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ABSTRACT 
In a Library, there is sometime a device setup for counting the number of visitors. A manual counting usually ends up 
with inaccurate information. A different approach which uses the information from the body is utilised. However, the 
same problem also occurs for this method. This research reports a system development for library visitors using an 
electronic gate and barcode reader. These devices are connected to a computer which is used to validate. 
student/employee/visitor identification. The computer can open/close and the gate automatically identifies visitors of the 
library. 
Keywords:  Visitor Counter, Electronic Gate, Barcode Card. 
 
1. Pendahuluan 
Perpustakaan berfungsi sebagai salah satu faktor yang mempercepat akselerasi transfer ilmu pengetahuan, oleh karena 
nya perpustakaan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan suatu lembaga.   
Selain itu juga perpustakaan berfungsi sebagai sumber informasi, dan merupakan penunjang yang penting artinya bagi 
suatu riset ilmiah, sebagai bahan acuan atau referensi.  Melihat fungsi dari perpustakaan yang sedemikian penting maka 
perpustakaan layak diperhatikan oleh pengelola untuk mendata pengunjung secara lebih lengkap dan akurat. 
 
1.1 Latar Belakang 
Sistem pencatat manual biasanya dipasang pada pintu masuk maupun pada pintu keluar perpustakaan. Sistem ini baik 
digunakan jika hanya sekedar mencatat jumlah pengunjung per hari. Pencatatan data lengkap bisa menggunakan buku 
pengunjung/tamu. Sistem ini tidak terlalu praktis apalagi jika jumlah pengunjung atau anggota perpustakaan mencapai 
ribuan seperti pengunjung perpustakaan universitas. Selain itu, banyak pula perpustakaan yang hanya mengandalkan 
pencatatan data pengunjung dari sistem informasi sirkulasi buku. Sistem seperti ini memiliki kekurangan karena hanya 
mencatat data pengunjung yang aktif melakukan peminjaman/pengembalian buku. Sedangkan pengunjung yang hanya 
membaca di perpustakaan ataupun melihat buku elektorik ataupun membuka internet, tidak terekam. 

 
Sistem pencatat pengunjung perpustakaan berbasis komputer dapat menjadi solusi untuk mengetahui informasi 
pengunjung lebih lengkap, akurat dan laporan yang disajikan lebih menyeluruh. Dengan memanfaatkan pintu elektronik 
dan pembaca kode batang (barcode reader), maka identitas pengunjung dapat dibaca oleh sistem. Identitas pengunjung 
disimpan pada kode batang yang terdapat pada kartu mahasiswa/pegawai/tamu. 

 
1.2 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi komputer yang mencatat data pengunjung yang masuk ke 
perpustakaan.  Beberapa tujuan detil sebagai berikut : 

1. Membangun sistem pencatat berbasis computer 
2. mengelompokkan data pengunjung berdasarkan jenis pengunjung  
3. Mengelompokkan data pengunjung per jurusan/departemen 
4. Mengetahui jumlah pengunjung berdasarkan rentang waktu tertentu 
5. Mempersiapkan salah satu point akreditasi mengenai jumlah pengunjung perpustakaan 

 
1.3 Rumusan Masalah 
Masalah-masalah yang diobservasi pada penelitian ini didefinisikan sebagai berikut : 

1. Konfigurasi komunikasi serial (COM) pada komputer untuk mengontrol pintu elektronik 
2. Rancangan basisdata untuk menyimpan data pengunjung sehingga dapat dihasilkan laporan yang lengkap 

dan akurat 
3. ancangan sistem pencatat pengunjung yang terintegrasi dengan sistem lainnya seperti perpustakaan dan 

akademik 
 

2. Kajian Pustaka 
2.1 Layanan Perpustakaan dan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan 
Layanan di perpustakaan secara teknis terbagi ke dalam 3 kategori :   

1. Layanan Teknis. Layanan ini biasanya berupa pengadaan dan pengolahan bahan pustaka, serta penyediaan 
informasi bahan pustaka yang telah diolah, serta ketersediaan berbagai fasilitas penunjang lainnya. 
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2. Layanan Pengguna. Layanan ini berhubungan langsung dengan pengguna perpustakaan yaitu: Sirkulasi, 
Skripsi/Tesis/Desertasi, Referensi, OPAC (Online Public Access Catalog),  Internet, Multi Media dan lain-
lainnya. 

3. Layanan Administrasi.  Layanan ini terdiri dari dua kategori, yaitu layanan untuk administrasi 
perpustakaan/staf perpustakaan dan administrasi untuk pengguna perpustakaan, jenis layanan biasanya 
berupa surat menyurat dan pengarsipan dokumen. 

 
Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan yang dapat dibangun, antara lain: 

1. OPAC (Online Public Access Catalog), adalah katalog elektronik yang biasa digunakan oleh pengguna 
untuk mengetahui keberadaan suatu koleksi. 

2. Subsistem Sirkulasi, menangani proses peminjaman, perpanjangan dan pengembalian koleksi perpustakaan 
serta pembayaran denda keterlambatan. 

3. Subsistem Pengadaan/Pengolahan Bahan Koleksi, menambah/mengubah data koleksi perpustakaan, 
mengelola pemesanan koleksi. 

4. Subsistem Perpustakaan Digital, menyediakan layanan penelusuran data secara full text atau partial dalam 
format elektronik 

5. Subsistem Administrasi, menangani proses pendaftaran anggota dan surat bebas perpustakaan. 
 

Sistem Pencatat Pengunjung yang dibuat merupakan bagian dari subsistem Administrasi, yang mencatat data pengunjung 
perpustakaan termasuk tanggal, jam masuk dan jam keluar. Sedangkan aktivitas peminjaman, perpanjangan dan 
pengembalian koleksi ditangani oleh subsistem Sirkulasi. 

 
2.2 Komunikasi Serial 
Komunikasi serial berfungsi sebagai interface antara PC 
dengan peralatan lain seperti modem, PDA, dan 
Handphone.  Interface ini menggunakan RS-232. Selain 
RS-232 dapat juga digunakan RS-485. RS-232 dapat 
berkomunikasi 1 ke 1, sedangkan RS-485 berkomunikasi 
1 ke banyak. Kabel yang digunakan untuk transmisi data 
pada RS-232 disarankan tidak melebihi 50 feet (15 
meter). 

 
Pada penelitian ini, sistem pertama kali membangun 
komunikasi (OpenComPort) dengan setting yang telah 
ditentukan, kemudian mengirimkan string ‘$20’ lewat 
RS-232 (COM1) ke Pintu Elektronik. String ini sebagai 
pemicu untuk membuka pintu. Pada Pintu Elektronik 
dipasang timer untuk menutup pintu secara otomatis 
setelah sekian detik. Komunikasi dengan Pintu Elektronik 
diputus (CloseComPort) jika sistem berhenti. 

 
 

Tabel 1. Pengaturan Port Pintu Elektronik dan Send 
Data 

 
Parameter Port Nilai 

Bits Per Second 2400 

Data bits 8 

Parity None 

Stop bits 1 

Flow control None 

Send Data $20 (heksa 

20) 

 
 

2.3 Barcode Font dan Barcode Reader 
Barcode biasanya tidak berisi data deskriptif (data dalam jumlah banyak), tetapi hanya berisi data referensi seperti NIK 
(Nomor Induk Kepegawaian), NIM/NRP (Nomor Induk Mahasiswa/Nomor Registrasi Pendaftar), Kode Barang, Nomor 
KTP dan sebagainya.  
 
Ada dua kategori barcode font yaitu Barcode 1 Dimensi.  Berikut ini beberapa contoh barcode font 1 dimensi : 

• EAN-13, data yang valid adalah 0 sampai 9, dengan jenis numerik. Panjangnya maksimum 12 karakter dan 
1 karakter sebagai digit check.  

• EAN-8, data yang valid adalah 0 sampai 9, dengan jenis numerik. Panjangnya maksimum 7 karakter dan 1 
karakter sebagai digit check.  

• UPC-A, datanya numerik dari 0 sampai 9. Panjangnya 11 digit, dan memiliki 1 digit check. Barcode jenis 
ini banyak digunakan pada barang-barang yang dijual supermarket. 

• UPC-E, datanya numerik dari 0 sampai 9. Panjangnya 10 digit, dan memiliki 1 digit check.  
• POSTNET, panjangnya dapat mencapai 31 karakter, jenisnya numerik dari 0 sampai 9, dan memiliki 1 digit 

check. Masih ada banyak lagi jenis barcode lainnya, seperti Codeabar,UPC-2,UPC-5, MSI, PLESSEY dan 
lain-lain.  

• Code 39 dapat mengkodekan karakter alphanumeric yaitu angka desimal dan huruf besar serta tambahan 
karakter spesial-.*$/%+.  Satu karakter dalam Code 39 terdiri dari 9 elemen yaitu 5 bar (garis vertikal 
hitam) dan 4 spasi (garis vertikal putih) yang disusun bergantian antara bar dan spasi. 3 dari 9 elemen 
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tersebut memiliki ketebalan lebih tebal dari yang lainnya oleh karenanya kode ini biasa disebut juga, 3 
elemen yang lebih tebal tersebut terdiri dari 2 bar dan 1 spasi. Elemen yang lebar mewakili digit biner 1 dan 
elemen yang sempit mewakili digit biner 0.  

 
Barcode 2 Dimensi, contohnya adalah  “symbology PDF417” yang dapat menyimpan lebih dari 2000 karakter di dalam 
sebuah ruang (space) yang berukuran 4 inch persegi. Pada penelitian ini, Kartu Mahasiswa, Kartu Pegawai (Yayasan, 
Dosen dan Karyawan) serta Kartu Tamu menggunakan barcode Code 39 yang berisi NRP Mahasiswa, NIK Pegawai dan 
Nomor Kartu Tamu 

. 
3. Metode Penelitian 
Sebelum pengembangan sistem dimulai, telah dilakukan penelitian awal yaitu membuat Sistem Informasi Parkir 
Universitas Kristen Maranatha dengan Memanfaatkan Kartu Mahasiswa/Pegawai/Tamu sebagai identitas.  Bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah Delphi.  Metodologi yang digunakan dalam pembuatan sistem ini mengikuti 
Software Development Life Cycle (SDLC), yaitu Project Definition, Software Requirements Analysis, Design, 
Implementation, dan Test. 
 
3.1 Analisis Kebutuhan 
Barcode Reader yang digunakan adalah model berdiri 
yang memiliki fasilitas pemindai otomatis, agar 
penggunaan lebih praktis seperti yang digunakan di 
supermarket. Barcode Font yang tertera pada Kartu 
Mahasiswa, Kartu Pegawai dan Kartu Tamu haruslah 
unik. Barcode yang berisi identitas pengunjung akan 
dipindai dan menjadi masukan bagi sistem.  Sistem 
akan memeriksa identitas pada basisdata, jika terdaftar 
dan masih aktif, maka akan mengirim sinyal (string) 
‘Buka’ ke Pintu Elektronik. Pintu akan terbuka setelah 
menerima sinyal dan akan menutup secara otomatis 
setelah sekian detik.  Arsitektur dari sistem yang dibuat 
dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Mahasiswa / Pegawai / Tamu

0mm. 3000mm.
Pagar

PCPintu Elektronik

Kartu Mhs/
Pegawai/Tamu

C

Barcode Reader

1

2

3

Basisdata 
Pengunjung

Petugas Perpustakaan

A. Minta Kartu Tamu

B. Mendapat Kartu Tamu

4 , 5

3000mm.
Pagar

 
 

Gambar 1. Arsitektur Sistem Pencatat 
Pengunjung Perpustakaan 

 
Sistem ini (PintuPerpus) adalah sebuah aplikasi yang mencatat data pengunjung yang masuk ke area perpustakaan.  Cara 
kerja dari sistem ini adalah mencatat identitas pengunjung, tanggal dan jam masuknya.  Jika identitas dikenal maka pintu 
masuk akan terbuka dan pengunjung dipersilakan masuk. Sedangkan jika identitas tidak dikenal (tidak terdaftar), 
pengunjung tidak diperbolehkan masuk dan harus melapor kepada petugas perpustakaan. Setiap pengunjung harus 
memiliki ID (Identitas) baik berupa Kartu Pegawai, Kartu Mahasiswa atau Kartu Tamu (bagi pengunjung dari luar 
UKM). Nomor A/B : Untuk tamu / mahasiswa / pegawai yang tidak membawa kartu diharuskan untuk mengambil kartu 
tamu yang ditukar dengan identitas lainnya seperti KTP/SIM.   

 
(1) ID pengunjung yang tertera pada kartu yaitu berupa kode batang. (2) Kode batang ini yang akan dibaca oleh barcode 
reader, dan menjadi input bagi aplikasi. PC ini terhubung ke pintu elektronik, melalui port komunikasi serial COM1. (3) 
Program yang ada di PC akan mengirim sinyal heksa 20, jika kartu ID dikenal. (4) Pintu akan terbuka jika mendapat 
sinyal heksa 20. (5) Pintu akan menutup kembali setelah sekian waktu. 

 
3.2 Design Sistem 
Dalam pembuatan aplikasi pencatat pengunjung perpustakaan memerlukan adanya perancangan proses. Perancangan 
proses ini memerlukan metode UML (Unifield Modeling Language). Hasil perancangan dapat digambarkan : 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 2.Use Case Diagram Untuk Pengunjung 

Pengunjung

Pindai Kartu
Identitas

«uses»
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Pengunjung dibagi menjadi 3 status yaitu (1) Mahasiswa, (2) Pegawai dan (3) Tamu. Untuk Status Mahasiswa 
dikelompokkan berdasarkan Fakultas/Jurusan/Program Studi. Yang sampai sekarang ada sekitar 30-an. 
Pengunjung hanya diperbolehkan memindai kartu identitas dirinya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.Use Case Admin Diagram Untuk Admin  
 
3.3 Design Basisdata 
Desain basisdata untuk menampung data yang dimasukkan oleh admin maupun oleh pengunjung seperti tampak pada 
relasi antar tabel pada (Gambar 4). 

 
tblFakultas

PK FAKULTAS

 KETERANGAN

tblStatus

PK STATUS

 KETERANGAN

tblTranGabung

PK,I2 IDTranGabung
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FK1,I1,I4 IDAnggota
 JamMasuk
 JamKeluar
 Hapus

tblTranHarian

PK,I2 IDTransaksi

FK1,I3,I1 IDAnggota
 JamMasuk
 JamKeluar
 Hapus

tblAnggota

PK,I1 IDAnggota

 NAMA
 AKTIF
 TGLINPUT
FK2,I4 STATUS
FK1,I2,I3 FAKULTAS
 TglPasif

 
 

Gambar 4. Relasi Antar Tabel Sistem 
Pencatat Pengunjung 

 

tblTranHarian_Crosstab

IDAnggota
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Apr
Mei
Jun
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Gambar 5. Query Untuk Laporan

 
Tabel-tabel yang digunakan adalah tblAnggota untuk menyimpan semua anggota perpustakaan dan data tamu. TblStatus 
adalah data Status Pengunjung, tblFakultas adalah data fakultas/jurusan/program studi.  TblTranHarian adalah data 
transaksi pengunjung, dan akan dipindahkan ke tblTranGabung jika terjadi pengosongan data.  Hal ini dimaksudkan 
untuk menjaga kecepatan akses yang lebih baik.  
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Untuk menghasilkan laporan, dibuat beberapa query/view seperti tampak pada Gambar 5. QryPengunjung digunakan 
untuk menghasilkan Laporan Pengunjung per Periode (Tanggal Awal s/d Tanggal Akhir). TblTranHarian_Crosstab 
digunakan untuk membuat rekap kunjungan per bulan dalam setahun.  Sintaks SQL sebagai berikut : 

 
TRANSFORM Count(tblTranHarian.IDTransaksi) AS CountOfIDTransaksi 
SELECT tblTranHarian.IDAnggota, Count(tblTranHarian.IDTransaksi) AS [Total Of IDTransaksi] 
FROM tblTranHarian 
GROUP BY tblTranHarian.IDAnggota 
PIVOT Format([JamMasuk],"mmm") In ("Jan","Feb","Mar","Apr","Mei","Jun","Jul","Agust","Sep","Okt","Nop","Des"); 
 

3.4 Implementasi 
Sistem Pencatat Pengunjung Perpustakaan diimplementasikan dalam bentuk program seperti tampak pada Gambar 6. 

 
1
2 
 
3 
4
5 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
8 

 

Gambar 6. Tampilan Utama 
 

Tampilan Utama dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: 
1. Menu Utama 
2. Ucapan Selamat 
3. Pesan Utama : Nama Pengunjung, Silakan  

masuk, Kartu tidak dikenal dsb. 
4. Tanggal dan Jam Komputer 
5. Koneksi dengan Pintu Otomatis Berhasil 

/Gagal 

 
6. Kotak Input ID 
7. Pengumuman Berjalan 
8. Total Pengunjung dan Pengunjung hari ini 
9. Latar belakang gambar: Gedung GRHA 

WIDYA MARANATHA 

 
3.5 Pengujian Sistem 
Pengujian terhadap sistem dilakukan dengan cara memindai kartu identitas anggota yang terdaftar. Pengujian telah 
dilakukan pada selama satu bulan (01 – 30 Agustus 2006) oleh pengguna perpustakaan.  Berikut contoh laporan yang 
dihasilkan oleh sistem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kotak Input Identitas 
Pengunjung 
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Gambar 7. Daftar Pengunjung Perpustakaan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Laporan Pengunjung Per Slot Waktu 
 

4. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengamatan dalam melakukan analisis dan perancangan sistem ini maka dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : (1). Pembuatan sistem pencatat pengunjung masih menemui kendala antara lain pintu 
elektronik macet disebabkan ada mekanik yang aus /rusak, biasanya 4 bulan sekali harus diperbaiki. Kendala lainnya 
antara lain jarak pemindaian kartu terlalu pendek, sering membuat pengiriman sinyal buka pintu tidak terkirim. Kasus ini 
dapat ditangani dengan mereset program aplikasi (2). Laporan yang dihasilkan cukup memadai selain digunakan oleh 
pengelola perpustakaan, digunakan pula untuk meneliti minat mahasiswa/dosen berkunjung ke perpustakaan. 
 
Saran untuk pengembangannya : (1). Aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan melakukan integrasi dengan 
subsistem peminjaman lemari untuk menyimpan tas/jaket/helm, karena tidak diperbolehkan untuk dibawa masuk  (2) 
Sebaiknya untuk pintu keluar juga dipasang pintu elektronik yang sama untuk mencatat kapan pengunjung meninggalkan 
perpustakaan, sehingga lama berkunjung dapat diketahui. (3). Memeriksa sistem mekanik pintu elektronik secara berkala, 
minimum 4 bulan sekali. 
 
5. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu data anggota belum terintegrasi dengan sistem akademik dan sistem 
kepegawaian. Sementara ini data anggota diimpor setiap periode tertentu. 
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