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SISTEM PEMINJAMAN BUKU BERBASIS RFID  

  

Abstrak  

  
Teknologi saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak sekali ditemukan 

alat yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan manusia, salah satunya adalah Radio 

Frequency Identification (RFID). RFID dapat dimanfaatkan untuk membantu pengelolaan data 

pada sebuah perpustakaan. RFID dapat membantu dalam proses input data kedalam database 

perpustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unjuk kerja sistem RFID pada sebuah 

perpustakaan guna membantu pengelolaan data-data dari aktivitas perpustakaan, sehingga setiap 

aktivitas seperti peminjaman dan pengembalian buku dalam perpustakaan dapat direkam secara 

akurat. Komponen utama pada sistem ini adalah RFID reader 13,56MHz yang digunakan untuk 

membaca data dari tag RFID yang berisi primary key dari data buku, tag RFID model stiker yang 

akan ditempel pada koleksi buku perpustakaan, Personal Computer (PC) untuk menjalankan 

sistem aplikasi yang sudah dibangun, dan modem untuk fitur SMS Gateway. Sistem aplikasi 

dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Codeigniter dan MySQL 

untuk database. Dari hasil pengujian, sistem telah berjalan sesuai dengan rancangan awal. RFID 

reader dapat membaca tag pada buku secara akurat meskipun dalam keadaan terhadang. RFID 

reader yang digunakan memiliki batas jarak dalam membaca tag, yaitu 3-4 cm. Input data kedalam 

database berjalan dengan baik, serta fitur SMS Gateway untuk pengingat jadwal pengembalian 

buku sudah berjalan sesuai rancangan.  

  
Kata Kunci : MySQL, Perpustakaan, PHP, RFID, SMS Gateway.  

  

   Abstract  

    
Today’s technology is currently experiencing rapid growth. Found many tools that can help resolve 

human work, one of which is the Radio Frequency Identification (RFID). RFID can be used to help 

manage the data in a library. RFID can help in the process of data input into the database library. 

The purpose of this study was to determine the performance of a library RFID system to help 

manage the data of the library activities. so that each activity such as borrowing and returning 

books in the library can be recorded accurately. The main components of this system are 13,56MHz 

RFID reader is used to read data from RFID tags that contain a primary key from the data book, 

RFID tag models sticker to be affixed to the collection of library books, Personal Computer (PC) 

to run the application system  is already built, and modem for SMS Gateway features. System 

application are built using PHP programing language with  Codeigniter framework and MySQL 

for the database. From the test result, the system has been run in accordance with the perlimenary 

draft. RFID reader can read tags on books accurately even in circumstances obstructed. RFID 

reader that is used has a limit of distance in reading the tag, which 3-4 cm. Input data into database 

is running well, and SMS Gateway features to schedule remainders return the books is going 

according to plan.  

  
Keywords: Library, MySQL, PHP, RFID, SMS Gateway.  

  

1. PENDAHULUAN  

Kemajuan teknologi saat ini sangat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Radio Frequency Identification (RFID) merupakan salah satu teknologi baru yang telah 

berkembang dengan pesat. RFID telah banyak digunakan untuk mengoptimalkan pekerjaan 

dalam sebuah instansi. RFID menggunakan gelombang radio pada frekuensi tertentu untuk 
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mengidentifikasi atau melacak tag yang berada dalam suatu item tanpa adanya kontak 

langsung (Annaraman dkk 2015). Dari penelitian yang dilakukan oleh Rahardja dkk (2015),  

RFID memiliki dua komponen penting yang digunakan, yaitu tag yang berfungsi untuk 

menyimpan data jarak jauh dan reader untuk membaca data dari setiap tag dengan cara 

memancarkan gelombang radio dengan frekuensi tertentu.  

Dengan adanya sistem RFID sangat memungkinkan untuk mempermudah pekerjaan 

yang berkaitan dengan input data barang ataupun mengidentifikasi suatu item. Penelitian 

tentang aplikasi RFID sudah dilakukan oleh Santoso (2012), menyatakan bahwa kemampuan 

RFID dalam mengidentifikasi item tanpa adanya kontak langsung akan efektif jika 

diimplementasikan pada lingkungan manufaktur atau industri yang memerlukan kecepatan 

dan ketepatan identifikasi objek. Kemampuan RFID dalam mengidentifikasi suatu objek dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi koleksi buku di perpustakaan. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Dwivedi dkk (2012), penerapan sistem RFID pada perpustakaan memiliki 

dampak positif, yaitu pengguna sistem dapat memanfaatkan sistem RFID untuk proses 

peminjaman atau penggembalian buku di perpustakaan. Dari beberapa pertimbangan tersebut 

memungkinkan teknologi RFID untuk diimplementasikan kedalam sistem manajemen 

perpustakaan.  

Perpustakaan merupakan tempat penyimpanan buku dan menyediakan layanan 

peminjaman buku. Banyaknya data buku yang ada pada sebuah perpustakaan menimbulkan 

masalah dalam pendataan dan pengelolaan buku jika dilakukan secara manual. Dalam 

penelitiannya, Addepalli dkk (2014) menyatakan bahwa dengan menggunakan RFID proses 

peminjaman dan pengembalian buku dapat diarahkan secara langsung kedalam sistem 

manajemen  perpustakaan tanpa melakukan pengisian data secara manual. Penelitian yang 

sama juga dilakukan oleh Sahoo & Sharma (2015) yang menyatakan bahwa adanya sistem 

RFID pada perpustakaan dapat meningkatkan layanan bagi pengunjung perpustakaan dan 

meningkatkan efisiensi pada proses transaksi peminjaman atau pengembalian buku di 

perpustakaan.    

Pengelolaan data dengan cara pembukuan manual dinlai kurang efektif untuk mengelola 

data dalam jumlah yang banyak, sehingga sistem pengelolaan data secara efisien dan efektif 

sangat diperlukan untuk mengelola data dalam skala besar. Seperti yang terjadi pada kinerja 

perpustakaan di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta yang sistem pengelolaan datanya masih 

dilakukan secara manual. Sistem peminjaman dan pengembalian buku masih dilakukan 

dengan cara pembukuan yang kurang efisien dan data koleksi buku juga belum tersimpan 

secara terstruktur.   
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Berdasarkan permasalahan di perpustakaan SMP Muhammadiyah 10 Surakarta penulis 

memiliki gagasan untuk mengimplementasikan RFID pada sistem manajemen perpustakaan 

SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu 

petugas dalam melakukan pengelolaan data perpustakaan, sehingga dalam penyediaan koleksi 

buku dan kegiatan transaksi peminjaman buku oleh siswa lebih efektif dan efisien.  

  

2. METODE  

Untuk membantu pengelolaan data perpustakaan yang masih dilakukan secara manual, 

dikembangkan sistem aplikasi perpustakaan yang memanfaatkan sistem RFID. Sistem 

aplikasi yang dibuat akan diterapkan di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Metode yang 

dipilih dalam proses pembuatan sistem aplikasi ini adalah metode waterfall, seperti yang dapat 

dilihat pada Gambar 1.  

  

  

Gambar 1. Metode Waterfall  

  

2.1 Analisis Kebutuhan Hardware  

Dibutuhkan 3 jenis hardware dalam penelitian ini yaitu sebuah Personal Computer (PC), 

RFID reader 13,56MHz, tag RFID model stiker dan modem GSM. PC digunakan untuk 

mengoperasikan sistem aplikasi, RFID reader 13,56MHz digunakan sebagai pembaca data 

pada tag RFID, tag RFID model stiker akan ditempel pada koleksi  buku yang ada di 

perpustakaan, tag RFID tersebut berisi primary key pada tabel buku dalam database, dan 

modem GSM berfungsi sebagai hardware pendukung untuk SMS Gateway.  

2.2 Analisis Kebutuhan Software  

Kebutuhan software pada penelitian ini adalah XAMPP versi 3.2.1, Sublime Text 3, dan 

MySQL Connector ODBC. Aplikasi XAMPP digunakan untuk mengakses server MySQL 
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untuk pembuatan database, aplikasi Sublime Text 3  digunakan untuk menulis kode PHP yang 

dijadikan sebagai bahasa pemrograman dasar dan MySQL Connector ODBC digunakan untuk 

menghubungkan database dengan service dari PC untuk mendukung fitur SMS gateway.  

2.3 Perancangan Sistem Aplikasi  

Perancangan sistem menjelaskan alur kerja sistem, tabel relasi, hak akses dari admin dan menu 

pendukung guna membantu pekerjaan petugas perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta. Aplikasi ini memberikan hak penuh terhadap admin dalam manajemen 

perpustakaan. Pada halaman admin terdapat beberapa menu, yaitu menu pengelolaan data 

yang berisi fitur edit pada data buku, data member, data admin, dan data pengunjung, menu 

transaksi yang digunakan untuk proses peminjaman dan pengembalian buku, menu laporan 

yang berisi data denda, data buku, data peminjaman, dan data penembalian serta menu 

pengiriman SMS secara manual. Pada menu transaksi proses peminjaman buku menggunakan 

sistem RFID untuk menjadikan proses transaksi lebih efektif dan efisien.   

Pada transaksi peminjaman buku dengan sistem RFID dilakukan dengan cara scanning 

atau mendekatkan tag RFID yang ada pada buku dengan reader RFID yang sudah terhubung 

dengan sistem aplikasi manajemen perpustakaan pada PC perpustakaan. Gambaran umum 

sistem RFID dapat dilihat pada Gambar 2.  

  

  

Gambar 2. Alur Kerja Sistem RFID  

  

Pada sistem aplikasi ini admin mendapatkan hak akes penuh dalam sistem aplikasi 

manajemen perpustakaan dan user hanya dapat mengakses menu buku tamu yang ada pada 

halaman login untuk pendataan pengunjung perpustakaan. Sistem aplikasi ini hanya 

memberikan hak akses sepenuhnya kepada admin karena pada perpustakaan SMP  



5  

  

Muhammadiyah 10 Surakarta semua aktivitas yang menyangkut data aset perpustakaan harus 

dalam sepengetahuan petugas perpustakaan. Untuk memperjelas keterangan diatas 

ditambahkan diagram use case pada Gambar 3.  

  

   

Gambar 3. Diagram Use case   

  

Gambar 4 merupakan tabel relasi yang menunjukkan keterkaitan antar tabel pada 

database. Tabel relasi bertujuan untuk mengatur pola pada database pada saat terjadi 

perubahan pada data.  

  

  

Gambar 4. Tabel Relasi  

  

Penambahan menu untuk mempermudah pekerjaan petugas perpustakaan antara lain 

penambahan menu cetak laporan dan menu SMS Gateway. menu cetak laporan dinilai sangat 
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membantu petugas dalam penyusunan laporan karena petugas tidak lagi direpotkan dengan 

rekap data pada buku induk untuk dijadikan laporan. Penambahan menu SMS Gateway 

bertujuan untuk mengingatkan jadwal pengembalian buku kepada peminjam dengan cara 

mengirimkan SMS secara otomatis kepada peminjam buku dengan batas waktu yang telah 

ditentukan. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Supriyono dkk (2016) yang 

menggunakan SMS Gateway untuk memberikan informasi absensi siswa kepada wali murid 

untuk mengetahui kehadiran putranya di sekolah. Dari penelitian tersebut  dijadikan acuan 

untuk memanfaatkan SMS Gateway sebagai pengingat jadwal pengembalian buku.  

2.4 Perancangan Tampilan Aplikasi  

Perancangan tampilan aplikasi digunakan sebagai acuan dalam pembuatan tampilan aplikasi. 

Pada aplikasi ini akan menampilkan halaman login dan halaman admin.   

Pada halaman login akan menampilkan sebuah form login dan tombol navigasi untuk 

menampilkan halaman awal dan halaman buku tamu. Rancangan halaman login ditunjukkan 

pada Gambar 5.  

  

  

Gambar 5. Rancangan Halaman Login  

  

Pada halaman Admin menampilkan sebuah sidebar untuk mengakses menu manajemen 

perpustakaan, diantaranya adalah manajemen data buku, data member, data petugas, data 

pengunjung, halaman transaksi peminjaman dan pengembalian buku, halaman laporan, dan 

halaman SMS gateway. Rancangan halaman admin ditunjukan pada Gambar 6.  
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Gambar 6. Rancangan Halaman Admin  

  

2.4 Pengujian Aplikasi  

Proses pengujian sistem aplikasi bertujuan untuk memastikan fitur-fitur yang ada pada sistem 

aplikasi dapat berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode black 

box, dimana pengujian dilakukan oleh petugas perpustakaan SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta untuk memastikan kerja aplikasi sudah sesuai dengan rancangan awal.  

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hasil  

Hasil yang telah dicapai pada penelitian ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu hasil dari 

perancangan sistem aplikasi, hasil desain sistem aplikasi,  dan penerapan sistem aplikasi di 

SMP Muhammadiyah 10 Surakarta.  

Penggunaan sistem RFID pada aplikasi ini terdapat pada menu peminjaman buku yang 

berada pada halaman admin. Pada kolom data buku akan terisi secara otomatis saat RFID 

reader membaca tag RFID yang tertempel pada buku, sehingga petugas hanya perlu 

mendekatkan buku pada RFID reader setelah mengisi data peminjam. Halaman peminjaman 

dapat dilihat pada Gambar 7.   
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Gambar 7. Halaman Peminjaman  

  

Penggunaan perangkat RFID reader untuk dapat terhubung dengan sistem aplikasi 

melalui port USB. Reader RFID yang digunakan memiliki sistem plug & play sehingga dapat 

langsung digunakan untuk mendukung kerja sistem aplikasi. Pada penggunaan tag RFID 

model stiker ditempel pada sampul koleksi buku perpustakaan. Penggunaan sistem RFID 

dapat dilihat pada Gambar 8.  

  

  

Gambar 8. Perangkat Sistem RFID  

  

Penambahan menu laporan digunakan untuk membantu petugas dalam pembuatan 

laporan aktivitas perpustakaan. Menu laporan terdiri dari laporan buku, laporan peminjaman, 

laporan pengembalian, dan laporan denda. Sistem aplikasi yang dibuat menggunakan library 

dompdf, sehingga laporan pada sistem aplikasi dapat diunduh dengan format pdf. Hasil 

laporan yang sudah diunduh dapat dilihat pada gambar 9.  
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Gambar 9. Hasil laporan dengan format pdf  

  

Pada halaman login terdapat dua menu, yaitu menu login untuk masuk ke halaman 

admin dan menu buku tamu. Pada menu buku tamu terdapat form yang akan diisi oleh 

pengunjung perpustakaan. Data dari buku tamu tersebut akan diubah dalam bentuk grafik yang 

ada dalam halaman admin. Halaman login dapat dilihat pada Gambar 10.  

  

  

Gambar 10. Halaman Login  

  

Pada halaman Admin terdapat menu yang mengatur sistem manajemen perpustakaan, 

yaitu menu manajemen data, menu transaksi, menu laporan, dan menu sms. Pada menu 

manajemen data admin dapat melakukan penambahan data, mengubah data, dan menghapus 

data. Menu manajemen ini meliputi data admin, data member, data buku, dan data pengunjung. 

Halaman admin dapat dilihat pada Gambar 11.  

  



10  

  

  

Gambar 11. Halaman Admin  

  

Sistem aplikasi telah diterapkan pada PC petugas yang berada di dalam ruangan 

perpustakaan SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Perangkat RFID reader dan modem GSM 

telah dipasang dan tag RFID model stiker sudah ditempel di koleksi buku perpustakaan.  

Gambar 12 menunjukkan hasil implementasi sistem aplikasi.  

  

   

Gambar 12. Hasil Penerapan Sistem Aplikasi  

  

3.2 Pengujian dan Pembahasan  

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan pada sistem dan memastikan kerja 

aplikasi sudah sesuai dengan rancangan awal. Pengujian dilakukan pada beberapa aspek, 

diantaranya :  

1. Pengujian Perangkat RFID  

Pengujian perangkat RFID bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan batasan 

perangkat. Perangkat RFID reader yang digunakan adalah R20C-USB-8H10D. Hasil 

pengujian perangkat RFID dapat dilihat pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Pengujian Perangkat RFID  

  

No  Nama Pengujian  Hasil  

1  

Batas jarak 

membaca tag RFID 

tanpa ada 

penghalang  

Jarak maksimal adalah 3-4 

cm  

2  

Membaca tag RFID 

dengan adanya 

penghalang  

Dapat dilakukan dengan 

ketebalan penghalang 

maksimal 2-3 cm  

(penghalang menggunakan 

buku)  

  

2. Pengujian SMS Gateway  

Pengujian pada fitur SMS Gatway bertujuan untuk memastikan pesan terkirim 2 hari 

sebelum batas pengembalian buku. Hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 13.   

  

 (a)  (b)  

  

Gambar 13. Tampilan SMS pada : (a) database, (b) handphone  

  

3. Pengujian Sistem Aplikasi  

Pada pengujian sistem aplikasi dilakukan oleh petugas perpustakaan SMP 

Muhammadiyah 10 dengan memberikan tabel pengujian yang diisi pada saat 

melakukan pengujian langsung pada sistem aplikasi. Data pengujian dapat dilihat 

pada tabel 2.  
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Tabel 2.Pengujian Sistem  

  

No  Nama Pengujian  
Hasil yang 

Diharapkan  
Hasil pengujian  

1  Form Login  

Hanya dapat 

melakukan login  

dengan username dan 

password yang sudah 

terdaftar.  

YA  

2  Manajemen Data  

Dapat melakukan 

penambahan,  

megubah, dan  

menghapus data pada  

menu buku, petugas, 

member, dan 

pengujung.  

YA  

3  Transaksi  

Proses peminjaman 

buku dapat dilakukan  

dengan menggunakan 

sistem RFID.  

YA  

4  Laporan  

Laporan dapat dicetak 

dalam format pdf dan 

sesuai dengan data 

pada database.  

YA  

5  SMS Gateway  

Akan mengirimkan 

pesan secara otomatis 

saat batas  

pengembalian buku 

tersisa 2 hari.  

YA  

  

4. Pengujian kegunaan sistem aplikasi  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sistem aplikasi ini pada 

perpustahaan SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Hasil pengujian dapat dilihat pada 

Tabel 3.  

Tabel 3. Pengujian kegunaan sistem  

  

No  
Nama  

Pengujian  
Sistem Lama  Sistem Baru  

1  
Cara Kerja 

Sistem  

Dengan cara pembukuan 

manual.  

Otomatis  dengan 

memanfaatkan sistem 

RFID.  
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2  Waktu  

Lebih lama dalam 

penulisan dan pencarian 

arsip. Estimasi waktu 30-

60 detik.  

Lebih cepat karena 

semua data telah  

tersimpan di dalam 

database. Estimasi 

waktu 5-10 detik.  

3  Kesalahan  

Lebih rentan mengalami 

kesalahan dalam  

penulisan data transaksi.  

Minim kesalahan 

karena data transaksi 

dilakukan oleh sistem.  

4  Keamanan  

Tidak ada pengamanan 

khusus dalam  

menyimpan buku 

transaksi.  

Adanya menu login 

yang mengharuskan 

memiliki username  

dan password untuk  

dapat melakukan 

perubahan data  

  

Berdasarkan hasil pengujian kegunaan sistem, menunjukkan bahwa sistem aplikasi yang 

dibuat sudah sesuai dengan rancangan awal. Sistem aplikasi dapat membantu untuk mengelola 

data perpustakaan dengan efektif dan efisien.  

  

4. PENUTUP  

Setelah dilakukan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan pada awal rencana pembuatan  

sistem aplikasi, dapat ditarik kesimplan sebagai berikut :  

1. Proses peminjaman dan pengembalian buku dengan memanfaatkan sistem RFID 

dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien dan proses pembuatan laporan 

perpustakaan menjadi lebih mudah, sehingga dapat membantu tugas petugas 

perpustakaan SMP Muhammadiyah 10 Surakarta.   

2. Perangkat RFID reader yang digunakan dalam sistem aplikasi dapat bekerja secara 

optimal dalam jarak maksimal 3-4 cm dan masih bisa bekerja meskipun antara 

reader dan tag terhalang.  

3. Pengiriman SMS gateway pada siswa yang meminjam buku pada perpustakaan 

dapat mengingatkan jadwal pengembalian buku dan mengurangi keterlambatan 

pengembalian buku.  

4. Ditemukan kelemahan pada sistem aplikasi ini, yaitu jumlah tag RFID model stiker 

yang masih terbatas. Sehingga proses peminjaman buku menggunakan sistem 

aplikasi ini belum sepenuhnya menggunakan sistem RFID.  

Untuk megoptimalkan sistem aplikasi ini selanjutnya dapat dilakukan penambahan tag 

RFID model stiker untuk ditempelkan pada semua koleksi buku di perpustakaan SMP 
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Muhammadiyah 10, sehingga proses peminjaman buku dapat sepenuhnya dilakukan 

menggunakan sistem RFID.  
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