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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Studi Literatur 

Pada tahap ini mempelajari tentang dasar-dasar teori dan konsep yang 

digunakan serta berkaitan dengan penelitian dari sumber-sumber referensi 

mengenai katalog untuk pencarian buku dan algoritma yang digunakan. 

Sumber dapat berupa buku, jurnal, prosiding, makalah ilmiah, tesis, dan lain 

sebagainya. 

2. Hipotesis 

Pada tahapan ini mengumpulkan data yang digunakan untuk keperluan objek 

penelitian dengan cara pengambilan hipotesis. Pengumpulan data yang 
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diambil untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam 

melaksanakan suatu kegiatan penelitian dalam mengumpulkan informasi 

pada perpustakaan UMN. 

3. Analisis dan Perancangan 

Pada tahap ini dilakukan analisis yang lebih mendalam tentang penggunaan 

metode rocchio relevance feedback terhadap keyword pada pencarian buku, 

serta melakukan perancangan aplikasi pencarian buku yang 

diimplementasikan dalam sistem aplikasi mobile. 

4. Pembuatan Sistem 

Pada tahap ini, sistem dibuat berdasarkan tujuan dan kegunaan pada aplikasi. 

Pembuatan sistem terdiri dari user interface dan aplikasi secara keseluruhan. 

5. Pengujian (Testing) 

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap aplikasi dengan menggunakan 

smartphone Android Samsung Galaxy Tab 4 dan smartphone InFocus untuk 

melakukan pencarian buku yang ada di perpustakaan UMN, serta untuk 

mengetahui adanya error atau bug. 

6. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil survei yang diperoleh dari pengisian 

kuesioner oleh peserta uji dan perhitungan precision, recall, dan F-Measure. 

Hasil evaluasi survei dihitung dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan 

metode likert scale. 

 

3.2 Hasil Hipotesis 

Hipotesis dilakukan untuk mendapatkan evaluasi dari pengguna perpustakaan 

UMN yang menggunakan mesin pencari katalog saat ini, yaitu SLiMS.  Data yang 
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terkumpul dapat dijadikan sumber untuk perancangan dan pembangunan aplikasi. 

Berikut tahapan dan penjelasan dalam melakukan hipotesis. 

1. Persiapan 

Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan pertanyaan berdasarkan faktor-

faktor yang ditujukan untuk responden, yaitu 100 orang pengguna 

perpustakaan UMN. Ditambah dengan rancangan diskusi dan pertanyaan 

untuk dosen dan pustakawan UMN. 

2. Penelitian 

Pada tahap ini dilakukan penelitian pada sampel yang diambil dan ditentukan 

untuk pemilihan teknik pengumpulan data, baik teknik kuantitatif maupun 

kualitatif. Selain menentukan pemilihan teknik, tahap ini juga melakukan 

pembelajaran mengenai studi literatur dengan mencari berbagai referensi 

untuk membuat berbagai kegiatan, seperti penyusunan pertanyaan untuk 

responden pengguna perpustakaan yang diambil dari berbagai faktor dan  

melakukan wawancara dengan pihak terkait perpustakaan UMN tepatnya 

kepala perpustakaan dan bagian informacy literacy untuk mendapatkan 

informasi seputar perpustakaan. 

3. Penyusunan Data 

Pada tahap ini, dimulai pengambilan data dari responden hingga data tersebut 

mencapai jumlah target sampel. Pengambilan data menggunakan metode 

kualitatif dengan dua cara, yaitu menyebarkan survei online dan offline. 

Penyebaran survei online dilakukan dengan membuat sebuah kuesioner 

berbasiskan sebuah form online yang disebarkan kepada mahasiswa 

pengguna perpustakaan UMN. Sedangkan, survei offline dilakukan dengan 
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cara turun langsung ke lapangan dan membagikan angket berupa form kertas 

kepada seluruh pengguna perpustakaan UMN. Setelah data yang dibutuhkan 

berhasil dikumpulkan, lalu dikelompokkan dan kemudian ditabulasi atau 

disusun untuk dapat segera diolah. 

4. Pengelolaan Data dan Penyusunan Laporan 

Setelah semua data terkumpul dan sudah ditabulasi, data-data diolah dan 

dianalisa. Data diolah menggunakan perhitungan likert scale dari 1 sampai 5. 

Kemudian hasil dari perhitungan dari berbagai faktor akan dilakukan pada 

tahap evaluasi dan disusun ke dalam sebuah laporan. 

5. Evaluasi Hipotesis 

Setelah hipotesis dilakukan dan mendapatkan hasil dengan cara kuesioner, 

langkah selanjutnya adalah mengevaluasi seluruh data dari 100 responden 

pengguna perpustakaan UMN yang dipilih secara acak. Respon yang masuk 

dihitung dan dikategorikan berdasarkan faktor. Hasil perhitungan kategori 

kelayakan dijadikan sebagai landasan dasar perancangan aplikasi pencarian 

pada koleksi buku atau katalog perpustakaan UMN. 

Tabel 3.1 Pertanyaan Kuesioner Hipotesis berdasarkan Faktor 

No Faktor Pertanyaan 

1 Usability - 

Learnability 

Apakah pencarian buku di dalam perpustakaan UMN 

mudah dilakukan? 

2 Usability - 

Learnability 

Pencarian buku pada perpustakaan UMN akan menjadi 

lebih mudah jika menggunakan smartphone. 

3 Usability - 

Learnability 

Apakah pencarian judul buku pada website SLiMS 

perpustakaan UMN mudah dilakukan? (hanya 

responden yang mengetahui SLiMS dapat mengisi 

pertanyaan ini) 

4 Usability - 

Operability 

Apakah Anda akan menggunakan smartphone dalam 

pencarian buku untuk ke depannya? 
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Tabel 3.1 Pertanyaan Kuesioner Hipotesis berdasarkan Faktor (Lanjutan) 

No Faktor Pertanyaan 

5 Functionality - 

Suitability 

Apakah keyword yang Anda masukan dalam pencarian 

buku pada website SLiMS perpustakaan UMN sudah 

mengeluarkan hasil yang Anda cari? (hanya responden 

yang mengetahui SLiMS dapat mengisi pertanyaan 

ini) 

6 Functionality - 

Acurateness 

Website SLiMS untuk pencarian buku perpustakaan 

UMN sudah menampilkan informasi yang tepat. (hanya 

responden yang mengetahui SLiMS dapat mengisi 

pertanyaan ini) 

7 User 

Satisfaction 

Untuk pencarian buku di dalam perpustakaan UMN, 

apakah pencarian telah sesuai untuk memenuhi 

kebutuhan pencarian? (hanya responden yang 

mengetahui SLiMS dapat mengisi pertanyaan ini) 

8 User 

Satisfaction 

Untuk pencarian buku di website SLiMS perpustakaan 

UMN, apakah pencarian telah sesuai untuk memenuhi 

kebutuhan pencarian? (hanya responden yang 

mengetahui SLiMS dapat mengisi pertanyaan ini) 

9 Innovativeness Apakah Anda setuju jika inovasi pencarian buku seperti 

di atas (gambar berbasiskan mobile smartphone Android) 

diterapkan pada perpustakaan UMN? 

 

Tabel 3.2 Hasil Rekapitulasi Pertanyaan 

Pertanyaan 

Ke 

Skala 1 

Sangat 

Negatif 

Skala 2 

Negatif 

Skala 3 

Cukup 

Skala 4 

Positif 

Skala 5 

Sangat 

Positif 

Persentase 

1 7 26 40 17 10 59% 

2 0 0 8 35 57 89% 

3 1 4 15 14 6 70% 

4 0 3 7 35 55 88% 

5 2 10 10 12 6 65% 

6 1 6 16 11 6 67% 

7 1 8 14 11 6 66% 

8 1 7 14 12 6 67% 

9 0 0 9 34 57 89% 

 

Setelah semua terlaksana, maka didapat hasil kesimpulan dari hipotesis sebagai 

berikut. 
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1. Pengguna Android mendominasi, terbukti dari 100 responden, 85% 

diantaranya menggunakan smartphone berbasis Android. 

2. SLiMS sebagai pencarian buku pada katalog perpustakaan UMN kurang 

populer di kalangan mahasiswa, terbukti dari 100 responden hanya 40% yang 

mengetahui SLiMS dan sisanya tidak. 

3. Sebanyak 59% mahasiswa UMN menyatakan pencarian buku di dalam 

perpustakaan dirasa cukup mudah untuk digunakan. 

4. Penggunaan smartphone dalam pencarian buku pada katalog perpustakaan 

UMN yaitu sekitar 89% menyatakan sangat setuju untuk direalisasikan 

karena mempermudah dalam pencarian buku dalam katalog perpustakaan. 

5. Pada pertanyaan menyangkut responden yang mengetahui SLiMS yaitu 

sebanyak 40% dari seluruh responden (100) menyatakan 70% pencarian buku 

pada website SLiMS mudah dilakukan dan mudah untuk dipelajari. 

6. Dari faktor usability-operability menyatakan 88% responden tertarik untuk 

mengoperasikan pencarian buku pada environment tertentu yaitu mobile 

berbasis Android. 

7. Pada faktor functionality-suitability menyatakan bahwa kesesuaian hasil pada 

pencarian buku di website SLiMS hanya mendapatkan hasil 65% dan dapat 

dikategorikan pencarian sesuai dengan kata-kata yang dimasukan. 

8. Pada faktor functionality-acurateness hanya sebanyak 67% dari 40 responden 

menyatakan bahwa website SLiMS telah menampilkan output informasi yang 

akurat dan tepat sesuai dengan buku yang dicari. 

9. Pada faktor user satisfaction terbagi ke dalam dua pertanyaan yaitu 

pertanyaan pada poin 7 dan 8 ((0.665+0.675) / 2) = 0.67 atau sebanyak 67% 
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dari 40 responden sudah merasa kebutuhan pencarian buku di perpustakaan 

UMN yang berbasiskan website pada SLiMS sudah memenuhi kebutuhan 

user. 

10. Terakhir, pada faktor innovativeness sebanyak 89% responden ingin 

menggunakan inovasi penggunaan mobile dalam pencarian buku pada katalog 

perpustakaan UMN. 

 

3.3 Arsitektur Sistem 

Perancangan aplikasi dibuat dengan menggunakan perangkat Android yang 

melakukan akses database menggunakan Apache Client sebagai web service (API). 

API merupakan perantara database agar dapat berkomunikasi dengan perangkat 

mobile. Struktur API yang digunakan untuk berkomunikasi berupa file-file PHP 

yang terhubung melakukan pertukaran data menggunakan JSON sehingga aplikasi 

dapat saling komunikasi untuk mendapatkan data. 
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Gambar 3.2 Arsitektur Sistem 

 

Pada saat request pencarian buku terkirim, pengiriman data kata kunci 

dimulai. Perangkat mobile mengirimkan data request dan selanjutnya data request 

diterima oleh perantara berupa file PHP yang di-encode ke dalam JSON, lalu data 

request dieksekusi ke database melalui MySQL query. Setelah query berhasil 

dieksekusi, maka database memberikan data hasil. Hasil tersebut dikirimkan 

kembali ke API untuk segera berkomunikasi dan dikirimkan ke perangkat mobile 

dan ditampilkan kepada user. 

 

3.3.1 Data Flow Diagram 

Sebelum memulai tahapan dari pembuatan aplikasi, maka dilakukan 

perancangan data flow diagram. Tahapan pembuatan data flow diagram dimulai 

dari context diagram dan dilanjutkan ke dalam beberapa proses hingga subproses. 
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Gambar 3.3 Context Diagram 

 

Gambar 3.3 menunjukkan beberapa aliran data, yaitu dt_title, dt_adv_title, 

dt_adv_author, dt_adv_year, dt_adv_isbn, dt_adv_lecturer, dan dt_book. Data-

data tersebut nantinya diolah dan memberikan hasil keluaran berupa result 

pencarian dan detail buku sesuai dengan input, baik dalam menggunakan fitur 

search ataupun fitur advanced search. Sedangkan, pada entitas perpustakaan 

memasukkan dt_book jika ada masukan data buku-buku di perpustakaan UMN. 
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Gambar 3.4 DFD Level 1 UMN Library Catalog 
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Gambar 3.4 merupakan tahap selanjutnya, yaitu proses dibagi menjadi enam 

bagian.  

1. Normal search yaitu fitur pencarian pada umumnya, fitur ini cukup 

memasukkan sebuah judul buku yang ingin dicari.  

2. Advanced search yaitu fitur yang menyediakan beberapa pilihan input dengan 

memasukan data selain keyword judul buku. Pilihan yang disajikan dalam 

sistem adalah judul, author, tahun terbit, nomor isbn, dan nama dosen.  

3. Detail buku menampilkan detail dari hasil buku yang telah dicari oleh user. 

Pada bagian ini menyajikan keterangan dari buku, mulai dari judul, nomor 

rak, jumlah buku keseluruhan, jumlah buku yang tersedia, dan lain 

sebagainya. 

4. Result atau hasil pencarian dari melakukan pencarian pada normal search. 

5. Result atau hasil pencarian dari melakukan pencarian pada advanced search. 

6. Input buku, dimana pihak perpustakaan melakukan input data jika ada koleksi 

buku baru. 

Pada pencarian normal, data judul yang diketikkan akan diolah melalui 

beberapa proses seperti tokenisasi, filtering, dan perhitungan similaritas yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.5. Setelah proses normal search berjalan, request 

dikembalikan berupa data hasil pencarian normal dari beberapa tabel, yaitu tabel 

biblio, tabel biblio_author, tabel mst_publisher, tabel mst_author, tabel 

biblio_topic, tabel mst_topic, dan tabel mst_gmd. Setelah semua data sudah 

didapatkan, selanjutnya semua data tersebut ditampilkan ke dalam aplikasi. 

Pada pencarian spesifik atau advanced search tidak jauh berbeda dengan 

proses pencarian normal, yang membedakan adalah data yang dimasukan lebih 
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banyak, diantaranya adalah data judul, data pengarang, data tahun terbit, data isbn, 

dan data dosen. Setelah data pencarian yang diinginkan sudah di-input melalui fitur 

ini, selanjutnya data-data tersebut akan diproses ke dalam advanced search process 

yang di dalamnya terbagi menjadi beberapa proses yang dapat dilihat pada Gambar 

3.6. Selanjutnya dari request kata kunci didapatkan data kembalian yang diambil 

dari beberapa tabel, yaitu tabel biblio, tabel biblio_author, tabel mst_publisher, 

tabel mst_author, tabel biblio_topic, tabel mst_topic, dan tabel mst_gmd. Setelah 

semua data sudah terkumpul, maka hasil pencarian spesifik akan ditampilkan sesuai 

dengan request. Sedangkan, pada entitas perpustakaan bertugas sebagai penyedia 

data buku perpustakaan yang melakukan penginputan data ke dalam sistem jika ada 

koleksi buku baru. 

Proses terakhir adalah melihat detail. Detail informasi dari buku akan 

disajikan sesuai dengen dokumen yang dipilih. Proses dilakukan dengan 

mengirimkan data query buku yang dipilih dan proses akan me-request hasil dari 

tabel yang menyimpan informasi buku, tabel-tabel tersebut antara lain tabel biblio, 

tabel mst_author, tabel biblio_author, tabel item, tabel loan, table biblio_topic, tabel 

mst_publisher, tabel mst_topic, dan tabel mst_gmd. 
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Gambar 3.5 DFD Level 2 Proses Normal Search 
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Gambar 3.5 menunjukkan level 2 dari proses normal search. Di dalam fitur 

search sistem dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tahap search dimana seluruh data 

judul sebagai keyword diolah dengan proses token yaitu pemecahan kata menjadi 

unit kecil. Setelah data token sudah dibuat, tahap selanjutnya adalah proses filter 

untuk mendapatkan optimalisasi kata kunci. Setelah data token sudah menjadi data 

hasil akhir setelah filtering didapatkan maka dilanjutkan dengan perhitungan 

relevansi berdasarkan tingkat similaritas atau kesamaan judul buku yang telah 

didapatkan dengan judul keyword masukan menggunakan metode perhitungan 

rocchio. 
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Gambar 3.6 DFD Level 2 Proses Advanced Search 

 

Rancang bangun...,Albert,FTI UMN,2016



Gambar 3.6 menunjukkan level 2 dari proses advanced search. Di dalam fitur 

advanced search, data masukan dapat bermacam-macam dimulai dari data judul, 

data author atau pengarang, data nomor isbn atau issn, data tahun terbit, dan data 

nama dosen penanggung jawab lalu semua input akan diolah ke dalam proses token. 

Selanjutnya, data token memasuki proses filter dan menjadi data result akhir yang 

dilanjutkan dengan perhitungan tingkat similaritas berdasarkan hasil kembalian dari 

database menggunakan metode rocchio sehingga mendapatkan hasil atau result 

yang sesuai dengan kata kunci. 

  

3.3.2 Flowchart 

Tahap selanjutnya adalah membuat rancangan alur aplikasi, yaitu flowchart. 

Flowchart digunakan untuk memberikan gambaran tentang urutan. Berikut 

rancangan flowchart dari UMN Library Catalog. 
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Gambar 3.7 Flowchart UMN Library Catalog 
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Gambar 3.7 terdapat alur aplikasi, dimulai dari splash screen, yaitu sebuah 

gambar sesaat aplikasi UMN Library Catalog terbuka. Setelah splash screen 

selesai, aplikasi menampilkan menu yang dapat diakses diantaranya adalah menu 

pencarian buku, tutorial aplikasi, tentang pembuat dan informasi aplikasi, informasi 

perpustakaan UMN, survei online, dan sosial media perpustakaan UMN.  

Pada menu ini pencarian buku dapat dilakukan dengan mengetikkan judul 

buku yang diinginkan, untuk lebih jelas pencarian buku disajikan pada Gambar 3.8. 

Selanjutnya adalah tutorial aplikasi, di dalam tutorial disajikan gambar-gambar 

yang dapat digeser ke kiri dan ke kanan untuk panduan menggunakan aplikasi 

pencarian UMN Library Catalog.  

Menu selanjutnya adalah biografi pembuat dan informasi aplikasi. Pada menu 

ini terdapat informasi tentang pembuat aplikasi dan hal-hal yang menyangkut 

tentang aplikasi pencarian buku seperti tambahan external library yang digunakan.  

Menu informasi tentang perpustakaan UMN menyediakan informasi tentang 

perpustakaan UMN, mulai dari visi dan misi, tata cara peminjaman buku, website, 

dan kontak pihak perpustakaan. 

Menu survei adalah tempat menilai aplikasi atau mengevaluasi aplikasi via 

browser dengan mengisi angket online. 

Menu terakhir adalah menu sosial media perpustakaan UMN, dalam bagian 

ini terdapat sosial media yang digunakan oleh pihak perpustakaan untuk 

menginformasikan hal-hal baru yang ada pada perpustakaan. Jika selesai 

menggunakan pencarian dan telah menemukan buku yang sesuai, maka dapat 

menekan tombol back dua kali untuk keluar dari aplikasi. 
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Gambar 3.8 Flowchart Catalog Search 

 

Gambar 3.8 merupakan flowchart pencarian katalog buku. Pencarian dapat 

dimulai dengan memasukan keyword atau kata kunci yang ingin dicari. Setelah itu 

dalam pencarian diberikan fitur pilihan yaitu ingin melakukan filter pada kata kunci 

atau tidak. Fitur filter adalah penghilangan kata hubung. Selanjutnya dilanjutkan 

data kata kunci diambil pada database lalu dihitung tingkat similaritas 

menggunakan metode rocchio untuk dilakukan pengurutan berdasarkan relevansi. 

Selain normal search, terdapat fitur lainnya yaitu advanced search, di dalam fitur 

ini input selain keyword. Pada navigasi advanced search dapat mencari beberapa 

pilihan diantaranya author, tahun terbit, nomor isbn buku, dan nama dosen 

penanggung jawab. Setelah pencarian mendapatkan hasil, detail informasi buku 

disajikan, yaitu berupa nomor rak buku, nama dosen (jika itu adalah dokumen 

skripsi), keterangan, dan lainnya.  
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Gambar 3.9 Flowchart Filtering Keyword 

Jika fitur filtering keyword diaktifkan, maka tahapan yang dilakukan adalah 

menginisialisasi input, memecah keyword menjadi sebuah input kecil dan 

menghitung sampai panjang kata tersebut, lalu kata yang mengandung stopword 

atau kata hubung seperti ‘dan’, ‘atau’ akan dihilangkan dan tahap filtering selesai. 

Sebanyak 1349 kata digunakan untuk me-filter kata kunci masukan yang dapat 

dilihat pada Lampiran 2. 
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Gambar 3.10 Flowchart Rocchio 

Gambar 3.10 menunjukan flowchart metode perhitungan rocchio, mulai dari 

menginisialisasi input, selanjutnya perhitungan bobot menggunakan rumus term 

weighting (tf-idf). Setelah hasil didapat, selanjutnya melakukan perhitungan rumus 

tingkat similaritas berdasarkan kata kunci dan judul dokumen yang telah 

didapatkan. Hasil perhitungan akan diurutkan dan ditampilkan ke aplikasi. 

 

3.3.3 Entity Relationship Diagram 

Berikut merupakan jabaran dari database yang telah dibuat menjadi Entity 

Relationship Diagram (ERD) aplikasi UMN Library Catalog. Data ini digunakan 

untuk keperluan pencarian pada aplikasi yang dimasukan pada server. Data ini 

didapatkan dari IT Development UMN. 
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Gambar 3.11 Entity Relational Diagram UMN Library Catalog 
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3.3.4 Struktur Tabel 

Aplikasi UMN Library Catalog yang dirancang dan dibangun mempunyai 

beberapa fungsi yang diintegrasikan dengan tabel pada MySQL. Berikut penjabaran 

struktur tabel dari database yang digunakan pada aplikasi. 

Tabel 3.3 merupakan struktur tabel biblio, tabel ini mempunyai fungsi 

menyimpan seluruh informasi utama dari buku koleksi perpustakaan UMN. 

Tabel 3.3 Struktur Tabel biblio 

Field Name Type Length Information 

biblio_id int 11 Identitas buku 

gmd_id int 3 Identitas tipe buku 

title text  Judul buku 

sor varchar 200 Dosen penanggung jawab 

edition varchar 50 Edisi buku 

isbn_issn varchar 20 Nomor ISBN atau ISSN buku 

publisher_id int 11 Identitas penerbit 

publish_year varchar 20 Tahun terbit 

collation varchar 50 Informasi halaman buku 

call_number varchar 50 Nomor penanggung jawab 

language_id char 5 Identitas bahasa 

classification varchar 40 Nomor klasifikasi buku 

notes text  Catatan pada buku 

opac_hide smallint 1 Tanda bahwa buku 

dipublikasikan atau tidak 

image varchar 100 Gambar buku 

 

Tabel 3.4 merupakan struktur tabel biblio_author, tabel ini mempunyai fungsi 

menyimpan data identitas mengenai author atau penulis buku. 

Tabel 3.4 Struktur Tabel biblio_author 

Field Name Type Length Information 

biblio_id int 11 Identitas buku 

author_id int 11 Identitas pengarang 
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Tabel 3.5 merupakan struktur tabel biblio_topic, tabel ini mempunyai fungsi 

menyimpan seluruh data identitas topik buku. 

Tabel 3.5 Struktur Tabel biblio_topic 

Field Name Type Length Information 

biblio_id int 11 Identitas buku 

topic_id int 11 Identitas topik 

 

Tabel 3.6 merupakan struktur tabel item, tabel ini mempunyai fungsi 

menyimpan kode masing-masing buku yang ada di perpustakaan UMN. 

Tabel 3.6 Struktur Tabel item 

Field Name Type Length Information 

biblio_id int 11 Identitas buku 

item_code varchar 20 Kode buku 

 

Tabel 3.7 merupakan struktur tabel loan, tabel ini merupakan penyimpanan 

data jumlah buku yang dipinjam. 

Tabel 3.7 Struktur Tabel loan 

Field Name Type Length Information 

biblio_id int 11 Identitas buku 

item_code int 11 Kode buku yang telah dipinjam 

 

Tabel 3.8 merupakan struktur tabel mst_gmd, tabel ini berfungsi untuk 

menyimpan data tipe buku. 

Tabel 3.8 Struktur Tabel mst_gmd 

Field Name Type Length Information 

gmd_id int 11 Identitas tipe buku 

gmd_name varchar 30 Nama tipe buku 
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Tabel 3.9 merupakan struktur tabel mst_publisher, tabel ini menyimpan data 

publisher setiap buku. 

Tabel 3.9 Struktur Tabel mst_publisher 

Field Name Type Length Information 

publisher_id int 11 Identitas penerbit 

publisher_name varchar 100 Nama penerbit 

 

Tabel 3.10 merupakan struktur tabel mst_author, tabel ini menyimpan data 

author yang disinkronisasi dengan tabel biblio_author yang terdapat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.10 Struktur Tabel mst_author 

Field Name Type Length Information 

author_id int 11 Identitas pengarang 

author_name varchar 100 Nama pengarang 

 

Tabel 3.11 merupakan struktur tabel mst_topic, tabel ini menyimpan data 

topic buku yang disinkronisasikan dengan tabel biblio_topic yang terdapat pada 

Tabel 3.5. 

Tabel 3.11 Struktur Tabel mst_topic 

Field Name Type Length Information 

topic_id int 11 Identitas topik 

topic varchar 50 Nama topik buku 

 

3.3.5 Rancangan Antarmuka (Mock-Up) 

Rancangan antarmuka aplikasi UMN Library Catalog adalah tampilan 

aplikasi yang ditampilkan kepada user atau pengguna aplikasi. Tampilan aplikasi 

diawali oleh sebuah loading screen seperti pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 Mockup Splash Screen 

Gambar 3.12 merupakan rancangan antarmuka splash screen yang 

menampilkan logo aplikasi selama tiga detik. Logo dan desain dibuat berdasarkan 

hasil diskusi dengan pihak perpustakaan UMN. Splash screen atau tampilan 

pembuka utama ditujukkan untuk mengenalkan pengguna dengan nama aplikasi 

dan logo aplikasi. 
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Gambar 3.13 Mockup Menu 

Gambar 3.13 merupakan tampilan antarmuka menu utama dari aplikasi 

pencarian. Menu utama dibagi menjadi enam bagian, diantaranya yaitu pencarian 

buku, tutorial aplikasi, tentang aplikasi, informasi perpustakaan, survei online, dan 

sosial media perpustakaan UMN. Masing-masing menu mempunyai fungsi dan 

kegunaan yang berbeda. 

Rancang bangun...,Albert,FTI UMN,2016



 

Gambar 3.14 Mockup Pencarian Buku 

Gambar 3.14 merupakan rancangan antarmuka pencarian buku yang memiliki 

beberapa fitur. Diantaranya adalah fitur on atau off stopword yaitu sebuah fitur yang 

dapat menghilangkan kata hubung seperti “dari” pada kata kunci yang dimasukkan. 

Setelah fitur stopword, selanjutnya pada bagian pencarian buku dapat 

dilakukan dengan mengetikkan kata kunci judul buku pada kolom yang disediakan. 

Berikutnya terdapat tombol silang (x) kecil, tombol tersebut akan muncul jika suatu 

kata diketikkan pada kolom pencarian dan akan hilang jika tidak ada input. Fungsi 

tombol ini untuk menghapus keseluruhan teks yang sudah diketikkan. Selanjutnya 

adalah tombol cari, yaitu sebuah icon berbentuk kaca pembesar yang berfungsi 

sebagai pengeksekusi pencarian. Selain tombol cari, pencarian dapat dilakukan 

pada tombol built-in pada keyboard Android yang sudah dimodifikasi. 
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Berikutnya adalah fitur pencarian spesifik atau dikenal sebagai advanced 

search. Tombol ini merupakan fitur khusus, yang dapat melakukan input pencarian 

lebih dari satu. Untuk lebih jelas fitur ini dijelaskan pada Gambar 3.15. 

Selanjutnya adalah bagian result atau hasil dari pencarian yang sudah di-

input. Aplikasi akan mengeluarkan hasil berupa gambar buku, judul buku yang di-

bold untuk mengupayakan agar user dapat melihat judul dengan jelas, nama 

pengarang, nomor klasifikasi atau nomor rak buku yang ada di perpustakaan UMN, 

lalu terdapat nilai similarity atau nilai kesamaan antara judul buku dengan kata 

kunci sehingga menghasilkan urutan relevansi buku. 

Untuk detail informasi buku dapat dilihat dengan mengklik bagian buku yang 

berupa listview. Setelah buku terpilih, maka detail informasi buku akan terbuka 

sesuai dengan pilihan. 
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Gambar 3.15 Mockup Pencarian Spesifik (Advanced Search) 

Gambar 3.15 merupakan fitur selanjutnya dari pencarian buku, yaitu 

pencarian spesifik atau lebih dikenal dengan advanced search. Dalam fitur ini input 

dapat lebih dari satu. Input yang dapat dimasukkan adalah judul buku, nama 

pengarang buku, tahun terbit buku, nomor isbn buku, dan nama dosen jika ingin 

melakukan pencarian dokumen tentang skripsi atau laporan-laporan lainnya. 

Pada fitur pencarian spesifik, dapat mengetikkan hanya nama judul buku, atau 

hanya nama dosen saja, ataupun nomor isbn, dan user dapat memasukkan kata 

kunci lebih dari satu, seperti nama dosen dan judul terkait yang ingin dicari. 
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Gambar 3.16 Mockup Detail Informasi Buku 

Gambar 3.16 merupakan bagian detail informasi buku. Informasi yang bisa 

didapatkan adalah gambar buku, nomor klasifikasi atau rak, nama pengarang, tahun 

terbit buku, judul buku, id buku, nama dosen penanggung jawab, nomor callnumber 

atau nomor identitas yang biasanya menjadi acuan untuk memilih dokumen skripsi, 

nama penerbit, edisi buku, nomor isbn atau issn, topik buku, tipe buku, bahasa buku, 

catatan yang ada pada buku, tebal dan halaman, jumlah buku terkait di perpustakaan 

UMN, dan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan UMN. 
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Gambar 3.17 Mockup Tutorial Aplikasi 

Gambar 3.17 merupakan bagian dari tutorial aplikasi. Jika user merasa 

belum pernah menggunakan aplikasi sejenis, maka dapat memilih bagian ini untuk 

melihat bagaimana melakukan pencarian pada aplikasi UMN Library Catalog. Saat 

ini gambar terdiri dari lima bagian yang masing-masing menjelaskan fungsi dan 

cara pencarian buku pada aplikasi. Fitur ini menggunakan viewpager yang dapat 

digeser ke kanan dan ke kiri. Paling bawah terdapat square indicator atau indikator 

untuk melihat gambar keberapa saat ini. Sama seperti bagian-bagian lainnya, pada 

bagian paling atas terdapat tombol kembali ke menu utama dan memilih bagian lain 

untuk dieksplorasi. 
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Gambar 3.18 Mockup Informasi Perpustakaan 

Gambar 3.18 merupakan bagian dari informasi perpustakaan. Menu terdiri 

dari tentang perpustakaan, visi perpustakaan, misi perpustakaan, tata cara 

peminjaman buku, kontak yang dapat dihubungi dari pihak perpustakaan, dan 

website perpustakaan. Seluruh bagian ini merupakan jabaran sederhana tentang 

perpustakaan UMN. 
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Gambar 3.19 Mockup Sosial Media 

Gambar 3.19 merupakan bagian dari menu sosial media. Bagian ini 

menyajikan beberapa sosial media yang dimiliki oleh perpustakaan UMN karena 

selain website, perpustakaan UMN juga memberikan informasi melalui sosial 

media tersebut. Perpustakaan UMN mempunyai integrasi sosial media diantaranya 

adalah instagram, facebook, dan twitter. 

Rancang bangun...,Albert,FTI UMN,2016



 

Gambar 3.20 Mockup Tentang Aplikasi 

Gambar 3.20 merupakan rancangan antarmuka tentang aplikasi, yang isinya 

adalah foto pembuat, nama, nim, jurusan dan angkatan, dan nama universitas. Di 

bagian bawah terdapat nama aplikasi, spesifikasi aplikasi, library atau ekstensi 

yang digunakan dalam aplikasi, email pembuat, serta data pembimbing 1 dan 

pembimbing 2 skripsi yang berisi nama dan email.
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