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Sebagai institusi yang berperan mengumpulkan, 

mengolah, dan menyebarkan informasi, 

perpustakaan harus aktif dan inovatif dalam 

memberikan dan menciptakan layanan berbasis 

teknologi informasi (TI) kepada 

pengguna.Permasalahan tersebut membuat 

penelitian ini diperlukan untuk mempersiapkan 

perpustakaan agar dapat diakses pengguna dengan 

menggunakan Androidsmartphone.Ada beberapa 

langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

pertama mendefinisikan masalah dan melakukan 

analisis kebutuhan pengguna. Kedua, melakukan 

perancangan arsitektural dan sistem dengan 

menggunakan UML(Unified Model Language). 

Ketiga, mengembangkan aplikasi mobile dengan 

menggunakan teknologi android smartphone, PHP 

(Hypertext Processor),  JSON (Java Script Object 

Notation) sebagai konektor ke database dan MySql 

sebagai databseserver, langkah terakhir yaitu 

melakukan uji coba aplikasi dan pemeriksaan 

kesalahan sebelum aplikasi digunakan. Setelah 

melakukan penelitian maka dapat disimpulkan 

bahwa melalui Android smartphone, Mahasiswa 

dapat melihat informasi buku yang ada pada 

perpustakaan.Selain sebagai fasilitas untuk 

Mahasiswa dalam meminjam buku aplikasi ini juga 

dapat membantu Admin dalam mengelolah data 

buku yang telah dikembalikan. 

Kata Kunci :Perpustakaan, Smartphone Android, 

Mobile application, UML (Unified Model 

Language), PHP, MySql, JSON(Java Script Objet 

Nation). 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan komunikasi di masa 

sekarang ini, ponsel (mobile) merupakan salah satu 

media komunikasi yang sangat penting bagi 

masyarakat, berdasarkan data Asosiasi 

Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), jumlah 

pengguna ponsel di Indonesia hingga Juni 2010 

diperkirakan mencapai 180 juta pelanggan, atau 

80% dari total penduduk Indonesia (Ahmad 

Syaikuh dan Zakiah Muhajan, 2010). 

Universitas Ryeson melakukan survei terhadap 

setengah pengguna perangkat mobile. Dari hasil 

penelitian mereka, terdapatnya 6 dari 11 layanan 

perpustakaan menunjukkan lebih dari 50%  

responden yang mengatakan bahwa mereka 

mengakses layanan perpustakaan melalui hanpone 

meraka (Mayank Trivedi dan  Vishnu Suthar, 

2011). 

Fenomena tersebut merupakan masalah bagi 

perpustakaan.Sebagai institusi yang berperan 

mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan 

informasi, perpustakaan harus aktif dan inovatif 

dalam memberikan dan menciptakan layanan 

berbasis teknologi informasi (TI) kepada 

pengguna.Salah satunya adalah mempersiapkan 

perpustakaan agar dapat diakses pengguna dengan 

menggunakan mobile. 

Teknologi mobile mempunyai bagian yang dalam 

pemanfaatanya dapat mengefisiensikan pekerjaan 

salah satunya yaitu Android. Teknologi Android 

adalah cara yang baik dalam mengimplementasikan 

pendataan buku dalam basis mobile. 

Android adalah Platform/aplikasi yang bebas 

untuk develop. Tidak ada lisensi atau biaya atau 

biaya royalti untuk dikembangkan pada platform 

Android.Android merupakan generasi baru 

platformmobile, platform yang memberikan 

pengembang untuk melakukan sesuai yang 

diharapkannya.Sistem operasi yang mendasari 

Android dilisensikan dibawah GNU, General Public 

Lisensi Versi 2 (GPLv2), yang sering dikenal 

dengan istilah “copyleft” lisensi dimana setiap 

perbaikan pihak ketiga harus terus jatuh dibawah 

term.Android juga didistribusikan di bawah lisensi 

Apache Software (ASL/Apache2), yang 

M-Library Berbasis Android Menggunakan Protokol Json 
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memungkinkan untuk distribusi kedua dan 

seterusnya (Nazaruddin Safaat, 2012). 

Olehkarena itu, dalam penelitian ini akanmelakukan 

suatu pembangunan sistem yaitu pengelolahan data, 

pemesanan, peminjaman dan pengembalian buku 

dengan memanfaatkan teknologi Android pada 

mobile application. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang penelitian diatas di dapat 

rumusan masalah yaitu. 

Bagaimana membangun system M-Library dengan 

menggunakan Android untuk perpustakaan Fakultas 

Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji (FT-

UMRAH). 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

yang telah dipaparkan diatas maka dapat disusun 

tujuan penelitian adalah. 

1. Membangun sistem M-Libraryberbasis Android 

menggunakan protokol Json pada perpustakaan 

FT-UMRAH. 

2. Membangun sistem pemesanan buku untuk 

peminjaman dan pengembalian buku melalui 

Android smartphone. 

3. Membangun sistem pengelolahan data buku 

menggunakan teknologi Android smartphone. 

D. Batasan Masalah 

Menuju penelitian yang terstruktur dan terfokus 

dengan baik maka perlu disusun ruang lingkup 

permasalahan atau pembatasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian dilakukan di perpustakaan FT-

UMRAH. 

2. Membahas tentang pengelolahan data buku serta 

informasi pemesanan, peminjaman dan 

pengembalian buku. 

3. Aplikasi digunakan pada ponsel 

smartphoneAndroid yang diimplementasikan 

pada media smartphone Android 

denganoperating sistem 4.1(Jelly Beans). 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

A. Perpustakaan 

Perpustakaan merupakan pusat salah satu pusat 

informasi, sumber ilmu pengetahuan dan 

penelitian.Perpustakaan merupakan sistem 

informasi yang di dalamnya terdapat aktivitas 

pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian 

dan penyajian serta penyebaran 

informasi.Perpustakaan sebagaimana yang ada dan 

berkembang sekarang telah dipergunakan sebagai 

salah satu pusat informasi, sumber ilmu 

pengetahuan, penelitian, rekreasi, pelestarian 

khasanah budaya bangsa, serta memberikan 

berbagai layanan jasa lainnya (Lasa Hs, 1998). 

B. Android 

Android adalah Platform/aplikasi yang bebas untuk 

develop. Tidak ada lisensi atau biaya atau biaya 

royalti untuk dikembangkan pada platform 

Android.Android merupakan generasi baru 

platformmobile, platform yang memberikan 

pengembang untuk melakukan sesuai yang 

diharapkannya.Sistem operasi yang mendasari 

Android dilisensikan dibawah GNU, General Public 

Lisensi Versi 2 (GPLv2), yang sering dikenal 

dengan istilah “copyleft” lisensi dimana setiap 

perbaikan pihak ketiga harus terus jatuh dibawah 

term.Android juga didistribusikan di bawah lisensi 

Apache Software (ASL/Apache2), yang 

memungkinkan untuk distribusi kedua dan 

seterusnya (Nazaruddin Safaat, 2012). 

C. UML (Unified Modelin Language) 

Unfied Modelin Language (UML) adalah sebuah 

“bahasa” yang telah menjadi standar dalam industri 

untuk visualilasasi, merancang dan 

mendokumentasikan sistem perangkatlunak.UML 

menawarkan sebuah standar untuk merancang 

sebuah sistem. 

Dengan menggunakan UML kita dapat membuat 

model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, 

dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti 

keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta 

ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. Tetapi 

UML juga menggunakan class dan operation dalam 

konsep dasarnya, maka is lebih cocok untuk 

penulisan piranti lunak dalam bahasa berorientasi 

objek seperti C++, java, C# atau VB.NET. 
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walaupun demikian, UML tetap dapat digunakan 

untuk modeling aplikasi prosedural dalam VB dan 

C (Rano Satria Wahono, Sri Dharwiyanti, 2003).  

D. Mysql Dan PhpMyAdmin 

MySQL adalah salah satu jenis database server 

yang sangat terkenal,kepopulerannya disebabkan 

MySQL menggunakan Structure Query 

Language(SQL) sebagai dasar untuk mengakses 

basis datanya. Selain itu, MySQL bersifatfree pada 

berbagai platform (kecuali pada Windows, yang 

bersifat sharewareatauanda perlu membayar setelah 

melakukan evaluasi dan memutuskan 

untukdigunakan untuk keperluan produksi) atau 

tidak dicekal. MySQL termasuk jenis Relational 

Database Management Sistem (RDBMS).Itulah 

sebabnya istilah seperti tabel, baris dan kolom 

digunakan di dalam MySQL.Sebuah basis data 

mengandung satu atau sejumlah tabel, tabel terdiri 

atas sejumlah baris dan setiap baris mengandung 

satu atau beberapa kolom (Edi Susanto, 2008). 

E. PHP (Hypertext Processor) 

PHP (Hypertext Preprocessor) bahasa 

pemrograman yang berjalan dalam sebuah 

webserver dan berfungsi sebagai pengelolah data 

pada sebuah server.Untuk membuat website yang 

dinamis dan mudah untuk diupdate setiap saat dari 

browser, dibutuhkan sebuah program yang mampu 

mengelolah data dari komputer client atau dari 

komputer server itu sendiri sehingga mudah dan 

nyaman untuk disajikan di browser. 

Salah satu program yang dapat dijalankan di 

server dan cukup handal adalah php. Dengan 

menggunakan program PHP, sebuah website akan 

lebih interaktif dan dinamis. (Andi, Madcoms, 

2012). 

F. JSON (Java Script Object Natation) 

JSON adalah JSON (JavaScript Object Notation) 

adalah format pertukaran data (lightweight data-

interchange format), mudah dibaca dan ditulis oleh 

manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat 

(generate) oleh komputer.Format ini dibuat 

berdasarkan bagian dari Bahasa Pemprograman 

JavaScript, Standar ECMA-262 Edisi ke-3 – 

Desember 1999. JSON merupakan format teks yang 

tidak bergantung pada bahasa pemprograman 

apapun karena menggunakan gaya bahasa yang 

umum digunakan oleh programmer keluarga C 

termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python 

dll. Oleh karena sifat-sifat tersebut, menjadikan 

JSON ideal sebagai bahasa pertukaran-data. 

(Nazariddin Safaat, 2011). 

 

 

III. PEMODELAN DAN RANCANGAN 

APLIKASI 

A. Use Case 

Use case diagram menggambarkan fungsional yang 

diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan 

adalah “apa” yang diperbuat oleh sistem, dan bukan 

“bagaimana”. Sebuah use case mempresentasikan 

antara aktor dengan sistem.     

 

Gambar 1 Use case 

B. Class Diagram 

Class Diagram mendeskripsikan jenis – jenis objek 

dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis 

yang terjadi.Class Diagram juga menunjukkan 
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properti dan operasi sebuah kelas dan batasan yang 

terdapat dalam hubungan dengan obyek. 

 

Gambar 2 Class diagram 

C. Acktivity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alur 

aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, 

bagaimana masing-masing alir berawal, decision 

yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka 

berakhir. 

 

Gambar 3 Acktivity diagram Admin 

 

Gambar 4 Acktivity diagram Mahasiswa 

D. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar 

objek di dalam dan di sekitar sistem (termasuk 
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pengguna, display, dan sebagainya) berupa message 

yang digambarkan terhadap waktu. Sequence 

diagram terdiri atas dimensi vertikal (waktu) dan 

dimensi   horizontal (objek-objek yang terkait). 

 

Gambar 5Sequnce diagram register 

 

Gambar 6 Sequnce diagram login 

 

Gambar 7 Sequnce diagram input data buku 

 

Gambar 8 Sequnce diagram pinjam buku 

 

Gambar 9 Sequnce diagram kembali buku 
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IV. IMPLEMENTASI 

A. Pembuatan Tamplian Awal Menu Aplikasi 

Pada Aplikasi M-Librray Berbasis Android terdapat 

menu login dan register sebagai menu awal. Pada 

menu ini pengguna dapat masuk ke dalam suistem. 

 

Gambar 10 Tampilan output login 

 

Gambar 11 Tampilan output register 

B. Pembuatan Menu Setelah Login 

Setelah Admin melakukan login maka Admin akan 

langsung dapat menginput data buku dan melihat 

data peminjaman, pengembalian buku. Setelah 

Mahasiswa mendaftar menjadi anggota maka akan 
langsung dapat melakukan login untuk melihat 

informasi buku apa saja yang ada pada 

perpustakaan dan meminjam buku tersebut.Jika 

pengguna telah selesai melakukan aktivitas pada 

aplikasi maka dapat melakukan logout. Tampilan 

output menu M-Library Berbasis Android dapat 

dilihat dari gambar 12 dan 13. 

 

Gambar 12 Tampilan output menu Admin 

 

Gambar 13 Tampilan output menu Mahasiswa 

C. Pembuatan Tampilan Input Data Buku 

Setelah Admin masuk ke dalam menu utama maka 

Admin dapat menginput data buku yang akan 

diakses oleh Mahasiswa yang telah terdaftar pada 

sistem. Tampilan output input data buku dapat 

dilihat dari gambar 14. 

 

Gambar 14 Tampilan output input data buku 

D. Pembuatan Tampilan List Daftar Buku 

Setelah Admin melakukan penginputan data buku 

maka data buku tersebut secara otomatis akan 

masuk ke list daftar buku. Pada menu ini 
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akandigunakan untuk melihat buku apa saja yang 

ada pada sistem. Tampilan output list daftar buku 

dapat dilihat dari gambar 15. 

 

Gambar 15 Tampilan output list daftar buku 

E. Pembuatan Tampilan Data Detail Buku 

Tampilan berikutnya adalah data detail buku. 

Setelah pengguna memilih buku pada list daftar 

buku maka pengguna akan dapat melihat data detail 

buku tersebut. Pada tampilan data detail buku 

Admin dapat melakukan penghapusan dan 

pengupdate an data buku tersebut sedangkan 

tampilan data detail buku pada Mahasiswa dapat 

melakukan peminjaman buku. Tampilan output data 

detail buku dapat dilihat dari gambar 16 dan 17. 

 

Gambar 16 Tampilan output data detail buku pada Admin 

 

Gambar 17 Tampilan output data detail buku pada Mahasiswa 

F. Pembuatan Tampilan List Daftar Peminjamn 

Buku 

Selanjutnya setelah Mahasiswa berhasil melakukan 

peminjaman buku maka secara otomatis data buku 

yang dpinjam tersebut. Sementara itu Admin juga 

dapat melihat buku apa saja yang telah dpinjam oleh 

semua Mahasiswa. Tampilan output list dafatr 

peminjaman buku dapat dilihat dari gamabr 18 dan 

19. 

 

Gambar 18 Tampilan output list daftar peminjaman buku pada 

Admin 
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Gambar 19 Tampilan output list daftar peminjaman buku pada 

Mahasiswa 

G. Tampilan Data Detail Pinjaman Buku 

Setelah pengguna memlih buku yang dipinjam pada 

list daftar buku pinjaman maka data detail pinjaman 

buku akan muncul. Pada menu ini admin akan dapat 

melihat info tentang peminjam buku, waktu 

peminjaman, batas waktu pengembalian, denda, 

serta dapat mengembalikan data buku tersebut 

semetara itu pada menu ini Mahasiswa juga dapat 

melihat data detail buku yang dipinjam dan dapat 

melihat batas waktu pengembalian, denda. 

Tampilan output data detail pinjaman buku dapat 

dilihat dari gambar 20 dan 21. 

 

Gambar 19 Tampilan output data detail peminjaman buku 

pada Admin 

 

Gambar 20 Tampilan output data detail peminjaman buku 

pada Mahasiswa 

H. Tampilan List Daftar Pengembalian Buku 

Setelah Admin melakukan pengembalian buku 

maka data tersebut akan masuk ke list daftar 

pengembalian buku. Tampilan output list daftar 

pengembalian buku dapat dilihat dari gambar 21. 

 

Gambar 21 Tampilan output list daftar pengembalian buku 

I. Tampilan Data Detail Pengembalian Buku 

Pada menu ini Admin akan dapat melihat data detail 

pengembalian buku. Data detail pengembalian buku 

dapat dilihat dari gambar 22. 
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Gambar 22 Tampilan output data detail pengembalian buku 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisa dan pembahasan 

maka diambil kesimpulan bahwa. 

Melalui android smartphone, Mahasiswa dapat 

melihat informasi buku yang ada pada perpustakaan 

FT-UMRAH.Selain sebagai fasilitas untuk 

Mahasiswa dalam meminjam buku aplikasi ini juga 

dapat membantu Admin dalam mengelolah data 

buku yang telah dikembalikan. 

B. Saran 

Saran-saran yang diharapkan dapat meningkatkan 

minat mahasiswa terhadap pentingnya perpustakaan 

dan bermanfaat bagi perpustakaan FT-UMRAH. 

Saran yang dapat disampaikan yaitu : 

a. Apilkasi ini dapat dikembangkan dengan sistem 

real time. 

b. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan 

menambahkan fitur-fitur menarik seperti 

chatmessage antar anggota m-library, 

notification untuk mengetahui buku baru. 

c. Aplikasi ini dapat dikembangkan tidak hanya 

pada ponsel yang mendukung java namun dapat 

juga berjalan pada smartphone ios, dan 

blackberry. 
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