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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

(Maryono & Darwati, 2017) Melakukan penelitian tentang “Perancangan Web 

Perpustakaan pada smp Taruna Bhakti Depok”. Penelitan ini bertujuan untuk 

memberikan informasi dengan mudah dan cepat yang dapat diakses oleh semua orang 

melalui internet untuk para pengunjung khususnya siswa/siswi SMP Taruna Bhakti 

Depok dan dapat memberikan semua kemudahan bagi petugas dalam pengolaan data 

di perpustakaan. 

Di dalam penelitian (Ulfa & Hidayatullah, 2015) Melakukan penelitian tentang “ 

Sistem Informasi pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pekalonan 

berbasis web”. Penelitian kali ini aplikasi berbasis website yang dapat bekera 

dijaringan internet agar pengunjung perpustakaan umum daerah mendapatkan akses 

yang lebih luas, seperti memudahkan pengunjung untuk mendaftarkan diri sebagai 

anggota, mencari informasi buku secara online dan sistem dapat menangani data 

transaksi peminjaman. 

Penelitian berikutnya (Riyanto, Sadikin, & Zanuddin, 2016) Melakukan penelitia 

tentang ”Sistem Informasi Perpustakaan Umum di Kabupaten Pasuruan Berbais Web 

Menggunakan PHP dan Database Mysql”. Penelitian ini dibuat untuk memudahkan 

pengunjung perpustakaan umum dapat mencari koleksi buku dengan mudah dan 

semua pekerjaan di perpustakaan dilakukan dengan terkomputerisasi sehingga dapat 
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memudahkan dalam mensortir data buku, peminjaman buku dan pengembalian serta 

dapat menghitung pembayaran denda keterlamaban.  

Penelitian lainnya di (Saragih, Simarmata, & Jhoni, 2015) Melakukan penelitia 

tentang ”Perancangan Aplikasi Library menggunakan Bahasa Pemograman PHP 

Universitas Methodist Indonesia Penelitian ini menggunakan php mysql yang 

bertujuan membantu pegawai perpustakaan dalam menambah, mengubah, menghapus 

data buku, peminjaman dan pembuatan laporan secara otpmatis berdasarkan semua 

data yang dapat diakses melalui halaman web. 

Berbeda halnya dengan  penelitian (Fahmi, Haryono, Astuti, & Cahyadi, 2016) 

tentang ”Perancangan dan Implementasi Aplikasi Perpustakaan Berbasis 

Multitenant”. Penelitian ini membuat aplikasi multitenant untuk sekolah-sekolah 

yang tidak mempunyai sistem informasi perpustakaan dapat meminjam sistem 

dengan cara menyewakannya agar semua kalangan sekolah yang tidak memiliki 

cukup financial dapat menikmati fasilitas-fasilitasnya, seperti pengelolaan data 

terorganisir dengan baik dalam memberi kemudahan pada proses peminjaman dan 

pencaria data buku, dan meningkatka efisiensi waktu pelayanan. 

Di Pihak lain (Cahyadi, 2016) Melakukan penelitia tentang “Pengembangan 

Sistem Informasi Perpustakaan Pada STMIK Pranata Indonesia Bekasi Berbasis 

Web” Penelitian ini mengembangkan sistem informasi perpustakaan yang sudah ada 

dengan menambahkan fungsi dengan berbasis website yang mengelolah seluruh data 

tentang perpustakaan dan mencari informasi buku tanpa harus ke lokasi perpustakaan.  
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Selanjutnya menurut (Ali, 2015) Melakukan penelitia tentang “Analisis Data Pola 

Peminjaman Buku pada Otorita Batam” Penelitian ini berdasarkan aplikasi 

perpustakaan di Otorita Batam sebelumnya dapat melakuan pengelolaan data 

peminjaman buku dan master data perpustakaan lalu dikembangkan dengan 

menganalisis datanya dengan menggunakan data mining algoritma FP-Growth untuk 

mendapatkan hasil yang digunakkan untuk meletakkan buku-buku yang sering 

dipinjam secara berdekatam yang ditampilkan berdasarkan kategori buku yang 

menjadi rekomendasi pada saat peminjaman 

2.2 Perpustakaan 

Pengertian perpustakaan secara umum merupakan sumber belajar yang sangat 

penting untuk mencari dan mendapatkan kumpulan informasi tentang ilmu 

pengetahuan yang terpercaya bagi manusia untuk meningkatkan kecerdasan. Menurut 

Undang- Undang (Republik Indonesia, 2007) perpustakaan merupakan pengelola 

koleksi karya tulis karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem 

yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, dan 

informasi.  

Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas 

bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga 

pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.  

Tujuan umum perpustakaan adalah membina dan mengembangkan kebiasaan 

membaca dan belajar, untuk mengembangkan daya kreasi dan inovasinya bagi 
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meningkatkan martabat dan produktivitas setiap masyarakat secara menyeluruh 

dalam menunjang pembangunan nasional. 

2.3 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah sekumpulan dari komponen-komponen dalam suatu 

perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dengan proses penciptaan dan 

pengaliran informasi untuk mengendalikan pengambilan keputusan (Sama, 2015). 

Sistem informasi menurut (Firman, Wowor, & Najoan, 2016) merupakan 

kombinasi terstruktur dari human, perangkat keras (hardware), Perangkat lunak 

(software), Network, dan sumber data informasi yang mengola, mengumpulkan, 

mengubah, memasukkan dan menyebarluaskan informasi dalam sebuah oraganisasi.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

merupakan sekumpulan data yang terintegrasi untuk saling melengkapi dengan 

menghasilkan keluaran yang baik untuk dapat memecahkkan masalah dan mengambil 

keputusan.  

2.4 Perancangan Sistem Informasi 

Perancangan sistem menurut (Devitra & Kamilah, 2017) adalah sebuah proses 

yang menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang seharusnya 

diselesaikan, sehingga dapat memberikan gambaran secara umum kepada user 

tentang sistem yang baru yan telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. 

Langkah-langkah dalam perancangan sistem meliputi :  

a. Mengubah spesifikasi yang telah diputuskan menjadi desain yang dapat 

diandalkan, 
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b. Mengembangkan rencana dan anggaran yang menjamin implementasi sistem baru 

yang urut dan terkendali,  

c. Mengembangkan implementasi dan rencana pengujian implementasi yang 

menjamin bahwa sistem tersebut dapat diandalkan, lengkap dan akurat,  

d. Menyusun manual bagi pemakai sistem sehingga mendukung penggunaan sistem 

baru oleh staf operasi manajemen yang efisien dan efektif. Manuak pada tahap ini 

digunakan untuk memberikan briefing dan pelatihan kepada pemakai,  

e. Menyusun program pelatihan,  

f. Melengkapi dokumen desain sistem.  

2.5 Implementasi Sistem Informasi 

Implementasi berasal dari kata terjemahan “implementation” yang artinya 

melaksanakan, implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan atau penerapan 

suatu aktivitas untuk menyelesaikan desain yang ada dalam dokumen desain sistem 

yang disetujui dan menguji, menginstal, memulai, serta menggunakan sistem yang 

baru atau sistem yang di perbaiki (Saragih et al., 2015).   

Tahapan implementasi sistem yang di ciptakan oleh whitten,bently & barlow yaitu : 

a. Membuat dan menguji basis data dan jaringan 

Penerapan sistem yang baru memerlukan basis data dan jaringan yang baru atau 

dimodifikasi sistem yang baru biasanya harus diimplementasikan sebelum 

pemasangan program komputer. 

b. Membuat dan menguji Program 
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Tahap pertama dalam siklus pengembangan sistem yang spesifik bagi programer. 

Yang bertujuan untuk mengembangkan rencana yang terperinci dalam 

pengembangan dan pengujian sistem baru.  

c. Memasang dan menguji sistem baru 

Tahapan ini diperlukan untuk meyakinkan bahwa kebutuhan sistem yang lama 

telah terpenuhi di dalam sistem yang baru. 

d. Mengirim sistem baru ke dalam sistem lama 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk mengubah sistem yang lama menjadi 

sistem yang baru secara perlahan-lahan. 

Sistem telah dianalisis dan didesain secara rinci maka selanutnya ke tahap 

implementasi sistem yang terdiri dari langkah-langkah berikut : 

a. Menerapkan rencana implementasi 

Mempersiapkan kelengkapan infrastruktur yang sudah ada seperti jaringan,sistem 

kantor yang digunakan, sistem komunikasi. Besar budget untuk kebutuhan 

infrastruktur, kegiatan diimplementasikan dengan mencatat anggaran biaya yang 

berfungsi terhadap pengendalian biaya terpakai.  

b. Melakukan Kegiatan Implementasi 

Pelatihan personil, pemilihan tempat instalasi hardware dan software, 

pemograman dan pengetesan program, pengetesan sistem  

c. Tindak Lanjut Implementasi 
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Setelah sistem baru diimplementasikan namun masih perlu analisis lanjutan, perlu 

pengetesan penerimaan sistem, pengetesan berbeda yang pernah dilakukan 

sebelumnya. 

Konsep siklus mempunyai implikasi bahwa setiap proyek pengembangan 

sistem harus dibagi dalam tahap-tahap berbeda dengan titik pengendalian dimana 

setiap tahap harus menghasilkan dokumentasi secara formal yang disetujui 

sebelum memulai tahap berikut dari siklus hidup proyek. (Setiadi, Fajar, Istianto, 

& Yuki, 2015) 

2.6 Website 

Website merupakan kumpulan halaman web yang sudah di publikasikan saling 

terhubung dan file-file terkait satu sama lainnya di jaringan internet dan memiliki 

domain/URL (Uniform Resource Locator). Namum pada dasarnya website atau 

kepanjangan dari Word Wide Web (WWW) informasi disimpan pada web server 

terlebih dahulu, web server adalah program aplikasi yang memiliki fungsi sebagai 

tempat  penyimpanan dokumen-dokumen web, contohnya xampp. Lalu web browser 

adalah aplikasi yang dapat menalankan dokumen web dengan cara di terjemahkan 

dan ditampilkan oleh browser seperti Internet explorer, Microsoft 

Mozila,Safari,Opera,Chrom. (Fridayanthie & Mahdiati, 2016) 

Website merupakan sebuah sistem paengakses informasi dalam jaringan luas 

yang memudahkan para pengguna dalam mengakses informasi-informasi melalui 

jaringan internet dimana informasi tersebut tidak hanya berupa text tetapi bisa juga 

berupa grafik atau gambar, video, suara, dan animasi.  Wujud sederhana dokumen-
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dokumen informasi dapat berupa kumpulan file HTML (Hypertext Markup 

Language) (Muntihana, 2017) 

Keuntungan merancang sistem informasi berbasis web, diantaranya yaitu : 

a. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketersediaan suatu layanan 

b. Dapat diakses 24 jam 

c. Membuat sistem yang dapat di jangkau secara global bukan hanya lokal, 

2.7 Laravel 

Laravel adalah framework open source PHP berbasis web gratis yang dibuat 

oleh Taylor Otwell dan ditujukan untuk pengembangan aplikasi web mengikuti 

model-view-controller (MVC) atau pola arsitektur yang didesain untuk meningkatkan 

kualitas perankat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan dan perbaikan serta 

meninkatkan kegiatan produksi yang dapat meminimalisir waktu untuk penerapannya 

(Luthfi, 2017). 

Beberapa fitur dari Laravel adalah pengembangan sistem modul-modul yang 

dapat dimanajemen, mengenalkan cara yang berbeda untuk mengakses database 

relasional, utilitas yang membantu dalam penyebaran aplikasi dan pemeliharaan yang 

mudah. Di laravel ada banyak fungsi yang digunakan untuk berinteraksi dengan 

database yang disebut migration.  

Dengan migration pengembangan dapat dengan mudah untuk melakukan 

modifikasi sebuah database pada sebuah platform secara independen karena 

penerapan skema database ditampilkan dalam sebuah class. migration dapat berjalan 

pada basisdata yang telah didukung laravel (MySQL ,PostgreSQL, MSSQL, dan 
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SQLITE) dan untuk penerapan Active Record pada laravel disebut Eloquent yang 

menggunakan standard modem OOP.  

Laravel memberikan sebuah command line interface disebut dengan artisan, 

artisan berupa suatu pengembagan yang dapat berinteraksi dengan aplikai untuk 

sebuah aksi seperti migrations, testing atau membuat controller dan model. Seperti 

mengambil semua baris, mengambil baris dengan kata kunci utama, menggunakan 

klausul untuk menyaring baris, melakukan sisipan, melakukan update, dan lain-lain. 

Sehingga kebutuhan dalam membangun suatu sistem berbasis web dapat dilakukan 

dengan mudah.  

Dan laravel juga memiliki Blade template engine yang memberikan estetika dan 

kebersihan kode pada view secara parsial, awal maret 2015 laravel telah menjadi 

salah satu kerangka kerja PHP paling populer, bersama-sama dengan Symfony2, 

Nette, CodeIgniter dan Yii2. (Sahrul et al., 2016) 

2.8 PHP 

PHP merupakan singkatan dari “Perl Hypertext Preprocessor”. Yaitu bahasa 

pemograman web-server-side yang bersifat open source. PHP merupakan script 

yang berintergrasi dengan HTML dan berada pada server (server side HTML 

embedded scripting) PHP adalah script yang digunakan untuk membuat halaman 

web dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu 

diminta oleh client. (Fridayanthie & Mahdiati, 2016) 
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Adapun klebihan dari PHP itu sendiri, PHP bahasa pemogramannya bahasa 

script yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaanya, web server 

yang mendukung PHP dapat ditemukan dari apache,IIS, Lighttpd, dan Citami 

dengan konigurasi yang mudah, untuk sisi pengembangan lebih mudah karena 

banyaknya developer yang siap membantu mengembangkannya, php bahasa yang 

paling mudah dimengerti karena memiliki banyak referensi, PHP merupakan 

bahasa open source yang dapat digunakan di linux,unix,macintosh,windows dan 

dijalankannya secara runtime melalui console serta dapat menjalankan perintah-

perintah sistem (Siregar & Taufik, 2017) 

PHP bisa menampilkan atau menjalankan beberapa file dalam 1 file dengan 

cara di-include atau require. PHP itu sendiri sudah dapat berinteraksi dengan 

beberapa database walaupun dengan kelengkapan yang berbeda.   

Berikut 4 Poin dari definisi yang telah di uraikan : 

a. PHP digunakan untuk membuat aplikasi web,  

b. PHP mendukung banyak database (MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, 

PostgreSQL, Generic ODBC, dll)  

c. PHP bahasa scripting server-side,artinya dijalankan di server, 

d. Outputnya dikirim ke client (browser). 

2.9 MySQL 

MySQL (My Structured Query Language) adalah sebuah program pembuat dan 

pengelola database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan 
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sangat cepat, multi user serta menggunakan perintah standar SQL (Structured Query 

Language). MySQL merupakan penyimpanan data yang fleksibel dan cepat aksesnya 

sangat dibutuhkan dalam sebuha website yang interaktif dan dinamis. MySQL juga 

dapat berperan sebagai client/server, yang open source dengan kemampuan dapat 

berjalan baik di OS (Operating System) manapun (Akhmadsyukron, 2015). 

MySQL dikembangkan oleh perusahaan Sweedia bernama MySQL AB yang 

pada saat ini bernama Tex Datakonsult AB sekitar 1994-1995. Dan saat ini Mysql 

sudah diambil alih oleh Oracle Corp. MySQL merupakan database yang pertama kali 

didukung oleh bahasa pemograman script untuk internet (PHP dan Perl). MySQL 

dan PHP dianggap sebagai pasangan software pembangun aplikasi web yang ideal. 

MySQL lebih sering digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, umumnya 

pengembangan aplikasi menggunakan bahasa pemograman script PHP (Medi 

suhartanto, 2012) 

2.10 UML 

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa untuk 

menentukan, visualisasi, merancang dan mendokumentasikan dalam sistem 

software. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem 

(Melani, 2016) UML merupakan suatu kumpulan teknik terbaik dalam 

memodelkan sistem yang besar dan kompleks. 

Untuk membuat suatu model, UML memiliki diagram grafis, yaitu:  

1. Use Case Diagram  

Dwi Ninda Permata, Perancangan dan Implementasi Sistem informasi Perpustakaan 
di Sekolah Qur’an Center Batam Berbasis Web, 2018 
UIB Repository©2018 



17 
 

    
 

2. Class Diagram  

3. Behavior Diagram  

- Statechart diagram  

- Activity Diagram  

- Interaction Diagram: Sequence diagram dan Collaboratin Diagram  

- Implementation Diagram: Component Diagram dan deployment Diagram.  

UML merupakan alat yang dapat meningkatkan kualitas analisis dan 

perancangan sistem dengan sanggat besar dan karenanya dapat membantu 

menciptakan sistem informasi yang berkualitas tinggi kepada klien, programmer dan 

tiap orang yang terlibat dalam proses pengembangan. (Devitra & Kamilah, 2017) 

UML dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak yang 

berjalan  pada piranti keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam 

bahasa pemograman apapun, tetapi karena UML mengguanaan class dan operation 

dalam konsep dasar maka lebih cocok penulisan dalam bahasa berorientasi objek, 

namun UML dapat digunakan untuk memodelkan aplikasi prosedural. (Huda et al., 

2017) 
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