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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, kegiatan yang dilakukan 

diperpustakaan SMAN 14 Surabaya masih dilakukan dengan cara manual dan bisa 

dibilang sangat lama dalam hal transaksinya kemudian keterbatasan SDM dan juga 

prasarana diperpustakaan SMAN 14 Surabaya. 

Masalah Perpustakaan SMAN 14 Surabaya merupakan bagian yang 

menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dari civitas yang ada pada instansi 

pendidikan di SMAN 14 Surabaya. Dengan bertambahnya data yang masuk di 

perpustakaan membutuhkan penanganan yang ekstra untuk pengerjaannya, seperti 

saat penerimaan siswa baru. Dibutuhkan penanganan yang cepat untuk pengerjaan 

input data siswa sebagai anggota perpustakaan yang baru, juga ada data anggota 

lama yang harus diupdate. 

Pada perpustakaan SMAN 14 Surabaya, sistem kurang tertata dalam hal 

pencatatan dan masih manual dalam pengerjaannya. Sehingga membuat pengerjaan 

dan perawatan berkas atau dokumen oleh petugas perpustakaan memakan waktu 

lama. 

Sebelum proses analisa dilakukan, tahapan yang terlebih dahulu dilakukan 

adalah identifikasi permasalahan yang terdiri dari survey, wawancara kepada pihak 

sekolah secara langsung dan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pembuatan 

aplikasi. Pada tahap ini dilakukan peninjauan dan pemahaman terhadap sistem 

perpustakaan yang telah ada agar dapat di temukan langkah-langkah pemecahan  
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masalah. Berdasarkan data yang didapat, identifikasi masalah yang dapat dilakukan 

adalah proses tansaksi peminjaman dan pengembalian masih manual dan 

membutuhkan waktu  yang lama. 

4.2 Analisis Sistem 

Berdasarkan hasil survey, wawancara dan pengamatan yang dilakukan 

diperpustakaan SMAN 14 Surabaya, maka didapatkan proses-proses yang terjadi 

dalam kegiatan peminjaman dan pengembalian.  

4.2.1 Proses  

Proses-proses utama dalam sirkulasi perpustakaan adalah sebagai berikut : 

Pada proses ini, bagian admin akan menerima buku pada proses peminjaman yang 

akan di pinjam oleh siswa ataupun guru dan juga menerima kembali buku tersebut 

pada proses pengembalian beserta denda  keterlambatan jika memang siswa atau 

guru tersebut terlambat mengembalikan. 

4.2.2 Proses peminjaman dan pengembalian 

Ada juga bagian peminjaman dan pengembalian yang menangani proses 

keluar masuknya buku, diantaranya adalah sebagai berikut : 

Pada proses ini, dalam aplikasi tedapat form transaksi dan form daftar tamu . Bagi 

pengunjung yang berminat untuk meminjam, bisa mengisi form daftar tamu 

tersebut lalu menyimpan data tersebut. Setelah disimpan, data akan disimpan 

kedalam database, dan admin dapat melihat. Setelah itu untuk proses berikutnya, 

admin dapat menginputkan buku yang akan di pinjam oleh siswa tersebut, admin 

juga mendapat akses untuk proses pengembalian buku yang dipinjam oleh siswa. 
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4.3 Analisis Pengguna 

Setelah melakukan analisis permasalahan dari perpustakaan SMAN 14 

Surabaya, tahap selanjutnya adalah  melakukan analisa kebutuhan perpustakaan 

SMAN  14 Surabaya. Dalam melaksanakan tahap ini, ada 3 cara yang digunakan, 

yaitu wawancara, pengamatan/observasi, dan studi literatur. 

4.3.1      Wawancara 

Pengumpulan data untuk pengenalan perusahaan dilakukan dengan cara 

wawancara yaitu kepada bagian perpustakaan yang dimulai dari kepala bagian 

dimana menjelaskan tentang alur peminjaman, dan alur pengembalian buku. 

Kemudian lanjut ke bagian wakil kabag untuk dilakukan pengumpulan data siswa, 

data buku, dan data lain yang memiliki hubungn dengan solusi permasalahan. 

4.3.2      Pengamatan/Observasi 

Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah solusi yang diberikan 

kepada perpustakaan sekolah sudah sesuai dengan latar belakang masalah, dengan 

adanya observasi diharapkan bahwa latar belakang masalah bisa terjawab dalam 

pelaksanaan kerja praktik. Observasi dilakukan untuk mengetahui prosedur-

prosedur perpustakaan sekolah dalam melakukan kegiatan peminjaman, dan proses 

pengembalian yang dilakukan oleh pihak perpustakaan sekolah sehingga semua 

prosedur bisa diselesaikan dengan sistem yang akan di bangun ini 

4.3.3      Studi literatur 

Setelah wawancara dan pengamatan selesai dilakukan, satu hal yang 

sangat perlu dilakukan untuk studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk 

mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan mulai dari tentang 

perpustakaan, alur peminjaman, alur pengembalian, denda dan lain-lain. Studi 
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literatur dilakukan dengan mencari buku, jurnal, atau sumber-sumber lain yang 

dapat dipercaya. Informasi penting lainnya yang tidak ada pada saat melakukan 

wawancara atau observasi dapat terjawab dengan dilakukannya studi literatur ini. 

Harapan dari dilakukannya studi literatur yaitu kualitas analisa yang dilakukan 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

4.4 Perancangan Sistem 

Setelah analisa permasalahan dan analisa kebutuhan dilakukan, tahap 

selanjutnya adalah perancangan sistem dimana pada tahap ini melakukan desain 

Input Proses Output, System Flow Diagram, Data Flow Diagram, Entity 

Relationship Diagram, dan Desain rancangan input/output. 

4.4.1 Block Diagram 

IPO Chart pada gambar 4.1 memiliki inputan awal yaitu data peminjam, 

data buku, waktu, dan data pengunjung. Data peminjam merupakan pengguna atau 

user pada aplikasi tersebut. Setelah user telah ada di dalam database, user dapat 

melakukan transaksi peminjaman buku di perpustakaan. Data  buku merupakan 

informasi buku yang ada diperpustkaan dan tersimpan didatabase. Waktu otomatis 

diambil dari sistem yang digunakan untuk mengetahui waktu peminjaman. Data 

pengunjung digunakan untuk mengetahui siapa saja yang pernah mengunjungi 

perpustakaan tiap bulannya 
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Block Diagram Aplikasi Sirkulasi

OutputProsesInput

Data Peminjam
Pencatatan 
Peminjaman

Laporan 
Peminjaman Buku

Data Buku

Pencatatan 
Pengunjung

Laporan 
pengunjung harian

Pencatatan 
Pengembalian

Laporan 
Pengembalian 

Buku

Waktu

Data pengunjung

Laporan denda

 

Gambar 4.1 Diagram IPO. 

4.4.2    System Flow Diagram 

 System Flow merupakan gambaran aliran pekerjaan secara menyeluruh 

dari suatu sistem yang menjelaskan urutan prosedur-prosedur yang terdapat dalam 

sistem.  
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A. System Flow Master Buku 

Untuk menambah buku yang telah dikonfirmasi oleh kepala sekolah, 

admin dapat memasukannya pada menu setelah login di buku>>input buku. 

Setelah itu isi data buku tersebut.  

 

Mengelola Data Buku

Petugas Kepala Perpustakaan

START

Buku baru

Mengecek data 
buku baru

Data buku baru

Data buku 
baru

Acc Data 
buku baru

Acc data buku 
baru

1

1

2

Menyimpan 
data buku

Buku

Menampilkan 
data yang di 

simpan

Edit

END

tidak

Print 
katalog 
buku

Data buku 
yang diubah

Data buku 
yang diubah

Menampilkan 
data yang 

diubah

ya

2

Gambar 4.2 Sysflow Master Buku. 

 

B. System Flow Transaksi Peminjaman 

Untuk melakukan transaksi peminjaman, admin harus melakukan input 

nama peminjam, nama buku. Transaksi ini bisa dilakukan dengan masuk 
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halaman admin terlebih dahulu dengan cara login setelah itu mengarahkan ke 

menu transaksi setalah itu pilih input transaksi. 

Transaksi Peminjaman

Anggota Petugas

START

Ambil buku

Pinjam Buku

Mengecek 
jumlah buku 

yang dipinjam

Buku lebih dari 
yang ditentukan

Input Transaksi 
peminjaman

Nama Peminjam

Mengecek 
anggota

Anggota

Ya

tidak

Judul buku

Mengecek buku Buku

Tgl pinjam

Tgl kembali

Menyimpan  data

Menampilkan 
data yang 
disimpan

buku
Data tanggal 

kembali

Data tanggal 
kembali

buku

transaksi

END

Tidak

ya

 

Gambar 4.3 Sysflow Input Transaksi Peminjaman. 
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C. System Flow Transaksi Pengembalian 

Untuk melakukan transaksi pengembalian dapat di lakukan setalah 

melakukan peminjaman buku. Petugas harus masuk kehalaman admin dengan 

cara login terlebih dahulu dan mengarahkan ke menu transaksi dan memilih 

pengembalian buku. 

Transaksi Pengembalian

Anggota Petugas

START

Buku

Id transaksi 
peminjaman

Mengecek 
transaksi 

Peminjaman

Tansaksi 

Counter Id 
transaksi 

pengembalian

terlambat

Menghitung 
denda

denda

Informasi 
denda

Ya

Informasi 
denda

Membayar 
denda

Nominal

Menghitung 
denda yang 

dibayar

Detil  
transaksi

Kembali 

Data denda 
lunas

Data denda 
lunas

END

tidak

 

Gambar 4.4 Sysflow Transaksi Pengembalian. 
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D. System Flow Laporan  

Untuk laporan yang akan di tujukan ke kepala sekolah, admin akan 

melakukan proses yang otomatis dilakukan oleh sistem dengan cara mengambil 

informasi-informasi terkait sehingga didapatkan laporan yang memenuhi syarat 

yaitu laporan pengunjung, laporan peminjaman. 

Laporan

Petugas Kepala Perpustakaan

START

Membuat 
laporan

Buku

Transaksi

Anggota

END

Laporan 
peminjaman per 

anggota

Cetak laporan 
peminjaman

Cetak laporan 
peminjaman 

anggota

Laporan 
pengunjung

Laporan 
pengunjung

Laporan 
peminjaman per 

anggota

tidak
ya

ya

 

Gambar 4.5 Sysflow Laporan. 
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4.4.3 Document Flow Diagram 

A. Document Flow Diagram Peminjaman 

Pada document flow peminjaman ini, anggota perpustakaan merupakan 

siswa SMAN 14 Surabaya. Untuk meminjam buku para siswa mencari buku 

terlebih dahulu kemudian diserahkan kepada petugas perpustakaan. Kemudian 

petugas perpustakaan akan memberi tanggal pengembalian buku, dan jika 

pengembalian buku terlambat maka diberikan sanksi denda. 

Peminjaman

Anggota Petugas

START

Mencari buku

Ambil buku

END

ya

Memeriksa jumlah 
buku yang 
dipinjam

Mencatat data 
peminjaman Data buku

Data peminjam

Data tanggal 
kembali

Data tanggal 
kembali

 

Gambar 4.6 Docflow Peminjaman. 
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B. Document Flow Diagram Pengembalian 

Pada document flow pengembalian buku, para siswa yang akan 

mengembalikan buku harus menyerahkan buku dan data anggota, kemudian 

petugas akan mencatat data pengembalian dan data denda jika terkena denda. 

Pengembalian

Anggota Petugas

START

Mengembalikan 
buku

Data bukuData anggotabuku

buku Data bukuData anggota

Mencatat 
pengembalian 

buku

Data 
pengembalian

Hitung denda

END

Catatan denda

Bayar denda

Mencatat 
pembayaran 

denda

Data denda

Tidak ada denda

 

Gambar 4.7 Docflow Pendaftaran. 
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4.4.4 Diagram HIPO 

Diagram HIPO merupakan struktur dari sistem berupa suatu bagan 

berjenjang yang menggambarkan semua semua proses yang ada disistem. 

Dipergunakan untuk mempersiapkan penggambaran DFD ke level lebih bawah 

lagi. 

Rancang Bangun Aplikasi Sirkulasi 

Perpsutakaan pada SMAN 14 Surabaya

0

Mencatat Data 

Pengunjung

1

Mengelola Transaksi 

Peminjaman

2

Laporan

4

Mengelola Transaksi 

Pengembalian

3

Master Buku

6

Hak Akses

5

Input Data 

Pengunjung

1.1

Input Data 

Buku

2.1

Proses Pinjam

2.2

Input 

Pengembakian

3.1

Update 

Pengambalian

3.2

Input Transaksi

4.1

Proses Transaksi

4.2

Pencatatan 

Pengunjung

4.3

Input Hak Akses

5.1

Update Hak 

Akses

5.2

Delete Hak 

Akses

5.3

Input Master Buku

6.1

Update Master 

Buku

6.2

Delete Master 

Buku

6.3

     Gambar 4.8 Diagram HIPO. 

 

4.4.5 Data Flow Diagram 

DFD merupakan perangkat yang digunakan pada metodologi 

pengembangan sistem terstruktur. DFD menggambarkan seluruh kegiatan dari awal 

yaitu context diagram, kemudian DFD level 0, dan level 1. 
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A. Context Diagram 

Id_buku

Status Buku

Status Buku Diubah

Data_buku

input password

input user

Laporan Peminjaman per ang gota

laporan peng unjung

input username

Denda Buku

Input Lama Pinjam

Data Denda Lunas

Nominal denda

Informasi DendaInformasi Denda

Informasi Denda

ID Transaksi Peminjaman

Tang g al Kembali

Tang g al Pinjam

Judul Buku

nama peminjam

Data Ang gota yang  Diubah

Input Data Ang gota

Data Denda Lunas

Informasi Denda

Data Tang g al Kembali

detail buku

Input data peng unjung

0

Aplikasi Sirkulasi Perpustakaan 

SMAN 14 Surabaya

+

Ang gota

Petug as

Kepala 

sekolah

 

Gambar 4.9 Context Diagram Aplikasi Sirkulasi Perpustakaan. 

 

Context diagram sistem ini memiliki 3 external entity yang menunjang 

jalannya sistem, yaitu petugas, anggota, kepala sekolah. 
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B. DFD Level 0 Sirkulasi Perpustakaan 

Ambil data pengelola

simpan data pengembalian

Status Buku

Ambil data buku

simpan data buku

Informasi Denda

Informasi Denda

Menyimpan data transaksi peminjaman

Ambil data transaksi

Menyimpan Data Transasksi pengembalian

Ambil data pengunjung

Menyimpan Data Pengunjung

id_buku

laporan pengunjung

Laporan Peminjaman per anggota

Nominal denda

Data Denda Lunas

Denda Buku

detail buku

Data Tanggal Kembali

Informasi Denda

Data Denda Lunas

Status Buku Diubah

Input Lama Pinjam

Data Buku

Tanggal Kembali

nama peminjam

Judul Buku

Tanggal Pinjam

ID Transaksi Peminjaman

Input data pengunjung

Menyimpan data user

input hak akses
Petugas

Kepala 

sekolah

Kepala 

sekolah

Petugas

Petugas

Petugas

Petugas

Petugas

Petugas

Petugas

Petugas

Petugas
Petugas

Petugas

Petugas

Petugas

Petugas

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

2

pencatatan 

data 

pengunjung +

3

Transaksi 

Peminjaman

+

4

Transaksi 

Pengembalian

+

5

Laporan

+

6

Hak akses

+

8 Admin

11 Data pengunjung

12 Data Transaksi

7

Master Buku

+

13 Master buku

 

 Gambar 4.10 DFD Level 0 Aplikasi Sirukulasi Perpustakaan. 

 

Dalam DFD level 0 ini terdapat 7 sistem, yaitu login, peminjaman, 

pengembalian, pencatatan pengunjung, master buku, hak akses, laporan. Pada DFD 

level 0 ini memuat semua proses yang ada di aplikasi sirkulasi perpustakaan. 
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C. DFD Level 1 Pencatatan Pengunjung 

menampilkan laporan

menampilkan laporan

Menyimpan Data Pengunjung

memasukan data

11 Data peng unjung

Ang gota

1

input data 

peng unjung

peng elola

kepala 

sekolah

 

Gambar 4.11 DFD Level Pencatatan Pengunjung. 

 

Dalam DFD level 1 pendaftaran ini terdapat 1 transaksi yaitu pencatatan 

data pengunjung di perpustakaan. Yang berawal dari pengunjung datang kemudian 

akan memasukan data pengunjung tersebut, lalu petugas atau admin yang 

mengelola data dapat melihat siapa saja yang memasuki perpustakaan. Ada 

beberapa pilihan yang disediakan oleh aplikasi ini untuk keperluan pengujung pada 

saat dataang untuk mengisi data pengunjung, yaitu membaca buku, meminjam 

buku, membaca koran, dll. Untuk data yang di peroleh admin berdasarkan data yang 

berasal dari tabel anggota yang sudah di sinkronisasikan denga tabel pengunjung. 

Sehingga dapat meminimalkan kesalahan pada saat proses input data  pengunjung. 
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D. DFD Level 1 Peminjaman Buku 

l ihat judul

ambil data master buku

detail buku

ID Transaksi Peminjaman

Tang g al Pinjam

Tang g al Kembali

nama peminjam

Input Lama Pinjam

Menyimpan data transaksi peminjaman

Status Buku Diubah

Data Bukuid_buku

Ambil data buku

13 Master buku

12 Data Transaksi

Petug as

Ang gota

Petug as

Petug as

Petug as

Petug asPetug as

Petug as

Petug as

Petug as

2

masukan data 

buku

3

proses pinjam

        

Gambar 4.12 DFD Level 1 Peminjaman Buku. 

 

Dalam DFD level 1 peminjaman buku ini terdapat 2 transaksi yaitu 

pencatatan proses transaksi peminjaman dan pencatatan data buku. Pada saat 

anggota meminjam buku, pengelola akan mencatat buku yang dipinjam dan 

otomatis akan diatur oleh sistem untuk penentuan waktu pengembalian. 

Dalam proses transaksi, pencatatan otoamtis dilakukan oleh sistem setelah 

pengelola menyetujui buku yang dipinjam, dan nomer transaksi akan terurut 

otomatis oleh sistem. 
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E. DFD Level 1 Pengembalian Buku 

Informasi Denda

Data Denda Lunas

Data Tanggal Kembali

simpan data pengembalian terbaru

data peng embalian terbaruperbaharui data pengembalian

Data Denda Lunas

Informasi Denda

Informasi Denda

simpan data pengembalian

Ambil data peng elola

Nominal denda

Denda Buku

Ambil data peng embalian

Menyimpan Data Transasksi pengembalian

8 Admin

13 Master buku

Petugas

Anggota

12 Data Transaksi

Petugas

Petugas

Petugas

Anggota

Anggota

Anggota

1

input 

pengembalian

2

update 

pengembalian

  

Gambar 4.13 DFD Level 1 Pengembalian Buku. 

 

Dalam DFD level 1 pengembalian buku ini terdapat 2 transaksi yaitu 

pencatatan proses input transaksi pengembalian dan proses pengembalian buku.. 

dalam proses pengembalian ini pengelola akan menerima buku yang dari anggota 

yang akan mengembalikan buku, kemudian pengelola akan mencocokan dengan 

data peminjaman. Jika benar selanjutnya pengelola akan megecek apakah anggota 

tersebut terkena denda keterlambatan. 
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F. DFD Level 1 Master Buku 

pilih data buku yang  di hapus

hapus data buku

perbaharui data buku ambil data master buku

simpan data buku

menyimpan data master bukuStatus Buku

Petug as

13 Master buku

1

Input master 

buku

2

update master 

buku

3

delete master 

buku

Petug as

 

 

Gambar 4.14 DFD Level 1 Master Buku. 

 

Dalam DFD level 1 Master buku ini terdapat 3 transaksi yaitu Input master 

buku, update master buku, dan delete master buku. Input, update dan delete di sini 

merupakan proses dasar yang selalu ada di semua sistem aplikasi, berguna untuk 

menambahkan, memperbarui data yang salah dan juga dapat menghapus data yang 

tidak di gunakan lagi.untuk melakukan ke 3 proses tersebut hanya bisa dilakukan 

oleh admin atau pengelola yang bertugas saat itu, dikarenakan perbedaan hak akses 

yang diberikan sehingga tidak semua yang bisa mengakses ke 3 proses tersebut agar 

data-data tetap valid. 
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G. DFD Level 1 Hak Akses 

Menyimpan data user

input user

pilih data hak akses yang di hapus

hapus data hak akses

perbaharui hak akses

simpan data hak akses

ambil data hak akses

menyimpan data hak akses

input hak akses

8 Admin

Petug as
1

input hak akses

2

update hak 

akses

3

delete hak 

akses

14 hak akses

petugas

   

Gambar 4.15 DFD Level 1 Hak Akses. 

 

Dalam DFD level 1 hak akses ini terdapat 3 transaksi yaitu input data hak 

akses, update data hak akses, delete data hak akses. 3 proses ini dapat di lakukan 

oleh pengelola utama yang mempunyai hak akses tertentu yang dapat melakukan 

semua proses. Dikarenakan hak akses merupakan hal penting dalam manajemen 

pengguna pada sebuah aplikasi. Dengan adanya hak akses, dapat membagi siapa 

saja yang berhak atau dapat melihat konten-konten yang telah disediakan 

berdasarkan klasifikasi pengguna atau user dengan ketepapan yang telah di setujui 

oleh semua pihak  baik pengguna, pengelola dan tim developer aplikasi itu sendiri 

agar proses bisnis atau tujuan utama dalam organisasi tersebut berjalan dengan 

semestinya. 
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H. DFD Level 1 Laporan 

ambil data peng unjung

simpan data peng unjung

mengisi data peng unjung

menjalankan perintah transaksi

Laporan Peminjaman per ang gota

Ambil data transaksi

laporan peng unjung

Ambil data peng unjung

memasukan data transaksi

12 Data Transaksi

11 Data peng unjung

Kepala 

sekolah

Kepala 

sekolah

1

input transaksi

2

proses transaksi

petugas

3

pencatatan 

peng unjung

peng unjung

  Gambar 4.16 DFD Level 1 Laporan. 

 

Dalam DFD level 1 laporan ini terdapat 3 transaksi yaitu input data 

transaksi, proses transaksi, pencatatan data pengunjung. Proses pembuatan laporan 

tak lepas dari beberapa proses yang penting, seperti halnya proses pencatatan data 

pengunjung yang akan diproses sehingga menghasilkan laporan pengunjung yang 

akan diserahkan ke kepala sekolah atau kepala sekolah dapat melihat langung 

berapa pengunjung yang datang ke perpustakaan SMAN 14 Surabaya. Proses 

selanjutnya yaitu proses transaksi yang berisikan data anggota, data buku dll yang 

di input kan oleh pengelola dan di proses oleh sistem sehingga menghasilkan 

laporan peminjaman yang akan di berikan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah 

pun juga dapat melihat langsung pada menu laporan yang sudah di sediakan oleh 

developer aplikasi. 
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4.5  Perancangan Database 

Pada tahap ini, dilakukan penyusunan dan perancangan database yang 

akan digunakan beserta strukturnya. Rancangan database sistem yang dibuat berupa 

Entity Relational Diagram (ERD), yaitu alat untuk merepresentasikan model data 

yang ada pada sistem dimana terdapat entity dan relationship. 

A. ERD CDM 

 

Gambar 4.17 ERD CDM  Aplikasi Sirkulasi Perpustakaan. 
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B. ERD PDM 

 

Gambar 4.18 ERD PDM Aplikasi Sirkulasi Perpustakaan. 

 

4.5.1 Struktur Basis Data dan Tabel 

Untuk mempermudah pengelolaan file basis data, digunakan MySQL 

phpMyAdmin 4.1.12. Aplikasi Sirkulasi Perpustakaan ini menggunakan satu buah 

file basis data bernama db_perpus.sql. 

 

admin

id_admin

username

password

hak_akses

...

int

varchar(15)

varchar(15)

int

<pk>

denda

id_denda

lamadenda

jumlah_denda

...

int

int

int
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...
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<fk2>

<fk1>

data_buku

id_buku

judul
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date

time

<pk>
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trans_pinjam
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id_trans
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...
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1. Nama tabel : Admin 

Fungsi   : Menyimpan data hak akses 

Primary key : id_admin 

Foreign key : - 

Tabel 4.19 Admin. 

 

2. Nama tabel : denda 

Fungsi   : melakukan perhitungan denda  

Primary key : id_denda (PK) 

Foreign key : - 

Tabel 4.20 denda. 

Field Name Type Field Size Description 

Id_denda Int  Nomor id denda 

lamadenda Int  Akumulasi lama denda 

Jumlah_denda Int  Total semua denda  

 

3. Nama tabel : data_anggota 

Fungsi   : Menyimpan data anggota 

Primary key : ID_anggota (PK) 

Foreign key : id_denda, id_pengunjung(FK) 

    

Field Name Type Field Size Description 

Id_admin Int  Nomor ID admin 

username Varchar  15 Nama pengelola 

password Varchar 15 Password Pengelola 

Hak-akses Int  
Menentukan hak akses 

pengelola 
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Tabel 4.21  data_anggota. 

 

4.       Nama tabel : data_buku 

Fungsi   : Menyimpan data buku 

Primary key : ID_buku (PK) 

Foreign key : - 

Tabel 4.22 data_buku. 

Field Name Type Field Size Description 

Id_buku Int  Nomor id buku 

Judul Varchar 250 Judul buku  

Pengarang Varchar 250 Pengarang buku 

Th_terbit Varchar 4 Tahun penerbitan buku 

Isbn Varchar 25 Kode daftar buku 

Kategori Varchar 50 Jenis kategori buku 

Kode_klas Varchar 20 Penggunaan buku 

Jumlah_buku Int  Total buku 

Lokasi Varchar 50 Tempat buku ditaruh 

Asal Varchar 50 Asal buku 

Tgl_input Date  Keterangan waktu input 

 

 

 

 

Field Name Type 
Field 

Size 
Description 

Id_anggota Int  Nomor id anggota 

Id_denda Int  Anggota yang mempunyai denda 

Id_pengunjung Int  pencatatan anggota yang berkunjung 

No_induk Varchar 5 No induk siswa 

nama Varchar 50 Nama siswa 

Jk Varchar 2 Jenis kelamin siswa 

kelas Varchar 5 Informasi kelas siswa 

Ttl Varchar 50 Informasi tanggal lahir siswa 

Alamat  Varchar 250 Informasi alamat siswa 
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5.       Nama tabel : data_pengunjung 

Fungsi   : Menyimpan data pengunjung perpustakaan 

Primary key : id_pengunjung (PK) 

Foreign key : id anggota 

Tabel 4.23 pengunjung. 

Field Name Type 
Field 

Size 
Description 

id_pengunjung Int  Nomor id pengunjung 

Id_anggota Int  Nomor id anggota 

keperluan Varchar 15 Keperluan siswa diperpustakaan 

Saran varchar 250 Masukan untuk perpustakaan 

Tgl_kunjung Date  Informasi tanggal pengunjung 

Jam_kunjung Time  Informasi jam pengunjung 

 

6.       Nama tabel : trans_pinjam 

Fungsi   : menyimpan data transaksi 

Primary key : id_trans(PK) 

Foreign key : id admin, id_denda(FK) 

Tabel 4.24 trans_pinjam. 

Field Name Type 
Field 

Size 
Description 

id_trans Int  Nomor id transaksi 

Id_denda Int  Nomor id denda anggota 

Id_admin Int  Admin yang melalukan transaksi 

Tgl_pinjam Date  Informasi tanggal pemnjaman  

Tgl_kembali Date  Informasi tanggal pengembalian 

Jam_kunjung Time  Informasi jam pengunjung 

Keterangan Varchar 100 Keterangan kondisi buku 
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4.5.2 Desain Input/Output 

Desain input/output merupakan rancangan input/output berupa form untuk 

memasukkan data dan laporan sebagai informasi yang dihasilkan dari pengolahan 

data. Desain input/output juga merupakan acuan pembuat aplikasi dalam 

merancang dan membangun sistem. 

1 Halaman Home 

SMAN 14 Surabaya

From pengujung

Jumlah Pengunjung

S

September 16

S R K J S M

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Login

Simpan Reset

 

Gambar 4.25 Desain Home. 

 

Halaman ini adalah halaman home yang akan ditemui pengunjung saat 

pertama kali masuk perpustakaan dan melakukan pencarian informasi atau 

transaski buku. 
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2. Halaman Menu Utama 

Menu Utama

Data Anggota

Transaksi

Home

Log out

Laporan

Data Buku

Header

 

                                     Gambar 4.26 Desain Menu Utama. 

Disini adalah halaman menu utama setelah petugas login dari 

halaman utama. Disini tersedia informasi program termasuk data transaksi, 

anggota, buku dan laporan. 

 

3. Halaman Transaksi 

Menu Utama

Apliaksi Transasksi

Data Anggota

Transaksi

Home

Log out

Laporan

Data Buku

Header

 

                           Gambar 4.27 Desain Halaman Transaksi. 
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Disini adalah halaman transaksi setelah admin login dari halaman 

home. Disini tertera form untuk input data buku yang akan di pinjam 

 

4. Form Data Buku 

Menu Utama

Apliaksi Buku

Data Anggota

Transaksi

Home

Log out

Laporan

Data Buku

Header

 

Gambar 4.28 Desain Halaman Buku. 

Disini adalah form yang dipergunakan oleh admin untuk mengelola 

semua  informasi tentang buku di perpustakaan baik itu dalam hal 

melakukan pembaharuaan koleksi, mengupdate koleksi sampai 

menghapus koleksi yang sudah habis masa pakainya atau sudah tidak valid 

lagi di gunakan sebagai referensi bahan mengajar 
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5. Form Anggota 

Menu Utama

Apliaksi Anggota

Data Anggota

Transaksi

Home

Log out

Laporan

Data Buku

Header

 

Gambar 4.29 Desain Halaman Anggota. 

Disini adalah form untuk mengelola segala informasi tentang aggota 

pengguna. 

 

6. Form User 

Menu Utama

Apliaksi User

Data Anggota

Transaksi

Home

Log out

Laporan

Data Buku

Header

 

Gambar 4.30 Desain Halaman user 
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Disini adalah form untuk menambah user yang berhak mengakses 

aplikasi perpus ini.   

4.5.3   Implementasi dan Evaluasi 

Sistem yang digunakan untuk dapat menjalankan Xampp/phpmyadmin 

secara offline 

A. Perangkat Keras 

Spesifikasi perangkat keras minimum yang dibutuhkan untuk 

menjalankan aplikasi ini adalah satu unit komputer dengan: 

a) Microprosesor Dual Core atau dengan Prosesor yang lebih tinggi 

b) Memory dengan RAM 1 GB 

c) VGA dengan resolusi 1024x760 atau yang lebh tinggi 

d) Monitor Super VGA (800x600) dengan minimum 256 warna 

e) Keyboard + mouse 

B. Perangkat Lunak 

Sedangkan perangkat lunak minimum yang harus diinstall ke dalam 

sistem komputer adalah: 

a) Windows 7  

b) Database Mangement Server : MySQL 

c) Xampp-win32-1.8.3-4-VC9-installer 

d) Mozilla firefox 
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4.5.4 Tampilan Program 

Di bawah ini adalah penjelasan mengenai penggunaan masing-masing form 

pada Aplikasi perpustakaan ini. 

A. Halaman Home 

Halaman ini adalah halaman utama ketika admin berkunjung ke halaman 

awal. Admin akan melakukan login.  

 

Gambar 4.31 Halaman Home. 

B. Halaman Utama Administrator 

Halaman ini berfungsi untuk admin melakukan transaksi peminjaman dan 

juga pengembalian buku yang ada diperpustakaan, admin juga dapat melihat 

informasi dari laporan yang sudah ada di dalam website tersebut dan mengelola 

seluruh data yang berhubungan dengan sirkulasi perpustakaan 
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Gambar 4.32  Halaman Admin. 

 

C. Halaman Transaksi 

Halaman ini berfungsi untuk admin administrator menginputkan tranasksi. 

Halaman ini bisa diakses dengan mengarahkan kursor ke menu. 

Pilih Menu-> Transaksi-> Input Transaksi 

 

Gambar 4.33  Halaman Transaksi. 
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D. Halaman Manajemen Buku 

Halaman ini adalah halaman utama dari kumpulan buku yang sudah dibuat 

dan dikelola oleh admin. Halaman ini bisa diakses dengan memilih menu Pilih 

Menu -> Data Buku. 

 

Gambar 4.34  Halaman Manajemen Buku. 

 

E. Halaman Menu Manajemen Anggota 

Halaman ini berfungsi mengelola data-data anggota perpustakaan

Gambar 4.35 Halaman Manajemen Anggota. 
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F. Halaman Laporan 

Halaman ini bertujuan untuk mengetahui data-data yang berhasil di olah 

 

Gambar 4.36 Halaman Laporan. 

 

G. Halaman Edit User 

Halaman ini berfungsi untuk menentukan user tesebut mendapat hak akses 

atau tidak. 

  

Gambar 4.37 Halaman User. 

 


