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 ABSTRAK 
 

Dewasa Ini, era globalisasi dalam teknologi Informasi kian sangat 
berkembang dengan pesat, salah satu contohnya adalah sistem informasi 
perpustakaan. Banyaknya minat baca oleh anak – anak maupun dewasa membuat 
peminjaman buku yang kian ramai di kunjungi oleh para orang – orang muda 
maupun orang dewasa. Baik yang ingin meminjam buku, yang ingin membaca 
saja di pepustakaan, maupun yang akan melihat buku apa saja yang ada di 
perpustakaan. 
 Perpustakaan sebagai pemberi layanan kepada pemakai atau pengunjung 
memerlukan metode-metode pelayanan yang bersifat cepat, mudah dan efisien. 
Layanan perpustakaan yang masih bersifat manual menimbulkan berbagai 
kendala dalam pemberian layanan, misalnya : petugas perpustakaan dalam 
memberikan layanan sirkulasi harus mencatat data buku baru kedalam buku 
induk, untuk siswa – siswi sendiri ketika akan meminjam buku harus mencatat 
peminjaman buku yang akan di pinjam ke buku peminjaman, perhitungan jumlah 
denda yang terjadi ketika siswa – siswi tersebut terlambat dalam mengembalikan 
buku kepada pegawai perpustakaan, dan juga untuk mencetak kartu anggota 
perpustakaan bagi siswa- siswi agar dalam melakukan peminjaman tersebut para 
siswa – siswi tersebut tidak perlu repot dalam menulis pada buku peminjaman. 
 Sehubungan dengan adanya tugas akhir ini peneliti mencoba untuk 
memberikan pandangan dan solusi dengan menggunakan barcode system. 
Adapun hasil yang diterima oleh penelitian percobaan ini berupa membuat kartu 
anggota yang dapat dikenali dengan scanner barcode, peminjaman hanya 
dilakukan oleh pegawai tanpa siswa – siswi perlu lagi mencatat pada buku 
peminjaman. Untuk pengembalian buku akan terlihat siswa – siswi yang 
terlambat dalam pengembalian buku tersebut beserta jumlah denda yang tercatat 
dalam system dan pengembalian buku hanya perlu menunjukan kartu anggota 
yang di cetak oleh sistem informasi perpustakaan ini. 
  
Kata kunci:Barcode System, Sistem Informasi Perpustakaan, Scanner Barcode 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Perpustakaan sebagai pemberi layanan kepada pemakai atau pengunjung 

memerlukan metode-metode pelayanan yang bersifat cepat, mudah dan efisien. 

Layanan perpustakaan yang masih bersifat manual menimbulkan berbagai kendala 

dalam pemberian layanan, misalnya : petugas perpustakaan dalam memberikan 

layanan sirkulasi harus mencatat data buku yang dipinjam ke kartu perpustakaan 

dan kartu kontrol perpustakaan sehingga layanan menjadi lambat karena 

memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu sulitnya pencarian data buku yang 

ada di perpustakaan karena mahasiswa yang ingin mencari buku harus mengecek 

ke tiap rak untuk memperoleh buku yang mereka inginkan. Data buku hanya 

diarsip dalam buku besar perpustakaan sehingga pemutakhiran data koleksi buku 

memerlukan waktu relatif lama dan kurang akurat. Uraian diatas memberikan 

gambaran bahwa sistem manual yang ada sekarang ini tidak memberikan akses 

yang optimal terhadap pemberian layanan kepada pengunjung. 

 Perpustakaan adalah tempat yang menyediakan berbagai macam buku 

yang bisa dipinjam oleh anggotanya. Saat ini sudah banyak perpustakaan yang 

menggunakan IT untuk memudahkan layanan sehari-harinya. Teknologi terbaru 

yang ada saat ini adalah menggunakan teknologi RFID (Radio Frequensi 

Identifier) untuk membantu manajemen perpustakaaan. Masalahnya adalah 

sebagian besar infrastruktur yang ada pada perpustakaan di indonesia adalah 

menggunakan teknologi barcode. Perubahan teknologi dari barcode ke RFID 

membutuhkan effort yang tidak sedikit. Oleh karena itu tugas akhir ini akan 
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mengembangkan suatu aplikasi untuk menunjang aktivitas di perpustakaan 

berbasis teknologi barcode system. 

Kemajuan teknologi informasi dan komputer (TIK) yang merupakan 

perpaduan antara dunia teknologi informasi dan komputer dengan menawarkan 

peluang sangat besar untuk menunjang kelancaran tugas-tugas di berbagai bidang 

kehidupan termasuk di dalamnya bidang perpustakaan. Salah satu fitur yang dapat 

dikembangkan dalam bidang perpustakaan adalah pemanfaatan teknologi 

barcode. Pemanfaatan barcode dalam sistem informasi layanan perpustakaan 

memberi kemudahan kepada petugas dalam pemberian layanan kepada 

pengunjung. Sehingga kendala-kendala dalam memberikan layanan kepada 

pengunjung dapat diminimalkan. Sistem informasi layanan perpustakaan berbasis 

teknologi barcode dipilih menjadi alternatif pemberian layanan mengingat 

Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) sudah mengembangkan kartu 

mahasiswa yang dilengkapi dengan barcode. Mahasiswa hanya menyerahkan 

kartu mahasiswa untuk registrasi menjadi anggota perpustakaan. Sehingga tidak 

perlu mencetak kartu perpustakaan sebab kartu mahasiswa sekaligus berfungsi 

sebagai kartu perpustakaan. Sistem informasi layanan perpustakaan berbasis 

teknologi barcode memberikan banyak keuntungan bagi perpustakaan diantaranya 

: penggunaannya mudah, data yang disimpan akurat dan mudah di mutakhirkan, 

serta informasi data anggota dan koleksi perpustakaan dapat diakses kapan saja 

diperlukan. 

Kegiatan dalam hal meminjam dan membaca buku perpustakaan 

merupakan hal yang sangat penting dan harus kita kembangkan karena 

perpustakaan merupakan salah satu jendela dunia dalam menyalurkan ilmu 
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pengolahan data pada perpustakaan kebanyakan masih menggunakan cara yang 

manual sehingga sering sekali banyak terjadi kesalahan dalam manajemen 

penyimpanan data perpustakaan dan ini juga menyebabkan penyimpanan data 

dalam perpustakaan menjadi kurang akurat, tepat, dan relevan. Oleh Karena itu 

dalam pembuatan tugas akhir penulis yang berjudul “Desain dan 

Impelentasi sistem informasi perpustakaan menggunakan Barcode System (Studi 

Kasus: SMPK St.Yusuf Tropodo)”. Diharapakan dapat dipakai untuk membantu 

dalam manajemen data yang awalnya menggunakan cara manual sekarang 

menggunakan cara elektronis menggunakan digital baik dalam peminjaman 

maupun pengembaliannya sekaligus dalam pembuatan kartu anggota yang 

semuanya menggunakan barcode system. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya maka 

penulis mencoba untuk membuat sebuah sistem informasi perpustakaan yang 

diberi barcode system dalam peminjamannya. 

Adapun perumusan masalah dari tugas akhir ini adalah : 

a. Bagaimana mendesain suatu aplikasi perpustakaan yang bisa 

menangani aktivitas di perpustakaan secara terstruktur? 

b. Bagaimana mengintegrasikan aplikasi tersebut dengan teknologi 

barcode system ? 

c. Bagaimana mengimplementasikan desain aplikasi manual menjadi 

aplikasi desain dan impelentasi Sistem Informasi Perpustakaan? 
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1.3 Batasan Masalah 

Pada penyusunan tugas akhir ini, untuk mengatasi permasalahan yang ada 

maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut. 

a. Barcode system ini hanya dipakai untuk peminjaman buku, 

pengembalian buku, dan pencetakan kartu anggota 

b. Untuk percetakan barcode langsung dibuat dari system dan tidak 

diperkenankan untuk barcode reader dari produk lainnya. 

c. System ini hanya di pakai pada studi kasus SmpK St.Yusuf Tropodo 

d. Tidak terdapat fasilitas untuk memesan  buku pada pegawai meskipun 

sistem ini nantinya akan di online dalam lingkup sekolah. 

e. Setiap siswa SmpK St.Yusuf Tropodo harus melakukan pendaftaran 

kartu anggota kepada petugas perpustakaan agar dapat meminjam buku 

perpustakaan. 

f. Jika ingin memesan buku langsung datang pada perpustakaan SmpK 

St.Yusuf Tropodo untuk memilih dan di titipkan pada pihak pegawai. 

g. Siswa – Siswi sekolah hanya dapat melihat buku – buku baru pada web 

perpustakaan SmpK St.Yusuf Tropodo dan dapat mengisi buku tamu 

pada sistem informasi perpustakaan ini. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari skripsi adalah bagaimana mengimplementasikan sebuah 

desain pada Sistem Informasi Perpustakaan Smpk St.Yusuf Tropodo  yang di 

lengkapi dengan barcode system.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dibuatnya sistem informasi perpustakaan dengan barcode 

system ini adalah : 

a. Membantu keamanan dalam peminjaman buku maupun pengembalian 

buku di perpustakaan SmpK St.Yusuf Tropodo. 

b. Membantu ketertiban absensi pada waktu jam berkunjung ke perpustakaan 

dengan tidak titip absen ataupun menghilangkan hal kartu identitas 

perpustakaan sekolah dan sebagainya. 

c. Membantu absensi agar lebih cepat dan sistem terlihat sederhana dan tidak 

membutuhkan buku absensi yang banyak. 

d. Memberi keakurasian data yang tepat pada buku yang di pinjam dengan 

data yang sudah masuk dalam data database perpustakaan. 

e. Membantu untuk petugas perpustakaan dalam pembuatan kartu anggota 

perpustakaan. 

f. Membantu untuk pengecekan bagi anggota perpustakaan yang tidak 

memiliki kartu anggota tidak dapat meminjam buku perpustakaan. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah. 

a. Studi Literatur 

Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara 

riset keperpustakaan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan 

dengan masalah yang dihadapi sekaligus dengan melalui pembelajaran 

di internet. 
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b. Pengumpulan dan Analisa Data 

Pengumpulan data-data yang berhubungan dengan masalah yang 

dihadapi dengan cara observasi, identifikasi, klasifikasi serta data 

analisa masalah sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Maka dari 

pengumpulan data tersebut dapat dilakukan analisa data yaitu dalam 

proses pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan yang menggunakan 

barcode system.  

c. Desain Program 

Melakukan analisa awal tentang Sistem Informasi Perpustakaan 

yang akan dibuat yaitu suatu pemecahan masalah yang dilakukan 

menggunakan  barcode system dengan data yang ada pada database. 

d. Pengujian dan Analisa 

Pengujian dan analisa dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 

sistem yang dibuat pada proyek akhir ini dapat berfungsi sesuai dengan 

proses sistem yang diharapkan. 

e. Kesimpulan 

Dibuat kesimpulan dari pengujian sistem tugas akhir dengan 

menguji apakah hasilnya seperti yang diharapkan pada tujuan tugas 

akhir sebelumnya.  
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