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Gambaran umum sistem 

Sistem ini merupakan pengembangan sistem informasi perpustakaan yang dibangun 

pada satu komputer yang saat ini terdapat di perpustakaan Politeknik Statistika STIS. 

Pada komputer tersebut mahasiswa dapat melakukan pencarian buku dari katalog 

koleksi bahan pustaka dan memberikan saran ataupun usulan bahan pustaka.  

Sistem aplikasi ini dibuat agar mahasiswa dapat melakukan proses pencarian dan 

pemberian saran atau usulan bahan pustaka menjadi lebih mudah dan praktis dengan 

device masing-masing. Selain itu mahasiswa dapat menerima pemberitahuan 

pengumuman dari perpustakaan serta scan QR-code untuk mengetahui identitas bahan 

pustaka tersebut. 

Pada web administrator yang dapat digunakan petugas perpustakaan untuk melakukan 

input data bahan pustaka dan input pengumuman kepada mahasiswa. Dalam web ini 

petugas perpustakaan dapat mencetak QR-code sebagai identitas bahan pustaka dan 

dapat melihat saran ataupun usulan bahan pustaka dari mahasiswa. 

User manual 

 Persyaratan 

1. Pastikan laptop/pc sebagai server sudah terinstall aplikasi XAMPP. Jika 

belum, bisa didownload melalui https://www.apachefriends.org. 

2. Aktifkan apache dan MySql di XAMPP. 

 

 

https://www.apachefriends.org/


 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tampilan XAMPP 

3. Akses http://localhost/phpmyadmin. Buatlah database baru dengan nama db 

perpustakaan. Setelah itu, import file perpustakaan.sql ke database 

tersebut.  

 Akses aplikasi android  perpustakaan yang telah diunduh terlebih dahulu 

Panduan penggunaan  

 Aplikasi android untuk mahasiswa 

a.  Masuk ke halaman login 

1. Buka aplikasi perpustakaan lalu akan menampilkan halaman login seperti 

pada Gambar 2. Untuk masuk ke dalam aplikasi masukkan nim dan 

password yang sesuai dengan sipadu, kemudian mahasiswa akan masuk 

kedalam halaman utama. 



 

Gambar 2. Tampilan login 

b. Melihat Koleksi Buku 

Pilih menu Koleksi mahasiwa dapat melihat koleksi buku pada 

perpustakaan. Mahasiswa dapat memilih koleksi buku untuk mengetahui 

rincian informasi buku tersebut. Disediakan menu untuk pencarian judul 

buku dan tombol untuk scan identitas QR Code buku untuk mengetahui 

rincian informasi buku tersebut.  



 

Gambar 3. Tampilan menu Koleksi Buku 

 

Gambar 3. Tampilan Pencarian Buku 



 

Gambar 4. Tampilan pada aplikasi yang dapat scan QR-Code buku 

c. Melihat pengumuman 

Pilih menu Pengumuman. Mahasiswa dapat melihat data pengumuman 

yang telah dikirimkan Perpustakaan. Setiap ada pengumuman baru yang 

dikirimkan perpustakaan, akan muncul notifikasi pemberitahuan di aplikasi 

mahasiswa. 



 

Gambar 5. Tampilan menu Pengumuman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. Input Saran Usulan 

Pilih menu Saran Usulan. Mahasiswa dapat memberikan saran atau 

mengusulkan buku untuk diadakan perpustakaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------Selesai----------------------------------------------- 

 


