2.9 Ghz

Chipset:
Intel
Memory:
2 GB DDR3
Hard Disk:
500GB SATA (7200rpm)

Operating System:
Windows 7

Monitor:
21.5 inch LED

Optical Drive:
Integrated DVD reader/writer

Connectivity:
802.11b/g/n Wi-Fi, 10/100/1000M LAN Bluetooth® 2.1 optional
Ports / Slots:
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4xUSB2.0; 2x USB3.0 (optional), 6 in 1 (SD, SDHC, SDXC,MMC, MS, MS-Pro) Multi-
card reader, headphone, mic, HDMI

================

Gambar 3.13. Fisik PC yang digunakan

2) Barcode
Barcode adalah kode bar atau kode garis-garis yang secara standar

dapat mewakili karakter digital. Ada beberapa jenis barcode dan dalam

penelitian ini digunakan barcode jenis code128.

Gambar 3.14. Model barcode Code128

3) Barcode reader
Barcode reader adalah alat yang dapat digunakan untuk membaca

barcode dan kemudian menghasilkan karakter digital. Karakter digital

yang dihasilkan diinputkan otomatis ke dalam komputer.

Barcode reader ada berbagai macam dan dalam penelitian ini

digunakan barcode reader dengan spesifikasi sebagai berikut :
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Type Laser barcode scanner-desktop-stationary
Width 8cm
Depth 10.5cm
Height 15cm
Weight 0.4kgs
Barcode interface type USB
Minimum bar width 5.2 mil
Scan field width 6-10.5cm
Scan Element Type Visible laser diode
Light source wave length 650mm
Scan Mode Single -pass
Scan Speed 1200 line/ sec
Max Working Distance 25cm
Skew (degrees) 60
Pitch (degrees) 60
Print Contrast Signal (PCS) 35%

Decode Capability

Code39,Code39FullAXCii,EAN/JAN-
8,EAN/JAN-13,HPC-A,UPC-
E,Codabar,Code128,Code 11,Inter leaved 2 of
5,MSI-Plessey, ITF

TTL Decoding Decoded
Connectivity Technology Wired
OK Notification Beeper, LED indicator
Interface 1*USB-4 PIN USB Type A
Cables Included 1*USB cable
Operating Temperature 0-40°C
Humidity Range Operating 5-95%
Drop Specification 1 m

Fisik barcode reader itu adalah seperti diperlihatkan oleh gambar 3.1.4.4.

Gambar 3.15. Fisik server yang digunakan

4) RFID Tag
RFID Tag adalah perangkat berbentuk chips yang dilengkapi dengan

teknologi radio yang dapat menyimpan dan memberikian data kepada alat



23

pembaca RFID. RFID tag yang digunakan dalam penelitian ini adalah

RFID tag yang telah terpasang di Kartu Mahasiswa Universitas Riau, yang

di dalamnya menyimpan informasi identifikasi mahasiswa yang

bersangkutan dengan menggunakan NIM sebagai identifikator utama.

Gambar 3.16. KTM Universitas Riau yang telah memiliki RFID Tag

5) RFID Reader
Sebagai alat untuk membaca data diri pemegang KTM dengan RFID,

digunakan RFID Reader. Ada beberapa model RFID Reader yang tersedia

di pasaran. Dalam penelitian ini digunakan RFID Reader Contactless

Reader ACR120.

Gambar 3.17. RFID Reader Contactless Reader ACR120

6) Keyboard
Keyboard sebagai alat input yang digunakan dalam pembuatan

mesin peminjaman dan pengembalian mandiri adalah standar Amerika.

7) Printer
Printer dalam mesin pelayanan mandiri ini adalah printer yang

nantinya akan digunakan untuk mencetak bukti transaksi berbentuk struk.

Jenis printer yang digunakan adalah standar struk printer, Epson TMT88

V Thermal Receipt Printer dengan spesifikasi :
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 Fast and versatile printing up to 300mm/second
 Same fast print speed for both text and graphics
 Industry-first true grayscale printing of graphics
 Best-in-class reliability with a MCBF of 70 million lines
 Dual interfaces standard including built-in USB plus one UIB interface
 Ease-of-use features including drop-in paper loading, autocutter and status LEDs
 OS support for Microsoft® Windows 7, Vista, XP, 2000; Mac OS X v10.4, v10.5,
v10.6 (Power PC/Intel Processor) and Linux

 Low power consumption, ENERGY STAR qualified
 Handles 80 or 58mm paper roll sizes

Gambar 3.18. EPSON TMT88 V Thermal Receipt Printer

3. Netware
1) Perangkat
a) Router

Router di sini digunakan untuk menghubungkan jaringan server

dengan jaringan client yang memiliki segmen jaringan berbeda.

Router yang digunakan dalam penelitian ini adalah PC Router,

yaitu komputer yang difungsikan sebagai router menggunakan sistem

operasi khusus router, yaitu Clear OS.

Gambar 3.19. PC Router dengan ClearOS
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b) Switch
Switch yang digunakan dalam penelitian ini adalah switch

standar port RJ-45 dengan kecepatan 100 Mbps. Untuk memenuhi

kebutuhan jaringan digunakan switch dengan jumlah port minimal 4

port. Dalam penelitian ini digunakan switch 8 port.

c) Cable UTP

Kabel UTP untuk jaringan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kabel UTP Cat-6. Kabel UTP jenis ini memiliki kelebihan dilay

data yang mendekati nol, juga jarak maksimal yang dapat ditempuh

untuk satu segmen kabel dapat mencapai 100 meter, sehingga

kecepatan dan kapasitas data lebih baik dibandingkan dengan kabel

UTP Cat -5 yang biasa digunakan dalam pembangunan jaringan

komputer di instansi tempat penelitian.

2) Skema Jaringan
Untuk memudahkan proses penelitian, maka dalam perancangan

dan implementasi mesin pelayanan mandiri ini digunakan skema

jaringan standar client dan server, dengan jenis topologi jaringan “star”.

Gambar 3.20. Skema jaringan minimal client - server



26

3.2.6 Implementasi Sistem

Setelah dilakukan perancangan sistem kemudian penelitian

dilanjutkan dengan implementasi sistem. Dalam implementasi sistem ini

dilakukan penyusunan semua perangkat pendukung menjadi sebuah mesin

yang dapat berfungsi sebagaimana yang direncanakan. Kegiatan

implementasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengkodean sistem
Pada proses ini dilakukan pemrograman aplikasi, yaitu

pemrograman menggunakan bahasa PHP, mengikuti aturan-aturan

yang telah ditentukan dalam perancangan logika sistem.

Dalam membangun aplikasi ini ada empat sub sistem, yaitu sub

sistem proses pengecekan anggota, sub sistem proses peminjaman, sub

sistem proses pengembalian dan sub sistem proses security pemustaka.

Setelah proses pengkodean dilaksanakan kemudian diteruskan dengan

pengujian program yang telah dibuat ke dalam server.

2. Persiapan server
Sebelum server dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi,

maka perangkat server harus dipersiapkan. Beberapa hardware dan

software yang diperlukan dalam server harus dipastikan telah siap

untuk digunakan dan sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan

diimplementasikan.

Pada penelitian ini server yang digunakan sebagai alat

implementasi telah siap untuk digunakan sejak awal, di mana server

yang akan digunakan telah memenuhi semua kroiteria untuk

menjalankan sistem yang akan diimplementasikan. Server yang

digunakan adalah server otomasi perpustakaan yang sedang berjalan di

Perpustakaan Universitas Riau.

Setelah server disiapkan, kemudian aplikasi yang telah dibangun

diupload ke dalam server dan mengkonfigurasi sesuai dengan aturan

yang berlaku dalam sistem LAMP.
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3. Persiapan client
Client adalah satu atau beberapa personal computer yang

difungsikan sebagai workstation, atau stasiun kerja, di mana operator

sistem akan melakukan pekerjaan terhadap aplikasi yang telah

dibangun. Dalam tahap ini peneliti melakukan kegiatan perakitan

komputer yang akan dijadikan sebagai mesin pelayanan mandiri, yang

terdiri dari berbagai perangkat keras sebagaimana telah direncanakan

dalam perancangan sistem.

Setelah semua perangkat keras yang diperlukan dirakit,

kemudian dilakukan pemasangan sistem operasi dan beberapa software

pendukung ke dalam personal computer tersebut. Beberapa perangkat

keras tambahan juga dipasang dan dipastikan dapat berfungsi dengan

baik, yaitu barcode reader, rfid reader dan struk printer.

4. Persiapan jaringan
Persiapan jaringan adalah proses pemasangan beberapa alat

jaringan komputer, yang akan difungsikan sebagai media networking

antara komputer server dan komputer client. Beberapa perangkat keras

jaringan yang digunakan adalah sebagaimana yang telah dijabarkan

dalam perancangan sistem ini, yaitu switch, Kabel UTP, RJ 45 Switch

head dan lain-lain. Kemudian perangkat keras yang telah dipersiapkan

tersebut dipasangkan ke dalam jaringan mengikuti skema jaringan

standar yang telah ditentukan juga dalam perancangan sistem.

5. Pengujian sistem
Untuk memastikan sistem dapat beroperasi dengan benar, maka

dilakukan beberapa pengujian ke dalam sistem, yaitu :

a. Pengujian terhadap kinerja server
b. Pengujian koneksi aplikasi dengan basis data

c. Pengujian kinerja jaringan komputer
d. Pengujian kinerja infrastruktur komputer client
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Jika dari hasil pengujian itu masih ada terjadi permasalahan,

atau tidak bekerja sebagaimana mestinya maka dilakukan pengecekan

alat yang telah dipasangkan. Setelah dilakukan perbaikan maka

pengujian diulang kembali, sampai setiap bagian dalam sistem dapat

berjalan sebagaimana yang telah direncanakan.

Setelah proses pengujian selesai dilaksanakn maka mesin dapat

diimplementasikan di lapangan, yaitu di perpustakaan untuk dilakukan

ujicoba alat pada kondisi yang sebenarnya. Dalam proses uji coba di

lapangan ini peneliti mengalami berbagai kendala, sehingga beberapa

perbaikan sistem dilakukan, baik perbaikan server, perbaikan client,

perbaikan jaringan, bahkan sampai pada perbaikan beberapa bagian

dalam pemrograman yang telah dibangun.

Setelah semua proses ujicoba selesai dilakukan dan kendala

yang muncul dalam pengujian dapat teratasi, maka mesin yang telah

dirancang dipasang di ruang sirkulasi untuk melakukan tugasnya

sebagai mesin pelayanan mandiri berbasis komputer di Perpustakaan

Universitas Riau.
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IV. PENUTUP

4.1Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dari mulai analisis sistem, perancangan

sistem dan implementasi sistem dan hasilnya dituangkan dalam karya tulis

ilmiah ini maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Peneliti berhasil merekayasa sistem informasi pelayanan mendiri

perpustakaan berbasis komputer, dalam bentuk software berbasis jaringan

menggunakan bahasa pemrograman PHP, yang dapat terintegrasi dengan

sistem otomasi yang sedang berjalan. Secara umum teknologi sistem yang

direkayasa adalah sistem dalam lingkungan teknologi LAMP.

2. Berdasarkan sistem hasil rekayasa yang dilakukan dalam penelitian

pertama, peneliti berhasil melanjutkan dengan merancang bangun mesin

peminjaman mandiri dan pengembalian mandiri bahan pustaka berbasis

komputer, yang hasil implementasinya dapat berfungsi dengan baik

sebagaimana yang direncanakan dalam perancangan sistem.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan diimplementasikan di

Perpustakaan Universitas Riau, maka peneliti merasa perlu menyampaikan

rekomendasi sebagai berikut:

1. Direkomendasikan kepada institusi perpustakaan yang akan menggunakan
sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini, agar menggunakan sistem

otomasi yang dibangun di atas teknologi Apache, Mysql dan PHP.

Direkomendasikan kepada pemustaka yang menggunakan mesin

pelayanan mandiri ini sebagai mesin sirkulasi di institusinya, agar tetap

melakukan pemeriksaan kinerja terus menerus terhadap mesin yang

diimplementasikan. Hal ini untuk menjamin bahwa mesin bekerja sesuai

dengan prinsip pelayanan yang telah distandarkan oleh perpustakaan.

30
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