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ABSTRACT 
 
 

The library visitors counter system using barcode and MySQL based with Borland Delphi 
7.0 has been done for ease in counting the visitors in a library and data to be displayed more 
accurate and comprehensive. 

Bar code which printed on visitors card is aimed at barcode scanner to read the code of the 
identity of visitors who will enter the library. At Borland Delphi 7.0 uses the pascal 
programming language that is integrated with the input of barcode and database MySQL able to 
display the time visitors enter the library. 

From this research it was found that Borland Delphi 7.0 software can read the records in 
the MySQL database and display properly on a monitor in accordance with the data stored on 
the visitors database. 
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INTISARI 
 
 

Telah dirancang sistem pencatat pengunjung perpustakaan menggunakan barcode dan 
MySQL berbasis Borland Delphi 7.0 untuk memudahkan dalam pencatatan pengunjung pada 
sebuah perpustakaan dan data yang ditampilkan lebih akurat dan menyeluruh. 

Kode barcode yang tercetak pada kartu pengunjung diarahkan pada barcode scanner untuk 
membaca kode identitas pengunjung yang akan memasuki ruang perpustakaan. Pada 
pemrograman Borland Delphi 7.0 ini menggunakan bahasa pemrograman pascal yang 
diintegrasikan dengan masukan berupa barcode dan database MySQL mampu menampilkan 
waktu pengunjung memasuki perpustakaan.  

 Dari penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa software Borland Delphi 7.0 dapat 
membaca record pada database MySQL dengan baik dan tampilan pada monitor sesuai dengan 
data pengunjung yang tersimpan pada database. 
 
 
Kata kunci: perpustakaan, barcode scanner, Borland Delphi 7.0, kode barcode, MySQL 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perpustakaan berfungsi sebagai salah satu faktor yang mempercepat transfer ilmu 

pengetahuan, sehingga sebaiknya perpustakaan 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 perlu dikelola 

dengan baik antara lain diperlukan suatu sistem pendata pengunjung secara lebih lengkap dan 

akurat. 

Pencatatan pengunjung perpustakaan penting karena merupakan salah satu point akreditasi 

mengenai jumlah pengunjung perpustakaan. Sistem pencatat pengunjung secara manual biasanya 

dipasang pada pintu masuk maupun pada pintu keluar perpustakaan. Pencatatan manual ini 

biasanya 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 elektronik 

ataupun membuka internet, tidak terekam.  

Teknologi komputer dapat diterapkan dalam sistem pencatatan pengunjung perpustakaan 

untuk menggantikan kerja manual yang dilakukan manusia dengan lebih cepat dan efisien. 

Sistem ini dapat menjadi solusi untuk mengetahui informasi pengunjung lebih lengkap, akurat 

dan laporan yang disajikan lebih menyeluruh. 

 

 

 

1.2 Tujuan Tugas Akhir 
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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah membangun sistem 

pencatat pengunjung perpustakaan berbasis komputer dengan memanfaatkan teknologi barcode 

dan menggunakan bahasa pemrogaman Borland Delphi 7.0 serta database MySQL. 

 

1.3 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu memudahkan dan mempercepat 

pencatatan pengunjung perpustakaan serta mengetahui informasi pengunjung lebih lengkap, 

akurat dan laporan yang disajikan lebih menyeluruh. 

 

1.4  Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan untuk pencapaian tugas akhir ini meliputi: 

1. Studi literatur 

 Mencari dan mengumpulkan referensi dari penelitian yang sudah ada yang dapat 

mendukung perealisasian tugas akhir ini.  

2. Pembuatan database 

Data-data dari anggota perpustakaan akan disimpan dalam bentuk database. Perangkat 

lunak yang digunakan untuk pemrograman database tersebut menggunakan MySQL. 

3. Perancangan dan pengujian software 

Perancangan software ini dengan menggunakan software Borland Delphi 7.0 sebagai 

pemanggil database pada MySQL. Pengujian database dan software menggunakan 

barcode scanner sebagai penerima masukan kartu barcode dan hardware berupa pintu 

elektronik sebagai keluaran. 

 

1.5  Ruang Lingkup 

Dalam pembuatan tugas akhir ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:  

a. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah Borland Delphi 7.0. 

b. Program hanya terbatas pada pencatatan pengunjung dan tidak mencakup peminjaman 

ataupun sirkulasi buku. 

c. Alat hanya dikhususkan untuk pembacaan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Universitas 

Diponegoro. 
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d. Komputer sebagai pusat data hanya mencakup data anggota dan waktu memasuki 

perpustakaan. 

e. Dalam tugas akhir ini tidak dibahas tentang cara pembuatan garis kode pada barcode. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam pemahaman isi dari tugas akhir ini maka diuraikan 

penulisannya sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode 

penelitian, ruang lingkup,  dan sistematika penulisan. 

BAB II Dasar Teori 

Berisi tentang dasar teori mengenai hardware atau software yang diperlukan untuk 

menunjang pembuatan program aplikasi. 

BAB III Perancangan dan Realisasi 

Berisi tentang dasar dari perancangan software untuk program aplikasi baik secara 

keseluruhan maupun masing-masing bagian. 

BAB IV Pengujian 

Berisi tentang hasil program aplikasi dari segi fungsi maupun sistem yang digunakan. 

BAB V Penutup 

Berisi tentang kesimpulan yang telah didapat setelah dilakukan penelitian dan saran 

sebagai wacana untuk pengembangan ke depan  sistem yang telah dibuat. 
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