
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Konsep Dasar Otomasi 

Menurut Meilani dan Putri (2015), Sistem otomasi dapat didefinisikan 

sebagai suatu teknologi yang berkaitan dengan aplikasi mekanik, elektronik dan 

sistem yang berbasis komputer (komputer, PLC atau mikro). Semuanya 

bergabung menjadi satu untuk memberikan fungsi terhadap manipulator 

(mekanik) sehingga memiliki fungsi tertentu. 

2.2. Konsep Sistem Otomasi Perpustakaan 

Menurut Cohn, Dkk (2013), Otomasi perpustakaan merupakan sistem 

yang mengkomputerisasikan beberapa kegiatan yang dilakukan pada perpustakaan 

tradisional seperti, kegiatan pengolahan bahan pustaka, sirkulasi, katalog publik 

(OPAC), pengadaan (akuisisi), manajemen keanggotaan, pengelolaan terbitan 

berseri. Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan pangkalan data 

(database) perpustakaan sebagai pondasinya. 

2.3. SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru 

2.3.1 Profil SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru 

SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru yang biasa dikenal dengan SMK Muda 

yang berlokasi di jalan K.H.Ahmad Dahlan No. 90 Sukajadi Pekanbaru Riau 

adalah sebuah lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan perserikatan 

Muhammadiyah yang telah terbentuk sejak tahun 1984. Sekolah Menengah 

Kejuruan yang pada awalnya memiliki 3 kejuruan yaitu Akuntansi, Tata Usaha 

(saat ini dikenal dengan Administrasi Perkantoran), dan Pemasaran. Pesatnya 

perkembangan teknologi di era ini mendorong SMK Muda untuk mendirikan 

jurusan baru, maka pada TP 2005/2006 SMK Muda Membuka jurusan Informasi 

Teknologi dengan Konsentrasi Teknik Komputer Jaringan. Jurusan baru yang 

dibuka ini cukup menarik animo masyarakat untuk memasukkan anak mereka ke 

SMK Muda. Untuk melengkapi paket keahlian yang bernaung di bawah Teknik 

Informatika dan Rekayasa maka untuk TP 2013/2014 SMK Muda membuka 
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kembali jurusan baru yaitu paket keahlian Multimedia. Pada bulan Desember 

2005 SMK Muda mengikuti proses akreditasi sekolah yang diselenggarakan oleh 

Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Provinsi Riau dan mendapat Akreditasi A 

dengan surat keputusan No. 127/ BASDA/ KP/ 12/ 2005, tanggal 12 Desember 

2005. (Arsip SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru, Sejarah Sekolah). SMK Muda 

ini telah banyak mencetak alumnus yang berkompetensi sehingga dirasa mampu 

menaikkan citra dari sekolah tersebut. Dengan adanya pemberdayaan terhadap 

alumni dengan baik, secara tidak langsung dapat meningkatkan citra dari sekolah 

terhadap masyarakat umum. 

2.3.2. Visi, Misi dan Tujuan 

Visi SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru menjadi Sekolah Menengah 

Kejuruan yang Islami, bermutu, unggul dibidang IMTAQ dan IPTEK, berjiwa 

wiraswasta serta mampu bersaing ditingkat Nasional dan global. 

Misi SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru: 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran 

dan As-Sunah secara murni dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Menerapkan budaya mutu dalam seluruh aktivitas sekolah. 

3. Meningkatkan kompetensi guru dan siswa dalam penguasaan IMTAQ 

dan IPTEK guna menghasilkan tamatan yang memiliki keterampilan 

dan akhlak mulia serta bermental wirausaha dan mampu bersaing 

ditingkat Nasional dan global. 

Tujuan SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru 

A. Tujuan Umum 

SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru  mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi: 

1. Berilmu, beriman, dan ber taqwa kepada Allah SWT. 

2. Siap memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap 

professional. 

3. Mampu memilih karir, berkompetisi, dan mengembangkan diri. 

4. Tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia 

usaha dan industri pada saat ini maupun yang akan datang. 
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5. Warga Negara yang produktif, adaptif dan kreatif. 

B. Tujuan Khusus 

1. Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu 

bekerja mandiri, dapat diterima dan mampu bersaing didunia usaha 

dan industri sesuai dengan kompetensi paket keahlian yang dipilih. 

2. Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih 

dalam berkompetisi, beradaptasi dilingkungan kerja, dan 

mengembangkan sikap professional dalam bidang keahlian yang 

diminatinya. 

3. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni, agar mampu mengembangkan diri dikemudian hari baik secara 

mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

4. Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang 

sesuai dengan paket keahlian yang dipilih. 

2.3.3. Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru pada 

Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru 
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2.4. Perpustakaan SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru 

2.4.1. Profil Perpustakaan 

Perpustakaan SMK Muhammadiyah 2 berdiri sejak sekolah ini didirikan 

oleh guru sekolah teknik pada tahun 1984. Dengan berlakunya UU no. 43 tahun 

2007 tentang perpustakaan, pada Bab VII pasal 23 ayat 1 setiap 

sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar 

nasional perpustakaan yang memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. 

Koleksi buku saat ini ini berjumlah 7.945 exemplar dengan 2.124 judul dan dan 

anggota pustaka yang berjumlah 1.563 dengan perputaran transaksi peminjaman 

buku selama 1 minggu, bila anggota pustaka ingin menambah masa peminjaman 

maka harus melapor ke pegawai pustaka. 

 Seiring dengan berjalannya waktu UU no. 43 tahun 2007 telah mempunyai 

petunjuk pelaksanaan yaitu PP No. 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang 

Undang No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, yang artinya kedepan 

perpustakaan dapat lebih mudah dalam menyusun rencana kerja/kegiatan. 

2.4.2. Visi, dan Misi Perpustakaan 

Visi Perpustakaan SMK Muhammadiyah 2 mewujudkan perpustakaan 

sekolah sebagai salah satu pusat sumber belajar yang memiliki keunggulan dalam 

akademik, teknologi serta keterampilan, perpustakaan yang berkualitas, 

mencerdaskan dan menyenangkan bagi warka sekolah. 

Misi perpustakaan SMK Muhammadiyah 2: 

1. Menjadikan perpustakaan sebagai jantungnya pendidikan di sekolah. 

2. Memberikan pelayanan yang baik, santun dan ramah. 

3. Menjadikan perpustakaan sebagai tempat belajar yang nyaman dan 

menyenangkan. 

4. Sebagai pusat informasi dan penelitian sederhana. 

5. Rekreasi intelektual bagi civitas akademika I sekolah. 

6. Menumbuh kembangkan niat serta minat baca warga sekolah sebagai 

bagian dari hidupnya. 
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7. Merintis penyelenggaraan perpustakaan digital untuk sekolah 

2.4.3. Keanggotaan Perpustakaan 

Seluruh civitas akademika dapat menjadi anggota perpustakaan SMK 

Muhammadiyah 2, selama menjadi siswa/siswi di SMK Muhammadiyah atau 3 

tahun. Dengan jumlah 1563 orang untuk tahun pelajaran 2016/2017. 

SYARAT KEANGGOTAAN: 

1. Mengisi formulir yang tersedia 

2. Meyerahkan pas photo warna ukuran 2 x 3 = 2 Lembar 

JAM BUKA 

1. Senin s/d Kamis : Pk. 07.30 – 14.30 WIB 

2. Jum’at  : Pk. 07.30 – 11.30 WIB 

3. Sabtu  : Pk. 07.30 – 12.30 WIB 

LAYANAN 

Layanan diberikan kepada semua pengunjung perpustakaan (siswa, guru 

dan karyawan) dengan memberikan layanan terbuka yaitu pemustaka mengambil 

sendiri bahan bacaan yang diperlukan, boleh dipinjam dengan jangka waktu yang 

telah ditentukan. 

BEBAS PUSTAKA 

 Bagi siswa yang akan menyelesaikan studi diwajibkan untuk mengurus 

bebas pustaka dengan cara menyumbangkan 2 (dua) buah buku, yaitu buku 

pelajaran dan buku non pelajaran. 
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TATA TERTIB DI PERPUSTAKAAN 

Setiap pengunjung yang akan mempergunakan fasilitas perpustakaan 

diharuskan: 

1. Mengisi daftar hadir pengunjung/Absen yang telah disediakan. 

2. Pengisian absen hanya berlaku 1 kali dalam 1 hari pengunjung 

perpustakaan. 

3. Apabila peminjaman/pengembalian buku harap menunjukan kartu 

pustaka kepada pegawai perpustakaan. 

4. Pinjaman buku referensi hanya dapat dibaca didalam ruangan 

perpustakaan dan tidak dibenarkan membawa pulang. 

5. Pinjaman buku maksimal 2 buku dengan lama pinjaman 7 hari 

peminjaman. 

6. Keterlambatan pengembalian buku dari jatuh tempo peminjaman akan 

dikenakan sangsi berupa denda perhari untuk satu buku Rp. 500,- 

7. Buku yang dipinjam hilang, rusak, oleh peminjam harus diganti. 

8. Buku yang telah dibaca harap diletakan dan dirapikan pada rak buku, 

atau diletakan dimeja pegawai perpustakaan. 

9. Kursi baca yang telah digunakan harap dirapikan kembali. 

10. Menjaga kebersihan dan ketertiban didalam ruangan perpustakaan. 
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2.4.4. Struktur Organisasi Perpustakaan 

Adapun struktur organisasi Perpustakaan SMK Muhammadiyah 2 

Pekanbaru pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perpustakaan SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru 

2.5. Konsep SLiMS 

Menurut Azwar (2013), Senayan Library Management System atau biasa 

disingkat SLiMS merupakan salah satu Free Open Source Software (FOSS) 

berbasis web yang dapat digunakan untuk membangun sistem otomasi 

perpustakaan. Sebagai perangkat lunak, SLiMS mampu berjalan sempurna di 

dalam sistem jaringan lokal (intranet) ataupun internet. Saat ini, SLiMS banyak 

diminati masyarakat Indonesia khususnya para pustakawan dikarenakan berbagai 

fasilitas yang dimilikinya dapat memenuhi kebutuhan sistem otomasi suatu 
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perpustakaan. Dengan menggunakan SLiMS, pemustaka dapat mengakses layanan 

informasi perpustakaan jauh lebih cepat dibandingkan saat masih manual. Di 

samping itu, software SLiMS juga bisa diakses melalui akses internet, sehingga 

pemustaka dapat menelusuri katalog perpustakaan dari mana saja dan kapan saja 

melalui website atau portal yang disediakan perpustakaan. 

Terdapat fitur-fitur yang ada pada SLiMS, yaitu: 

1. Online Public Access Catalog (OPAC) dengan pembuatan thumbnail 

yang di-generate- on-the-fly. Thumbnail berguna untuk menampilkan 

sampul buku. Mode penelusuran tersedia untuk yang sederhana (Simple 

Search) dan tingkat lanjut (Advanced Search). 

2. Detail record (cantuman) juga tersedia format XML (Extensible 

Markup Language) untuk kebutuhan web service. 

3. Manajemen data bibliografi yang efisien meminimalisasi redundansi 

data. 

4. Manajemen masterfile untuk data referensial seperti GMD (General 

Material Designation), Tipe Koleksi, Penerbit, Pengarang, Lokasi, 

Supplier, dan lain-lain. Sirkulasi dengan fitur: 

5. Transaksi peminjaman dan pengembalian 

6. Reservasi koleksi. 

7. Aturan peminjaman yang fleksibel. 

8. Informasi keterlambatan dan denda. 

9. Manajemen keanggotaan. 

10. Inventarisasi koleksi (stock taking). 

11. Laporan dan Statistik. 

12. Pengelolaan terbitan berkala. 

13. Dukungan pengelolaan dokumen multimedia (.flv,.mp3, dlsb.) dan 

dokumen dijital. Senayan mendukung beragam format bahasa termasuk 

bahasa yang tidak menggunakan penulisan selain latin. 
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14. Menyediakan berbagai bahasa pengantar (Indonesia, Inggris, Spanyol, 

Arab, Jerman, Bengali, Persia, Melayu, Portugis Brasil, Thailand, 

Jepang). 

15. Dukungan Modul Union Catalog Service. 

16. Penghitung Pengunjung perpustakaan. 

17. Member Area untuk melihat koleksi sedang dipinjam oleh anggota 

18. Modul sistem dengan fitur: 

19. Konfigurasi sistem global. 

20. Manajemen modul. 

21. Manajemen pengguna (grup pengguna dan pengguna aplikasi). 

22. Pengaturan hari libur. 

23. Pembuatan barcode otomatis. 

24. Utilitas untuk backup. 

2.6. Konsep Online Public Access Catalog (OPAC) 

Menurut Saleh dan Mustafa (2015), Katalog on-line atau Online Public 

Access Catalog (OPAC) merupakan sistem katalog perpustakaan yang 

menggunakan komputer. Pangkalan datanya biasanya dirancang dan dibuat 

sendiri oleh perpustakaan dengan menggunakan perangkat lunak komersial atau 

buatan sendiri. Katalog ini memberikan informasi bibliografis dan letak 

koleksinya. Katalog biasanya dirancang untuk mempermudah pengguna sehingga 

tidak perlu bertanya dalam menggunakannya.  

2.7. Pendekatan Berorientasi Objek 

Menurut Eniyati (2006), Pendekatan berorientasi objek adalah cara 

memandang persoalan menggunakan model-model yang diorganisasikan seputar 

konsep objek yang mengkombinasikan struktur data dan perilaku suatu entitas. 

Pada pendekatan ini organisasi perangkat lunak adalah sebagai kumpulan objek 

diskrit yang saling bekerja sama, berkomunikasi dan berinteraksi menuju sasaran 

tertentu. 
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2.7.1 Karakteristik dari Objek 

Objek ialah Identitas. Berarti bahwa data diukur mempunyai nilai tertentu 

yang membedakan entitas disebut objek. Objek dapat kongkrit, seperti halnya 

arsip dalam sistem, atau konseptual seperti kebijakan penjadwalan dalam 

multiprocessing pada sistem operasi. Setiap objek mempunyai sifat yang melekat 

pada identitasnya. Dua objek dapat berbeda walaupun bila semua nilai atributnya 

identik. 

Kelas objek ialah gambaran sekumpulan objek yang terbagi dalam atribut, 

operasi, metode, hubungan, dan makna yang sama. Suatu kegiatan mengumpulkan 

data (atribut) dan perilaku (operasi) yang mempunyai struktur data sama ke dalam 

satu grup. Kelas Objek merupakan wadah bagi objek. Dapat digunakan untuk 

menciptakan objek. Objek mewakili fakta/keterangan dari sebuah kelas. 

2.7.2 Metodologi Berorientasi Objek 

Metodologi pengembangan sistem berorientasi objek mempunyai 3 

karakteristik utama: 

1. Encapsulation 

Encapsulation merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program 

terhadap data yang diproses. Data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-

sama dalam suatu objek, sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat 

mengaksesnya. Data terlindung dari prosedur atau objek lain, kecuali 

prosedur yang berada dalam objek itu sendiri. 

2. Inheritance 

Inheritance adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan 

mewarisi data/atribut dan metode dari induknya langsung. Atribut dan metode 

dari objek dari objek induk diturunkan kepada anak objek, demikian seterusnya. 

Inheritance mempunyai arti bahwa atribut dan operasi yang dimiliki bersama di 

anatara kelas yang mempunyai hubungan secara hirarki. Suatu kelas dapat 

ditentukan secara umum, kemudian ditentukan spesifik menjadi subkelas. Setiap 

subkelas mempunyai hubungan atau mewarisi semua sifat yang dimiliki oleh 

kelas induknya, dan ditambah dengan sifat unik yang dimilikinya. Kelas Objek 
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dapat didefinisikan atribut dan service dari kelas Objek lainnya. Inheritance 

menggambarkan generalisasi sebuah kelas. 

3. Polymorphism 

Polimorfisme yaitu konsep yang menyatakan bahwa seuatu yang sama 

dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Polimorfisme mempunyai arti 

bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas yang 

berbeda. Kemampuan objek-objek yang berbeda untuk melakukan metode yang 

pantas dalam merespon message yang sama. Seleksi dari metode yang sesuai 

bergantung pada kelas yang seharusnya menciptakan Objek. 

2.7.3 Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 

Satzinger mendefinisikan perancangan berorientasi objek adalah 

mendefinisikan seluruh tipe objek-objek yang penting untuk berkomunikasi 

dengan manusia dan peralatan dalam system dan menunjukkan bagaimana objek-

objek saling beriteraksi untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dan memperbaiki 

defenisi masing-masing tipe objek sehingga dapat diimplementasikan dengan 

bahasa khusus atau lingkungan khusus. Langkah-langkah OOAD adalah membuat 

activity diagram, event table, class diagram, usecase diagram, usecase 

description, state chart diagram, deployment and software architecture, first-cut 

design class diagram, simple sequence diagram (SSD), sequence diagram (first-

cut, view layer, data access layer), communication diagram, updated design class 

diagram, package diagram, persistent object, user interface (Pelawi, 2012). 

2.8. Unified Modeling Language (UML) 

Menurut Gornik, Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa yang 

diterima dan digunakan oleh software developer dan software analyst sebagai 

suatu bahasa yang cocok untuk merepresentasikan grafik dari suatu relasi antar 

entitas-entitas software (Winata, 2013). 

Menurut Kendall dan Kendall, UML menyediakan kumpulan alat yang 

sudah terstandarisasi, yang digunakan untuk mendokumentasikan analisis dan 

perancangan sebuah sistem perangkat lunak (Winata, 2013). 
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Diagram berbentuk grafik yang menunjukkan simbol elemen model yang 

disusun untuk mengilustrasikan bagian atau aspek tertentu dari sistem. Sebuah 

diagram merupakan bagian dari suatu view tertentu dan ketika digambarkan 

biasanya dialokasikan untuk view tertentu. Adapun jenis diagram antara lain: 

1. Usecase Diagram 

Menurut Dharwiyanti dan Wahono Usecase model adalah teknik 

pemodelan untuk mendapatkan functional requirement dari sebuah sistem, 

menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem, menjelaskan secara 

naratif bagaimana sistem akan digunakan, menggunakan skenario untuk 

menjelaskan setiap aktivitas yang mungkin terjadi. Ada beberapa bagian 

didalam usecase model (Winata, 2013). 

2. Class Diagram 

Menurut Rational Software Corporation, Class diagram merupakan 

diagram paling umum yang dijumpai dalam pemodelan berbasis UML. 

Didalam Class diagram terdapat class dan interface beserta atribut-atribut 

dan operasinya, relasi yang terjadi antar objek, constraint terhadap objek-

objek yang saling berhubungan dan inheritance untuk organisasi class yang 

lebih baik. Class diagram juga terdapat static view dari elemen pembangun 

sistem. Pada intinya Class diagram mampu membantu proses pembuatan 

sistem dengan memanfaatkan konsep forward ataupun reverse engineering 

(Winata, 2013). 

3. Sequence Diagram 

Hofmeister, Nord, dan Soni menjelaskan sequence diagram 

menginteraksikan obyek-obyek yang saling berkolaborasi (berhubungan), 

mirip dengan activity diagram yaitu menggambarkan alur kejadian sebuah 

aktivitas tetapi lebih detil dalam menggambarkan aliran data termasuk data 

atau behaviour yang dikirimkan atau diterima namun kurang mampu 

menjelaskan detil dari sebuah algoritma (Winata, 2013). 

4. Activity Diagram 
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Hofmeister, Nord, dan Soni mengatakan bahwa activity diagram 

adalah teknik untuk menjelaskan business process, procedural logic, dan 

work flow. Bisa dipakai untuk menjelaskan teks usecase dalam notasi grafis 

dengan menggunakan notasi yang mirip flow chart, meskipun terdapat 

sedikit perbedaan notasi (Winata, 2013) 

2.9. PHP 

Menurut Ramadhani Dkk. (2013), PHP adalah bahasa pemrograman script 

yang paling banyak dipakai saat ini. PHP banyak dipakai untuk memrogram situs 

web dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian 

lain. 

Contoh terkenal dari aplikasi PHP adalah forum (phpBB) dan MediaWiki 

(software di belakang Wikipedia). PHP juga dapat dilihat sebagai pilihan lain dari 

ASP.NET/C#/VB.NET Microsoft, ColdFusion Macromedia, JSP/Java Sun 

Microsystems, dan CGI/Perl. Contoh aplikasi lain yang lebih kompleks berupa 

CMS yang dibangun menggunakan PHP adalah Mambo, Joomla!, Postnuke, 

Xaraya, dan lain-lain. 

2.10. MySQL 

Menurut Ramadhani Dkk. (2013), MySQL adalah sebuah perangkat lunak 

sistem manajemen basis data SQL (bahasa Inggris: database management system) 

atau DBMS yang multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh 

dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis 

dibawah lisensi GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual 

dibawah lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok 

dengan penggunaan GPL. Relational Database Management System (RDBMS). 

MySQL adalah Relational Database Management System (RDBMS) yang 

didistribusikan secara gratis dibawah lisensi General Public License (GPL). 

Dimana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh 

dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan 
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turunan salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu Structured 

Query Language (SQL). 

2.11. Free Open Source Software (FOSS) 

Gerakan open source membawa perubahan besar dalam dinamika 

perkembangan perangkat lunak di dunia, terutama dengan kehadiran free open 

source software (FOSS). FOSS merupakan turunan dari gerakan open source 

yang memungkinkan perangkat lunak jenis ini diperoleh, digunakan secara 

gratis, dimodifikasi dan didistribusikan kepada masyarakat luas. 

Menurut Maryanto, FOSS makin banyak digunakan organisasi, 

perusahaan, pendidikan pemerintahan, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan beberapa 

hal, seperti menghemat biaya total kepemilikan software, karena biaya lisensinya 

gratis atau sangat rendah dibandingkan software proprietary. FOSS jelas 

memberikan lebih banyak kebebasan dibandingkan software proprietary karena 

ketersediaan kode sumber program yang boleh dimodifikasi sesuai dengan 

kebutuhan. FOSS juga relatif lebih aman dari gangguan virus atau malware 

lainnya (Azwar, 2013). 

2.12. Barcode 128 

Code 128 adalah barcode dengan kerapatan tinggi, dapat mengkodekan 

keseluruhan  simbol ASCII (128 karakter) dalam luasan yang paling minim 

dibandingkan dengan barcode jenis lain, hal ini disebabkan karena code 128 

menggunakan 4 ketebalan elemen (bar atau spasi) yang berbeda (jenis yang lain 

kebanyakan menggunakan 2 ketebalan elemen yang berbeda). 

Menurut Pohan (2016), Setiap karakter pada code 128 dikodekan oleh 3 

bar dan 3 spasi (atau 6 elemen) dengan ketebalan masing-masing elemen 1 sampai 

4 kali ketebalan minimum (module), jika dihitung dngan satuan module maka tiap 

karakter code 128 terdiri dari 11 module kecuali untuk stop character yang terdiri 

dari 4 bar 3 spasi (13 module). Jumlah total module untuk bar selalu genap 

sedangkan untuk spasi selalu ganjil, selain itu code 128 memiliki 3 start character 

yang berbeda sehingga code 128 memiliki 3 sub set karakter yang bersesuaian 

dengan start characternya. 


