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BAB II 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian serupa pernah dibahas oleh Yogi(2009) yang membahas 

tentang perpustakaan dalam proses peminjaman dan pengembalian buku 

diperpustakaan berbasis desktop. Kuswidiardi(2015) membahas tentang 

proses peminjaman buku,pengembalian buku dan pencarian data ebook 

dengan menggunakan Visual Basic 6.0. Febriliyana(2015) membahas 

tentang proses peminjaman dan pengembalian dengan menggunakan 

metode berbasis web secara online. Perwira(2015) membahas tentang 

pencatatan absensi, pencarian koleksi buku, pendataan peminjaman buku 

dan pengembalian buku, serta pembuatan laporan data peminjaman dan 

buku perpustakaan berbasis web. Kasimirin(2016) membahas tentang 

pencarian,peminjaman dan pemeliharaan data buku diperpustakaan dengan 

berbasis web. 

Sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai Sistem 

Informasi Perpustakaan di SMA N 1 Piyungan berbasis web mobile yang 

membahas mengenai pencarian data buku, input data petugas, input data 

siswa, input katalog buku,input data buku, input data detail buku,   

transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, riwayat buku yang pernah 

dipinjam, pembuatan laporan peminjaman dan pengembalian. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Sistem Informasi 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu 

(Jogiyanto, 2005). 
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2.2.2 Perpustakaan 

Perpustakaan ialah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, atau 

gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku serta terbitan 

lain dan biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan 

pembaca, bukannya dijual (Sulistyo-Basuki 1991:3). 

 

2.2.3 Xampp 

XAMPP adalah paket program web lengkap yang dapat Anda 

pakai untuk belajar pemrograman web khususnya PHP dan MySQL. 

(Nugroho 2013:1). 

 

2.2.4 Php(Hypertext Preprocessor) 

PHP merupakan secara umum dikenal dengan sebagai bahasa 

pemrograman script – script yang membuat dokumen HTML secara on the 

fly yang dieksekusi di server web, dokumen HTML yang dihasilkan dari 

suatu aplikasi bukan dokumen HTML yang dibuat dengan menggunakan 

editor teks atau editor HTML, dikenal juga sebagai bahasa pemrograman 

server side. (Sidik 2012:4). 

 

2.2.5 Mysql 

MySQL merupakan software database yang termasuk paling 

popular di lingkungan Linux, kepopuleran ini karena ditunjang karena 

performansi query dari databasenya yang saat itu bisa dikatakan paling 

cepat dan jarang bermasalah. (Sidik  2012 : 333). 

 

2.2.6 Bootstrap  

Bootstrap merupakan framework untuk membangun desain web 

secara responsif. Artinya, tampilan web yang dibuat oleh bootstrap akan 

menyesuaikan ukuran layer dan browser yang kita gunakan baik di 

desktop, tablet ataupun mobile device. Dengan bootstrap kita juga bisa 

membangun web dinamis ataupun statis(Alatas, 2013). 


