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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun 

perangkat lunak Library Digital di SMK Negeri 2 Pengasih. Perangkat 

lunak ini dapat dimanfaatkan sebagai media untuk mempermudah dalam 

pengaksesan data-data di perpustakaan dengan mudah, cepat dan 

murah.  

Penelitian ini menggunakan metode pemgembangan perangkat 

lunak secara umum yang melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, analisis 

yaitu analisis kebutuhan pemakai, analisis kerja, dan context diagram.

Tahapan kedua, desain meliputi Data Flow Diagram Level 1, yang 

menggambarkan aliran data spesifik dari proses program, Entity-

Relationship Diagram dan Pemetaan Logical, yang menggambarkan relasi 

antar tabel-tabel yang ada, diagram alir program (flowchart), yang 

merupakan gambaran urutan proses dan hubungan antara proses secara 

mendetail dalam program, desain menu yang dibuat dengan model HIPO 

(Hierarchy plus Input-Proses-Output) dan desain tampilan. Tahapan 

ketiga, implementasi yaitu tahap menterjemahkan modul-modul hasil 

desain dengan menggunakan bahasa pemrograman. Tahapan keempat, 

pengujian. Pengujian perangkat lunak Library Digital ini, dilakukan dengan 

sistem pengujian Black Box Testing.

Dari hasil pengujian dengan menggunakan metode pengujian 

Black Box Testing menunjukkan bahwa unjuk kerja aplikasi perangkat 

lunak Library Digital sudah baik. Dan berdasarkan hasil percobaan yang 

dilakukan oleh petugas perpustakaan SMK Negeri 2 Pengasih dan 

beberapa guru, karyawan, dan siswa, menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan kinerja dan kemudahan dalam pemakaian perangkat lunak 

Library Digital ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. ANALISIS SITUASI 

Perkembangan teknologi komputer yang pesat telah memacu 

munculnya berbagai aplikasi baru termasuk di bidang pendidikan. 

Bidang pendidikan mencakup banyak hal, salah satunya perpustakaan 

dan yang tidak kalah pentingnya adalah kemudahan dalam 

pengaksesan data, buku perpustakaan dan juga kemudahan dalam 

transaksi peminjaman buku-buku perpustakaan. Untuk menunjang 

tersedianya media tersebut, maka perlu adanya perangkat lunak yang 

dapat digunakan untuk mengakses data, buku perpustakaan dan 

mempermudah dalam peminjaman. 

Cara penggunaan sistem perpustakaan konvensional yang 

berupa sebuah catatan-catatan, diperlukan adanya ketelitian dan 

ketrampilan tersendiri untuk mencari ataupun meminjam buku-buku 

yang diperlukan. Terkadang dalam penggunaan sistem konvensional 

terlalu lama dan terkadang tidak ditemukan buku yang dicari dan 

terlalu lama dalam layanan peminjaman buku, yang kemudian 

menuntut untuk digunakan media yang lebih bagus, lebih cepat yang 

berkaitan dalam perpustakaan. 

 Salah satu alternatif yang dipandang lebih baik adalah 

penggunaan teknologi komputer sebagai basis untuk dibuatnya 
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perangkat lunak “Library Digital”. Perangkat lunak ini diharapkan dapat 

dijadikan alternatif bagi pengembangan dunia pendidikan khususnya 

pada perpustakaan yang lebih efektif dan efisien dengan biaya yang 

lebih rendah di masa mendatang. 

Perangkat lunak “Library Digital” ini pada dasarnya merupakan 

sistem konvensional yang dijalankan pada teknologi komputer. 

Dengan penggunaan teknologi komputer tersebut, maka perangkat 

lunak ini “Library Digital” dapat diakses oleh siapapun dengan mudah, 

cepat dan efisien serta sistem layanan peminjaman pun relatif lebih 

cepat dan akurat. Keuntungan yang lain adalah perangkat lunak 

“Library Digital” memanfaatkan database sebagai tempat 

penyimpanan data. Dengan penggunaan database tersebut, maka 

dapat dilakukan penambahan data maupun pengubahan data. 

Pencarian kata juga dapat dilakukan dengan cepat dan adanya pilihan 

pencarian yang bervariasi.  

Pembuatan perangkat lunak “Library Digital” ini, menggunakan 

bahasa pemrograman PHP. PHP adalah bahasa pemrograman yang 

didesain khusus untuk membuat program yang berbasis web, yang 

merupakan suatu skrip yang bersifat server-side. PHP bersifat server-

side yang berarti adalah proses pengolahan skrip berlangsung di 

server sehingga pengguna tidak akan melihat skrip PHP tersebut pada 

browser, tetapi hanya akan melihat HTML hasil pengolahan (Purwanto 

: 2000). 
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SMK Negeri 2 Pengasih merupakan salah satu sekolah 

kejuruan yang menjadi unggulan di wilayah kabupaten Kulon Progo, 

DIY. SMK Negeri 2 Pengasih mempunyai infrastruktur yang baik, 

terutama dalam hal penggunaan jaringan komputer yang sudah dapat 

menjangkau semua jurusan dan ruang yang ada. Dengan adanya 

infrastruktur jaringan komputer yang baik, maka dapat digunakan 

untuk lalu lintas data yang dapat berupa penggunaan aplikasi web 

untuk berbagai keperluan. 

Dengan adanya kelebihan yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 

Pengasih terutama dalam hal infrastruktur jaringan komputer dan 

dengan belum digunakannya suatu perangkat lunak pengolahan 

perpustakaan, maka dapat dimungkinkan untuk dibuat suatu 

perangkat lunak “Library Digital” yang berbasis web. Dengan 

dibuatnya perangkat lunak ini, diharapkan agar semua guru, 

karyawan, dan siswa dapat mengakses perangkat lunak “Library 

Digital” untuk memudahkan dalam hal peminjaman, pengembalian 

buku dan pencarian katalog buku yang diinginkan. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH DAN PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa 

permasalahan yang terkait dengan Rancang Bangun “Library Digital”

yaitu permasalahan tentang : 

1. Obyek yang dijadikan studi kasus. 
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2. Bentuk penyajian informasi yang diinginkan pengguna. 

3. Layanan yang disajikan. 

4. Bahasa pemrograman dan perangkat lunak yang digunakan dalam 

pembuatan “Library Digital”.  

Dari sekilas latar belakang dan identifikasi masalah dapat 

dirumuskan program Pengabdian Pada Masyarakat sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah mengembangkan perangkat lunak “Library Digital”

di SMK Negeri 2 Pengasih ? 

2. Bagaimana unjuk kerja perangkat lunak “Library Digital” tersebut ? 


