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ABSTRACT 

 
Sistem yang mendukung kegiatan perpustakaan pada perpustakaanYayasan Pendidikan Visi Misi 

(YPVM) masih dilakukan secara manual dan sederhana. Perpustakaan YPVM juga belum memiliki catalog 
untuk keperluan pengguna. Para anggota perpustakaan YPVM berasal dari instansi yang berbeda-beda. Hal 
ini menyebabkan perpustakaan YPVM membutuhkan suatu sistem perpustakaan yang mampu diakses 
darimana dan kapan saja.  

Sistem yang dibuat meliputi modul pengolahan, sirkulasi dan online catalog. Selain itu, dibuat juga 
Individual Space untuk anggota yang memungkinkan anggota untuk dapat memberi pengusulan koleksi, 
memesan koleksi untuk dipinjam serta memberi comment dan rating pada koleksi tertentu. 

Selama proses pembuatan, sistem pengadaan tidak dibuat dan dijadikan satu dengan sistem 
pengolahan. Hal tersebut dilakukan karena proses pencatatan data di pengolahan merupakan kelanjutan 
dari proses inventarisasi dari pengadaan. Fitur pengusulan koleksi yang sebenarnya merupakan fitur dari 
pengadaan dibuat tetapi menjadi bagian dari layanan untuk pengguna dan dimasukkan dalam modul 
Individual Space. Hasil pengujian program menunjukkkan bahwa program mampu untuk memproses 
kegiatan pengolahan dan sirkulasi perpustakaan.  

Kata Kunci: Sistem Informasi Perpustakaan, Website, Sirkulasi, Katalog, Individual Space 
 
 
1. INTRODUCTION  

 
Yayasan Pendidikan Visi dan Misi (YPVM) merupakan suatu yayasan yang memiliki berbagai 

macam program untuk anggotanya. Anggota terdiri dari  para pengurus yayasan pendidikan, para kepala 
sekolah dan para guru dari sekolah kristen. Program-program YPVM bertujuan agar para peserta mampu 
bertanggung jawab dan produktif serta mampu menjadi pemimpin yang melayani (servant leader) pada 
berbagai bidang. Salah satu media dalam membantu para anggota untuk mengembangkan karakter, tanggung 
jawab, pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang pendidikan adalah melalui fasilitas perpustakaan. Melalui 
tersedianya perpustakaan maka para anggota perpustakaan dari YPVM diharapkan dapat memanfaatkan 
koleksi dalam perpustakaan tersebut untuk menambah pengetahuan dalam berbagai hal, baik melalui 
kegiatan membaca maupun peminjaman koleksi di tempat.  

Koleksi-koleksi yang ada dalam perpustakaan YPVM adalah majalah yang diterbitkan oleh YPVM, 
buku, DVD, VCD, CD, kaset dan video kaset. Saat ini sistem yang ada dalam perpustakaan yang meliputi 
sistem pengadaan, pengolahan dan sirkulasi masih dilakukan secara manual. Selain itu, masih belum tersedia 
katalog yang bertujuan untuk membantu mempermudah anggota perpustakaan dalam mencari letak dan 
ketersediaan koleksi. Oleh karena para anggota perpustakaan YPVM berasal dari instansi yang berbeda-beda 
maka dibutuhkan suatu sistem perpustakaan yang mampu diakses darimana dan kapan saja. Berdasarkan 
kondisi ini maka dibutuhkan suatu sistem perpustakaan berbasis web yang terintegrasi yang dimulai dari 
sistem pengadaan, pengolahan, sirkulasi hingga promosi perpustakaan untuk anggota YPVM. 

 
 

2. SISTEM PERPUSTAKAAN 
 
Beberapa kegiatan yang umumnya ada dalam setiap perpustakaan yaitu pengadaan, pengolahan dan 

sirkulasi. Pengadaan merupakan proses awal dalam mengisi perpustakaan dengan sumber-sumber informasi. 
Bagi perpustakaan yang baru dibentuk atau didirikan, kegiatan pengadaan ini meliputi pembentukan koleksi 
awal. Sedangkan untuk perpustakaan yang sudah berjalan, kegiatan pengadaan adalah untuk menambah dan 
melengkapi koleksi yang sudah ada. Jika perpustakaan dapat mengetahui secara lebih jelas mengenai 
keinginan pengguna, maka proses pengadaan dapat lebih memenuhi sasaran [4].  



Pengolahan adalah pekerjaan yang diawali sejak koleksi diterima di perpustakaan sampai dengan 
penempatan di rak atau tempat tertentu yang telah disediakan [4]. Tindakan pertama pada pengolahan adalah 
memeriksa fisik koleksi dalam keadaan baik atau tidak. Kemudian koleksi dikatalog dan diklasifikasi. Lalu 
koleksi distempel, diberi nomor klasifikasi dan tanda pengarang serta judul (lazim disebut call number) di 
punggung koleksi, label tanggal, kantong koleksi serta kartu koleksi [1] 

Sirkulasi adalah penanganan mulai dari manage anggota, peminjaman, pengembalian, manage buku 
(pencatatan buku rusak, pengembalian buku di rak). 

 
 

3. ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 
 
Sistem perpustakaan yang dibuat dimaksudkan untuk membantu aktivitas yang ada dalam 

perpustakaan YPVM. Melalui sistem ini maka setiap data dari kegiatan pengolahan, pengadaan dan sirkulasi 
dapat disimpan dalam database. Data yang telah disimpan tersebut dapat berguna sekaligus dalam 
menampilkan katalog yang dapat membantu anggota untuk mencari koleksi yang diinginkan sehingga 
anggota tidak perlu bertanya kepada petugas. Selain itu, data tersebut juga berguna dalam sistem promosi 
koleksi yang baru datang ke perpustakaan agar anggota dapat mengetahui keberadaan koleksi baru tersebut. 
Ruang lingkup dari sistem ini adalah: 
1. Pembuatan sistem online catalog yang mampu diakses oleh semua pengunjung website YPVM darimana 

dan kapan saja. 
2. Pembuatan sistem pengadaan yang meliputi aktivitas inventarisasi koleksi yang diperoleh lewat 

pembelian, hadiah atau titipan.  
3. Pembuatan sistem pengolahan yang dilengkapi dengan resensi buku baru yang dianggap perlu 

ditonjolkan. Resensi buku baru tersebut akan terhubung dengan sistem promosi perpustakaan. Pihak 
yang bertanggung jawab untuk resensi buku baru adalah pengurus YPVM yang telah ditunjuk.  

4. Pembuatan sistem sirkulasi. 
5. Pembuatan individual space yang dimiliki masing-masing anggota perpustakaan YPVM yang dapat 

digunakan untuk : 
• Melihat koleksi-koleksi yang sedang dipinjam oleh anggota tersebut. 
• Melihat tanggal pengembalian koleksi yang sedang dipinjam.  
• Melihat jumlah denda jika koleksi belum dikembalikan oleh anggota dan melebihi tanggal 

pengembalian. 
• Memesan koleksi yang ingin dipinjam. 
• Mengusulkan pembelian koleksi baru. 
• Melihat point yang didapat dari aktivitas sirkulasi koleksi yang telah dilakukannya dalam 

perpustakaan. 
• Memberikan comment dan rating pada koleksi tertentu. Comment yang diberikan tersebut akan 

diseleksi oleh pengurus YPVM yang telah ditunjuk sebagai admin. Jika comment tersebut layak 
untuk ditampilkan maka comment dan rating yang diberikan akan ditampilkan pada online catalog. 

6. Pembuatan sistem promosi koleksi baru atau layanan baru perpustakaan bagi masing-masing anggota 
yang berhubungan dengan subyek atau tema yang diminati. 

Untuk membuat sistem pada YPVM, dilakukan survei pada sistem perpustakaan Universitas Kristen 
Petra yang disebut Spektra. Selain itu dilakukan studi literatur terhadap sistem yang pernah dibuat 
sebelumnya oleh Beby Lena dan Anastasia Soewandi [2, 3]. Setelah itu, fitur yang dibuat untuk YPVM 
diadopsi dari Spektra dengan menyesuaikan kebutuhan YPVM. Beberapa modul yang memiliki fitur yang 
hampir sama dengan Spektra antara lain: 
1. Modul pengolahan 

Modul pengolahan yang dibuat memiliki fitur yang hampir sama dengan Spektra. Namun juga terdapat 
perbedaan yaitu Spektra menggunakan INDOMARC sehingga pengolahan koleksi memiliki lebih 
banyak field dibandingkan dengan sistem perpustakaan yang dibuat.  

2. Modul sirkulasi 
Modul sirkulasi yang dibuat memiliki fitur yang hampir sama dengan Spektra. Persamaan yang ada 
adalah sirkulasi pada Spektra dengan sistem yang dibuat dapat melihat data peminjaman masing-masing 
anggota perpustakaan. Selain itu, juga dapat menangani peminjaman, pengembalian dan perpanjangan. 

3. Modul katalog 
Modul katalog yang dibuat memiliki fitur yang hampir sama dengan Spektra. Persamaan yang ada 
adalah katalog pada Spektra dengan katalog pada sistem perpustakaan yang dibuat dapat melihat data 
pada koleksi, baik secara detail maupun tidak.  

 



 
4. HASIL IMPLEMENTASI 

 
Menu dibedakan menjadi beberapa yaitu bagian pengolahan, bagian sirkulasi, bagian pengolahan, 

bagian online catalog, bagian individual space, dan laporan-laporan. 
 
 
4.1. Menu Bagian Pengolahan 
 

Pada bagian pengolahan terdapat beberapa menú yaitu penambahan judul baru, penambahan copy 
koleksi, dan edit data koleksi. Gambar 1 adalah tampilan untuk melakukan melihat judul koleksi dan 
menambah koleksi baru. 
 

 
 

Gambar 1. Menu Penambahan Judul Baru 
 
 
4.2. Menu Bagian Sirkulasi 
 

Pada bagian sirkulasi terdapat beberapa menú yaitu peminjaman koleksi, perpanjangan koleksi, 
pengembalian koleksi, pembayaran denda, pemesanan koleksi, pembatalan koleksi, dan pengaturan 
comment. Gambar 2 adalah tampilan untuk peminjaman koleksi member ‘Edith Fabiola’. 
 

 
 

Gambar 2. Menu Peminjaman Koleksi  
 
 



4.3. Menu Bagian Online Catalog 
 

Pada bagian online catalog terdapat menú search. Gambar 3 adalah tampilan untuk pencarian 
dengan judul yang mengandung kata ‘yusuf’ dan subject yang mengandung kata ‘christian’ terhadap suatu 
koleksi. 

 

 
 

Gambar 3. Menu Advanced Search 
 
4.4. Menu Bagian Individual Space 
 

Pada bagian individual space terdapat beberapa menú yaitu profil pribadi, peminjaman pribadi, 
pemberian komentar, pemesanan pribadi, pemerian koleksi yang disarankan, pemberian subject favorit, dan 
informasi koleksi baru. Sedangkan Gambar 4 adalah tampilan pemberian komentar terhadap buku ‘A History 
of  The Cycle : Mathematical Reasoning and The Physical Universe’. Gambar 5 adalah tampilan daftar buku 
yang pernah dipinjam diri sendiri. 

 
 

 
 

Gambar 4. Menu Comment 
 



 
 

Gambar 5. Menu My Borrowing 
 
 

4.5. Menu Bagian Laporan 
 
Pada bagian laporan terdapat beberapa menú yaitu laporan transaksi peminjaman, laporan transaksi 

pengembalian, laporan koleksi terpopuler, laporan member teraktif, laporan perolehan poin, laporan transaksi 
pemesanan, laporan perolehan denda, laporan komentar, laporan rating, dan laporan koleksi yang disarankan. 
Gambar 6 adalah tampilan laporan untuk koleksi yang disarankan yang diberkan pada bulan Mei 2008. 

 

 
 

Gambar 6. Collection Suggestion Report 
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