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ABSTRACT
In today's fast-paced technological era, all kinds of forms.Transactions and services are also required to be
carried out quickly. This speed demand can be carried out by means of Information Technology. One example of an
Information Technology facility used to help increase speed is by using QR codes. The use of QR codes is now
commonly used as a promotional tool such as electric business cards, brochures, postcards, billboards, even on
television screens that can be accessed by anyone, anywhere. QR codes have the potential to be used in many areas
of life. One of them is in the field of library services. A library is a place to store a variety of information from
various sciences and provides book loan services. At the Faculty of Engineering, Majalengka University provides
various collections such as books, theses, and other collections that can be used to support the library pursuit and
research processes. With this QR Code technology, it is hoped that it can improve the quality of service at the library
of the Faculty of Engineering, Majalengka University and can be a new and more innovative way to find collections
that are owned. The application development to be built uses RAD as a method in developing the system, in making
the application using the PHP language with the laravel framework.
Keywords: Information Technology, Library, QR Code, RAD, PHP, Laravel.

INTISARI
Di
era
teknologi
yang
serba
cepat
sekarang
ini,
segala
macam
bentuk
transaksi dan layanan dituntut untuk bisa dilaksanakan dengan cepat pula.Tuntutan kecepatan pemrosesan ini dapat
dilaksanakan dengan sarana Teknologi Informasi.Salah satu contoh sarana Teknologi Informasi yang digunakan
untuk membantu meningkatkan kecepatan pemrosesan adalah dengan menggunakan QR code. Penggunaan QR
codesaat ini sudah meluas digunakan sebagai alat promosi seperti kartu nama elektrik, brosur, kartu pos,
billboards, bahkan pada layar televisi yang dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja. QR codeberpotensi
untuk dapat digunakan dalam banyak bidang kehidupan. Salah satunya adalah dalam bidang layanan pada
perpustakaan.Perpustakaan merupakan tempat menyimpan beragam informasi dari berbagai ilmu pengetahuan
serta menyediakan layanan peminjaman buku. Di perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Majalengka
menyediakan berbagai koleksi seperti buku, skripsi, dan koleksi lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung
proses belajar mengejar dan penelitian. Dengan teknologi QR Code ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas
layanan pada perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Majalengka dan dapat menjadi salah satu cara yang baru
dan lebih inovatif untuk mempromosikan koleksi yang dimiliki.Pembuatan aplikasi yang akan di bangun ini
menggunakan RAD sebagai metode dalam pengembangan sistemnya, dalam pembuatan aplikasinya menggunakan bahasa
PHP dengan framework laravel.
Kata Kunci :Teknologi Informasi, Perpustakaan, QR Code, RAD, PHP, Laravel.

1.

PENDAHULUAN

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan
pengolahan data transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi
serta menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Hendrianto, 2014).
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QR Code adalah barcode 2-dimensi yang diperkenalkan pertama kali oleh perusahan Jepang Denso-Wave
pada tahun 1994.Barcode ini pertama kali digunakan untuk pendataan invertaris produksi suku cadang kendaraan dan
sekarang sudah digunakan dalam berbagai bidang.QR Code merupakan pengembangan dari barcode satu dimensi,
QR Code salah satu tipe dari barcode yang dapat dibaca menggunakan kamera handphone. (Mustofa, Mutrofin, &
Murtadho, 2016).
Perpustakaan merupakan tempat menyimpan beragam informasi dari berbagai ilmu pengetahuan serta
menyediakan layanan peminjaman buku. Di perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Majalengka menyediakan
berbagai koleksi seperti buku, skripsi, dan koleksi lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar
mengajar dan penelitian. Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Majalengka sudah menggunakan sistem
informasi mulai dari pengolahan data anggota, pengolahan data buku , peminjaman buku dan pengembalian
buku,dan lain-lain. Namun sistem informasi perpustakaan ini masih terdapat kelemahan pada saat peminjaman dan
pengembalian buku dimana admin harus menginputkan kembali data peminjaman buku dan pengembalian buku,
sehingga membutuhkan proses yang cukup lama, terlebih lagi jika terjadi antrian pada saat peminjaman dan
pengembalian buku Sehingga penulis bermaksud untuk mengembangkan sistem tersebut dengan menggunakan QR
code dalam peminjaman buku agar dapat memaksimalkan waktu pada saat mahasiswa melakukan peminjaman.
Teknologi Informasi dalam hal ini QR code dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pada
perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Majalengka. Karena dengan menggunakan QR code dapat memudahkan
atau mempersingkat waktu bagi mahasiswa yang ingin meminjam buku.
Di era digital saat ini informasi sangat mudah kita berikan dan dapatkan baik itu dari media sosial, blog,
artikel web dan lain-lain. Dengan kemudahan itu penulis berinisiatif untuk membuat sebuah sistem informasi
perpustakaam berbasis web dengan menggunakan QR Code. Website atau juga bisa disebut dengan SITUS adalah
sebuah halaman yang padanya terkumpul sebuah informasi berupa data teks, audio, gambar & video, ataupun data
yang tergabung oleh semuanya.
Di era sekarang pembuatan website dipermudah dengan adanya framework. Framework adalah sebuah
software untuk memudahkan para programer untuk membuat sebuah aplikasi web yang di dalamnya ada berbagai
fungsi diantaranya plugin, dan konsep untuk membentuk suatu sistem tertentu agar tersusun dan tersetruktur dengan
rapih.
2.
2.1.

METODE PENELITIAN
Metode Lapangan (Field Research)

Dalam Metode ini dilakukan peneliti secara langsung dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan
masalah sistem informasi perpustakaan.
Data-data tersebut peneliti kumpulkan dengan cara :
1. Observasi (Pengamatan Langsung)
Peneliti melakukan pengamatan langsung ke tempat objek pembahasan yang ingin diperoleh bagian-bagian
terpenting yaitu mengenai sistem informasi perpustakaan.
2. Interview (Wawancara)
Interview (Wawancara) untuk mendapatkan penjelasan dari masalah-masalah yang sebelumnya kurang jelas
dan untuk meyakinkan bahwa data yang diperoleh atau dikumpulkan benar benar akurat, maka dilakukanlah
interview.
2.2.

Metode Kepustakaan (Library Researc)

Dalam metode ini peneliti mengutip dari beberapa bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan
penelitian.Dengan metode kepustakaan ini telah diambil dari beberapa jurnal terkait sistem informasi perpustakaan
yang telah dibahas pada uraian sebelumnya untuk menjadi referensi dalam melakukan penelitian ini.Selain itu dari
jurnal yang terkait, juga mengutip beberapa teori tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini baik
itu dari buku-buku atau literatur yang tersedia, baik berupa buku yang berhubungan dengan penelitian penelitian
ini.Dan pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas internet melalui mesin pencari (Search Engine).
2.3.

Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk
mendokumentasikan, menspesifikasikan dan membanngun perangkat lunak. UML merupakan metodologi dalam
mengembangkan sistem berorientasi objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem
(Suhendri, 2018)
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Rapid Application Development (RAD)

Rapid Application Development (RAD) adalah salah satu metode pengembangan suatu sistem informasi
dengan waktu yang relatif singkat. Untuk pengembangan suatu sistem informasi yang normal membutuhkan waktu
minimal 180 hari, akan tetapi dengan menggunakan metode RAD suatu sistem dapat diselesaikan hanya dalam
waktu 30-90 hari. (Noertjahyana, 2002)
Tahapan-tahapan pada metode RAD :
Metode RAD mempunyai 3 tahapan utama seperti yang terlihat pada gambar .

Gambar 1. Tahapan Metode RAD
a.

b.

c.

2.5.

Rencana Kebutuhan (Requirement Planning)
Pada tahap ini, user dan analyst melakukan semacam pertemuan untuk melakukan identifikasi tujuan dari
aplikasi atau sistem dan melakukan identifikasi kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan.
Proses Desain (Design Workshop)
Pada tahap ini adalah melakukan proses desain dan melakukan perbaikan-perbaikan apabila masih
terdapat ketidaksesuaian desain antara user dan analyst.
Implementasi (Implementation)
Setelah desain dari sistem yang akan dibuat sudah disetujui baik itu oleh user dan analyst, maka pada
tahap ini programmer mengembangkan desain menjadi suatu program. Setelah program selesai baik itu
sebagian maupun secara keseluruhan, maka dilakukan proses pengujian terhadap program tersebut apakah
terdapat kesalahan atau tidak sebelum diaplikasikan pada suatu organisasi. Pada saat ini maka user bisa
memberikan tanggapan akan sistem yang sudah dibuat serta persetujuan mengenai sistem tersebut. Adapun hal
terpenting adalah bahwa keterlibatan user sangat diperlukan supaya sistem yang dikembangkan dapat
memberikan kepuasan kepada user, dan di samping itu, sistem yang lama tidak perlu dijalankan secara paralel
dengan sistem yang baru. (Noertjahyana, 2002)
Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan

Sistem yang berjalan dapat diartikan yaitu sistem yang sedang dipakai, sedangkan analisis sistem yang
berjalan dapat diartikan sebagai cara untuk memahami terlebih dahulu masalah yang hadapi oleh sistem,seperti
mendefinisikan kebutuhan fungsional dari sistem yang sedang berjalan. Tujuan tersebut untuk menentukan langkah
perancangan yang akan di buat sehingga rangcangan dari aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dengan pemakai
dan sistem tersebut mempunyai kinerja yang efesien dan efektif, dapat menghasilkan informasi yang cepat dan
akurat.
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Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan

Sistem Yang Diusulkan

Dengan merancang sistem baru diharapkan dapat merubah sistem lama dan sistem baru dapat berfungsi
lebih baik sehingga dalam peminjaman dan pengembalian buku lebih cepat dengan mnggunakan QR Code. Gambar
2 memperlihatkan arsitektur sistem informasi perpustakaan yang diusulkan.
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Analisis Sistem Yang Diusulkan

Kerangka Penelitian

Gambar 4 memperlihatkan kerangka penelitian yang digunakan untuk memudahkan pemahaman tahapan –
tahapan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini.
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Kerangka Penelitian

Sistem Informasi
Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan

pengolahan data transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi
serta menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Hendrianto, 2014).
2.9.

Perpustakaan
Perpustakaan diartikan sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan

lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu yang IJNS – Indonesian Journal on Networking and
Security - Volume 3 No 4 - 2014 – ijns.org ISSN: 2302-5700 (Print) 2354-6654 (Online) 59 digunakan pembaca
bukan untuk dijual (Sulistya Basuki, Pengantar Ilmu Perpustakaan, UniversitasTerbuka, 1993).
2.10.

QR Code
QR Code merupakan teknik yang mengubah data tertulis menjadi kode-kode 2-dimensi yang tercetak

kedalam suatu media yang lebih ringkas.QR Code adalah barcode 2-dimensi yang diperkenalkan pertama kali oleh
perusahan Jepang Denso-Wave pada tahun 1994.Barcode ini pertama kali digunakan untuk pendataan invertaris
produksi suku cadang kendaraan dan sekarang sudah digunakan dalam berbagai bidang.QR adalah singkatan dari
Quick Response karena ditujukan untuk diterjemahkan isinya dengan cepat.QR Code merupakan pengembangan dari
barcode satu dimensi, QR Code salah satu tipe dari barcode yang dapat dibaca menggunakan kamera handphone.
(Rouillard,2008). (Mustofa, Mutrofin, & Murtadho, 2016; Mustofa, Mutrofin, & Murtadho, 2016)
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Web

Menurut Rohi Abdulloh (2015) web adalah : “Sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa halaman
yang berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa text, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang
disediakan melalui jalur koneksi internet”.
Web adalah Sebuah software yang berfungsi untuk menampilkan dokumen - dokumen pada suatu web
yang membuat pengguna dapat mengakses internet melalui software yang terkoneksi dengan internet. (Destiningrum
& Adrian, 2007)
Dengan demikian web adalah tempat berkupulnya informasi yang dapat diakses dengan menggunakan
browser sebagai alat pengakses dan koneksi internet sebagai penghubung antar komputer atau smartphone dari
seluruh dunia.
2.12.
PHP
Menurut Wahana Komputer “PHP merupakan bahasa pemograman untuk membuat website yang bersifat
serverside scripting, PHP memungkinan anda untuk membuat halaman website yang bersifat dinamis”. (Hanafri &
Luthfiudin, 2018).
2.13.

Framework

Menurut Betha Sidik (2012) Framework adalah :“ kumpulan intruksi-intruksi yang dikumpulkan dalam
class dan function-function dengan fungsi masingmasing untuk memudahkan developer dalam memanggilnya tanpa
harus menuliskan syntax program yang sama berulang-ulang serta dapat menghemat waktu”. (Destiningrum &
Adrian, 2007).
Dengan menggunakan framework bukan berarti akan terbebas dengan pengkodean. Karena sebagai seorang
pengguna framework haruslah menggunakan fungsi-fungsi dan variable yang ada di dalam sebuah framework yang
digunakan.
2.14.
Laravel
Laravel adalah framework aplikasi web dengan sintaksis yang ekspresif dan elegan.Laravel diluncurkan
sejak tahun 2011 dan mengalami pertumbuhan yang cukup eksponensial.Di tahun 2015, Laravel adalah framework
yang paling banyak mendapatkan bintang di Github.Sekarang framework ini menjadi salah satu yang populer di
dunia, tidak terkecuali di Indonesia.Laravel terus dikembangkan hingga saat ini yang versinya sudah mencapai 8.0.
Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis di bawah lisensi MIT, dibangun dengan konsep
MVC(model view controller). Laravel adalah pengembangan website berbasis MVP yang ditulis dalam PHP yang
dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya
pemeliharaan, dan untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan 11 sintaks yang
ekspresif, jelas dan menghemat waktu. (M & Suhendri, 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1

Use Case
Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk mengetahui kelakuan (behavior) dari sistem yang akan

dibuat. Gambar 5 memperlihatkan rancangan Use Case Diagram pada Sistem Informasi Perpustakaan Fakultas
Teknik Universitas Majalengka :
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Use Case Diagram Sistem Informasi Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Majalengka

3.2

Pengujian Black Box
Pengujian blackbox merupakan pengujian sistem yang difokuskan pada pengujian fungsional sistem itu
sendiri. Pada pengujian ini akan terdapat pemaparan lebih detail dari rencana pengujian yang sebelumnya telah
dibuat. Pengujian ini dilakukan dengan berbagai skenario pengujian supaya didapatkan kekurangan-kekurangan yang
kemudian dapat diperbaiki.
Pengujian form tambah transaksi. Pada pengujian ini akan dilakukan percobaan klik button simpan pada form
tambah transaksi.
1. Klasifikasi data
a Data valid
Data transaksi diinput dengan lengkap sesuai format yang sudah diatur diprogram
b Data invalid
Data transaksi yang diinput tidak lengkap dan tidak sesuai format yang sudah diatur diprogram.
2. Tabel uji kasus
Pengujian form tambah transaksi
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Tabel 1. Pengujian form tambah transaksi
Hasil yang
Hasil
Sekenario Uji
diharapkan
Pengamatan
Data transaksi diinput
Redirect halaman
Redirect halaman
dengan lengkap dan klik
transaksi dan data
transaksi dan data
button “Simpan”
bertambah
bertambah
Kembali ke form
Kembali ke form
Data tranksi diinput tidak input yang kosong
input yang kosong
lengkap dan klik button
dan menampilkan
dan menampilkan
“Simpan”
peringatan “Harap isi
peringatan “Harap isi
bidang ini”.
bidang ini”.

3.3
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Kesimpulan

valid

valid

Implementasi Antar Muka
Pada pembuatan web service ini merupakan tahapan dimana penulis akan menampilkan setiap halaman
yang telah buat pada sistem Informasi Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Majalengka. Berikut merupakan
tampilan antarmuka yang telah diimplementasikan :
a.

Halaman Utama

Gambar 6.

Halaman Utama

Gambar 7.

Halaman Login

b. Halaman Login
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c. Dashboard Admin

Gambar 8.

Tampilan Dashboard Admin

d. Master Buku

Gambar 9.

Tampilan Master Buku

e. Tampilan QR Code Buku

Gambar 10. Tampilan QR Code Buku
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f. Transaksi

Gambar 11. Tampilan Transaksi

g. Laporan

Gambar 12. Tampilan Transaksi

3. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap sistem informasi perpustakaan berbasis QR Code (Quick
Response Code) maka dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis QR Code (Quick Response Code)yang telah dibuat berhasil untuk
pendaftaran anggota, peminjaman buku, pengembalian buku dan pelaporan.
2. Fungsi dari sistem informasi perpustakaan ini berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan oleh peneliti.
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