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BAB IV                                                                                                           

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM 

 

4.1. Implementasi Sistem 

Dalam mengimplementasikan sistem informasi perpustakaan berbasis web, 

terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu user perlu menyiapkan kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh sistem terlebih dahulu. Kebutuhan tersebut terdiri dari perangkat 

keras (hardware) dan perangkat lunak (software) minimal serta instalasi program 

dan pengaturan sistem yang harus dipenuhi agar sistem dapat berjalan dengan baik 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

4.1.1. Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras merupakan salah satu komponen komputer yang dapat 

dilihat secara langsung atau berbentuk nyata yang memiliki fungsi sebagai 

pendukung proses komputer. Spesifikasi minimal perangkat keras yang dibutuhkan 

oleh user adalah: 

1. Processor minimal core i3 2,8Hz 

2. Memori (RAM) minimal 4 GB 

3. Kapasitas Hard Disk minimal 500 GB 

4. LED Monitor 16 inc 

5. VGA NVIDIA GEFORCE 720M. 

6. Mouse Optic + keyboard 

7. Printer satu set 
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4.1.2. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak merupakan komponen yang tidak dapat dilihat secara 

langsung tetapi terdapat pada komputer. Bisa dibilang perangkat lunak merupakan 

data-data yang ada pada komputer yang disimpan secara digital. Perangkat lunak 

minimal yang dibutuhkan oleh user adalah: 

1. Sistem operasi Windows 7/8/10 

2. Penyimpanan database menggunakan MySQL 

3. Jaringan LAN 

4. Web Browser. 

4.1.3. Instalasi Program dan Pengaturan Sistem 

Pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web ini 

membutuhkan suatu perangkat lunak yang telah terinstalasi. Berikut merupakan 

tahapan instalasi dan pengaturan sistem yang perlu dilakukan: 

1. Instalasi sistem operasi Microsoft Windows 7 / 8/10.  

2. Instalasi aplikasi pengolahan database Microsoft MYSQL, Import atau pilih 

database yang akan digunakan.  

3. Instalasi aplikasi Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis 

Web pada SD Muhammadiyah 4 Surabaya.  

4.2. Evaluasi Sistem 

Pada tahap evaluasi sistem ini terbagi menjadi dua yaitu evaliasi hasil uji 

coba sistem dan analisa hasil uji coba sistem. Evaluasi hasil uji coba sistem 

merupakan suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengkoreksi kembali tahapan yang 

telah dilakukan, sedangkan analisa hasil uji coba sistem bertujuan untuk 

memberikan kesimpulan mengenai hasil uji coba yang telah dilakukan pada sistem. 
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Uji coba dilakukan dalam tahapan beberapa uji coba (test case) yang telah disiapkan 

sebelumnya. 

4.2.1. Evaluasi Hasil Uji Coba Sistem 

Untuk mengetahui sistem telah sesuai dengan apa yang dicapai, maka perlu 

dilakukan beberapa uji coba. Uji coba dilakukan pada login dan transaksi yang 

meliputi pencarian, peminjaman, pengembalian, pemesanan dan pengusulan 

koleksi. Berikut merupakan hasil uji coba yang dilakukan: 

A. Evaluasi Hasil Uji Coba Form Login 

Pada proses ini berfungsi untuk mengetahui keberhasilan proses inputan 

data yang dimasukkan dalam sistem seperti terlihat pada Tabel 4.2. Inputan data 

tersebut dilakukan dengan cara memasukkan username dan password. Data login 

yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.1.   

Tabel 4.1 Data Login 

Nama Field Data-1 Data-2 Data-3 

Username T0001 T0004 T0003 

Password 234567 123456 Ad*in 

Status Kepala Admin Staff  

 

Tabel 4.2 Evaluasi Uji Coba Login 

No. Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

1. Deskripsi 

username dan 

password, login 

sebagai data 

yang valid. 

Memasukkan 

data-1 seperti 

pada Tabel 4.1, 

lalu tekan 

tombol login 

Form login 

tertutup dan 

form menu 

utama aktif 

sesuai kategori. 

1. Sukses 

2. Login 

berhasil 

3. Tampil form 

menu utama 

untuk 

petugas 

2. Deskripsi 

username dan 

Memasukkan 

data login 

Muncul pesan 

“Password atau 

1. Sukses 
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password non 

valid. 

username = 

coba, 

password = tes 

Username anda 

salah” 

2. Login tidak 

berhasil 

3. Muncul 

pesan yang 

sesuai 

3. Deskripsi 

username dan 

password yang 

valid tapi 

kategori admin 

Memasukkan 

data-2 dari 

Tabel 4.1, lalu 

tekan tombol 

login 

Form login 

tertutup dan 

form menu 

utama tampil 

tapi hanya menu 

petugas dan 

ganti password 

saja yang aktif. 

1. Sukses 

2. Login 

berhasil 

3. Tampil menu 

katalog pada 

form utama 

4. Deskripsi 

username dan 

password yang 

kosong 

Tidak ada Muncul pesan 

“Password atau 

Username anda 

salah” 

1. Sukses 

2. Login tidak 

berhasil 

3. Muncul 

pesan yang 

sesuai 

5. Deskripsi 

username dan 

jenis valid tapi 

password 

berupa huruf, 

bukan angka 

Memasukkan 

data-3 dari 

Tabel 4.1, lalu 

tekan tombol 

login 

Textbox 

password tidak 

bisa terisi 

1. Sukses 

2. Textbox 

password 

tidak bisa 

terisi selain 

angka  

 

Uji coba Tabel 4.2 pada nomor 1, jika berhasil maka menampilkan form 

menu utama yang digunakan oleh pengguna hak akses sebagai petugas 

perpustakaan yang ditampilkan pada Gambar 4.2 yang semua menu pada form 

utama aktif. Form menu utama yang digunakan oleh pengguna hak akses sebagai 

anggota hanyalah menu katalog saja seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.3 

berdasarkan uji coba nomor 3 Tabel 4.2.  
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Gambar 4.1 Form Login 

Gambar 4.1 merupakan form login yang digunakan untuk mengatur jalannya 

sistem ini. Pada form login ini, user akan memasukkan username, password dan 

kategori user masing-masing sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Bagi user yang 

tidak memiliki hak akses, maka tidak bisa login untuk mengakses sistem ini. Hal 

tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan data pada sistem.  

 

Gambar 4.2 Form Menu Utama (Kepala) 
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Gambar 4.3 Form Menu Utama (Admin) 

Uji coba Tabel 4.2 nomor 2 dan nomor 4 merupakan suatu hal yang 

dilakukan untuk memastikan validasi pengguna apakah telah sesuai data yang ada 

atau tidak seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3. Jika tidak 

sesuai maka muncul pesan kesalahan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Form Pesan Login Gagal 

B. Hasil Uji Coba Form Anggota 

Hasil uji coba form anggota bertujuan untuk mengetahui form anggota dapat 

berjalan sesuai dengan fungsinya dan menghasilkan output yang diharapkan. Pada 

proses pendaftaran anggota ini, petugas hanya perlu memasukkan NIS atau No guru 

yang mendaftar anggota karena field yang lain ditampilkan secara otomatis. Data 
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anggota yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan evaluasi hasil uji coba 

anggota dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.3 Data Anggota 

Nama Field Data-1 Data-2 

ID Anggota S00017 S00018 

NIS 6261 - 

No. Guru - KO9# 

Tanggal 

Daftar 

28-07-

2016 

28-07-

2016 

 

Tabel 4.4 Eavaluasi Uji Coba Anggota 

No. Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

1. Deskripsi NIS 

atau no guru 

data valid 

Memasukkan 

data-1 dari 

Tabel 4.3, lalu 

enter pada 

textbox 

tersebut 

Muncul hasil 

pencarian NIS 

pada 

datagridview 

1. Sukses 

2. Muncul hasil 

pencarian 

2. Deskripsi NIS 

atau no guru 

non valid 

data-2 dari 

Tabel 4.3, lalu 

enter pada 

textbox 

tersebut 

Muncul pesan 

“Data tidak 

ditemukan” 

1. Sukses 

2. Hasil 

pencarian 

tidak 

ditampilkan 

3. Muncul pesan 

yang sesuai 

3. Deskripsi NIS 

atau no guru 

yang telah 

menjadi anggota 

perpustakaan 

NIS atau no 

guru anggota 

perpustakaan 

Muncul pesan 

“Data tidak 

ditemukan” 

1. Sukses 

2. Data tidak 

ditampilkan 

3. Muncul pesan 

yang sesuai 

4. Menguji tombol 

save 
Data anggota 

yang telah 

terisi, lalu 

menekan 

tombol save 

Muncul pesan 

“Data telah 

tersimpan”  

1. Sukses 

2. Muncul pesan 

yang sesuai 

3. Data berhasil 

tersimpan 
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Uji coba Tabel 4.4 pada nomor 1, jika berhasil maka menampilkan data yang 

dicari pada datagridview yang telah tersedia. Hasil uji coba tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 4.5. Dan apabila NIS atau no. Guru yang dimasukkan dalam textbox 

tidak valid seperti yang dilakukan pada Tabel 4.4 nomor 2, maka akan 

menampilkan sebuah pesan yang dapat dilihat pada Gambar 4.6. Bagi siswa atau 

guru yang telah terdaftar menjadi anggota, maka NIS atau no guru tersebut tidak 

dapat dicari lagi ketika melakukan pendaftaran anggota, seperti percobaan yang 

dilakukan pada Tabel 4.4 nomor 3. Setelah semua data anggota baru telah 

dimasukkan dengan benar, maka data siap disimpan ke dalam database. Apabila 

data tersebut berhasil tersimpan, maka muncul pesan seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 4.7. Bukti bahwa data anggota telah tersimpan dapat dilihat pada Gambar 

4.8. 

 

Gambar 4.5 Form Hasil Pencarian NIS 
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Gambar 4.6 Form Pesan  Data Anggota Tidak Valid 

 

 

Gambar 4.7 Form Data Anggota Berhasil Tersimpan 

 

 

Gambar 4.8 Bukti Data Anggota Berhasil Tersimpan 
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C. Hasil Uji Coba Form Koleksi 

Hasil uji coba form koleksi bertujuan untuk mengetahui form koleksi dapat 

berjalan sesuai dengan fungsinya dan menghasilkan output yang diharapkan. Pada 

proses pendataan koleksi ini, petugas perlu memasukkan data koleksi yang 

dibutuhkan sesuai dengan jenis koleksi yang dipilih. Data koleksi yang digunakan 

dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan evaluasi hasil uji coba anggota dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. 

Tabel 4.5 Data Koleksi 

Nama Field Data-1 Data-2 

Jenis Majalah Umum 

No. Induk 10004 - 

ISBN - 110002 

No. Klasifikasi SK104 297.1 

Judul Hijab Islam For Kids 

Pengarang  - Irfan Ama Lee 

Penerbit - Mizan 

Edisi 1 1 

Rak 88 300 

Tahun terbit 2012 1997 

Kota terbit - Bandung 

Tebal - 1 

Halaman - 187 

Status - Beli 

Terbitan 1 minggu - 

Abstraksi - Agama Islam harus 

diajarkan kepada 

anak-anak sejak 

usia dini 

 

Tabel 4.6 Evaluasi Uji Coba Koleksi 

No. Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

1. Deskripsi data 

koleksi valid 
Memasukkan 

data-1 dari 

Tabel 4.5, lalu 

Muncul pesan 

“Data telah 

tersimpan” 

1. Sukses 
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tekan tombol 

save 

2. Penyimpanan 

koleksi 

berhasil 

3. Muncul pesan 

yang sesuai 

2. Menguji textbox 

no induk kosong 
Memasukkan 

data-2 dari 

Tabel 4.5, lalu 

tekan tombol 

save 

Muncul pesan 

“No induk harus 

terisi” 

1. Sukses 

2. Penyimpanan 

koleksi tidak 

berhasil 

3. Muncul pesan 

yang sesuai 

3. Menguji combo 

box jenis koleksi 
Memilih daftar 

jenis koleksi 

majalah pada 

combo box 

jenis koleksi 

Menampilkan 

textbox sesuai 

jenis koleksi 

yang dipilih 

1. Sukses 

2. Textbox 

ditampilkan 

sesuai jenis 

koleksi yang 

dipilih 

4. Menguji 

pembaruan data 

koleksi 

Data koleksi 

baru yang telah 

dirubah, lelu 

tekan tombol 

update 

Muncul pesan 

“Data telah 

terupdate” 

1. Sukses 

2. Muncul pesan 

yang sesuai 

3. Data koleksi 

berhasil 

diperbarui 

 

Uji coba Tabel 4.6 pada nomor 1, jika berhasil maka menampilkan message 

box yang dapat dilihat pada Gambar 4.9 yang menunjukkan bahwa data koleksi 

telah tersimpan. Bukti bahwa data koleksi tersebut telah tersimpan dapat dilihat 

pada Gambar 4.10. Apabila no induk tidak terisi saat memasukkan data koleksi 

seperti uji coba Tabel 4.6 nomor 2 yang telah dilakukan, maka menampilkan pesan 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.11. Textbox yang ditampilkan pada form akan 

ditampilkan sesuai kebutuhan jenis koleksi yang dipilih. Hasil uji coba Tabel 4.6  

nomor 3 ditampilkan pada Gambar 4.12. Dan data koleksi yang berhasil diperbarui 

seperti uji coba Tabel 4.6 nomor 4 akan terupdate dan menampilkan pesan yang 

dapat dilihat pada Gambar 4.13.  
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Gambar 4.9 Form Data Koleksi Berhasil Tersimpan 

 

Gambar 4.10 Bukti Data Koleksi Telah Disimpan 

 

Gambar 4.11 Form No Induk Masih Kosong 
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Gambar 4.12 Form Tampilan Textbox Sesuai Jenis Koleksi Yang Dipilih 

 

Gambar 4.13 Form Data Koleksi Berhasil Dirubah 

D. Hasil Uji Coba Form Petugas 

Proses hasil uji coba form petugas bertujuan untuk mengetahui form petugas 

dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan menghasilkan output yang diharapkan. 

Pada proses pendataan petugas ini, admin perlu memasukkan data petugas dan 

menentukan hak akses yang dimiliki oleh petugas tersebut. Data petugas yang 

digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan evaluasi uji coba petugas dapat dilihat 

pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.7 Data Petugas 

Nama Field Data-1 Data-2 Data-3 

Id Petugas T0004 T0001 T0005 

Nama Ani 

Bambang 

Trio Tony Aris 

W 

Status Admin Kepala Admin 

Alamat Jl. Hijau 

Banget 

Jl Cemara Jl. Taruna 

Jaya 

Kota Surabaya Surabaya Gresik 

No. Telepon  0875541266

75 

Sepuluh  0857314700

77 

Jenis 

Kelamin 

Perempuan Laki-laki Laki-laki 

Password 123456 234567 Tiga satu 

 

Tabel 4.8 Evaluasi Uji Coba Petugas 

No. Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

1. Deskripsi data 

petugas valid 
Memasukkan 

data-1 dari 

Tabel 4.7, lalu 

tekan tombol 

save 

Muncul pesan 

“Data telah 

tersimpan” 

1. Sukses 

2. Penyimpanan 

petugas 

berhasil 

3. Muncul pesan 

yang sesuai 

2. Deskripsi 

textbox telepon 
Memasukkan 

data-2 dari 

Tabel 4.7 

Textbox telepon 

tidak bisa terisi 

1. Sukses 

2. Textbox 

telepon tidak 

berhasil terisi 

3. Menguji 

pembaruan data 

petugas 

Data petugas 

baru yang telah 

dirubah, lalu 

tekon tombol 

update  

Muncul pesan 

“Data telah 

terupdate”, tapi 

password tidak 

ditampilkan 

pada form ini. 

1. Sukses 

2. Pembaruan 

data petugas 

berhasil 

terupdate  

3. Muncul pesan 

yang sesuai 

4. Deskripsi 

password  
Memasukkan 

data-3 dari 

Tabel 4.7 

Password tidak 

bisa terisi 

1. Sukses 

2. Textbox 

password 

tidak berhasil 

terisi  
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Uji coba Tabel 4.8 pada nomor 1, jika berhasil maka menampilkan message 

box yang dapat dilihat pada Gambar 4.14 yang menunjukkan bahwa data petugas 

telah tersimpan. Bukti bahwa data petugas tersebut telah tersimpan dapat dilihat 

pada Gambar 4.15. Data petugas yang berhasil diperbarui seperti uji coba Tabel 4.8 

nomor 3 akan menampilkan pesan yang dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

 

Gambar 4.14 Form Data Petugas Berhasil Disimpan 

 

 

Gambar 4.15 Bukti Data Petugas Telah Tersimpan 
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Gambar 4.16 Form Data Petugas Telah Terupdate 

 

E. Hasil Uji Coba Form Peminjaman  

Proses hasil uji coba form peminjaman bertujuan untuk mengetahui form 

peminjaman dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan menghasilkan output yang 

diharapkan. Pada proses peminjaman ini, petugas hanya perlu memasukkan id 

anggota dan memilih no. induk koleksi yang akan dipinjam saja karena field yang 

lain ditampilkan secara otomatis. Data peminjaman yang digunakan dapat dilihat 

pada Tabel 4.9 dan evaluasi hasil uji coba peminjaman dapat dilihat pada Tabel 

4.10. 

Tabel 4.9 Data Peminjaman 

Nama Field Data-1 Data-2 Data-3 Data-4 

Kode 

Transaksi 

P00028 P00029 P00031 P00031 

Id Petugas T0001 T0001 T0001 T0001 

No. Induk 031/P.SD

M4/2 

ex/2015 /B 

032/P.SD

M4/2 

ex/2015 /B 

001/PSD

M.4/2015/

1 ex/B 

001/PSDM.

4/2015/1 

ex/B 

Id Anggota S00006 S00006 S0S S00004 

Tanggal 

Pinjam 

13 Juli 

2016 

13 Juli 

2016 

11 Juli 

2016 

11 Juli 2016 

Sanksi  0 hari 0 hari 0 hari 3 hari 
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Tabel 4.10 Evaluasi Uji Coba Peminjaman 

No. Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

1. Deskripsi id 

anggota sebagai 

data yang valid 

Memasukkan 

data-1 dari 

Tabel 4.9, lalu 

tekan tombol 

save 

Muncul pesan 

“Data telah 

tersimpan” 

1. Sukses 

2. Peminjaman 

berhasil 

3. Muncul pesan 

yang sesuai 

2. Deskripsi 

jumlah 

peminjaman 

yang telah 

mencapai 3 kali 

transaksi 

Memasukkan 

data id anggota 

pada textbox id 

anggota yang 

telah 

melakukan 

peminjaman 

sebanyak 3 

kali, lalu tekan 

enter 

Muncul pesan 

“Maaf anda 

telah mencapai 

batas 

peminjaman” 

1. Sukses 

2. Peminjaman 

tidak berhasil 

3. Muncul pesan 

yang sesuai 

3. Deskripsi 

melakukan 

peminjaman di 

hari yang sama 

selama tidak 

mencapai 

jumlah batas 

peminjaman 

Memasukkan 

data-2 dari 

Tabel 4.9, lalu 

tekan tombol 

save 

Muncul pesan 

“Data telah 

tersimpan” 

1. Sukses 

2. Peminjaman 

berhasil  

3. Muncul pesan 

yang sesuai 

4. Deskripsi id 

anggota yang 

tidak valid 

Memasukkan 

id anggota 

seperti data-3 

dari Tabel 4.9, 

lalu tekan 

enter 

Muncul pesan 

“Id anggota 

anda salah” dan 

data tidak ada 

yang tampil 

pada 

datagridview 

1. Sukses 

2. Muncul pesan 

yang sesuai 

3. Data tidak 

tampil pada 

datagridview 

5. Deskripsi 

anggota yang 

terkena sanksi 

Memasukkan 

id anggota 

seperti data-4 

dari Tabel 4.9, 

lalu tekan 

enter 

Muncul pesan 

“Maaf anda 

masih terkena 

sanksi” dan data 

peminjaman 

tidak dapat 

tersimpan 

1. Sukses 

2. Muncul pesan 

yang sesuai 

3. Data 

peminjaman 

tidak 

tersimpan 
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6.  Deskripsi 

peminjaman 

yang telah jatuh 

tempo kurang 1 

hari 

Memasukkan 

id anggota 

yang telah 

jatuh tempo 

kurang 1 hari 

Muncul 

pemberitahuan 

“Batas waktu 

peminjaman 

anda kurang 1 

hari” 

1. Sukses 

2. Muncul 

pemberitahuan 

yang sesuai 

 

Uji coba Tabel 4.10 pada nomor 1 dan nomor 3, jika berhasil maka 

menampilkan message box yang dapat dilihat pada Gambar 4.17 yang menunjukkan 

bahwa data peminjaman telah tersimpan. Bukti bahwa data peminjaman tersebut 

telah tersimpan dapat dilihat pada Gambar 4.18. Bagi anggota yang telah mencapai 

batas peminjaman yaitu 3 kali peminjaman seperti uji coba yang dilakukan pada 

Tabel 4.10 nomor 2, maka akan menampilkan message box yang ditunjukkan pada 

Gambar 4.19.  

 

Gambar 4.17 Form Data Peminjaman Berhasil Tersimpan 

 
Gambar 4.18 Bukti Data Peminjaman Telah Tersimpan 
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Gambar 4.19 Form Batas Peminjaman 

Uji coba Tabel 4.10 pada nomor 4, jika id anggota yang dimasukkan salah 

maka menampilkan message box yang dapat dilihat pada Gambar 4.20 dan uji coba 

Tabel 4.10 pada nomor 5, jika id anggota yang akan meminjam koleksi ternyata 

masih terkena sanksi maka menampilkan message box yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.21. Bagi anggota yang meminjam koleksi, namun waktu peminjaman 

telah jatuh tempo kurang 1 hari maka muncul pemberitahuan yang ditunjukkan pada 

Gambar 4.22. 

 

Gambar 4.20 Form Id Anggota Salah 

 

Gambar 4.21 Form Anggota Masih Terkena Sanksi 
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Gambar 4.22 Form Pemberitahuan Jatuh Tempo 

F. Hasil Uji Coba Form Pengembalian  

Proses hasil uji coba form pengembalian bertujuan untuk mengetahui 

apakah dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan menentukan keberhasilan 

sistem pada form pengembalian. Pada proses pengembalian ini, petugas hanya perlu 

memasukkan id anggota dan memilih koleksi pinjaman mana yang akan 

dikembalikan yang ditampilkan pada datagridview, sedangkan field yang lain 

ditampilkan secara otomatis. Data pengembalian yang digunakan dapat dilihat pada 

Tabel 4.11 dan evaluasi hasil uji coba pengembalian dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.11 Data Pengembalian 
Nama Field Data-1 Data-2 Data-3 Data-4 

Kode 

Transaksi 

P00028 P00028 P00015 P00031 

Id Petugas T0001 T0001 T0001 T0001 

No. Induk 031/P.SDM

4/2 ex/2015 

/B 

032/P.SDM

4/2 ex/2015 

/B 

004/P.SDM

4/2015/ 1 

ex/H 

001/PSDM.4

/2015/1 ex/B 

Id Anggota S00006 S00006 S00001 S0S 

Tanggal 

Pinjam 

13 Juli 2016 13 Juli 2016 09 Juli 2016 11 Juli 2016 

Tanggal 

Kembali 

13 Juli 2016 13 Juli 2016 13 Juli 2016 13 Juli 2016 

Sanksi  0 hari 0 hari 3 hari 0 hari 
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Tabel 4.12 Evaluasi Uji Coba Pengembalian 

No. Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

1. Deskripsi id 

anggota sebagai 

data yang valid 

Memasukkan 

data-1 dari 

Tabel 4.11, 

lalu tekan 

tombol save 

Muncul pesan 

“Data telah 

tersimpan” 

1. Sukses 

2. Pengembalian 

berhasil 

3. Muncul pesan 

yang sesuai 

2. Deskripsi 

anggota 

melakukan 

pengembalian 

lebih dari 1 

koleksi di hari 

yang sama 

Memasukkan 

data-2 dari 

Tabel 4.11, 

lalu tekan 

tombol save 

Muncul pesan 

“Data telah 

tersimpan” 

1. Sukses 

2. Pengembalian 

berhasil  

3. Muncul pesan 

yang sesuai 

3. Deskripsi 

anggota yang 

mengembalikan 

terlambat 

Memasukkan 

id anggota  

seperti data-3 

dari Tabel 

4.11, lalu tekan 

enter 

Textbox sanksi 

akan 

menampilkan 

otomastis berapa 

hari sanksi yang 

diperoleh oleh 

anggota tersebut  

1. Sukses 

2. Textbox sanksi 

menampilkan 

jumlah sanksi 

sesuai dengan 

jumlah 

keterlambatan 

Button 

perpanjang dan 

update tidak 

aktif karena 

anggota terkena 

sanksi 

1. Sukses 

2. Button 

perpanjang 

dan update 

tidak aktif 

4. Deskripsi id 

anggota yang 

tidak valid 

Memasukkan 

data-4 dari 

Tabel 4.11 

Muncul pesan 

“Id anggota 

anda salah” dan 

data tidak ada 

yang tampil 

pada 

datagridview 

1. Sukses 

2. Muncul pesan 

yang sesuai 

3. Data tidak 

tampil pada 

datagridview 

5. Menampilkan 

data pada 

textbox dari 

datagridview 

Double click 

pada baris 

yang ada di 

datagridview 

Data yang ada 

pada 

datagridview 

tampil pada 

textbox yang 

telah disediakan 

1. Sukses 

2. Data muncul 

pada textbox 

sesuai yang 

ada pada di 

datagridview 
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6. Menampilkan 

info pemesanan 

ketika koleksi 

yang 

dikembalikan 

ternyata telah 

dipesan 

Menekan 

tombol save 

atau 

perpanjang 

ketika data 

pengembalian 

telah terisi 

pada textbox 

Menampilkan 

form informasi 

pemesanan 

1. Sukses 

2. Tampil info 

pemesanan 

7.  Memperpanjang 

peminjaman 

koleksi apabila 

anggota tidak 

terlambat 

mengembalikan 

koleksi 

Menekan 

tombol 

perpanjang 

lalu tekan 

tombol update 

Menampilkan 

pesan “Data 

telah terupdate” 

1. Sukses 

2. Pesan muncul 

sesuai yang 

diharapkan 

3. Data berhasil 

terupdate 

 

Uji coba Tabel 4.12 pada nomor 1 dan nomor 2, jika berhasil maka 

menampilkan message box yang dapat dilihat pada Gambar 4.23 yang menunjukkan 

bahwa data pengembalian telah berhasil tersimpan. Bukti bahwa data pengembalian 

tersebut telah tersimpan dapat dilihat pada Gambar 4.24. Bagi anggota yang 

mengembalikan koleksi terlambat seperti uji coba yang dilakukan pada Tabel 4.12 

nomor 3 dan nomor 5, maka textbox sanksi akan menampilkan jumlah sanksi secara 

otomatis ketika data pada datagridview di klik double seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 4.25.  

 

Gambar 4.23 Form Data Pengembalian Berhasil Tersimpan 
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Gambar 4.24 Bukti Data Pengembalian Telah Tersimpan 

 

Gambar 4.25 Form Textbox Sanksi dan double click datagridview 

Uji coba Tabel 4.12 pada nomor 4, jika id anggota yang dimasukkan salah 

maka menampilkan message box yang dapat dilihat pada Gambar 4.26 dan uji coba 

Tabel 4.12 pada nomor 6, jika anggota mengembalikan koleksi dan ternyata koleksi 
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tersebut telah dipesan maka menampilkan form informasi pemesanan yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.27. Uji coba Tabel 4.12 pada nomor 7, bagi anggota yang 

ingin memperpanjang peminjaman koleksi dapat dilakukan asalkan anggota 

tersebut tidak terlambat mengembalikan koleksi. Apabila perpanjangan berhasil 

dilakukan maka data peminjaman akan terupdate dan menampilkan pesan seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 4.28. 

 

Gambar 4.26 Form Id Anggota Pengembalian Salah 

 

Gambar 4.27 Form Informasi Pemesanan 
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Gambar 4.28 Form Data Telah Teupdate 

G. Hasil Uji Coba Form Pemesanan 

Proses hasil uji coba form pemesanan bertujuan untuk mengetahui apakah 

form pemesanan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan menentukan 

keberhasilan sistem. Form pemesanan koleksi ini bisa dilakukan apabila informasi 

ketersediaan koleksi pada rak telah habis terpinjam dan koleksi yang bisa dipesan 

hanyalah koleksi yang berjenis umum karena hanya koleksi yang berjenis tersebut 

yang dapat dipinjam oleh anggota. Form pemesanan koleksi dapat dilihat pada 

Gambar 4.29. 

 

Gambar 4.29 Form Pemesanan 



123 
 

Pada proses pemesanan ini, anggota hanya perlu memasukkan id anggota 

saja karena field yang lain telah ditampilkan secara otomatis. Data uji coba 

pemesanan yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.13 dan evaluasi hasil uji coba 

pemesanan dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.13 Data Pemesanan 
Nama Field Data-1 Data-2 Data-3 

Kode 

Transaksi 

B00011 B00028 P00015 

Id Anggota S00008 - S0B 

No. Induk 007/P.SDM4/

2015/1 EX / 

B 

007/P.SDM4/

2015/1 EX / 

B 

007/P.SDM4/

2015/1 EX / 

B 

Judul Buku Adventure 

Day (KKPK) 

Adventure 

Day (KKPK) 

Adventure 

Day (KKPK) 

Tanggal 

Pesan 

13 Juli 2016 13 Juli 2016 09 Juli 2016 

Keterangan 13 Juli 2016 13 Juli 2016 13 Juli 2016 

 

Tabel 4.14 Evaluasi Uji Coba Pemesanan 

No. Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

1. Deskripsi id 

anggota sebagai 

data yang valid 

Memasukkan 

data-1 dari 

Tabel 4.13, 

lalu tekan 

tombol save 

Muncul pesan 

“Data telah 

tersimpan” 

1. Sukses 

2. Pemesanan 

berhasil 

3. Muncul pesan 

yang sesuai 

2. Deskripsi id 

anggota kosong 

Memasukkan 

data-2 dari 

Tabel 4.13, 

lalu tekan 

tombol save 

Muncul pesan 

“Id anggota 

anda salah” 

1. Sukses 

2. Pemesanan  

gagal  

3. Muncul pesan 

yang sesuai 

3. Deskripsi id 

anggota non 

valid 

Memasukkan 

data-3 dari 

Tabel 4.13, 

lalu tekan 

tombol save 

Muncul pesan 

“Id anggota 

anda salah” 

1. Sukses 

2. Pemesanan  

gagal  

3. Muncul pesan 

yang sesuai 



124 
 

4. Menampilkan 

pemberitahuan 

bahwa anggota 

masih terkena 

sanksi 

Memasukkan 

id anggota, 

lalu menekan 

tombol save 

Muncul pesan 

“Maaf anda 

masih terkena 

sanksi”  

1. Sukses 

2. Muncul pesan 

yang sesuai 

3. Pemesanan 

gagal 

5. Menampilkan 

pemberitahuan 

bahwa koleksi 

masih terpinjam 

oleh anggota itu 

sendiri 

Memasukkan 

id anggota, 

lalu menekan 

tombol save 

Muncul pesan 

“Maaf koleksi 

ini masih anda 

pinjam” 

1. Sukses 

2. Muncul pesan 

yang sesuai 

3. Pemesanan 

gagal 

 

Uji coba Tabel 4.14 pada nomor 1, jika id anggota yang dimasukkan valid 

maka menampilkan message box yang dapat dilihat pada Gambar 4.30 dan uji coba 

Tabel 4.14 pada nomor 2 dan nomor 3, jika id anggota kosong atau tidak valid maka 

menampilkan pesan yang dapat dilihat pada Gambar 4.31. Uji coba Tabel 4.14 pada 

nomor 4 menampilkan pesan yang ditunjukkan pada Gambar 4.32 karena anggota 

tersebut masih terkena sanksi sehingga tidak bisa melakukan pemesanan koleksi. 

Apabila koleksi yang dipesan masih terpinjam oleh anggota pemesan tersebut 

seperti yang dilakukan pada uji coba Tabel 4.14 nomor 5, maka ditampilkan pesan 

pada Gambar 4.33. 

 

Gambar 4.30 Form Pemesanan Berhasil Tersimpan 
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Gambar 4.31 Form Pemesanan Gagal 

 

Gambar 4.32 Form Pemesanan Terkena Sanksi 

 

Gambar 4.33 Form Pemesanan Koleksi Masih Terpinjam 

H. Hasil Uji Coba Form Usulan 

Proses hasil uji coba form usulan bertujuan untuk mengetahui apakah form 

usulan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan menghasilkan output yang 

diharapkan. Apabila user ingin mengusulkan koleksi, bisa dilakukan dengan 

memilih tombol usul. Tapi tombol usul ini hanya aktif saat koleksi yang dicari pada 

katalog  tidak tersedia. Data usulan yang dimasukkan oleh anggota dilakukan pada 

form usulan koleksi yang ditunjukkan pada Gambar 4.34. 
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Gambar 4.34 Form Usulan Koleksi 

Data uji coba usulan yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.15 dan 

evaluasi hasil uji coba usulan dapat dilihat pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.15 Data Usulan 

Nama Field Data-1 Data-2 Data-3 Data-4 Data-5 

Kode 

Transaksi 

U00011 U00012 U00013 U00014 U00015 

Id Anggota S00011 - S0B0 S00012 S00009 

Judul Buku IPA - IPA - IPA 

Penerbit Gramedia  Gramedia Gramedia  Gramedia  -  

Pengarang Susiana  Susiana  Susiana  Susiana  - 

Tanggal Usul 13 Juli 

2016 

13 Juli 

2016 

13 Juli 

2016 

13 Juli 

2016 

13 Juli 

2016 

 

Tabel 4.16 Evaluasi Uji Coba Usulan 

No. Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

1. Deskripsi id 

anggota dan 

judul buku 

Memasukkan 

data-1 dari 

Tabel 4.15, 

Muncul pesan 

“Data telah 

tersimpan” 

1. Sukses 

2. Usulan 

berhasil 
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sebagai data 

yang valid 

lalu tekan 

tombol save 

3. Muncul pesan 

yang sesuai 

2. Deskripsi id 

anggota dan 

judul buku 

kosong 

Memasukkan 

data-2 dari 

Tabel 4.15, 

lalu tekan 

tombol save 

Muncul pesan 

“Id anggota 

anda salah” 

1. Sukses 

2. Usulan  gagal  

3. Muncul pesan 

yang sesuai 

3. Deskripsi id 

anggota non 

valid 

Memasukkan 

data-3 dari 

Tabel 4.15, 

lalu tekan 

tombol save 

Muncul pesan 

“Id anggota 

anda salah” 

1. Sukses 

2. Usulan  gagal  

3. Muncul pesan 

yang sesuai 

4. Deskripsi id 

anggota valid 

tapi judul buku 

kosong 

Memasukkan 

data-4 dari 

Tabel 4.15, 

lalu tekan 

tombol save 

Muncul pesan 

“Judul koleksi 

harus terisi”  

1. Sukses 

2. Muncul pesan 

yang sesuai 

3. Usulan gagal 

5. Deskripsi id 

anggota dan 

judul koleksi 

valid tapi 

penerbit dan 

pengarang 

kosong 

Memasukkan 

data-5 dari 

Tabel 4.15, 

lalu tekan 

tombol save 

Muncul pesan 

“Data telah 

tersimpan” 

1. Sukses 

2. Usulan 

berhasil 

3. Muncul pesan 

yang sesuai 

 

Uji coba Tabel 4.16 pada nomor 1 dan nomor 5, jika data usulan berhasil 

tersimpan maka ditampilkan pesan yang ditunjukkan pada Gambar 4.35. Uji coba 

Tabel 4.16 pada nomor 2 dan nomor 3 menampilkan pesan yang menyatakan bahwa 

data usulan gagal dilakukan karena id anggota yang tidak valid atau tidak terisi dan 

judul buku yang juga tidak terisi. Tampilan pesan tersebut ditunjukkan pada 

Gambar 4.36. Sedangkan uji coba Tabel 4.16 nomor 4 menampilkan pesan yang 

dapat dilihat pada Gambar 4.37 yang menjelaskan bahwa id anggota yang 

dimasukkan valid tetapi judul buku masih kosong. 
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Gambar 4.35 Form Usulan Berhasil Tersimpan 

 

Gambar 4.36 Form Id Anggota Usulan Salah 

 

Gambar 4.37 Form Usulan Judul Buku Kosong 

I. Hasil Uji Coba Katalog (Web) 

Hasil uji coba katalog (web) bertujuan untuk mengetahui apakah form 

katalog pada web dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Semua 

pengunjung perpustakaan dapat melakukan pencarian koleksi pada katalog ini. 

Form katalog web ini dapat dilihat pada Gambar 4.38. 
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Gambar 4.38 Form Katalog (Web) 

Data uji coba katalog (web) yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.17 

dan evaluasi hasil uji coba katalog (web) dapat dilihat pada Tabel 4.18. 

Tabel 4.17 Data Katalog (Web) 

Nama Field Data-1 Data-2 

Jenis Koleksi Umum Koran 

Penelusuran Judul Terbitan 

Kata Kunci Aku  - 

 

Tabel 4.18 Evaluasi Uji Coba Katalog (Web) 

No. Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

1. Deskripsi kata 

kunci yang valid 

Memasukkan 

data-1 dari 

Tabel 4.17, 

lalu tekan 

tombol search 

Menampilkan 

judul koleksi 

umum yang 

terdapat kata 

‘aku’ 

1. Sukses 

2. Pencarian  

berhasil 

3. Tampil judul 

koleksi sesuai 

yang 

diinginkan 

2. Deskripsi kata 

kunci kosong 

Memasukkan 

data-2 dari 

Tabel 4.17 

Data koleksi 

tidak ada yang 

ditampilkan atau 

kosong 

1. Sukses 

2. Pencarian  

tidak 

ditemukan 
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3. Data koleksi 

yang dicari tidak 

tersedia pada 

perpustakaan 

Memasukkan 

kata kunci 

sesuai kriteria, 

lalu menekan 

tombol search 

Data koleksi 

tidak ada yang 

ditampilkan atau 

kosong 

1. Sukses 

2. Pencarian  

tidak 

ditemukan 

4. Menampilkan 

informasi 

ketersediaan 

koleksi pada rak 

Menekan 

tombol detil 

pada hasil 

penelusuran 

Menampilkan 

informasi 

koleksi yang 

lebih lengkap  

1. Sukses 

2. Menampilkan 

informasi 

ketersediaan 

koleksi pada 

rak 

 

Uji coba Tabel 4.18 pada nomor 1, jika koleksi yang dicari tersedia pada 

perpustakaan maka ditampilkan hasil pencarian seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 4.39. Uji coba Tabel 4.18 pada nomor 2 dn nomor 3 menampilkan hasil 

pencarian kosong seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.40 karena kata kunci 

koleksi yang dicari kosong atau koleksi yang dicari tidak tersedia pada 

perpustakaan. Sedangkan untuk melihat informasi lebih jelas mengenai 

ketersediaan koleksi pada rak dapat dilakukan dengan menekan tombol detil pada 

form hasil pencarian, maka informasi detil tersebut ditampilkan seperti yang terlihat 

pada Gambar 4.41. 

 

Gambar 4.39 Form Hasil Pencarian (Web) 
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Gambar 4.40 Form Hasil Pencarian Kosong (Web) 

 

Gambar 4.41 Form Informasi Detil (Web) 

 

J. Hasil Uji Coba Laporan 

Uji coba laporan ini menghasilkan 13 laporan meliputi grafik anggota aktif 

meminjam, grafik koleksi yang sering dipinjam, laporan peminjaman, laporan 

pengembalian, grafik anggota pengembalian terlambat, laporan anggota 

pengembalian terlambat, laporan anggota paling aktif meminjam, laporan sanksi, 

laporan koleksi, laporan anggota, laporan petugas, laporan usulan dan laporan 

pemesanan. 
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1. Form Grafik Anggota Aktif Meminjam 

Form grafik anggota aktif meminjam ini menampilkan informasi 10 anggota 

perpustakaan teratas yang paling sering melakukan peminjaman koleksi pada 

perpustakaan sesuai dengan periode yang dibutuhkan. Form grafik anggota aktif 

meminjam dapat dilihat pada Gambar 4.42. Untuk hasil grafik anggota aktif 

meminjam berupa pdf dapat dilihat pada lampiran 7.  

 
Gambar 4.42 Form Grafik Anggota Aktif Meminjam 

2. Form Grafik Koleksi Yang Sering Dipinjam 

 
Gambar 4.43 Form Grafik Koleksi Yang Sering Dipinjam 
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Gambar 4.43 merupakan form grafik koleksi yang sering dipinjam, dimana 

form tersebut menampilkan 10 koleksi teratas yang paling sering dipinjam oleh 

anggota sesuai dengan periode yang dibutuhkan. Grafik ini memudahkan user 

mengetahui koleksi apa yang paling banyak dipinjam anggota atau menjadi favorit 

anggota. Untuk hasil grafik koleksi yang sering dipinjam berupa pdf dapat dilihat 

pada lampiran 8. 

3. Form Laporan Anggota Paling Aktif Meminjam 

 

Gambar 4.44 Form Laporan Anggota Paling Aktif Meminjam 

Gambar 4.44 merupakan form laporan anggota paling aktif meminjam. Pada 

form ini semua anggota ditampilkan mulai dari yang sering meminjam koleksi 

sampai yang jarang meminjam koleksi sesuai dengan jenis anggota (siswa atau 

guru) dan periode yang diinginkan. Untuk hasil laporan anggota paling aktif 

meminjam berupa pdf dapat dilihat pada lampiran 9. 
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4. Form Laporan Pemesanan 

Form laporan pemesanan yaitu form yang menampilkan informasi 

pemesanan koleksi anggota perpustakaan sesuai dengan jenis anggota (siswa atau 

guru) dan periode tertentu yang diinginkan. Form laporan pemesanan tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 4.45. Untuk hasil laporan pemesanan berupa pdf dapat dilihat 

pada lampiran 10.  

 
Gambar 4.45 Form Laporan Pemesanan 

5. Form Laporan Peminjaman 

Form laporan peminjaman ditunjukkan pada Gambar 4.46, dimana pada 

form laporan peminjaman tersebut ditampilkan informasi mengenai siapa saja yang 

telah melakukan peminjaman koleksi pada perpustakaan. Informasi yang 

ditampilkan dapat disajikan berdasarkan jenis anggota (siswa atau guru) dan 

periode yang dibutuhkan. Untuk hasil laporan peminjaman berupa pdf dapat dilihat 

pada lampiran 11. 
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Gambar 4.46 Form Laporan Peminjaman 

6. Form Laporan Anggota 

Form laporan anggota adalah form yang menampilkan seluruh anggota 

perpustakaan berdasarkan jenis anggota (siswa atau guru) dan periode yang 

dibutuhkan. Form laporan anggota dapat dilihat pada Gambar 4.47. Untuk hasil 

laporan anggota berupa pdf dapat dilihat pada lampiran 12. 

 
Gambar 4.47 Form Laporan Anggota 
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7. Form Laporan Usulan 

 
Gambar 4.48 Form Laporan Usulan 

Form laporan usulan merupakan form yang menampilkan data usulan 

koleksi oleh anggota perpustakaan berdasarkan jenis anggota (siswa atau guru) dan 

periode yang dibutuhkan. Form laporan usulan tersebut ditunjukkan pada Gambar 

4.48. Untuk hasil laporan usulan berupa pdf dapat dilihat pada lampiran 13. 

8. Form Laporan Koleksi 

 
Gambar 4.49 Form Laporan Koleksi 
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Form laporan koleksi ditunjukkan pada Gambar 4.49, dimana pada form 

tersebut ditampilkan semua informasi mengenai koleksi yang ada pada 

perpustakaan. Informasi laporan koleksi yang ditampilkan berdasarkan jenis 

koleksi yaitu koleksi umum, referensi koran dan majalah. Untuk hasil laporan 

koleksi berupa pdf dapat dilihat pada lampiran 14. 

9. Form Laporan Sanksi 

Form laporan sanksi adalah form laporan yang menampilkan siapa saja 

anggota yang pernah terkena sanksi ketika terlambat melakukan pengembalian 

koleksi. Informasi laporan yang ditampilkan tersebut berdasarkan jenis anggota 

(siswa atau guru). Form laporan sanksi dapat dilihat pada Gambar 4.50. Untuk hasil 

laporan sanksi berupa pdf dapat dilihat pada lampiran 15.  

 
Gambar 4.50 Form Laporan Sanksi 

10. Form Laporan Pengembalian 

Form laporan pengembalian merupakan form yang menampilkan data 

pengembalian koleksi oleh anggota perpustakaan yang telah meminjam koleksi. 
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Informasi laporan yang ditampilkan tersebut berdasarkan jenis anggota (siswa atau 

guru) dan periode yang dibutuhkan. Form laporan pengembalian ditunjukkan pada 

Gambar 4.51. Untuk hasil laporan pengembalian berupa pdf dapat dilihat pada 

lampiran 16. 

 
Gambar 4.51 Form Laporan Pengembalian 

11. Form Laporan Anggota Pengembalian Terlambat 

Form laporan anggota pengembalian terlambat adalah form yang 

menampilkan informasi mengenai siapa saja anggota yang melakukan 

pengembalian koleksi dengan terlambat. Informasi laporan yang ditampilkan 

tersebut berdasarkan jenis anggota (siswa atau guru) dan periode yang dibutuhkan. 

Form laporan anggota pengembalian terlambat ditunjukkan pada Gambar 4.52. 

Untuk hasil laporan anggota pengembalian terlambat berupa pdf dapat dilihat pada 

lampiran 17. 
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Gambar 4.52 Form Laporan Anggota Pengembalian Terlambat 

12. Form Grafik Anggota Pengembalian Terlambat 

 
Gambar 4.53 Form Grafik Anggota Pengembalian Terlambat 

Form grafik anggota pengembalian terlambat ditunjukkan pada Gambar 4.53, 

dimana pada form tersebut ditampilkan 10 anggota perpustakaan teratas yang sering 

mengembalikan koleksi dengan terlambat sesuai dengan periode yang dibutuhkan. 

Untuk hasil grafik anggota pengembalian terlambat berupa pdf dapat dilihat pada 

lampiran 18.  
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13. Form Laporan Petugas 

 
Gambar 4.54 Form Laporan Petugas 

Gambar 4.54 adalah form laporan petugas yang menampilkan informasi 

mengenai petugas perpustakaan. Untuk hasil laporan petugas berupa pdf dapat 

dilihat pada lampiran 19. 

4.2.2. Analisa Hasil Uji Coba Sistem 

Berdasarkan hasil uji coba secara keseluruhan yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka tahap selanjutnya yaitu menganalisa hasil uji coba tersebut. 

Analisa hasil uji coba ini akan menentukan kelayakan sistem dari desain yang telah 

ditetapkan. Apabila hasil uji coba sistem sesuai dengan output yang diharapkan, 

maka sistem ini dinilai layak. Uji coba yang telah dilakukan pada fitur-fitur transaki 

sistem dapat disimpilkan bahwa fitur-fitur pada sistem telah berjalan baik dan tidak 

terdapat error. Fungsi-fungsi yang ada pada sistem telah berjalan sebagaimana 

mestinya. Pada Tabel 4.19 merupakan kuesioner hasil implementasi sistem yang 

telah di uji coba pada perpustakaan dan dinilai seberapa baiknya menurut 5 

responden yang menggunakan sistem ini yaitu 1 orang petugas dan 4 anggota 
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perpustakaan (1 guru dan 3 murid) dengan usia petugas dan anggota guru sekitar 

40 sampai 48 tahun, sedangkan usia murid sekitar 9 sampai 11 tahun.   

Tabel 4.19 Rekap Hasil Implementasi Sistem 

No. Kriteria 
Nilai 

Total 
1 2 3 4 

1. Apakah tampilan pada sistem 

telah sesuai dengan 

kebutuhan? 

  4 1 5 

2. Apakah tampilan pada sistem 

mudah dipahami? 
  3 2 5 

3. Apakah kegunaan tombol yang 

ada telah berjalan sesuai 

dengan fungsinya? 

 1 4  5 

4. Apakah proses berjalannya 

sistem mudah dilakukan dan 

dipahami? 

 1 4  5 

5. Apakah proses penyimpanan 

dan pencarian data dapat 

dilakukan dengan baik?  

  5  5 

6. Apakah informasi yang 

ditampilkan telah sesuai 

dengan data yang ada? 

  5  5 

7. Apakah cara kerja sistem telah 

berjalan dengan tepat? 
  5  5 

Total 0 2 30 3 35 

Persentase (%) 0% 5,7% 85,7% 8,6% 100% 

 

Tabel 4.19 adalah rekap hasil implementasi sistem yang diberikan kepada 5 

responden perpustakaan untuk menguji kemampuan sistem. Hasil dari Tabel 4.19 

yaitu hasil nilai 2 sebanyak 5,7% yang berarti kurang dengan kriteria nomor 3 dan 

4 terdapat masing-masing 1 orang memberi nilai 2.  Dan hasil nilai 3 sebanyak 

85,7% yang berarti baik dengan kriteria nomor 1, 3 dan 4 terdapat masing-masing 

4 orang memberi nilai 3, kriteria nomor 2 terdapat 3 orang memberi nilai 3 serta 

kriteria nomor 5, 6 dan 7 terdapat masing-masing 5 orang memberi nilai 3. 
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Selanjutnya hasil nilai 4 sebanyak 8,6% yang berarti sangat baik dengan kriteria 

nomor 1 terdapat 1 orang yang memberi nilai 4 dan kriteria nomor 2 terdapat 2 

orang yang memberi nilai 4.  

Berdasarkan penjelesan yang telah ditunjukkan sebelumnya, dapat dilihat 

bahwa persentase nilai 3 lebih besar daripada nilai 2 dan 4, sehingga secara 

keseluruhan sistem ini dapat dinilai baik. Selanjutnya rekap hasil implementasi 

tersebut dilakukan evaluasi hasil implementasi sistem seperti yang ditunjukkan 

pada Tabel 4.20.  

Tabel 4.20 Evaluasi Hasil Implementasi Sistem 

No. Kriteria Hasil Rata-Rata 

1. Tampilan sistem 70% 

2. Kemudahan navigasi 80% 

3. Ketepatan proses 100% 

 

Analisa pada Tabel 4.23 Evaluasi Hasil Implemestasi Sistem adalah: 

1. Tampilan sistem: penilaian tampilan sistem memiliki nilai hasil rata-rata 70% 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tampilan sistem dinilai baik oleh user. 

2. Kemudahan navigasi: penilaian kemudahan navigasi memiliki nilai hasil rata-

rata 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa kemudahan navigasi dinilai baik 

oleh user. 

3. Ketepatan proses: penilaian ketepatan proses memiliki nilai hasil rata-rata 

100% sehingga dapat disimpulkan bahwa tampilan sistem dinilai baik oleh 

user. 

 

 

 

 


