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ABSTRACT 

Library is one of the most important elements in the 

environment in the world of education, because as a 

provider of information and library science materials 

lending services through libraries. Library supports the 

enhancement and smooth operation of teaching and 

learning and to improve the quality of educational 

institutions.The purpose of this research to design and 

build a library information system to facilitate the students 

or library users find books fast fit their needs, see how far 

the implementation of the Concept of User Centered 

Design is built on library applications, looking for 

limitations that exist in library applications, especially 

from the side of the existing concepts in User Centered 

Design and application design library provides 

recommendations based on multi-user.To apply the 

concept of User Centered Design research methods and 

techniques using a prototype. Designed system includes a 

system for processing the collection, registration, rental, 

return, and required outputs. This information system 

design to provide solutions to the problems and improved 

performance in the library environment, particularly on 

the processing of transaction data to  report to the parties 

concerned. Test results and analysis are expected to solve 

problems related to data processing library, by creating a 

model that is expected to be a reference to the library. 

 

Keywords : Library, Information System, Human 

Computer Interaction, User Centered Design. 

 

 

 
1. PENDAHULUAN 

 

Perpustakaan  merupakan  salah satu  faktor  

terpenting di dunia pendidikan yang dapat 

mendukung peningkatan   prestasi  dan   kualitas   

peserta didik (mahasiswa), peningkatan dan 

kelancaran kegiatan belajar mengajar serta 

peningkatan mutu lembaga pendidikan. 

Perpustakaan berfungsi sebagai salah satu faktor  

yang mempercepat akselerasi transfer ilmu 

pengetahuan, oleh karenanya perpustakaan 

merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan dalam sistem pendidikan suatu 

lembaga. Selain itu juga perpustakaan berfungsi 

sebagai sumber informasi, dan merupakan  

penunjang yang penting artinya bagi suatu riset 

ilmiah, sebagai bahan acuan atau referensi.  

Sistem Informasi Perpustakaan  yang 

dirancang merupakan sebuah sistem informasi 

yang menerapkan konsep-konsep  Human 

Computer Interaction  (HCI). Penerapan HCI 

dikatakan berhasil apabila user benar-benar dapat 

berinteraksi dengan sistem informasi ini, sehingga 

hal ini akan meningkatkan kinerja dari seluruh 

personal yang terlibat dalam kegiatan ini.  

 

2. LANDASAN/KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1. Perpustakaan  

 
Dalam bahasa Indonesia istilah  

“perpustakaan” dibentuk  dari   kata   dasar   

pustaka ditambah awalan “per” dan akhiran ”an”. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 

perpustakaan diartikan sebagai   “kumpulan  

buku-buku  (bahan bacaan, dsb)”.[1]    

Menurut International Federation of  Library 

Associations and  Institutions (IFIA)  

perpustakaan merupakan kumpulan bahan 

tercetak dan non tercetak dan  atau  sumber  

informasi   dalam   komputer  yang tersusun  

secara  sistematis untuk kepentingan pemakai.[2] 

Perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian 

dari gedung/bangunan, atau gedung itu sendiri, 

yang berisi buku-buku koleksi, yang disusun dan 

diatur sedemekian rupa sehingga mudah dicari 
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dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu 

diperlukan untuk pembaca.[3]. Menurut 

Soeatminah (1992) perpustakaan adalah lembaga 

yang menghimpun pustaka dan menyediakan 

sarana bagi orang untuk memanfaatkan koleksi 

pustaka tersebut.[4]. Menurut Milburga (1991) 

perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa 

tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang 

diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk 

digunakan secara berkesinambungan oleh 

pemakainya sebagai sumber informasi.[5] 

 

2.2 Sistem , Informasi dan Sistem Informasi 

 
Definisi sistem sangat beragam, ada yang 

mendefinisikan bahwa sistem adalah sekelompok 

elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama 

untuk mencapai suatu tujuan  (Mc Leod, 2001)[6]. 

Informasi dapat didefinisikan sebagai data yang 

diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para 

pemakainya  (Jogiyanto, 2005).[7]. Sistem informasi 

adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi 

harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan 

kegiatan strategi dari suatu organisasi dan 

menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan.[7].  

 

2.3 Human Computer Interaction 

 
Menurut Andrews (2009) HCI is a discipline 

concerned with the design, evaluation and 

implementation of interactive computing system for 

human use with the study of major phenomena 

surrounding them.[8]. Menurut   Preece (2002)   HCI 

is about designing computer systems that suport 

people so that, they can  carry  out  their  activities,  

productively  &  safety.[9]. Menurut  Faulkner, 

(2000) human-computer interaction covers all the 

topics system designers need to know about, 

including human psychology, cognitive science and 

artificial intelligence.[10]. Menurut Rauterberg 

(2000) ragam dialog  adalah cara pengorganisasian  

berbagai teknik dialog interaktif yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi antara 

manusia dengan komputer. Perbedaan ragam dialog 

yang paling jelas terlihat adalah pada dialog aplikasi 

yang bekerja pada lingkungan DOS dengan 

lingkungan Windows.[11]  

Menurut Norman (1992), Andrews (2009),  dan 

Cooper (2007)  perancangan berbasis pengguna 

(User Centered Design) adalah istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan filosofi 

perancangan yang telah beberapa  dekade ini 

menggunakan beberapa nama berbeda, seperti 

human factors engineering, ergonomics 

engineering, usability engineering, user 

engineering factors. [8,12,13]  

Menurut Shneiderman (2000) delapan aspek 

yang harus diperhatikan dalam mendesain aplikasi 

dalam UCD yang dikenal dengan istilah 

Shneiderman’s Eight Golden Rules dengan rincian 

sebagai berikut : 

1. Strive for consistency, konsisten dalam desain 

2. Enable frequent users to use shortcuts, 

perbanyak penggunaan shortcut (jalan pintas) 

3. Offer informative feedback, respon aplikasi 

atas perilaku user harus jelas atau tidak bias.  

4. Design dialogs to yield closure, desain 

dialog memiliki tahapan yang jelas, 

sehingga tidak menggantung tanpa solusi 

5. Offer error prevention and simple error 

handling,  desain harus sedemikian rupa 

sehingga peluang fatal error  karena 

kesalahan user tidak terjadi, serta ketika ada 

kesalahan user dalam melakukan prosedur, 

sistem merespon dengan informasi yang 

sederhana dan jelas.  

6. Permit easy reversal of actions, desain 

sebaiknya memungkinkan user dapat 

membatalkan proses yang sudah atau sedang 

dilakukan. 

7. Support internal locus of control, desain 

memungkinkan user untuk menentukan 

proses apa yang diinginkan. 

8. Reduce short-term memory load, hindari 

proses yang mewajibkan user mengingat 

beberapa hal sekaligus. [14]  

 
Gambar 1. Aspek kognitif era 1960 dan 1970-an 

(Rauterberg, 2000)[11] 

2.4 Pemodelan  

 
Prototype Model  adalah suatu proses untuk 

membangun solusi perancangan yang kongkrit 

dan visibel yang berawal dari pengguna dan 

kebutuhan pengguna.(Balzer 1983, Budde 1984, 

Hekmatpour 1987 dan Scacchi 2001)[15–18]  

Menurut Nugroho (2005 : 21) metodologi 

UML menggunakan tiga bangunan dasar untuk 

mendeskripsikan sistem perangkat lunak yang 

akan dikembangkan yaitu : 

1. Sesuatu (things)  

Ada empat things dalam UML, yaitu: 

a.  Structural things  

b. Behavioral things  

c. Grouping things 

d. Annotational things 

2.  Relasi (Relationship) 

Ada empat macam relationship dalam UML 

yaitu : 

a.  Kebergantungan 

b.  Asosiasi 

c.  Generalisasi 
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d. Realisasi 

3.  Diagram 

Ada lima  macam diagram dalam UML yaitu : 

a. Use Case Diagram 

b. Class Diagram 

c.  Sequence Diagram 

d. State Chart Diagram 

e.  Activity Diagram [19] 

 

3. METODELOGI PENELITIAN 

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan 

metode penelitian Kualitatif dengan studi kasus 

yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang 

lebih mendalam dan lengkap dari subyek yang akan 

diteliti. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam 

penelitian ini antara lain : 

 

3.1 Pengumpulan data 

 
Pengumpulan data dan informasi  disini sangat 

terkait dengan user requirement yang akan 

memanfaatkan aplikasi perpustakaan. Data dan 

informasi  diperoleh dari data primer dan data 

sekunder.Data primer,diperoleh  dengan melakukan 

wawancara dan observasi tentang aplikasi 

perpustakaan. Sedangkan  data sekunder diperoleh 

melalui studi pustaka, yaitu melalui studi literatur 

dan tulisan ilmiah tentang perpustakaan. Teknik 

yang digunakan : 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mewawancarai 

staf perpustakaan. 

b. Observasi 

Observasi model aplikasi perpustakaan 

dilakukan dengan melakukan pengumpulan data, 

diperoleh dari pengamatan langsung kegiatan 

transaksi yang terjadi. 

c. Studi pustaka 

Data diperoleh dengan cara mempelajari 

literatur-literatur, jurnal-jurnal penelitian, bahan 

kuliah dan sumber-sumber lain yang berhubungan 

dengan  penelitian ini. 

 

3.2 Intrumentasi 

 
Penelitian ini menggunakan instrument 

kuesioner yang dibuat dengan menggunakan model  

yang dibangun sesuai dengan konsep yang diambil 

dari salah satu McCall’s Quality Factors, yaitu 

Product Operation. 

 
Gambar 2. McCall’s Quality Factors (Pressman, 

2005) 

 

3.3 Teknik Perancangan 

 
Gambar 3. Model Prototype 

 

Aktivitas dari penggunaan model Prototype 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi kebutuhan: analisa 

terhadap kebutuhan user. 

2. Quick design : pembuatan desain global 

untuk membentuk contoh  software.  

3. Build prototype : pembuatan software 

prototype termasuk pengujian dan 

penyempurnaan. 

4. Evaluasi  user : mengevaluasi prototype dan 

memperhalus analisa kebutuhan user 

5. Pembuatan dan  implementasi : pembuatan 

disini termasuk design, coding, dan testing 

4. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

4.1 Perancangan  

 
Adapun kegiatan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut :  

1.  User Requirment 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui 

kebutuhan user terhadap aplikasi perpustakaan. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara 

lain : 

a. Melakukan identifikasi permasalahan 

yang sering terjadi dengan terlebih 

dahulu mengidentifikasi kebutuhan user. 

b. Melakukan studi literatur atau tinjauan 

pustaka mengenai perpustakaan dan 

UCD. 

c. Melakukan beberapa pertanyaan kepada 

pengguna aplikasi perpustakaan. (dapat 

dilihat pada lampiran 3) 

2. Perancangan model aplikasi perpustakaan 

Setelah dapat identifikasi permasalahan 

dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan perancangan aplikasi perpustakaan.  

3. Pembuatan prototype aplikasi perpustakaan 

Prototype  perpustakaan  dibuat didalam 

bentuk User Interface, berguna untuk 

memudahkan pembuatan aplikasi perpustakaan. 

4. Pembuatan database aplikasi perpustakaan 

Setelah protoype dibuat, selanjutnya membuat 

kerangka database sebagai penunjang aplikasi 

yang akan dibangun. 
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5. Pembuatan aplikasi perpustakaan 

Pembuatan aplikasi akan lebih cepat dan 

akurat apabila sudah dianalisa dan dirancang 

dengan sedemikian rupa, sehingga memudahkan 

dalam waktu developing. 

 

4.2 User Centered Design 

 
Dalam pembuatan aplikasi dengan metode 

user centered design setidaknya harus ada tiga 

tahapan yaitu : 

1. Ekternal Analysis 

Ekternal analysis digunakan untuk 

memahami seperti apa user yang akan 

menggunakan aplikasi ini dan memahami 

apa saja tugas – tugas yang mereka kerjakan 

hubungannya dengan aplikasi yang dibuat. 

2. Design and prototype 

Tahap selanjutnya mendesain dan membuat 

protoype untuk membuat solusi yang 

membantu user terhadap menyelesaikan 

tugas – tugas mereka, tentu saja dengan 

melibatkan user secara aktif baik dalam tahap 

mendesain maupun tahap membuat prototype   

3. Evaluate and iterate 

Tahap terakhir mengevaluasi prototype yang 

dibuat bersama user dan merespon pendapat 

user dengan berdiskusi untuk perbaikan, hal 

ini dilakukan berulang – ulang sampai 

didapatkan aplikasi yang dirasa cukup untuk 

diimplementasikan.  

 

4.3 Dekomposisi Fungsi 
 

 
Gambar 4. Dekomposisi Fungsi 

 

Terdapat tiga fungsi utama yaitu master, transaksi, 

dan cetak yang terdiri dari sub fungsi didalamnya. 

 

4.4 Use Case 

4.4.1 Use case Master 

 
Gambar 5. Use case master 

 

4.4.2 Use case Transaksi 
 

 

Gambar 6. Use case transaksi 
 

 

4.4.3 Use case Cetak 

 

Gambar 7. Use case transaksi 

 

 

4.5 Activity Diagram Pengembalian 

 

Gambar 12. Diagram aktifitas pengembalian 
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4.6 Sequence Diagram Pengembalian 

 

 

Gambar 18. Sequence Diagram pengembalian 

 

4.7 Design Database 

 
Database yang digunakan dalam perancangan 

ini adalah libnuri dengan menggunakan database 

MySQL. Adapun alasan menggunakan Mysql 

adalah karena database ini compatible dengan 

sistem operasi di windows maupun di linux. Hal 

ini memungkinkan apabila suatu ketika akan 

melakukan migrasi sistem operasi, maka tidak 

perlu membangun arsitektur database lagi 

 

 
Gambar 20. Design database (Logical Record Structure) 

 

 

 

4.8 User Interface 

 

 
Gambar 21. User interface 

 

 

 

 

4.9 Evaluasi 

4.9.1Data Responden 

 
Kuesioner ini diberikan kepada 15 orang yang 

terdiri dari : pustakawan sebanyak 1 orang, pustakawati 

sebanyak 6 orang, programmer sebanyak 1 orang, dan staf 

magang sebanyak 7 orang. 

 

Uji validitas 

Menggunakan teori dari korelasi Pearson Moment 

(Correlation Product Moment) dengan rumus sebagai 

berikut : 

 
Uji realibilitas 

Pengujian ini dilakukan dengan internal 

consistency menggunakan teknik split half  yang 

dianalisis dengan rumus Spearman Brown 

sebagai berikut : 
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Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat 

dikatakan seluruh intrumen penelitian ini valid 

dan realibel. 

 

4.10 Implikasi Penelitian 
Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan 

berhubungan dengan perancangan sistem baru guna 

membantu kinerja staf perpustakaan dimana transaksi 

dapat dilakukan secara multi-user. Maka implikasi 

penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara 

lain adalah : 

1. Aspek Management 

Perancangan aplikasi tanpa didukung 

management yang baik dapat merusak 

kepercayaan anggota  dalam melakukan transaksi. 

Sebagai contoh adalah : 

a. Perlunya penambahan koleksi buku, 

majalah, dan lain-lain. 

b. Perlunya SDM yang dapat menangani 

dan mengatur aplikasi perpustakaan agar 

berjalan dengan baik. 

c. Perlunya management transaksi dalam 

melakukan peminjaman dan 

pengembalian secara multi-user. 

2. Aspek Sistem 

Perhatian terhadap sistem yang baik juga 

menjadi prioritas utama dalam 

mengembangkan aplikasi perpustakaan. 

sebagai contohnya adalah memperhatikan 

security (keamanan aplikasi).  

3. Aspek Penelitian Lanjut 

Banyak faktor yang dapat dilanjutkan 

didalam penelitian ini, selain dari aspek 

Management dan sistem bisa dilihat didalam 

perkembangan dari aplikasi itu sendiri. 

Salah satunya adalah fitur kondisi buku 

apakah baik, rusak, diperbaiki, atau hilang. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 
Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab 

terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Dengan menggunakan aplikasi perpustakaan 

proses pencatatan dan proses pencarian data dapat 

lebih cepat daripada menggunakan sistem manual. 

2.  Program aplikasi yang dirancang dapat 

menghasilkan keluaran yang diinginkan, seperti 

laporan data buku keseluruhan dan lainnya.  
3. Sistem ini membuat data menjadi lebih 

terintegrasi, sehingga redudansi dapat dihindari 

dan data menjadi lebih akurat. 
4. Konsep  HCI yang digunakan pada aplikasi 

perpustakaan sudah diterapkan dengan baik. Hal 

ini  dapat dilihat dari persepsi  user  yang merasa 

sudah user friendly dengan aplikasi ini. 

5. Konsep User Centered Design (UCD) telah 

diterapkan dalam proses perancangan aplikasi 

perpustakaan. Layout telah didominasi oleh 

perintah-perintah berbasis objek, sehingga tidak 

membuat jenuh user. 

 

5.2 Saran 

 
1. Keterlibatan staf perpustakaan dalam aplikasi ini 

perlu lebih ditingkatkan, sehingga proses 

pengolahan data ini benar-benar dapat berjalan 

dengan efektif dan efisien. 

2. Implementasi aplikasi perpustakaan ini, perlu 

dilakukan uji coba baik itu terhadap mahasiswa, 

dosen atau karyawan dan tentu saja staf yang 

berada dilingkungan perpustakaan. Sehingga dapat 

diketahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada 

aplikasi ini guna pengembangan lebih lanjut. 

3. Perlu adanya training atau pelatihan bagi para 

pengguna, lebih khusus lagi staf yang nantinya 

akan bertanggung jawab pada aplikasi ini. 

4. Untuk pengembangan lebih lanjut, perlu 

ditambahkan beberapa fitur seperti pencarian 

buku dengan ISBN, penambahan kondisi buku 

(baik,rusak, diperbaiki, atau hilang) dan 

penambahan status pinjaman pada buku. 

5. Semoga ada yang berminat mengembangkan 

sistem ini dengan versi yang berbeda seperti 

versi online, tetapi tetap memperhatikan 

konsep-konsep HCI yang telah diterapkan. 
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