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ABSTRACK 

 

 

Binawiyata Vocational High School Karangmalang Sragen is one of 

private school in sragen regency which has not suitable infrastructure. The 

supplying infrastructure is suitable in academic or non academic area need to 

increase in quality of development human resource. Implementation of digital 

library or it calls website. Digital library should prepare from the school. 

Answering these needed, the writer contributes for creating a digital library of 

web based portal for the student and the teacher of Binawiyata Vocational High 

School Karangmalang Sragen so it expected to help students and teachers in 

obtaining information books and the matter required. 

The process of created website begins with direct interview and 

observation, planning of design page website and database, planning of data flow 

diagram, cripting uses PHP and database MySQL. 

In this system also done testing stage as many as 3 is testing internally 

with a method of white box wapt tool use, namely external testing by spreading 

questionnaire to teachers and students, and testing a web browser. The website of 

this digital library can only access through a computer or laptop. The results of 

design portal digital library this is in the form of a book or material into a digital 

form that can help students and teachers of Binawiyata Vocational High School 

karangmalang sragen in obtaining information books and the material required. 
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ABSTRAKSI 

 

SMK Binawiyata Karangmalang Sragen merupakan salah satu sekolah 

swasta di kota Sragen yang belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup 

memadai. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di bidang akademik 

maupun non akademik perlu ditingkatkan guna pengembangan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Implementasi perpustakaan virtual atau yang dikenal 

dengan website perpustakaan digital seharusnya perlu disediakan oleh pihak 

sekolah. Menjawab kebutuhan tersebut, maka penulis memberikan kontribusi 

untuk membuat portal perpustakaan digital berbasis web untuk siswa dan guru 

SMK Binawiyata Karangmalang Sragen sehingga diharapkan dapat membantu 

siswa dan guru dalam mendapatkan informasi buku dan materi yang diperlukan. 

Proses pembuatan website perpustakaan digital ini dimulai dengan 

wawancara langsung dan observasi tempat, perancangan desain halaman website 

dan database, perancangan data flow diagram, scripting menggunakan PHP dan 

database MySQL. 

Pada sistem ini juga dilakukan pengujian sebanyak 3 tahap yaitu 

pengujian internal dengan metode white box menggunakan tool WAPT, pengujian 

eksternal yaitu dengan menyebarkan kuisioner kepada guru dan siswa, dan 

pengujian web browser. Website perpustakaan digital ini hanya dapat di akses 

melalui komputer/laptop. Hasil yang di dapat dari perancangan portal 

perpustakaan digital ini adalah berupa buku atau materi dalam bentuk digital yang 

dapat membantu siswa dan guru SMK Binawiyata Karangmalang Sragen dalam 

mendapatkan informasi buku dan materi yang diperlukan. 
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PENDAHULUAN 

 

Perkembangan teknologi dan 

kebutuhan informasi pada saat 

sekarang ini begitu pesat. Pada era 

globalisasi ini internet sudah merambah 

di dunia perpustakaan. Salah satu 

contohnya adalah dengan 

pengimplementasian perpustakaan 

virtual pada halaman web di internet. 

Adanya teknologi dan kebutuhan 

informasi tersebut dapat 

menghubungkan pengguna dan 

perpustakaan selama pengguna 

terhubung pada jaringan internet.  

SMK Binawiyata Karangmalang 

Sragen merupakan salah satu sekolah 

yang belum memiliki perpustakaan 

digital. Beberapa buku dan materi yang 

masih berupa buku cetak, maka 

diperlukan penambahan sarana dan 

prasarana sekolah seperti implementasi 

perpustakaan digital ini. Koleksi buku 

yang dapat ditampilkan di halaman 

web perpustakaan hendaknya harus 

diubah terlebih dahulu dalam format 

digital seperti pdf, ppt, doc. Koleksi 

digital adalah semua media teks, gambar, 

dan tulisan yang kita baca dan kita 

kendalikan melalui layar komputer atau 

layar elektronik (Pawit M Yusuf , 2010 

:100101). 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menambah sarana sekolah, sekolah juga 

dapat merawat dan mengelola buku-buku 

literatur yang dibutuhkan siswa, 

memudahkan siswa dalam mencari buku 

dan materi yang diberikan guru. Guru 

dapat membagikan materi yang 

sebelumnya telah di ajarkan kepada siswa. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Wiratningsih (2011) dalam 

penelitiannya berjudul “Pemanfaatan 

E-Journal dalam Menumbuhkan 

Suasana Akademik di Perguruan 

Tinggi” mengatakan perpustakaan 

harus adaptif dengan perkembangan 

dan kebutuhan masyarakat pencari 

informasi. Adanya kebutuhan informasi 

yang berkembang pesat, pengguna 

menginginkan pencarian dengan cepat 

dan mudah, maka pengelola 

perpustakaan harus menyediakan 

layanan berbasis teknologi informasi 

kepada pengguna dan masyarakat luar 

agar dapat dikenal. Oleh karena itu 

perlu adanya pengenalan diri melalui 

share informasi kepada dunia luar. E-

journal merupakan salah satu yang 

diminati oleh pengguna untuk mencari 

kebutuhan informasi. 

 Adanya masalah tersebut maka 

pihak perguruan tinggi memanfaatkan 

suatu layanan teknologi informasi agar 

e-journal dapat bermanfaat. Untuk itu 

perlu adanya pembangunan bagi pihak 

perguruan tinggi, yaitu peningkatan 

mutu dan jumlah karya ilmiah. Hasil 



dari penelitian ini adalah teknologi 

informasi dapat menumbuhkan 

seseorang dalam membuka dan 

membaca e-journal, serta dukungan 

pihak perguruan tinggi sangat 

berpengaruh dalam gerak perpustakaan. 

 Prabowo (2013) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Pemanfaatan Buku Elektronik (E-

Book) oleh Pemustaka di Perpustakaan 

SMA Negeri 1 Semarang” mengatakan 

bahwa  koleksi digital yang disediakan 

di SMA Negeri 1 Semarang adalah e-

book. Banyak koleksi yang disediakan 

di SMA Negeri 1 Semarang antara lain 

novel, cerpen, karya tulis ilmiah dan 

dari BSE. Adanya jaringan komputer di 

SMA Negeri 1 Semarang harusnya 

dapat digunakan oleh pengguna 

perpustakaan untuk mencari koleksi e-

book yang diinginkan. Pengguna dapat 

mengakses layanan perpustakaan ini 

melalui web perpustakaan di SMA 

Negeri 1 Semarang. Namun apakah 

layanan perpustakaan yang ada di SMA 

Negeri 1 Semarang ini dapat 

bermanfaat. Adanya masalah tersebut 

maka penulis ingin meneliti apakah  

koleksi e-book dapat bermanfaat bagi 

pengguna khususnya pemustaka dan 

siswa SMA Negeri 1 Semarang. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pemanfaatan koleksi  e-

book di perpustakaan SMA Negeri 1 

Semarang. 

 Hasil penelitian ini adalah 

koleksi e-book bermanfaat untuk 

pemustaka dan siswa. Adanya survei 

peneliti bahwa kunjungan pencari 

informasi yang tinggi terutama pada 

pemanfaatan koleksi e-book. Beberapa 

pemustaka mengetahui informasi 

tersebut melalui pustakawan, guru, dan 

internet. Pemustaka dapat mencari 

koleksi e-book melalu fasilitas 

pencarian google atau web 

perpustakaan.  

 Februariyanti (2012) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Rancang 

Bangun Sistem Perpustakaan untuk 

Jurnal Elektronik” mengatakan bahwa 

teknologi informasi dan komunikasi 

merupakan bagian yang sangat penting 

di kehidupan global. Untuk dapat 

bersaing di era global ini setiap institusi 

berlomba-lomba untuk meningkatkan 

teknologi dan informasi tersebut. 

Sekarang ini perkembangan teknologi 

dan komunikasi sangat begitu pesat, 

untuk itu pustakawan memiliki 

tantangan yang begitu berat dengan 

suatu perubahan yaitu perubahan dari 

perpustakaan klasik ke perpustakaan 

digital. 

 Adanya permasalahan tersebut, 

maka peneliti membangun sebuah 

Sistem Perpustakaan Digital Jurnal 



Elektronik sehingga mudah diakses 

oleh pembaca. Jurnal elektronik yang 

di unggah yaitu dalam format PDF. 

Hasil penelitian ini adalah sistem 

informasi ini dapat mengunduh file 

dalam format PDF dan file dalam 

bentuk jpeg yang digunakan untuk 

mengunggah ke dalam browser agar 

dapat menampilkan jurnal dalam 

kecepatan yang tinggi.  

 Sholeh (2012) dalam 

penelitiannya yang berjudul 

“Implementasi  E-Paper dalam Akses 

Informasi Digital” mengatakan bahwa 

adanya e-paper membantu dalam media 

publikasi serta penyampaikan 

informasi kepada pengguna. E-paper 

tidak hanya dimuat dalam bentuk teks, 

tetapi juga seperti koran, majalah atau 

buku. 

 Hasil penelitian ini adalah 

koleksi digital dalam bentuk e-paper 

sehingga mengahasilkan informasi 

yang menarik dan efisien yang artinya 

tidak menghabiskan kertas. Dari hasil 

penelitian ini, dapat diperoleh 

kesimpulan yaitu pengguna dapat 

melihat isi dalam bentuk e-paper dan 

dapat mendownload isinya secara 

keseluruhan. E-paper ini juga tidak 

meninggalkan gaya penulisan Koran, 

majalah atau buku.  

 Menurut Sastrowijaya (2012) 

dalam penelitiannya yang berjudul “E-

Magazine pada STMIK Kharisma 

Makassar Berbasis HTML5” 

mengatakan bahwa HTML5 

memberikan keuntungan dalam 

mengakses layanan dan berbagi 

informasi mengenai kegiatan kampus. 

Adanya E-magazine ini dapat 

memberikkan efisiensi terutama dalam 

mencetak bentuk kertas, serta HTML5 

ini juga sebagai sarana untuk 

mempermudah dalam berbagi 

informasi dan mempercepat perluasan 

informasi ke semua orang.  

 Adanya masalah di atas, maka 

peneliti sangat tertarik untuk meneliti 

bagaimana membuat E-Magazine pada 

STMIK Kharisma Makassar. Hasil 

penelitian yang diperoleh cukup 

memuaskan karena penulis berhasil 

memanfaatkan HTML5 dalam 

memberikan informasi proses kegiatan 

yang berlangsung pada STMIK 

Kharisma Makassar kepada dosen dan 

mahasiswa.  

 Masrek (2009) dalam 

penelitiannya yang berjudul 

“Evaluating Academic Library Portal 

Effectiveness A Malaysian Case Study” 

mengatakan bahwa adanya portal 

perpustakaan sangat berperan penting 

bagi mahasiswa. Di dorong dengan 

upaya untuk lebih melayani pelanggan, 

banyak perpustakaan lembaga 

pendidikan tinggi telah 



mengembangkan dan menerapkan 

portal perpustakaan. Portal 

perpustakaan sangat berpotensi untuk 

meningkat sumber daya manusia. 

 Dalam penelitian ini penulis 

meneliti tentang efektivitas portal 

perpustakaan khusus di Universitas 

Teknologi MARA berdasarkan 

pendapat dari mahasiswa di Fakultas 

Manajemen Informatika. Dari hasil 

penelitian ini mengatakan bahwa 

efektivitas portal perpustakaan dinilai 

dari kualitas informasi, kualitas sistem, 

dan kualitas layanan. 

 Berdasarkan dari beberapa hasil 

penelitian yang dikerjakan di atas, 

maka dalam penelitian ini dilakukan 

pembuatan Portal Perpustakaan Digital 

di SMK Binawiyata Karangmalang 

Sragen Berbasis Web. Aplikasi ini 

diharapkan dapat membantu siswa dan 

guru dalam mencari buku-buku 

pelajaran. 

LANDASAN TEORI 

 

1. Ebook 

Buku elektronik atau dalam bahasa 

inggrisnya e-book adalah buku dalam 

versi digital.Buku elektronik (e-book) 

terdiri atas beberapa format yang cukup 

populer, antara lain teks polos, pdf, 

jpeg, lit, dan html. (Tipsmudahgoogle, 

2013, h:1) 

 

2. PHP 

PHP sendiri sebenarnya merupakan 

singkatan dari “Hypertext 

Preprocessor” yang merupakan sebuah 

bahasa scripting tingkat tinggi yang 

dipasang pada dokumen HTML. 

Tujuan utama dari penggunaan bahasa 

ini adalah untuk memungkinkan 

perancang web yang dinamis dan dapat 

bekerja secara otomatis. (Ilmuti.org, 

2014, h:1) 

 

3. MySQL 

MySQL adalah sistem manajemen 

database SQL yang bersifat Open 

Source dan paling populer saat ini. 

Sistem database MySQL mendukung 

beberapa fitur seperti multithreaded, 

multi-user, dan SQL database 

managemen sistem (DBMS). .(Bayu, 

2013, h:1) 

 

4. HTML 

HTML adalah singkatan dari 

HyperText Markup Language yaitu 

bahasa pemrograman  standar yang 

digunakan untuk membuat sebuah 

halaman web. (Kusnadi, 2013) 

 

5. CSS 

CSS (Cascading Style Sheet) 

adalah bahasa desain web (style sheet 

language) yang mengontrol format 

http://www.feriantano.com/2013/11/pengertian-dan-fungsi-html-hypertext-markup-language.html


tampilan sebuah halaman web yang 

ditulis dengan menggunakan penanda 

(markup language). (Jambispirit.com, 

2014) 

 

6. Dreamweaver 

Macromedia dreamweaver adalah 

sebuah HTML editor profesional untuk 

mendesain secara visual dan mengelola 

situs web maupun halaman web. 

(Bryan, 2010, h:1) 

 

7. Mozilla Firefox 

Mozilla firefox adalah sebuah 

aplikasi untuk browsing yang sangat 

populer, dibuat oleh mozilla 

corporation, firefox adalah salah satu 

web browser open source yang 

dibangun dengan Gecko layout engine. 

(Taufiq, 2014 h:1) 

 

8. XAMPP 

XAMPP adalah program aplikasi 

pengembang yang berguna untuk 

pengembangan website berbasis PHP 

dan MySQL. (Budiarto, 2012, h:1) 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian dari penelitian ini 

adalah SMK Binawiyata 

Karangmalang Sragen. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah 

metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data secara akurat. 

a. Wawancara 

Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan informasi dengan 

melakukan tanya jawab kepada petugas 

perpustakaan dan beberapa siswa. 

b. Studi Pustaka 

Pengumpulan data yang diperoleh 

dari internet yang sesuai dengan tema 

permasalahan. Misalnya dengan 

pembuatan aplikasi yang menyerupai 

dan tema yang diangkat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini 

adalah portal perpustakaan digital 

berbasis web yang berisikan buku 

referensi atau materi pelajaran yang 

diberikan oleh guru. Berikut 

merupakan hasil dari penelitian : 

1. Halaman Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Halaman Utama 

http://www.mozilla.com/
http://info-program-komputer.blogspot.com/search/label/Pengembang
http://info-program-komputer.blogspot.com/search/label/Pengembang


Halaman utama akan muncul saat 

pertama pengguna meangakses website 

tersebut. Halaman ini berisi buku 

terbaru yang di upload oleh admin 

 

2. Login Member 

 

 

 

 

Gambar 2 Login Member 

 

Login member digunakan untuk login 

guru dan siswa SMK Binawiyata 

Karangmalang Sragen. 

3. Menu Pencarian  

 

Gambar 3 Menu Pencarian 

 

Menu pencarian merupakan menu yang 

digunakan hanya untuk pencarian buku 

digital. 

4. Halaman Detail Buku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Halaman Detail Buku 

 

Halaman detail buku merupakan 

halaman yang menampilkan buku atau 

materi secara keseluruhan sehingga 

buku dapat dibaca secara lengkap. 

 

5. Login Administrator 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Login Administrator 

 

Login administrator berfungsi untuk 

login admin. 

 

6. Menu Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Menu Penulis 

 

Menu penulis berfungsi untuk 

menginput nama penulis buku atau 

materi. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Halaman Kelola User 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Halaman Kelola User 

 

Kelola User untuk mengelola user 

seperti menambah user, mengedit user 

dan menghapus user. 

 

8. Kelola Menu 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Kelola Menu 

 

Halaman kelola menu berfungsi untuk 

mengelola menu yang berada pada 

tampilan depan sistem ini. Kelola menu 

ini berisi kategori yang berfungsi untuk 

mengelompokkan buku-buku sesuai 

dengan nama kategori, serta menu yang 

berfungsi untuk menginputkan data 

menu buku dan materi. 

 

 

 

 

 

 

9. Menu Digital Ebook 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Menu Digital Ebook 

 

Pada halaman digital ebook  ini 

terdapat beberapa menu yaitu tag label 

ebook, tag label materi, files ebook, 

files materi, files download, ebook, 

materi yang berfungsi untuk 

menampilkan data buku atau materi  ke 

halaman website yang nantinya akan 

dilihat atau dibaca user atau 

pengunjung. 

 

PENGUJIAN 

 

1. Pengujian Internal 

Pada penelitian ini penulis juga 

melakukan pengujian internal dengan 

metode white box. Penulis melakukan 

pengujian ini menggunakan software 

WAPT. Pada tahap ini pengujian 

dilakukan dengan mengukur response 

time, processing time, download time, 

pages per second, sent, received 

dengan melakukan simulasi virtual user 

berjumlah 20 user. Tujuan pengujian 

ini adalah untuk menguji kemampuan 

performansi dari sistem tersebut. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10  Grafik Hasil Pengujian 

Response Time 

 

Pada Gambar 10 diatas dapat 

dijelaskan bahwa waktu response yang 

dibutuhkan oleh user untuk menunggu 

response dari server yaitu antara 0,01-

0,04 detik 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Grafik Hasil Pengujian 

Processing Time 

 

Pada Gambar 11 di atas dapat 

dijelaskan bahwa waktu proses relatif 

stabil yaitu antara 0,01-0,04 detik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Grafik Hasil Pengujian 

Download Time 

Pada Gambar 12 di atas dapat 

dijelaskan bahwa waktu download 

yang dibutuhkan oleh user yaitu antara 

0 – 0,03 detik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Grafik Hasil Pengujian 

Pages per Second 

 

Pada Gambar 13 di atas dapat 

dijelaskan bahwa terdapat grafik pages 

per second yaitu banyak halaman yang 

di eksekusi tiap detik berkisar antara 0-

3.75 detik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 Grafik Hasil Pengujian 

Sent 

 

Pada Gambar 14 di atas dapat 

dijelaskan bahwa banyak data kbits per 

second yang dikirim oleh server 

cenderung kurang stabil antara 0-16,6 

kbits per second 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 Grafik Hasil Pengujian 

Received 

 

Pada Gambar 15 di atas dapat 

dijelaskan bahwa banyak data kbits per 

second yang diterima oleh server 

cenderung kurang stabil, karena pada 

interval tertentu terjadi peneriman 

sebesar 21.650 kbits per second. 

Berdasarkan dari pengujian sistem 

di atas maka sistem yang dibangun 

dapat diimplementasikan di SMK 

Binawiyata Karangmalang Sragen.  

 

2. Pengujian Eksternal 

Pengujian portal perpustakaan digital 

berbasis web ini dilakukan dengan 

mempresentasikan kepada guru dan 

siswa. Pengujian ini ditujukan kepada 

beberapa guru dan siswa dengan 

mengambil 30 responden. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui penilaian 

guru dan siswa terhadap sistem yang 

telah dibuat. 

 

 

 

Tabel 1 Hasil Pengujian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 Grafik Kuisioner 

 

1. Pernyataan sistem mudah digunakan 

dan dimengerti, menyatakan bahwa 6 

responden menyakan sangat setuju 

(SS), 24 responden menyatakan setuju 

(S). Dengan prosentase interpretasi 

sebesar 80% yang artinya memiliki 

pernyataan kuat, membuktikan bahwa 

sistem mudah digunakan dan 

dimengerti. 

2. Pernyataan fasilitas dalam sistem 

sesuai yang diharapkan, menyatakan 

bahwa 10 responden menyatakan 

sangat setuju (SS), 14 responden 

menyatakan setuju (S), dan 6 

responden menyatakan tidak setuju 



(TS). Dengan prosentase interpretasi 

78%  yang artinya memiliki pernyataan 

kuat, membuktikan bahwa fasilitas 

dalam sistem sesuai yang diharapkan. 

3. Pernyataan desain sistem menarik 

dan tidak membosankan, menyatakan 

bahwa 13 responden menyatakan 

sangat setuju (SS), 14 responden 

menyatakan setuju (S), dan 3 

responden menyatakan tidak setuju 

(TS). Dengan prosentase interpretasi 

83% yang artinya memiliki pernyataan 

sangat kuat, membuktikan bahwa 

desain sistem menarik dan tidak 

membosankan. 

4. Pernyataan sistem berfungsi dan 

memberikan manfaat bagi pengguna,  

menyatakan bahwa 19 responden 

menyatakan sangat setuju (SS), 11 

responden menyatakan setuju (S). 

Dengan prosentase interpretasi 91% 

yang artinya memiliki pernyataan 

sangat kuat, membuktikan bahwa 

sistem berfungsi dan memberikan 

manfaat bagi pengguna. 

5. Pernyataan sistem berjalan dengan 

baik menyatakan bahwa 5 responden 

menyatakan sangat setuju (SS), 20 

responden menyatakan setuju (S), dan 

5 responden menyatakan tidak setuju 

(TS). Dengan prosentasi interpretasi 

75% yang artinya memiliki pernyataan 

kuat, membuktikan bahwa sistem 

berjalan dengan baik. 

6. Pernyataan sistem memudahkan 

dalam memperoleh referensi buku 

untuk belajar/mengajar menyatakan 

bahwa 15 responden menyatakan 

sangat setuju (SS), 14 responden 

menyatakan setuju (S), dan 1 

responden menyatakan tidak setuju 

(TS). Dengan prosentase interpretasi 

87% yang artinya memiliki pernyataan 

kuat, membuktikan bahwa sistem 

memudahkan dalam memperoleh 

referensi buku untuk belajar/mengajar. 

7. Pernyataan informasi dalam sistem 

cukup lengkap menyatakan bahwa 7 

responden menyatakan sangat setuju 

(SS), 18 responden menyatakan setuju 

(S), dan 5 responden menyatakan tidak 

setuju (TS). Dengan prosentase 

interpretasi 77 % yang artinya memiliki 

pernyataan kuat, membuktikan bahwa 

informasi dalam sistem cukup lengkap. 

3. Pengujian web browser  

Pengujian web browser akan lebih 

membantu dalam hal tampilan dan 

kecepatan dalam web browser, 

diantaranya yaitu Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Internet Explorer dan 

Opera. 

Pengujian dengan menggunakan web 

browser Mozilla Firefox memiliki 

tampilan yang baik dan kecepatan yang 

baik. Berikut tampilan dengan web 

browser Mozilla Firefox yang 

ditunjukkan pada Gambar 17 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17  Tampilan dengan Web 

Browser Mozilla Firefox 

 

Pengujian dengan menggunakan 

web browser Google Chrome memiliki 

tampilan yang baik dan kecepatan yang 

baik. Berikut tampilan dengan web 

browser Google Chrome yang 

ditunjukkan pada Gambar 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18 Tampilan dengan Web 

Browser Google Chrome 

 

Pengujian dengan menggunakan 

web browser Opera memiliki tampilan 

yang baik dan kecepatan yang baik. 

Berikut tampilan dengan web browser 

Opera yang ditunjukkan pada Gambar 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19  Tampilan dengan Web 

Browser Opera 

 

Pengujian dengan menggunakan 

web browser Internet Explorer 

memiliki tampilan yang kurang dan 

kecepatan yang kurang. Berikut 

tampilan dengan web browser Internet 

Explorer yang ditunjukkan pada 

Gambar 20 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20  Tampilan dengan Web 

Browser Internet Explorer 

 

Diantara web browser diatas telah 

diuji tampilan dan kecepatan yang 

terbaik yaitu Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Opera mempunyai tampilan 

baik dengan kecepatan baik, sedangkan 

Internet Explorer mempunyai tampilan 

dan kecepatan kurang 

 

 



KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil perancangan, 

pembuatan sistem, dan pengujian 

sistem yang dilakukan di SMK 

Binawiyata Karangmalang Sragen, 

maka dapat diambil kesimpulan seperti 

berikut : 

1. Adanya aplikasi buku digital ini 

siswa dan guru lebih mudah dalam 

mendapatkan buku-buku referensi yang 

dibutuhkan dalam belajar mengajar. 

2. Sistem ini juga dapat menambah 

fasilitas  sekolah yang sebelumnya 

hanya ada perpustakaan manual. 

Dengan sistem ini siswa atau guru tidak 

harus datang ke perpustakaan. 

3. Guru dengan mudah dapat 

membagikan materi-materi yang sudah 

di ajarkan kemudian di upload di 

sistem ini.  
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