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BAB III 

LANDASAN TEORI 

1.1 Perpustakaan 

Berikut ini merupakan pengertian perpustakaan menurut ahli perpustakaan 

dan sumber lain, diantaranya : 

(BSNI, 2009) Perpustakaan merupakan kumpulan bahan tercetak dan non 

tercetak dan atau sumber informasi dalam komputer yang tersusun secara 

sistematis untuk kepentingan pemakai. 

(Darmono, 2007) Perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian dari 

gedung/bangunan, atau gedung itu sendiri, yang berisi buku-buku koleksi, yang 

disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dicari dan dipergunakan 

apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk pembaca. 

1.2 Aplikasi 

Menurut Kadir (2003:204), “Aplikasi adalah program yang dibuat oleh 

pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus. Program seperti ini 

biasa dikelompokkan menjadi dua, yaitu program aplikasi serbaguna dan program 

aplikasi spesifik. Program aplikasi serbaguna adalah program aplikasi yang dapat 

digunakan oleh pemakai untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat umum serta 

untuk mengotomasikan tugasu-tugas individual yang bersifat berulang. Program 

aplikasi spesifik adalah program yang ditujukan untuk menangani hal-hal yang 

sangat spesifik.”. 

1.3 Sistem Informasi 

Menurut Tata Sutabri (2012), “Sistem informasi adalah suatu sistem di 

dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi
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harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan 

kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar 

tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”. 

Menurut Pratama (2014), “Sistem informasi merupakan gabungan dari 

empat bagian utama. Keempat bagian utama tersebut mencakup perangkat lunak 

(software), perangkat keras (hardware), infrastruktur, dan sumber daya manusia 

(SDM) yang terlatih. Keempat bagian utama ini saling berkaitan untuk 

menciptakan sebuah sistem yang dapat mengolah data menjadi informasi yang 

bermanfaat. 

1.4 System Development Life Cycle 

Menurut Kendall (2003:11), System Development Life Cycle (SDLC) 

adalah pendekatan melalui beberapa tahap untuk menganalisis dan merancang 

sistem diaman sistem tersebut telah dikembangkan dengan sangat baik melalui 

penggunaan sisklus kegiatan penganalisis dan pemakai secara spesifik. Langkah-

langkah dalam SDLC dijalankan secara bertahap, tidak pernah tercapai sebagai 

satu langkah terpisah. Beberapa aktivitas muncul secara simultan, dan aktivitas 

tersebut dilakukan berulang-ulang. Ada 7 tahap di dalam SDLC, tahap-tahap 

tersebut adalah : 

1. Identifikasi masalah, peluang, dan tujuan. 

2. Menentukan syarat-syarat. 

3. Menganalisis kebutuhan-kebutuhan sistem. 

4. Merancang sistem yang direkomendasikan. 

5. Mengembangkan dan mendokumentasikan perangkat lunak. 

6. Menguji dan mempertahankan sistem. 
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7. Mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem. 

1.4.1 Model Waterfall 

“Classic Life Cycle” atau model Waterfall merupakan model yang paling 

banyak dipakai didalam Software Engineering. Model ini melakukan pendekatan 

secara sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap 

analisis, desain, coding, testing / verification, dan maintenance. 

 

 

Gambar 3.1 SDLC model Waterfall 

Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus 

menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Roger S. 

Pressman memecah model ini menjadi 6 tahapan, yaitu : 

1. System / Information Engineering and Modeling 

Permodelan ini diawali dengan mencari kebutuhan dari keseluruhan 

sistem yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk software. Hal ini sangat penting, 

mengingat software harus dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang lain 

seperti hardware, database, dsb. Tahap ini sering disebut dengan Project 

Definition. 
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2. Software Requirements Analysis 

Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software. 

Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat, maka para software 

engineer harus mengerti tentang domain informasi dari software, misalnya fungsi 

yang dibutuhkan, user interface, dsb. Dari 2 aktivitas tersebut (pencarian 

kebutuhan sistem dan software) harus didokumentasikan dan ditunjukkan kepada 

pelanggan. 

3. Design 

Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan diatas menjadi 

representasi ke dalam bentuk “blueprint” software sebelum coding dimulai. 

Desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada 

tahap sebelumnya. Seperti 2 aktivitas sebelumnya, maka proses ini juga harus 

didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software. 

4. Coding 

Desain yang telah dibuat kemudian diubah bentuknya menjadi bentuk yang 

dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses 

coding. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap design yang secara teknis 

nantinya dikerjakan oleh programmer. 

5. Testing / Verification 

Sesuatu yang dibuat haruslah diujicobakan. Demikian juga dengan software. 

Semua fungsi-fungsi software harus diujicobakan, agar software bebas dari error, 

dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan 

sebelumnya. 
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6. Maintenance 

Pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah 

pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. 

Ketika dijalankan mungkin saja masih ada error kecil yang tidak ditemukan 

sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software 

tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari eksternal 

perusahaan seperti ketika ada pergantian sistem operasi, atau perangkat lainnya. 

1.5 System Flow Diagram  

Menurut Basuki (2003), Sistem flow adalah bagian yang menunjukkan arus 

pekerjaan secara menyeluruh dari suatu sistem dimana bagan ini menjelaskan 

urutan prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem dan dalam pembuatannya 

sistem flow sebaiknya ditentukan pada fungsi yang melaksanakan atau 

bertanggung jawab terhadap sub-sub sistem. System Flow Diagram menggunakan 

simbol sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.1 Simbol-simbol diagram sysflow 

No Simbol Nama Simbol Keterangan 

1 

 

Dokumen Simbol ini digunakan untuk 

menunjukkan dokumen input dan 

output baik untuk proses manual, 

mekanik, atau komputer 

2 

 

Keputusan Simbol keputusan digunakan untuk 

menggambarkan suatu kondisi 

yang mengharuskan sistem untuk 

memilih tindakan yang akan 

dilakukan berdasarkan kriteria 

tertentu. 
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3 

 

Operasi Manual Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan proses yang 

terjadi secara manual yang tidak 

dapat dihilangkan dari sistem yang 

ada. 

4 

 

Database Simbol ini digunakan untuk 

menggambarkan media 

penyimpanan yang digunakan 

untuk menyimpan data pada sistem 

yang akan dibuat. 

5 

 

Proses Simbol proses digunakan untuk 

menggambarkan proses yang 

terjadi dalam sistem yang akan 

dibuat. 

6 

 

Input Manual Simbol yang digunakan untuk 

menggambarkan operator/user 

memberikan informasi yang harus 

diberikan secara manual ke dalam 

sistem. 

 

1.6 Perancangan Sistem 

Menurut Mulyadi (2001:51), “Perancangan (desain) adalah proses 

penterjemahan kebutuhan pemakai informasi kedalam alternatif rancangan sistem 

informasi, yang diajukan kepada pemakai sistem informasi untuk 

dipertimbangkan” 

1.6.1 Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Kristanto (2003:55), “DFD adalah suatu model logika data atau 

proses yang dibuat untuk menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan 

data yang keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang 
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menghasilkan data tersebut dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses 

yang dikenakan pada data tersebut”. 

1.6.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Simarmata (2007:111), “Entity Relationship Diagrams (ERD) 

mengilustrasikan struktur logis dari basis data”. 

1. One to One Relationship 

Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu berbanding satu. 

Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan tanda kotak untuk menunjukan 

table dan relasi antara keduanya diwakilkan dengan tanda panah tunggal 

(Muchlisin Riadi, 2012). 

2. One to Many Relationship 

Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu berbanding banyak 

atau dapat pula dibalik banyak lawan satu. Hubungan tersebut dapat digambarkan 

dengan tanda kotak untuk menunjukkan tabel dan relasi antara keduanya 

diwakilkan dengan tanda panah ganda pada salah satu hubungan (Muchlisin 

Riadi, 2012). 

3. Many to Many Relationship 

Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah banyak berbanding 

banyak. Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan tanda kotak untuk 

menunjukkan tabel dan relasi antara keduanya diwakilkan dengan tanda panah 

ganda pada kedua hubungan tersebut (Muchlisin Riadi, 2012) 
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1.7 Basis Data 

Menurut Jogiyanto (2003), “Basis data (database) adalah kumpulan dari 

data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat 

keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya”. 

Menurut Kadir (2003:254), “Basis data (database) adalah suatu 

pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan 

aktivitas untuk memperoleh informasi”. 

Menurut Kristanto (2003:73), “Basis data adalah kumpulan data, yang dapat 

digambarkan sebagai aktifitas dari satu ata lebih organisasi yang berelasi”. 

1.8 Visual Basic 

Menurut Kusrini dan Koniyo (2007), “Visual Basic adalah salah satu bahasa 

pemrograman komputer. Visual basic merupakan salah satu development tool, 

yaitu alat bantu untuk membuat berbagai macam program komputer, khususnya 

yang menggunakan sistem operasi Windows. Visual Basic merupakan bahasa 

pemrograman komputer yang mendukung pemrograman berorientasi objek 

(Object Oriented Programing)”. 

1.9 Microsoft SQL Server 

Menurut Nugroho (2011:486), “Microsoft SQL Server adalah DBMS bertipe 

relasional yang memiliki rentang dari laptop dan komputer meja (desktop) hingga 

server perusahaan besar. SQLServer menggunakan pendekatan lokasi utama, di 

mana hanya basis data pada satu lokasi yang dapat menerima pembaruan. SQL 

Server juga menggunakan pendekatan publish-and-subcribe dalam 

penggunaannya dengan produk DBMS tersebar lainnya”. 

 


