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 Abstrak  

Saat ini kemajuan Informasi and Communication Technology (ICT) menjadi bagian tak terpisahkan dalam 

kehidupan kita, terutama institusi pendidikan. Semua, termasuk perpustakaan berlomba untuk mengintegrasikan 

ICT guna membangun dan memberdayakan civitas akademiknya berbasis pengetahuan untuk bisa bersaing. 

Pada laporan skripsi ini, akan dipaparkan mengenai pengembangan Perpustakaan Digital yang ditujukan untuk 

perpustakaan Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana Purwakarta. Teknologi Informasi dan Komuniksai saat 

ini sudah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita, terutama dalam hal pendidikan. Termasuk di dalamnya 

adalah perpustkaan, dimana perpustakaan berusaha untuk mengintegrasikan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi guna membangun dan memberdayakan civitas akademiknya berbasis internet. Dalam menyikapi 

hal tersebut, penulis mencoba mengembangkan Perpustakaan Digital yang diarahkan untuk meningkatkan 

proses pelayanan terhadap para pengguna sehingga nantinya dapat memperlancar proses belajar mengajar. 

Pendekatan yang digunakan adalah visualisai berbasis internet. Perpustakaan Digital ini dibangun dengan 

menggunakan PHP dan menggunakan basis data MY SQL. Dimana pada Perpustakaan Digital ini akan 

menyediakan buku digital, jurnal, laporan KP, dan Laporan Skripsi. Pembangunan Perpustakaan Digital ini 

lebih difokuskan untuk para mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana Purwakarta. 

 

Kata kunci  -Perpustakaan, Teknologi, Informasi.  

 

  
 



1. Pendahuluan   

Teknologi informasi dan komunikasi atau 

information and communication technilogy (ICT) 

telah membawa perubahan dalam berbagai sektor, 

termasuk dunia perpustakaan. Pemanfaatan ICT 

sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas layanan 

dan operasional telah membawa perubahan yang 

besar. Perkembangan dari penerapan itu dapat diukur 

dengan telah diterapkannya sistem informasi 

manajemen (SIM) perpustakaan dan perpustakaan 

digital (digital library) yang memiliki keunggulan 

dalam kecepatan akses karena berorientasi dalam 

data digital dan jaringan komputer atau internet. 

Saat ini di lingkungan perguruan tinggi, 

perpustakaan digital diperlukan untuk mendukung 

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian 

serta pengadian dan pelayanan pada masyarakat. 

Perubahan paradigma dalam sistem pendidikan dan 

pengajaran di perguruan tinggi menempatkan 

perpustakaan sebagai sumber daya informasi yang 

sangat penting karena dimungkinkan akan 

memberikan kemudahan pada kegiatan akademik 

dalam memberikan informasi di perpustakaan.

  Perpustakaan Sekolah Tinggi Teknologi 

(STT) Wastukancana merupakan salah satu bentuk 

organisasi yang berfungsi sebagai sarana ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta menjadi fasilitas 

yang diberikan pihak kampus. Perpustakaan dalam 

mengemban misinya “sebagai sarana penyedia 

informasi ilmu pengetahuan untuk meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Manusia”, menyediakan 

banyak sekali koleksi bahan (buku) dan berbagai 

disiplin ilmu pengetahuan yang dibutuhkan para 

mahasiswa dan anggota lainnya.  

   Hanya saja perpustakaan di STT 

Wastukancana ini prosesnya masih manual dan 

belum terkomputerisasi. Sehingga mahasiswa yang 

ingin mengetahui informasi data buku apa saja yang 

ada diperpustakaan harus datang langsung ke 

perpustakaan. Dengan begitu mahasiswa disini 

dirugikan dari segi waktu. Begitu juga proses 

pembuatan laporanya masih dilakukan secara manual 

pada buku agenda perpustakaan, yang 

mengakibatkan terjadinya penumpukan catatan 

sehingga akan menyulitkan pencarian mengenai data 

yang berhubungan dengan proses tersebut.  

Untuk itu perlu diterapkan sebuah sistem 

perpustakaan yang bisa membantu menyelesaikan 

masalah diatas dengan membuat aplikasi 

perpustakaan digital. Adalah merupakan kendala 

bagi sebagian besar perpustakaan bahwa digitalisasi 

perlu biaya yang banyak. Sebagau implementasinya, 

pengembangan sebuah perpustakaan dari bentuk 

konvensional ke bentuk digital memerlukan biaya 

yang tidak sedikit karena untuk mendigitalkan 

sebuah dokumen dari bentuk cetak ke bentuk digital 

diperlukan beberapa tahap yaitu proses scanning, 

editing, perlindungan atau keamanan, jaringan 

intranet serta memerlukan pula komputer yang 

mempunyai performa atau kapasitas yang cukup 

tinggi.    Berdasarkan 

latar belakang diatas, maka penulis membuat sebuah 

laporan skripsi yang berjudul “Rancang Bnagun 

Aplikasi Perpustakaan Digital Di STT 

Wastukancana Purwakarta”. 

     

2. Metode Penelitian  

Dalam sebuah proses penulisan karya ilmiah 

dibutuhkan adanya metode penelitian yang berguna 

untuk mencapai tujuan dan mendapatkan informasi 

yang akurat dan terpercaya yang dibutuhkan oleh 

penulis untuk melakukan beberapa tahapan dalam 

penelitian.  Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa metode penelitian 

diantaranyan metode pengumpulan data yangn 

terdiri dari observasi, wawancara, serta metode studi 

pustaka.   

  

Gambar 2. Tahapan Penelitian  
  

Keterangan :   

1. Communication 

Pada tahap ini akan dilakukan inisiasi proyek, 

seperti menganalisis masalah yang ada dan 

tujuan yang akan dicapai. Selain itu dilakukan 

juga requirement gathering, dimana akan 

dikumpulkan requirement dari user melalui 

analisis kuisioner. 

2. Planning 

Tahap ini merupakan tahap dimana akan 

dilakukan estimasi mengenai kebutuhan-

kebutuhan yang diperlukan untuk membuat 

sebuah sistem. Selain itu, penjadwalan dalam 

proses pengerjaan juga ditentukan pada tahap ini.  

3. modeling 

pada tahap perancangan ini dimana perancang 

menerjemahkan kebutuhan sistem kedalam 

representasi untuk menilai kualitas sebelum 

tahap selanjutnya dikerjakan. Tahap ini lebih 

difokuskan pada atribut program, seperti struktur 

data, arsitektur perangkat lunak, dan detail 

prosedur.  

4. Construction 



Tahap ini merupakan tahap dimana perancangan 

diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti 

oleh mesin. Setelah itu dilakukan pengetesan / 

pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. 

5. Deployment  

Setelah proses pengkodean dan pengujian 

selesai, dilakukan pengiriman yang artinya 

implementasi kepada masyarakat luas. Pada 

tahap ini juga dilakukan pemeliharaan, 

perbaikan, dan pengembangan agar sistem 

tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana 

fungsinya.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan dibahas secara singkat mengenai 

analisa masalah yang ada pada saat menentukan 

remisi untuk mempermudahkan mengetahui 

kelemahan sistem yang sedang berjalan. 

3.1.  Communication 

Langkah awal dalam mengembangkan aplikasi yang 

akan dibuat adalah dengan melakukan komunikasi 

dimana penulis melakukan tanya jawab kepada 

petugas perpustakaan agar dapat memperoleh 

informasi yang dibutuhkan. Selain itu penulis 

melakukan identifikasi terhadap apa saja masalah 

yang terjadi pada perpustakaan yang  sedang 

berjalan. Dan masalah yang terjadi di perpustakaan 

ini dimana mahasiswa tidak bisa mengakses koleksi 

buku digital melainkan harus datang langsung ke 

perpustakaan dan koleksi buku yang berada 

diperpustakaan juga masih berbentuk fisik. 

 

3.2. Analisis Sistem 

Setelah menyimpulkan hasil dari deskripsi masalah, 

diketahui beberapa kelemahan pada sistem yang 

sedang berjalan diantaranya, sulitnya mengakses 

informasi koleksi buku apa saja yang tersedia 

dipepustakaan. Dan penulisan laporan juga 

dilakukan masih dengan cara manual. Maka dari itu 

penulis menyarankan agar perpustakaan yang 

tadinya masih menggunakan proses manual beralih 

menjadi perpustakaan digital. Karena dengan 

perpustakaan digital nantinya bisa memberikan 

kemudahan kepada para mahasiswa dalam 

mengakses informasi tentang koleksi buku apa saja 

yang berada diperpustakaan. 

Selain memberikan kemudahan kepada para 

mahasiswanya, perpustakaan digital juga 

memberikan kemudahan kepada petugas 

perpustakaan itu sendiri diantaranya, memperingan 

pengerjaan, meningkatkan pelayanan dan tentunya 
memberikan kemudahan karena perpustakaan digital 

ini tidak mengharuskan tersedianya gedung 

perpustakaan yang besar dan luas. 

 

3.3. Analisis Kelayakan Sistem 

Analisis kelayakan sistem ini dilakukan untuk 

mengetahui kemungkinan apa saja yang bisa terjadi 
dalam proses mengembangkan aplikasi ini. Selain itu 

juga untuk menentukan apakah aplikasi ini layak atau 

tidak. Sehingga aplikasi ini dipersiapkan sebaik-

baiknya agar bisa bermanfaat. Dan berdasarkan hasil 

pengamatan yang telah dilakukan, aplikasi ini layak 

karena perangkat lunak yang digunakan dapat dengan 

mudah didapatkan dipasaran. Aplikasi ini juga tidak 

menyalahi aturan dan hukum yang berlaku. 

 

 

 

3.4. Perancangan Sistem 
Apilkasi perpustakaan digital ini dirancang untuk 

memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam 

mengakses informasi tentang koleksi buku apa saja 

yang tersedia diperpustakaan. Dalam perancangan ini 

ada beberapa tahapan yang dilakukan diantaranya, 

usecase diagram, usecase scenario, activity diagram, 

sequence diagram. Dan berikut adalah gambaran dari 

perancangannya. 

1. Usecase Diagram 

 
Gambar 2.  Usecase Diagram  

3.2. Pemecahan Masalah   
Berdasarkan masalah yang terdapat pada latar 

belakang penelitian yang diuraikan dalam bahasan 

sebelumnya, Penulis merasa perlu mengembangkan 

sistem perpustakaan digital agar proses belajar 

mahasiswa menjadi lebih efisien.  

Sehingga, Penelitian ini berfokus pada proses 

pencarian dan menu baca secara online di 

Perpustakaan STT Wastukancana Purwakarta.  

   



 
  

Gambar 3.  Alur Sistem Yang Berjalan  

Gambar di atas merupakan gambaran dari alur sistem 

pencarian dan pembacaan buku yang berjalan, 

pertama mahasiswa datang ke kampus dan 

menunjukkan kartu tanda mahasiswa, kemudian 

mahasiswa mencari buku yang diinginkan di rak 

yang sudah di per kategorikan, selanjutnya 

mahasiswa mengambil buku, dan dibaca di dalam 

ruang perpustakaan. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti 

uraikan tersebut maka dapat disimpulkan beberapa 

permasalahan yang terangkum dalam rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut :  

1. Bagaimana merancang aplikasi perpustakaan 

digital yang dapat memudahkan mahasiswa, 

admin, dan dosen dalam mengakses dan 

menyediakan informasi buku digital yang ada di 

perpustakaan 

  

4. IMPLEMENTASI  

1. Tampilan halaman utama (home) dan login 

  

Gambar 4. Tampilan Home dan login  

2. Logout dosen dan login admin 

  

Gambar 5. Logout dosen dan login admin   

3. Tampilan menu ebook admin dan data dosen  

  
Gambar 8. Tampilan menu ebook admin dan data 

dosen 

 

  

5.  KESIMPULAN  

1. Perancangan dan pembuatan aplikasi 

perpustakaan digital ini menyediakan informasi 

buku digital diantaranya ebook, jurnal, laporan 

KP, dan laporan skripsi. Metode penelitian 

menggunakan metode waterfall dengan beberapa 

tahapan diantaranya communication, planning, 

modeling, construction, dan deployment. 

2. Perangkat lunak penulis buat menggunakan 

Bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai 

pengembangannya. Sedangkan untuk pemodelan 

analisi dan perancangannya menggunakan UML 



dengan Usecase Diagram, Activity Diagram, dan 

Sequence Diagram. Sedangkan untuk 

pengujiannya menggunakan metode blackbox 

  

6.  SARAN  

1. File data digital yang dipakai pada aplikasi ini 

menggunakan pdf.doc saja. Untuk kedepannya 

diharapkan agar menambahkan beberapa file 

yang dapat dignakan di aplikasi ini. 

2. Tampilan aplikasi masih sangat sederhana. Untuk 

kedepannya agar dibuat lebih rapi sehingga dapat 

menarik para pengunjung. 

3. Proses pendaftaran data mahasiswa dan dosen 

yang tercatat di aplikasi ini hanya sampel. 

Harapan untuk kedepannya disesuaikan dengan 

data yang ada di STT Wastukancana Purwakarta. 

 

7. Ucapan Terima Kasih  

Penulis mengucapkan terima kasih kepada STT 
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dukungan penuh terhadap penelitian ini.  
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