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 SLiMS adalah Open Source Software (OSS) berbasis web untuk memenuhi 

kebutuhanautomasiperpustakaan(libraryautomation)skalakecilhinggaskalabesar. Dengan fitur yang 

cukup lengkap dan masih terus aktif dikembangkan, SLiMS sangat cocok digunakan bagi perpustakaan 

yang memiliki koleksi, anggota dan staf banyak di lingkungan jaringan, baik itu jaringan lokal (intranet) 

maupun Internet. Keunggulan SLiMS lainnya adalah multi-platform, yang artinya bisa berjalan secara 

native hampir di semua sistem operasi yang bisa menjalankan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. 

Senayan (SLiMS) dilisensikan dibawah GPL v3 yang menjamin kebebasan dalam mendapatkan, 

memodifikasi dan mendistribusikan kembali (rightstouse, study, copy, modify, and redistribute computer 

programs). 

 

Instalasi SLiMS versi stable pada Sistem Operasi Windows 

 Dalam melakukan instalasi SLiMS versi stable diperlukan program tambahan web server yang 

berfungsi untuk melayani dan memfungsikan situs web, MySQL yang berguna untuk pengelolaan database 

dan beberapa program lainnya. Untuk memudahkan instalasi, ada beberapa paket perangkat lunak yang 

bisa digunakan. Salah satunya adalah XAMPP. XAMPP sendiri merupakan singkatan dari X (Program yang 

dapat dijalankan dalam 4 Sistem operasi yaitu Windows, Linux, Mac OS dan Solaris), A kepanjangan dari 

Apache yang merupakan aplikasi web server, M Kepanjangan dari MySQL database server yang berguna 

untuk mengolah database, P kepanjangan dari PHP yang digunakan untuk pemrograman web dan P yang 

terakhir adalah Perl yang merupakan bahasa pemrograman juga. XAMP dapat di download secara gratis 

di www.apachefriends.org. Step by step proses instalasi XAMPP dan SLiMS adalah sebagai berikut ; 

1. Masuk ke windows explorer dimana master XAMPP disimpan 

  
 

2. Jalankan (double click)xampp-win32-5.6.3-0-VC11-installer.exe. Jika muncul kotak dialog seperti di 

bawah ini, maka klik pilihan yes. 



  
 

3. Setelah muncul kotak dialog selamat datang, pilih tombol “next” 

  
 

4. Tampilan selanjutnya adalah komponen-komponen yang ada pada aplikasi XAMPP. Untuk 

memudahkan proses instalasi, pilih saja semua pilihan komponen tersebut dan klik tombol “next”. 

  

  
 

5. Proses berikutnya adalah memilih lokasi drive dan folder instalasi. Dianjurkan untuk tidak meletakkan 

file instalasi di drive system windows (C) karena untuk menghindari kehilangan data ketika komputer 

harus diperbaiki sistem operasi windowsnya. 



  
 

6. Halaman selanjutnya adalah halaman link untuk situs bitnami, jika ingin mempelajari lebih lanjut 

tentang bitnami (XAMPP) biarkan saja tampilan seperti apa adanya, tetapi harus terkoneksi dengan 

internet. Jika ingin melewatkan, maka hilangkan centang yang ada dalam pilihan halaman tersebut. 

  
 

7. Halaman selanjutnya adalah peringatan terakhir bahwa instalasi XAMPP siap dilaksanakan. Klik 

tombol “next”. 

  
 

8. Tunggu sampai proses instalasi selesai 



  
 

9. Setelah proses instalasi akan muncul halaman dialog selesainya instalasi. Sebelum mengklik tombol 

finish, terlebih dahulu hilangkan tanda “centang” pada pilihan “Do you want to start the Control 

Panel now” dan klik tombol “finish”. 

  
 

10. Pada dasarnya proses instalasi XAMPP sudah selesai. Namun kita harus mengaktifkan program dan 

service program Apache dan MySQL. “Service” berguna untuk mengaktifkan program Apache dan 

MySQL secara otomatis ketika komputer atau laptop dimatikan. Cari shortcut XAMPP Control Panel 

pada menu Windows dan klik kanan. Ketika muncul beberapa menu pilihan, klik menu “Run as 

Administrator. 

  



  

 Sehingga muncul jendela XAMPP Control Panel seperti di bawah ini. 

  
 

 Pada halaman diatas, tanda service program Apache dan MySQL masih berupa tanda silang merah 

(x), dan status program juga belum aktif. Langkah selanjutnya adalah mengklik tanda silang merah 

(x) yang berada di sebelah kiri Apache dan MySQL sehingga tanda berubah menjadi centang hijau (Ѵ). 

Apabila muncul dialog konfirmasi pada saat menekan tanda silang merah (x) klik tombol pilihan “Yes”. 

Setelah kedua program aplikasi berwarna hijau, klik tombol start yang berada di sebelah kanan 

Apache dan MySQL sehingga tampilan berubah seperti gambar di bawah ini. 

  
  

 Gambar diatas menujukkan bahwa program Apache dan MySQL sudah siap digunakan. 

 

11. Untuk menguji apakah program Apache dan MySQL sudah siap digunakan, jalankan browser internet 

(dianjurkan untuk menggunakan “mozilla”) dan ketikkan “localhost” pada address bar. Jika muncul 

tampilan seperti di bawah ini, maka instalasi XAMPP sudah sukses. 



  
 

  
 

12. Sebelum melakukan instalasi SLiMS, sangat dianjurkan untuk melakukan setting keamanan XAMPP. 

Hal ini bertujuan untuk mengamankan data-data koleksi kita dari tangan-tangan jahil. Pilih menu 

“Security” di sebelah kiri layar menu. Setelah muncul halaman security, pilihlah link 

“http://localhost/security/xamppsecurity.php” yang berada di tengah layar menu security. 

  
  

 Sehingga muncul halaman seperti dibawah ini 

http://localhost/security/xamppsecurity.php


  
 

 Secara otomatis user akan diarahkan ke user = root, sedangkan untuk password harus kit isikan sesuai 

dengan password kita. Ingat, password harus selalu diingat dan jangan sampai lupa karena akan 

digunakan untuk proses instalasi SLiMS dan proses maintenance. 

 Untuk proses belajar saat ini, isikan : 

 New Password = 123 

 Repeat the New Password = 123 

 Klik tombol “Password changing”. 

 Apabila perubahan sukses akan muncul tulisan kotak dialog input password dengan komentar “The 

root password was successfully changed. Please restart MYSQL for loading these changes!” seperti 

tampilan di bawah ini. 

  
 

13. Proses Instalasi dan setting security XAMPP sudah selesai. Tahap berikutnya adalah instalasi aplikasi 

Senayan Library Management System (SLiMS). Untuk tahap pertama, harus membuat wadah dulu 

yang biasa disebut sebagai “database” pada MySQL. Database ini berfungsi sebagai media penyimpan 

data-data tabel seperti data buku, keanggotaan, sirkulasi (peminjaman dan pengembalian) dan lain-

lain. Masuk ke browser (gunakan mozilla, dan untuk seterusnya akan menggunakan istilah mozilla 

sebagai browser yang menampilkan SLiMS) dan ketikkan “localhost/phpmyadmin” sehingga muncul 

tampilan login seperti di bawah ini 



  
  

 Masukkan user dan password seperti yang telah di setting pada saat setting security XAMPP tadi. 

 User = root 

 Password = 123 

 Klik tombol “GO” sehingga muncul tampilan seperti di bawah ini. 

  
 

14. Pilih menu “database”(Basis data) sehingga muncul tampilan seperti di bawah ini 

  
  

15. Pada kotak dialog “Create Database” (Buat Basis Data) isikan nama databasenya. Misal kita membuat 

database dengan nama “slimsdb”. Kemudian klik tombol “Create” (Buat) sehingga muncul dialog 

database sudah berhasil dibuat. 



  
 

16. Masuk ke jendela windows explorer dan arahkan ke jendela dimana master instalasi program SLiMS 

berada dan copy master aplikasi SLiMS. 

  
  

17. Paste file tersebut di folder /XAMPP/htdocs. 

  
 

18. Ekstrak file master SLiMS 

  



 

19. Rubah nama folder hasil ekstraksi master SLiMS. Misal dirubah namanya menjadi “perpustakaan” 

  
 

  
 

20. Langkah selanjutnya adalah melakukan instalasi. Buka mozilla dan ketikkan “localhost/perpustakaan” 

pada address bar sampai muncul tampilan instalasi SLiMS. 

  
 

 Klik tombol “Let’s Start The Instalation” 

 

21. Masukkan data-data yang sudah kita buat pada tahap sebelumnya. 



 Database Host = localhost   (biarkan saja seperti nilai defaultnya) 

 Database Name = slimsdb   (seperti yang telah kita buat di phpmyadmin) 

 Database Username = root 

 Database Password = 123    (seperti yang dibuat pada saat setting password di XAMPP) 

 Untuk isian yang lain, biarkan saja seperti nilai defaultnya kemudian klik tombol “Continue”. 

  
 

22. Ketika proses instalasi berhasil, maka akan tampil jendela konfirmasi yang berisi keterangan bahwa 

instalasi sudah berhasil. 

  
 

23. Langkah terakhir proses instalasi adalah menghapus folder “install” yang berada di folder 

/XAMPP/htdocs/perpustakaan/install. 

  
 

24. Aplikasi SLiMS dapat dibuka di mozilla dengan mengetikkan “localhost/perpustakaan pada address 

bar. 



  
  

 Halaman yang ditampilkan pertama kali adalah halaman Online Public Acces Catalogue (OPAC). 

Untuk dapat masuk ke halaman menu utama harus melakakukan login pustakawan terlebih dahulu. 

Klik menu “Librarian Login” dan masukkan user dan password default SLiMS. 

 User = admin 

 Password = admin 

  
 

25. Lakukan beberapa Setting Sederhana pada menu “System” seperti 

 Library Name = Nama Perpustakaan 

 Library Sub Nama = Sub Judul (bisa diisi dengan alamat, motto atau yang lainnya) 

 Default App. Language = Bahasa pengantar aplikasi SLiMS. 

  
 

26. Tambahan 



 Apabila pada jendela Home terdapat peringaan “The PATH for mysqldump program is not right! 

Please check configuration file or you won't be able to do any database backups”, maka perlu 

dilakukan perubahan setting yang berada pada file sysconfig.php secara manual. Caranya adalah 

masuk ke file /XAMPP/htdocs/perpustakaan/sysconfig.php dengan menggunakan program aplikasi 

yang sudah ada semacam wordpad. 

  
 

  
 

 Gunakan tombol “Find” untuk mempercepat proses pecarian kata dengan menggunakan kata kunci 

“mysqldump”. 

  
  

 Ubah script  

 /usr/bin/mysqldump  

 menjadi  

 /xampp/mysql/bin/mysqldump.exe 

 (ingat, jangan sampai menghilangkan tanda petik (‘) yang ada di depan dan belakang script tersebut) 

  



  
 

 Refresh aplikasi SLiMS yang sudah dijalankan dan peringatan sudah tidak terlihat lagi. 

 


