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ABSTRAK 

 

 SMA Dr.Soetomo Surabaya mempunyai beberapa bagian atau divisi yang 

salah satunya mengurusi tentang perpustakaan untuk siswa-siswinya. tujuan 

didirikannya perpustakaan yaitu untuk mendorong agar siswa dapat mencari 

sumber referensi ilmu yang akan digunakan untuk mendukung proses 

pembelajaran di dalam kelas. Permasalahan yang ada yaitu, semua proses 

transaksi sirkulasi peminjaman, pengembalian dan pencatatan koleksi masih 

menggunakan media alat tulis untuk menyimpan kategori data kedalam masing-

masing buku induk. Hal ini menimbulkan buku-buku induk yang disimpan 

mengalami resiko rusak / hilang, dan juga berdampak pada terbatasnya ruang 

penyimpanan dokumen.  

 Berdasarkan permasalahan diatas maka dibutuhkan sebuah transaction 

processing system yang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan SMA Dr.Soetomo 

Surabaya. Sistem perpustakaan tersebut terdiri dari proses peminjaman, 

pengembalian, proses pencarian data sirkulasi dan laporan-laporan yang 

dibutuhkan. 

 Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, sistem ini dapat meliputi 

pencarian data peminjaman, pengembalian serta dapat mempermudah pembuatan 

laporan. 

Kata kunci : Perpustakaan, transaction processing system, sistem perpustakaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 SMA Dr.Soetomo  Surabaya yang bergerak dalam bidang pendidikan 

menyediakan banyak fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang 

pengetahuan siswa-siswinya. Salah satu fasilitas yang disediakan adalah 

perpustakaan. Perpustakaan SMA Dr.Soetomo Surabaya dipimpin oleh kepala 

perpustakaan. Selain dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan, juga ada seorang 

pustakawan yang merangkap menjadi petugas perpustakaan. Kepala Perpustakaan 

bertugas untuk mengatur jalannya semua kegiatan perpustakaan dan bertanggung 

jawab atas semua kegiatan yang berhubungan dengan perpustakaan. Petugas 

perpustakaan bertugas untuk mengelola perpustakaan mulai dari membuatkan 

siswa kartu anggota sampai melayani sirkulasi peminjaman dan pengembalian. 

 Anggota dapat mencari koleksi yang akan dipinjam melalui katalog yang 

disediakan. Anggota menyerahkan buku dan kartu anggota ke petugas. Apabila 

memenuhi syarat, peminjaman akan dicatat kedalam buku induk peminjaman. 

Lalu anggota membubuhkan tanda tangan di kartu anggota dan menyerahkan 

kembali kartu anggota kepada petugas perpustakaan. Petugas akan memberikan 

catatan tanggal pengembalian pada halaman koleksi paling belakang dan anggota 

dapat mengambil koleksi yang dipinjam. Peminjaman koleksi maksimal 1 minggu 

jika melewati jatuh tempo maka anggota akan diberikan sanksi tidak dapat 

melakukan perpanjangan peminjaman koleksi dan juga tidak dapat meminjam 

koleksi selama koleksi yang dipinjam dikembalikan. Setelah peminjaman selesai 
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kemudian anggota dapat melakukan pengembalian koleksi. Petugas langsung 

dapat mencatat data pengembalian tersebut ke dalam buku induk pengembalian 

koleksi. Petugas juga dapat membuat laporan peminjaman dan pengembalian 

setelah proses tersebut selesai dilakukan.   

 Berdasarkan proses bisnis yang ada pada perpustakaan SMA Dr.Soetomo, 

terdapat permasalahan, yaitu semua proses transaksi sirkulasi peminjaman, 

pengembalian dan juga proses pencatatan koleksi masih menggunakan media alat 

tulis untuk menyimpan kategori data kedalam masing-masing buku induk. Hal ini 

menimbulkan buku-buku induk yang disimpan mengalami resiko rusak / hilang, 

dan juga berdampak pada terbatasnya ruang penyimpanan dokumen. Disamping 

berdampak pada resiko hilang / rusak dan terbatasnya ruang untuk menyimpan 

dokumen, dari permasalahan tersebut juga menyebabkan petugas kesulitan dalam 

membuat laporan yang berdasarkan data dari periode waktu tertentu sehingga 

membuat kinerja proses sirkulasi perpustakaan menjadi kurang maksimal. 

 Berdasarkan permasalahan diatas maka dibutuhkan sebuah aplikasi 

perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan perpustakaan SMA Dr.Soetomo 

Surabaya. Sistem perpustakaan tersebut terdiri dari proses peminjaman, 

pengembalian, dan laporan-laporan yang dibutuhkan.  

 Dengan adanya sistem aplikasi tersebut diharapkan dapat memudahkan 

petugas perpustakaan dalam melaksanakan tugasnya serta dapat membantu proses 

belajar mengajar di SMA Dr.Soetomo Surabaya. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pada 

penelitian ini adalah Bagaimana menerapkan Transaction Procesing System untuk 
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mengurangi resiko penggunaan dokumen (paper) pada sirkulasi perputakaan 

SMA Dr.Soetomo Surabaya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan perumusan masalah tersebut, batasan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Laporan yang dihasilkan dari sistem ini adalah laporan atas transaksi 

peminjaman, pengembalian, dan koleksi. 

2. Sumber data berasal dari SMA Dr.Soetomo pada periode 2016. 

3. Tidak membahas mengenai denda dikarenakan kebijakan sekolah. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah menghasilkan Transaction Processing System Sirkulasi Perpustakaan, 

sistem yang akan dibuat dapat mengatasi permasalahan pencarian data 

peminjaman, pengembalian, serta dapat mempermudah pembuatan laporan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Di dalam penyusunan laporan tugas akhir ini secara sistematis diatur dan 

disusun dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. 

Adapun urutan dari bab pertama sampai bab terakhir adalah sebagai berikut: 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan pembuatan sistem, manfaat bagi 

penggunanya, serta sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II  LATAR BELAKANG 

Bab ini membahas mengenai berbagai macam teori yang 

mendukung dalam pembuatan Aplikasi Pada Sirkulasi 

Perpustakaan SMA Dr.Soetomo Surabaya. 

 

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas analisa dan perancangan sistem. Analisis berisi 

penjelesan dari timbulnya masalah beserta penyelesaiannya, 

sedangkan perancangan sistem berisi Data Aliran Sistem, System 

Flow, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, dan 

Desain Input / Output. 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang kebutuhan perangkat lunak, perangkat 

keras, implementasi dan evaluasi sistem. Implementasi ini mengacu 

pada perancangan desain sistem yang telah dibuat. 

 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari 

pembuatan sistem ini, serta saran yang bertujuan untuk 

pengembangan sistem dimasa yang akan datang.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Aplikasi  

 Menurut Jogiyanto (2004), aplikasi merupakan program yang berisikan 

perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Jogiyanto menambahkan 

aplikasi secara umum adalah suatu proses dari cara manual yang 

ditransformasikan ke komputer dengan membuat sistem atau program agar data 

diolah lebih berdaya guna secara optimal. 

 

2.2 Administrasi 

 Menurut Hadayanigrat (1998) mengatakan Administrasi secara sempit 

berasal dari kata Administratie (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan mencatat, 

pembukuan, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. 

 Menurut Pendapat Sutarto (1978), administrasi adalah suatu proses 

penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap 

usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. 

 

2.3 Transaction Processing System  

 Sistem Pengolahan Transaksi (Transaction Processing System disingkat 

TPS) adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan 

pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang ber-interaksi langsung dengan 

sumber data (misalnya pelanggan) adalah sistem pengolahan transaksi, dimana 

data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. 

Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk 
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keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan 

sistem informasi manajemen, atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. (Ayu, 

2012). 

 Ada dua tugas pokok dari sistem pengolahan transaksi, yaitu: 

a. Pengumpulan Data: setiap organisasi yang ber-interaksi langsung dengan 

lingkungannya dalam penyediaan jasa dan produk, pasti memerluan sistem 

yang mengumpulkan data transaksi yang bersumber dari lingkungan 

b. Manipulasi Data: data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah lebih 

dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan bagian-bagian 

dalam organisasi atau menjadi bahan masukan sistem informasi yang lebih 

tinggi. 

 Beberapa tugas manipulasi data adalah sebagai berikut: 

a. Klasifikasi : data dikelompokkan menurut kategori tertentu, misalnya 

menurut jenis kelamin, menurut agama, menurut golongan. 

b. Sortir : data diurutkan menurut urutan tertentu agar lebih mudah dalam 

pencarian data, misalnya disortir menurut abjad nama, atau menurut nomor 

induk. 

c. Perhitungan : melakukan operasi aritmatika terhadap elemen data tertentu, 

misalnya menjumlahkan penerimaan dan pengeluaran setiap hari, atau 

menghitung jumlah hutang pelanggan. 

d. Pengikhtisaran : melakukan pengikhtisaran data (summary) seperti sintesis 

data menjadi total, subtotal, rata-rata. 

e. Penyimpanan data : data transaksi harus disipan dan dipelihara sehingga 

selalu siap memenuhi kebutuhan para pelanggan. 
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f. Penyiapan dokumen : beberapa dokumen laporan harus disiapkan untuk 

memenuhi keperluan unit-unit kerja dalam organisasi.  

 Sistem pengolahan transaksi memiliki beberapa karakteristik, antara lani 

sebagai berikut :  

a. Volume data yang diproses relatif sangat besar. 

b. Kapasitas penyimpanan data (database) tentu sangat besar. 

c. Kecepatan pengolahan diperlukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa 

diproses dalam waktu singkat. 

d. Sumber data umumnya internal dan keluarannya umumnya untuk keperluan 

internal. 

e. Pengolahan data biasa dilakukan periodik, harian, mingguan, bulanan. 

f. Orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu 

g. Masukan dan keluaran terstruktur, data diformat menurut suatu standar. 

h. Komputasi tidak terlalu rumit. 

 Teknik pegolahan data yang biasa diperoleh ada empat macam, yaitu: 

1. Batch processing : data yang diperoleh dari sumber data biasanya 

dikumpulkan atau ditumpuk, lalu diproses pada waktu-waktu tertentu, 

misalnya data dikumpulkan antara jam 8:00 sampai dengan jam 12:00, 

kemudian diproses mulai jam 14:00 sampai dengan jam 17:00. 

2. Online processing: data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses 

pada saat diterima, yang mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu 

giliran, misalnya pemrosesan yang dilakukan ada saat melakukan transaksi 

online di depan teller bank. 
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3. Real-time processing : pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu 

sangat kritis, penundaan pengolahan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. 

Misalnya pengolahan data hasil pemantauan aktivitas gunung berapi. 

4. Inline processing : biasa juga disebut sebagai hybrid-processing, yaitu 

kombinasi antara batch-processing dan online-processing. Misalnya 

pengolahan transaksi di supermarket, dimana transaksi penjualan melalui 

POS (Point Of Sale) langsung dilakukan (online), tetapi pengolahan lebih 

lanjut tentang persediaan barang dilakukan setiap jam 10:00 malam. 

 Selain itu seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan 

teknologi internet maka dilahirkan sistem client-server yang populer dengan nama 

On Line Transaction Processing (OLTP). Prosedur pengolahan mirip dengan 

online-processing, perbedan-nya adalah pada teknologi jaringan. Online 

processing menggunakan arsitektur jaringan terpusat (host-based) sementara 

OLTP menggunakan arsitektur client/server. Perkembangan dari OLTP dimana 

user/pengguna melakukan sediri transaksinya secara online, misalnya sistem 

mesin ATM (automatic teller machine), atau e-commerce (perdagangan lewat 

fasilitas elektronik). 

 

2.4 Paperless Office 

 Paperless office merupakan suatu kebutuhan dalam administrasi 

manajemen modern. Hal ini merupakan suatu sistem yang mendukung efektifitas, 

efisiensi dan produktivitas organisasi. Sistem paperless office merupakan dampak 

dari perkembangan teknologi komputer, ulasan tentang hal ini mulai dikenal 

melalui artikel Busines Week, 1975. 
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 Paperless office merupakan suatu sistem yang mereduksi penggunaan 

kertas dalam proses adminitrasi perkantoran. Menurut McIndoo; Todd (2009) 

“Paperless Office in Perspective A Document Management System for Today, 

Paperless office is also a metaphor for the touting of new technology in terms of 

'modernity' rather than its actual suitability to purpose”. 

 Didalam Perusahaan yang menerapkan Paperless Office (sistem 

perkantoran tanpa kertas), maka segala dokumen dalam bentuk hardcopy harus di 

minimalisir dan dokumen akan disimpan dalam bentuk softcopy. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa “The paperless office is now considered to be a philosophy to 

work with minimal paper and convert all forms of documentation to any digital 

form. The ideal is driven by a number of motivators including productivity gains, 

costs savings, space saving, the need to share information and reduced 

environmental impact”. 

 Yang mendorong pemanfaatan paperless office adalah kebutuhan internal 

dan kebutuhan eksternal organisasi, Salah satu kegiatan yang mendasar dalam 

paperless office system adalah mengkonversi berbagai dokumen berupa dokumen 

kertas, foto, rencana kerja, microchip, dan berbagai dokumen kertas lainnya ke 

dalam dokumen digital. Sistem ini umumnya menggunakan beberapa teknologi, 

antara lain : 

a. Scanners 

b. High speed scanners - used for scanning very large volumes of paper. 

c. Book copiers - used for taking photos of large books and manuscripts. 

d. Wide format scanners - used for scanning engineering drawings. 

e. Photo scanners 
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f. Negative scanners 

g. Microfiche scanner - used to convert microfiche to digital documents. 

h. Laserfiche convert microfiche to searchable and digital 

i. Digitization of postal mail - provides online access of scanned contents. 

j. Fax to PDF conversion 

k. Online post offices - outsourcing management of snail mail 

l. Multifunction printer 

m. Document management software and solutions. 

 Dalam menerapkan paperless office system, maka terdapat beberapa hal 

yang perlu diperhatikan, yaitu : 

 

1. Aspek SDM (Pengguna). 

 Tahap awal yang perlu dirintis yakni pada level paling atas, diikuti level 

lebih bawah dan seterusnya. Jika dalam organisasi pada level atas masih sulit, 

perlu diujicoba pada bagian tertentu yang sudah familiar dengan TI. 

 

2. Aspek Dokumen. 

 Tahap awal dimulai pada jenis dokumen yang tidak sering didistribusikan, 

dan dibuat sistem dobel yakni offline dan online, misal tentang Surat Keputusan, 

Dokumen Hasil rapat, Dokumen petunjuk pelaksanaan, Dokumen Job Diskripsi, 

Portofolio, Statua, dll. 

 Sistem Online akan secara penuh diberlakukan setelah dipastikan setiap 

individu pada level tertentu sudah dapat membuka dan membaca dokumen online. 
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3. Aspek Sistem Aplikasi. 

 Dokumen online disimpan dalam aplikasi yang terproteksi dan berjenjang 

hak aksesnya. Tentang aplikasi menitik beratkan pada keamanan data dan 

kemudahan pemakaian. 

 

4. Aspek Sosialisasi. 

 Individu yang memiliki hak akses tertentu dilatih untuk mengakses sistem 

agar dapat melakukan berbagai aktifitas sesuai fasilitas dalam sistem. Perubahan 

kebiasaan perilaku perlu diwujudkan untuk disesuaikan dengan Paperless Office 

System, dengan memperkenalkan sistem yang akan dipakai. 

 

5. Aspek Sarana Pendukungan.  

 Ketersediaan sarana yang diperlukan untuk mewujudkan Paperless Office 

System perlu disediakan secukupnya, antara lain, tidak terbatas pada : Kebijakan, 

Hardware, Infrastruktur Jaringan, SDM tenaga bantu, Dana, dan Forum 

komunikasi, dll. 

 

6. Aspek Komunikasi. 

 Hal ini memerlukan seorang visioner untuk dapat menjelaskan kenapa 

Paperless Office System diberlakukan. Pembicaraan diawal sebelum Paperless 

Office System diluncurkan perlu adanya forum untuk penyampaian dan 

mewujudkan persaman persepsi dan tujuan. 

 Manfaat dari penerapan paperless office system, antara lain : 

a. Efisiensi terhadap waktu. 

b. Manajemen Dokumentasi lebih baik. 

c. Kenyamanan kerja lebih baik. 
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d. Mendukung terjadinya keputusan yang lebih baik. 

e. Manajemen lebih terkendali. 

f. Membaiknya citra organisasi. 

g. Aspek Biaya. 

 

2.5 Dokumen 

 Dokumen merupakan suatu sarana transformasi informasi dari satu orang 

ke orang lain atau dari suatu kelompok ke kelompok lain. Dokumen meliputi 

berbagai kegiatan yang diawali dengan bagaimana suatu dokumen dibuat, 

dikendalikan, diproduksi, disimpan, didistribusikan, dan digandakan. Dokumen 

sangat penting, baik dalam kehidupan sehari-hari, organisasi, maupun bisnis. 

(Sugiarto dan Wahyono, 2005). 

 

2.6 Sirkulasi Perpustakaan 

 Kata sirkulasi berasal dari bahasa inggris “Circulation” yang berarti 

perputaran atau peredaran. Dalam ilmu perpustakaan, sirkulasi dikenal dengan 

peminjaman, namun demikian pengertian sirkulasi sebenarnya adalah mencakup 

semua bentuk kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan pemanfaatan, 

penggunaan koleksi perpustakaan dengan tepat guna dan tepat waktu untuk 

kepentingan pengguna jasa perpustakaan (Bafadal-Ibrahim, 2001). 

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan sirkulasi 

adalah kegiatan yang harus ada di dalam perpustakaan yang berhubungan dengan 

bagian peminjaman dan pengembalian bahan pustaka agar dapat digunakan oleh 

pengguna secara maksimal. Agar perpustakaan dapat memainkan perannya 
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dengan baik dan berdaya guna, maka perpustakaan harus didukung oleh sarana, 

prasarana serta tenaga kerja pengelola yang handal. 

 Kegiatan sirkulasi perpustakaan merupakan kegiatan pelayanan sirkulasi 

yang saling berkaitan, maka hendaklah pelayanan sirkulasi disusun dan 

dikoordinasi sesuai dengan jenis tugas pada setiap bagian. Proses pelayanan 

sirkulasi meliputi beberapa kegiatan, yaitu keanggotaan , peminjaman, 

pengembalian, perpanjangan, penagihan, sanksi, dan memberikan keterangan 

bebas pinjaman (Sjahrial-Pamuntjak, 1976). 

 

1. Keanggotaan 

Keanggotaan perpustakaan sangat perlu untuk mempermudah pengguna dalam 

meminjam koleksi perpustakaan. Untuk pengurusan keanggotaan setiap 

perpustakaan memiliki kebijakan sendiri. Pada perpustakaan tertentu ada 

pungutan uang pendaftaran dan ada pula yang tidak, menyerahkan tanda 

pengenal, semua ini diperlukan untuk mengenal jati diri anggota.  

Keanggotaan merupakan tanda bukti bahwa pengguna perpustakaan sudah 

mendaftarkan dirinya sebagai anggota perpustakaan. Keanggotaan ini 

menunjukkan bahwa pemegangnya mempunyai hak untuk menggunakan 

fasilitas perpustakaan, yakni membaca dan meminjam bahan pustaka yang ada 

di perpustakaan. 

 

2. Peminjaman 

Peminjaman bahan pustaka merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada 

bagian layanan sirkulasi. Layanan ini hanya terbuka bagi pengguna 

perpustakaan yang terddaftar sebagai anggota perpustakaan. Tidak semua 
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pengunjung perpustakaan membaca di perpustakaan, terutama untuk bahan 

pustaka yang berjenis fiksi. Karena keterbatasan waktu yang dimiliki 

pengguna, maka dari itu bahan pustaka tersebut umumnya dibawa pulang. 

Dilatar belakangi hal tersebut maka perpustakaan selalu menyediakan jasa 

peminjaman bagi anggota. Metode peminjaman yang dipilih diharapkan dapat 

diterapkan secara efektif di perpustakaan. Keefektifan ini dapat terlihat dari 

kecepatan layanan dan keekonomisan. 

 

3. Pengembalian 

Tidak semua pengunjung perpustakaan senang membaca di perpustakaan, 

sehingga harus meminjam bukku yang mereka butuhkan. Buku yang dipinjam 

anggota harus dikembalikan ke perpustakaan.pengembalian bahan pustaka 

tersebut harus tepat pada waktunya agar anggota yang lain dapat menggunakan 

bahan pustaka tersebut. Hal ini berhubungan erat dengan jumlah bahan pustaka 

yang dimiliki perpustakaan. Pada umumnya pengembalian bahan pustaka yang 

tepat waktu merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perpustakaan yang 

memiliki koleksi terbatas termasuk penentuan waktu peminjaman bahan 

pustaka yang sangat singkat. Dengan demikian perpustakaan dapat memenuhi 

kebutuhan pengguna meski memiliki koleksi yang sangat terbatas. 

 

4. Perpanjangan 

Perpanjangan waktu peminjaman tergantung kepada kebijakan perpustakaan, 

ada perpustakaan yang memberikan perpanjangan sebanyak dua kali dan ada 

juga hanya memberikan sebanyak satu kali. 

 

 



15 

 

 
 

5. Penagihan 

Prosedur penagihan berlangsung dalam beberapa tahapan dimulai dari 

pemeriksaan keterlambatan berdasarkan tanggal kembali bahan pustaka, 

kemudian petugas membuat surat penagihan rangkap dua dan diakhiri dengan 

proses pencatatan data pengembalian bahan pustaka. 

 

6. Pemberian sanksi 

Prosedur pemberian sanksi diberikan oleh petugas perpustakaan kepada 

anggota yang melakukan pelanggaran aturan peminjaman dan pengembalian, 

biasanya sanksi yang diberikan bergantung pada jenis pelanggaran, sanksi yang 

lazim dikenakan kepada anggota ada tiga macam, yaitu denda, sanksi 

administrasi, dan sanksi akademik. 

 

7. Bebas pinjaman 

Bebas taguhan atau pinjaman adalah ssalah satu kegiatan pada pelayanan 

sirkulasi, yang memberikan keterangan tanda bukti tidak lagi mempunyai 

pinjaman di perpustakaan. Keterangan bebas tagihan berfungsi untuk 

mencegah kemungkinan kehilangan bahan pustaka. 

 

2.7 Sistem  

 Menurut Mulyanto (2009), sistem adalah sekelompok komponen yang 

saling berhubungan, bekerjasama, untuk mencapai tujuan bersama dengan 

menerima proses input serta menghasilkan input dalam proses transformasi yang 

teratur.Menurut Tanuwijaya & Herlambang (2005), definisi sistem dapat dibagi 

menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan secara prosedur dan pendekatan secara 

komponen. Berdasarkan pendekatan prosedur, sistem didefinisikan sebagai 
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kumpulan dari beberapa prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. 

 Berdasarkan pendekatan komponen, sistem merupakan kumpulan dari 

komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

1. Pendekatan Sistem 

 Menurut Kristanto (2003), terdapat tiga kelompok pendekatan di dalam 

mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang 

menekankan pada komponen atau elemennya. 

a. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada perosedur, mendefinisikan 

sistem sebagai berikut: “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul, bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu”. 

(Tanuwijaya & Herlambang, 2005). 

b. Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur, lebih 

menekankan urutan-urutan operasi didalam sistem. Prosedur didefinisikan 

oleh Neuschel R. F. sebagai berikut: “Suatu prosedur adalah suatu urutan-

urutan operasi klerikal (tulis-menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di 

dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin 

penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi”. 

(Tanuwijaya & Herlambang, 2005). 

c. Pendekatan yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya 

mendefinisikan sistem sebagai berikut: “Sistem adalah kumpulan dari 

elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

(Tanuwijaya & Herlambang, 2005). 
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2. Karakteristik Sistem  

 Menurut Mulyanto (2009),bahwa suatu sistem mempunyai karakteristik 

agar sistem dapat dibedakan dengan sistem yang lain. Berikut ini macam-macam 

karakteristik suatu sistem, diantaranya:  

a. Komponen Sistem (component), dimana suatu sistem terdiri dari sejumlah 

komponen yang saling berinteraksi, bekerjasama membentuk satu kesatuan. 

Suatu sistem merupakan salah satu dari komponen sistem lain yang lebih 

besar, maka disebut subsistem, sedangkan sistem yang lebih besar tersebut 

adalah lingkungannya.  

b. Batas Sistem (boundary) merupakan pembatas atau pemisah suatu sistem 

dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.  

c. Lingkungan Luar Sistem (environment) merupakan sesuatu di luar batas dari 

sistem yang dapat mempengaruhi operasi sistem, baik pengaruh yang 

menguntungkan ataupun yang merugikan.  

d. Penghubung Sistem (interface) merupakan hal yang sangat penting, sebab 

tanpa adanya penghubung, sistem berisi kumpulan subsistem yang berdiri 

sendiri dan tidak saling berkaitan. Maka dari itu penghubung dapat juga 

didefinisikan sebagai tempat dimana komponen atau sistem dan 

lingkungannya bertemu atau berinteraksi.  

e. Masukan Sistem (input) merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem, 

dimana masukan tersebut dapat berupa bahan yang dimasukkan agar sistem 

tersebut dapat beroperasi (maintenance input), dan masukan yang diproses 

untuk mendapat keluaran (signal input).  
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f. Keluaran Sistem (output) merupakan hasil dari pemrosesan, yang berupa 

informasi sebagai masukan pada sistem lain atau hanya sebagai sisa 

pembuangan.  

g. Pengolah sistem (process) merupakan bagian yang melakukan perubahan dari 

masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan.  

Sasaran Sistem merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai dalam sistem, agar 

sistem menjadi terarah dan terkendali. 

 

2.8 Sistem Informasi Perpustakaan  

 Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun 

gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya 

yang biasa disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, 

bukan untuk dijual. (Qalyubi, 2007).  

 Sedangkan Sistem Informasi Perpustakaan adalah proses komputerisasi 

untuk mengolah data suatu perpustakaan. Mulai dari katalogisasi koleksi, 

pengolahan data anggota, sampai proses peminjaman dan pengembalian koleksi 

beserta aturan-aturannya seperti lamanya peminjaman sirkulasi dan penghitungan 

denda keterlambatan. 

 

2.9 System Development Life Cycle (SDLC) 

 Menurut Pressman (2015), Model Air Terjun (waterfall) kadang 

dinamakan siklus hidup klasik (classic life cycle), dimana hal ini menyiratkan 

pendekatan yang sistematis dan berurutan (sekuensial) pada pengembangan 

perangkat lunak, yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna dan 

berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan (planning), pemodelan 
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(modeling), konstruksi (construction), serta penyerahan sistem/perangkat lunak ke 

para pelanggan/pengguna (deployment), yang diakhiri dengan dukungan 

berkelanjutan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Model System 

Development Life Cycle (SDLC) ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut. 

 

 

Gambar 2.1.Model Air Terjun (Waterfall) 

 

2.10 Programming Hypertext Processor 

 Menurut Saputra (2011) PHP atau yang memiliki kepanjangan PHP 

Hypertext Preprocessor merupakan suatu bahasa pemrograman yang difungsikan 

untuk membangun suatu website dinamis. PHP menyatu dengan kode HTML, 

maksudnya adalah beda kondisi. HTML digunakan sebagai pembangun atau 

pondasi dari kerangka layout web, sedangkan PHP difungsikan sebagai prosesnya 

sehingga dengan adanya PHP tersebut, web akan sangat mudah di-maintenance. 

 PHP berjalan pada sisi server sehingga PHP disebut juga sebagai bahasa 

Server Side Scripting. Artinya bahwa dalam setiap/untuk menjalankan PHP, wajib 

adanya web server. 

 PHP ini bersifat open source sehingga dapat dipakai secara cuma-cuma 

dan mampu lintas platform, yaitu dapat berjalan pada sistem operasi Windows 
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maupun Linux. PHP juga dibangun sebagai modul pada web server apache dan 

sebagai binary yang dapat berjalan sebagai CGI. 

 Ada beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan mengapa 

menggunakan PHP. 

1. Mudah dipelajari, alasan tersebut menjadi salah satu alasan utama untuk 

menggunakan PHP, Pemula pun akan mampu untuk menjadi web master 

PHP. 

2. Mampu Lintas Platform, artinya PHP dapat / mudah diaplikasikan ke 

berbagai platform OS(Operating Sytem) dan hampir semua browser juga 

mendukung PHP. 

3. Free alias Gratis, bersifat Open Source. 

4. PHP memiliki tingkat akses yang cepat. 

5. Didukung oleh beberapa macam web server, PHP mendukung beberapa web 

server, seperti Apache, IIS, Lighttpd, Xitami. 

 Mendukung database, PHP mendukung beberapa database, baik yang 

gratis maupun yang berbayar, seperti MySQL, PostgreSQL, mSQL, Informix, SQL 

server, Oracle. 

 

2.11 MySQL 

 Menurut Kustiyaningsih (2011) Basis data adalah sekumpulan informasi 

yang diatur agar mudah dicari. Dalam arti umum basis data adalah sekumpulan 

data yang diproses degan bantuan komputer yang memungkinkan data dapat 

diakses dengan mudah dan tepat, yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari 

satu atau lebih organisasi yang berelasi. 
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 MySQL merupakan suatu database. MySQL dapat juga dikatakan sebagai 

database yang sangat cocok bila dipadukan dengan PHP. Secara umum, database 

berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan, mengklasifikasikan data 

secara prefosional. MySQL bekerja menggunakan SQL Language (Structure 

Query Language). 

 MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational Database Management 

System). Sedangkan RDBMS sendiri akam lebih banyak mengenal istilah seperti 

tabel, baris, dan kolom digunakan dalam perintah-perintah di MySQL. MySQL 

merupakan sebuah basis data yang mengandung satu atau sejumlah tabel. Tabel 

terdiri atas sejumlah baris dan setiap baris mengandung satu atau beberapa kolom. 

Di dalam PHP telah menyediakan fungsi untuk koneksi ke basis data dengan 

sejumlah fungsi untuk pengaturan baik menghubungkan maupun memutuskan 

koneksi dengan server database MySQL sebagai sarana untuk mengumpulkan 

informasi. 

 Pada umumnya, perintah yang paling sering digunakan dalam mySQL 

adalah select (mengambil), insert (menambah), update (mengubah), dan delete 

(menghapus). Selain itu, SQL juga menyediakan perintah untuk membuat 

database, field, ataupun index guna menambah atau menghapus data. 

 Alasan yang mengacu menggunakan MySQL adalah MySQL merupakan 

database yang mampu berjalan di semua sistem operasi. Selain itu, sangat mudah 

sekali untuk dipelajari dan sepertinya hosting server juga banyak sekali 

mengadopsi MySQL sebagai standar database. Dan tentunya juga bersifat gratis 

atau free. 
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 Saat ini MySQL juga tidak hanya gratis, semenjak MySQL dibeli oleh 

SUN, MySQL tidak lagi menikmati fitur-fitur barunya, karena telah dibatasi 

penggunanya. 

 Fitur-fitur tersebut hanya bisa didapat jika membeli lisensinya. Berikut 

beberapa kelebihan yang dimiliki oleh MySQL: 

a. Bersifat open source, yang memiliki kemampuan untuk dapat dikembangkan 

lagi. 

b. Menggunakan bahasa SQL(Structure Query Language), yang merupakan 

standar bahasa dunia dalam pengolahan data. 

c. Super perfomance dan reliable, tidak bisa diragukan, proses databasenya 

sangat cepat dan stabil. 

d. Sangat mudah dipelajari. 

e. Memiliki dukungan support (group) pengguna MySQL. 

f. Mampu lintas platform, dapat berjalan di berbagai sistem operasi. 

g. Multiuser, dimana MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu 

yang bersamaan tanpa mengalami konflik. 

 Server database MySQL mempunyai kecepatan akses tinggi, mudah 

digunakan dan handal. MySQL dikembangkan untuk menangani database yang 

besar secara cepat dan telah sukses digunakan selama bertahun-tahun sehingga 

membuat server MySQL cocok untuk mengakses database di internet. Dan 

MySQL juga merupakan sistem client-server yang terdiri atas multithread SQL 

server yang mendukung software client dan library yang berbeda. 

 Fitur utama MySQL adalah ditulis dalam bahasa C dan C++, bekerja dalam 

berbagai platform, menyediakan mesin peyimpan transaksi dan nontransaksi, 
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mempunyai library yang dapat ditempelkan pada aplikasi yang berdiri sendiri 

sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan pada komputer yang tidak mempunyai 

jaringan dan mempunyai sistem password yang fleksibel dan aman, dapat 

menangani basis data dalam skala besar. 

 

2.12 Testing 

 Menurut Khan (2005), testing adalah proses untuk memeriksa atau 

mengevaluasi sistem atau komponen sistem secara manual atau terotomatisasi 

yang bertujuan untuk melakukan verifikasi bahwa sistem tersebut memenuhi 

persyaratan tertentu atau untuk mengidentifikasikan perbedaan antara expected 

result dan actual result. 

 Menurut Lewis (2009), software testing adalah aktivitas menjalankan 

serangkaian eksekusi yang dinamis pada program software setelah source code 

software tersebut telah dikembangkan. Software testing dilakukan untuk 

menemukan dan memperbaiki sebanyak mungkin potensi kesalahan sebelum 

software tersebut digunakan oleh pelanggan atau end user. 

 Dari definisi di atas, testing merupakan aktivitas atau proses memeriksa 

dan mengevaluasi sistem dengan tujuan untuk menemukan kesalahan pada sistem 

tersebut. 

 

2.13 Black Box Testing 

 Menurut Perry (2006), functional testing juga dapat disebut sebagai black 

box testing karena tidak ada pengetahuan dari logika internal sistem yang 

digunakan untuk membuat test case. Biasanya dalam pengujian fungsional, teknik 
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validasi lebih digunakan untuk melakukan pengujian. Tim penguji melakukan 

validasi terhadap function key yang ada dan mengobservasi hasilnya. 

Kelebihan dari functional testing: 

1. Melakukan simulasi terhadap kegunaan sistem yang sebenarnya. 

2. Tidak membuat asumsi terhadap struktur sistem. 

Kekurangan dari functional testing: 

1. Dapat berpotensi menghilangkan logika yang salah dalam software. 

2. Memungkinkan terjadinya pengujian yang redundan. 

 Kedua metode ini berguna untuk validasi pada seluruh sistem. Seperti 

contohnya, sebuah functional test case dapat diambil dari dokumentasi tentang 

deskripsi bagaimana melakukan sebuah fungsi seperti menerima inputan barcode. 

Sebuah structural test case dapat diambil dari dokumentasi teknikal manual. 

Untuk pengujian sistem yang efektif diperlukan kedua metode tersebut. 

 Menurut Lewis (2009), pada black box testing atau pengujian fungsional, 

kondisi pengujian dikembangkan berdasarkan fungsionalitas dari program atau 

sistem yang akan diuji, oleh karena itu, penguji membutuhkan informasi 

mengenai data input dan output yang diamati, tetapi tidak mengetahui bagaimana 

program atau sistem tersebut bekerja atau tidak perlu mengetahui bagaimana 

struktur internal dari program tersebut melakukan eksekusi. Penguji berfokus pada 

pengujian fungsionalitas dari program terhadap spesifikasi. 

 Dari definisi di atas, black box testing adalah pengujian terhadap apa yang 

dilakukan oleh sistem, khususnya perilaku dan juga masalah bisnis di mana 

penguji membutuhkan informasi mengenai data input dan output yang diamati 

tetapi tidak perlu mengetahui struktur internal dari sistem tersebut. 
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2.14 Konsep Aplikasi  

 Aplikasi merupakan suatu kelompok file (form, class, report) yang 

bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait, misalnya 

Aplikasi Payroll, Aplikasi Fixed Asset. Ruang lingkup dari aplikasi berbeda-beda 

dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya (Gempur, 2005). 

 Menurut Gempur  (2005) aplikasi berdasarkan jenisnya digolongkan 

menjadi: 

1. Single Aplikasi - Single Project, satu jenis aplikasi yang dikelompokkan ke 

dalam satu project. Secara umum file yang terbentuk akan diletakkan dalam 

satu folder dan harus dipastikan file tidak tersimpan pada default folder. 

2. Multi Aplikasi - Single Project, suatu aplikasi tambahan dengan tugas yang 

berbeda disertakan pada suatu project. Secara umum file digabung pada satu 

folder atau file dari aplikasi dapat tercampur dengan file dari aplikasi lain. 

3. Multi Aplikasi - Multi Project, setiap aplikasi dikelompokkan pada project 

tertentu dan file aplikasi disimpan pada folder tertentu pula, sehingga aplikasi 

yang terbentuk sebenarnya individu aplikasi yang berdiri sendiri dan dapat 

dikompilasi menjadi individu file.exe. 

4. Multi Aplikasi - Multi Project dalam satu logika program, di mana multi 

aplikasi dan multi project digabungkan dalam satu grup. Dalam hal ini harus 

ditambahkan satu project baru untuk memanggil aplikasi lainnya. 

 

2.14.1 Analisis Dan Perancangan Sistem 

 Menurut Kendall (2010), analisis dan perancangan sistem dipergunakan 

untuk menganalisis, merancang dan mengimplementasilkan peningkatan-

peningkatan fungsi bisnis yang dapat dicapai melalui penggunaan sistem 
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informasi terkomputrisasi. Tujuan dilakukan analisis sistem adalah untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi permsalahan yang terjadi pada sebuaah 

penelitian dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan 

perbaikannya. 

 

2.14.2 Internet 

 Internet menurut Mcleod (2007) adalah komunikasi berbasis komputer 

yang lebih besar dibandingkan dengan komunikasi lainnya, dan telah melahirkan 

aplikasi khusus seperti intranet dan extranet. Sedangkan internet menurut Laudon 

(2010) adalah suatu jaringan global yang menggambarkan standar umum untuk 

menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda. Jadi Internet adalah penghubung 

jaringan global sehingga penyebaran data dan program dapat terjadi. 

 

2.14.3 World Wide Web (WWW) 

 Menurut Yuhefizar (2010) Word Wide Web sering disingkat dengan www 

atau web adalah suatu metode untuk menampilkan informasi di internet, baik 

berupa teks, gambar, suara maupun video yang interaktif dan mempunyai 

kelebihan untuk menghubungkan (link) satu dokumen dengan dokumen lainnya 

(hypertext) yang dapat di akses melalui sebuah browser. 

 

2.14.4 Konsep Sistem Basis Data 

 Database Menurut Yuswanto (2005) database merupakan sekumpulan 

data yang berisi informasi yang saling berhubungan. Pengertian ini sangat berbeda 

antara database Relasional dan Non Relasional. Pada database Non Relasional, 

sebuah database hanya merupakan sebuah file. 
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 Menurut Marlinda (2004) database adalah suatu susunan/ kumpulan data 

operasional lengkap dari suatu organisasi/ perusahaan yang diorganisir/ dikelola 

dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu 

menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi optimal yang 

diperlukan pemakainya. 

 

2.14.5 Sistem Basis Data 

 Sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem 

manajemen basis data (SMBD). Menurut (Marlinda, 2004), sistem basis data 

adalah suatu sistem menyusun dan mengelola record-record menggunakan 

komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara dan operasional 

lengkap sebuah organisasi/perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi 

optimal yang diperlukan pemakai untuk proses mengambil keputusan. 

 

2.14.6 Database Management System 

 Menurut Kadir (2003) Definisi Database Management System (DBMS) 

pada sejumlah literatur sangatlah bervariasi. Secara umum, DBMS diartikan 

sebagai suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, 

menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data/ informasi dengan praktis dan 

efisien. 

 Dibandingkan dengan sistem yang berbasis kertas, DBMS memiliki empat 

unggulan: 
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1. Kepraktisan 

Sistem yang berbasis kertas akan menggunakan kertas yang sangat banyak 

untuk menyimpan informasi, sedangkan DBMS menggunakan media 

penyimpan sekunder yang berukuran kecil tetapi padat informasi. 

2. Kecepatan 

Mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada 

manusia. 

3. Mengurangi kejemuan 

Orang cenderung menjadi bosan kalau melakukan tindakan-tindakan berulang 

yang menggunakan tangan (misalnya harus mengganti suatu informasi). 

4. Kekinian 

Informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat setiap 

saat. 

 Kebanyakan DBMS menyediakan mekanisme pengaturan sekuritas 

terhadap basis data berdasarkan wewenang pengguna. Sebagai contoh, si A hanya 

boleh membaca suatu data, yaitu untuk menghindari pengaksesan data sensitif 

oleh orang yang tidak berhak. 

 Di dalam lingkungan basis data, data lebih mudah digunakan. Pada 

beberapa DBMS tersedia fasilitas query yang memudahkan pengguna untuk 

memperoleh informasi. Pengguna yang tidak memiliki kemampuan pemrograman 

pun dengan mudah bisa menggunakan fasilitas query tersebut. Bagi pemrogram 

aplikasi, pembuat program aplikasi juga dapat dilakukan dengan mudah, jauh 

lebih mudah dibandingkan dengan kalau menggunakan bahasa-bahasa 
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konvensional seperti Cobol dan Fortran. Alhasil, keadaan ini dapat meningkatkan 

produktifitas pemrogram. 

 

2.14.7 Data Flow Diagram (DFD) 

 Data Flow Diagram yang lebih dikenal dengan DFD, adalah sebuah alat 

dokumentasi grafis yang menggunakan beberapa simbol, sebagaimana terdaftar 

pada tabel 2.1, untuk menggambarkan bagaimana data mengalir melalui proses-

proses yang saling terhubung.(Kendall, 2010). 

 

Tabel 2.1 Simbol Data Flow Diagram 

No Simbol 

Nama 

Simbol 

Keterangan 

1  

external

 ent ity

 

External 

entity atau 

boundary 

Simbol ini menunjukkan kesatuan di 

lingkungan luar sistem yang dapat 

berupa orang, organisasi, atau sistem 

yang lain berada di lingkungan 

luarnya yang akan memberikan 

pengaruh berupa input atau menerima 

output. 

2  

 

Data flow 

atau aliran 

data 

Aliran data dapat digambarkan 

dengan tanda panah dan garis yang 

diberi nama dari aliran data tersebut. 

3  

0

Process

 

Process Dalam simbol tersebut dituliskan 

nama proses yang akan dikerjakan 

oleh sistem dari transformasi aliran 
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No Simbol 

Nama 

Simbol 

Keterangan 

data yang keluar. Suatu proses 

mempunyai satu atau lebih input data 

dan menghasilkan satu atau lebih 

output data. 

4  

3 pem injaman
 

Data store Data store merupakan simpanan dari 

data yang dapat berupa file atau 

database pada sistem komputer, arsip 

catatan manual, dan suatu agenda 

atau buku. Data store digunakan 

untuk menyimpan data sebelum dan 

sesudah proses lebih lanjut. 

 

Tidak ada aturan baku untuk menggambarkan DFD. Secara garis besar langkah-

langkah pembuatan DFD dapat dijelaskan sebagai : 

a. Membuat context diagram 

Context diagram adalah diagram level tertinggi dari DFD yang 

menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan lainnnya. Cara 

pembuatan : 

1. Tentukan nama sistemnya. 

2. Tentukan batasan sistemnya. 

3. Tentukan terminator apa saja yang ada dalam sistem. 

4. Tentukan apa yang diterima atau diberikan terminator daripada sistem. 
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5. Gambarkan context diagam. 

b. Membuat diagram level nol  

Diagram level nol adalah dekomposisi dari context diagram. Cara membuat 

diagram level 0 : 

1. Tentukan proses utama yang ada pada sistem 

2. Tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing proses daripada 

sistem, sambil memperhatikan konsep keseimbangan (alur data yang masuk 

atau keluar dari suatu level harus sama dengan alur data yang masuk atau 

keluar pada level berikutnya). 

3. Apabila diperlukan, muncul data store (master) sebagai sumber maupun 

tujuan alur data. 

c. Membuat diagram level satu 

Diagram level satu merupakan dekomposisi dari diagram level nol. Cara membuat 

diagram level satu : 

a. Tentukan proses yang lebih kecil (sub-proses) dari proses utama yang ada di 

level nol. 

b. Tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing sub-proses. 

c. Apabila diperlukan, munculkan data store (transaksi) sebagai sumber maupun 

tujuan alur data. 

d. Gambarkan DFD level satu. 

e. Hindari perpotongan arus data. 

f. Beri nomor pada masing-masing sub-proses yang menunjukkan dekomosisi 

dari proses sebelumnya. 
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2.14.8 Entity Relationship Diagram (ERD) 

 Entity Relationship Diagram atau yang lebih dikenal dengan istilah ERD, 

merupakan pemodelan data yang menggunakan beberapa notasi untuk 

menggambarkan data dalam konteks entitas dan hubungan yang dideskripsikan 

oleh data tersebut (whitten, Bentley & Dittman, 2004). 

 Ada beberapa istilah yang terdapat dalam suatu ERD (Whitten, Bentley 

&Dittman, 2004), antara lain : 

a. Entity 

Entity didefinisikan sebagai suatu yang diperlukan untuk menyimpan data. 

Sebuah entity dapat berupa kelompok orang, tempat, objek, kejadian, atau 

konsep tentang apa yang diperlukan untuk menyimpan data. Entity 

digambarkan sebagai kotak segiempat dan diberi label dalam kata benda. 

Gambar 2.2 menggambarkan sebuah entity. 

 

 

Gambar 2.2 Entity 

 

b. Atribut (Atribut) 

Atribut adalah identifikasi bagian data spesifik yang ingin disimpan dari setiap 

entity tertentu. Selain itu, atribut juga merupakan sifat atau elemen dari sebuah 

entity. Sebagai contoh, entity tb_peminjaman memunyai atribut 

id_peminjaman, tgl_pinjam, tgl_kembali, dan atribut lainnya. Gambar 2.3 

menggambarkan suatu atribut. 

Entity
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Gambar 2.3 Atribut 

 

c. Relasi (Relationship) 

Relasi atau hubungan adalah yang ada diantara satu atau lebih entity. Relasi 

dapat menyatakan kejadian yang menghubungkan entity atau hanya persamaan 

logika yang ada di antara entity. Simbol relasi dapat dilihat pada gambar 2.4. 

 

 

Gambar 2.4 Relasi 

 

Terdapat beberapa macam relasi antara entity yang satu dengan lainnya dalam 

suatu ERD (Whitten, Bentley & Dittman, 2004) : 

d. Cardinality 

Mendifinisikan jumlah kemunculan baik minimum atau maksimum satu entity 

yang berhubungan dengan entity lain. Kedua nilai tersebut dapat menghasilkan 

tiga macam relasi, antara lain : 

1. One to one 

Satu anggota entity mempunyai hubungan dengan satu anggota entity yang 

lain. Gambar 2.5 menggambarkan relasi one to one. 

 

ANGGOTA

ID_ANGGOTA varchar(15)

NAMA_ANGGOTA varchar(50)

ALAMAT_ANGGOTA varchar(100)

JENIS_KELAMIN_ANGG varchar(1)

NO_TELP char(15)

STATUS_ANGGOTA varchar(50)

Relation_176
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Gambar 2.5 Relasi one to one 

 

2. One to Many 

Satu anggota entity mempunyai hubungan dengan beberapa anggota 

entity yang lain. Gambar 2,6 menggambarkan relasi one to many. 

 

 

Gambar 2.6 One to many 

 

3. Many to Many 

Beberapa anggota entity mempunyai hubungan dengan beberapa anggota 

entity yang lain. Gambar 2.7 menggambarkan relasi many to many. 

 

 

Gambar 2.7 Many to many 

 

e. Mandatory  

Mandatory digunakan untuk menandai apakah semua anggota entity harus 

berelasi dengan yang lain atau tidak. Suatu entity disebut mandatory jika semua 

anggotanya harus berhubungan dengan entity lain. Mandatory akan diberi 

simbol ‘1’ pada relasinya. Jika ada anggota enity yang tidak berhubungan 

Relation_3
Ent_1 Ent_2

Relation_3
Ent_1 Ent_2

Relation_3
Ent_1 Ent_2
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dengan entity lain maka entity tersebut di sebut non mandatory / non obligator 

dan diberi simbol ‘0’. Gambar 2.8 menggambarkan mandatory yang terjadi 

dalam relasi tersebut. 

 

 

Gambar 2.8 Mandatory

Relation_3
Ent_1 Ent_2
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BAB III  

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis dari permasalahan yang 

didapat beserta rancangan desain sistem Aplikasi Sirkulasi Pada Perpustakaan 

Dr.Soetomo Surabaya. 

 

3.1 Metode Penelitian 

 Pada penelitian ini menggunakan model pengembang adalah gambaran 

yang direncanakan untuk penyelesaian perangkat lunak yang akan dibuat untuk 

sistem aplikasi. Metode Penelitian pada pembuatan sistem aplikasi ini 

menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) Model Waterfall, 

yang memiliki tahapan metode penelitian seperti Gambar 3.1, yaitu tahap 

communication, planning, modeling, construction, dan deployment untuk 

menyelesaikan permasalahan pada perpustakaan SMA Dr.Soetomo Surabaya. 

 

 

Gambar 3.1 Metode Waterfall, Pressman 2015 
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3.1.1 Communication 

 Tahap communication merupakan langkah awal dalam penelitian ini. 

Tahap ini terdiri dari beberapa proses yaitu wawancara, observasi, dan studi 

literatur dan kemudian di analisa menjadi analisa sistem, analisa kebutuhan 

pengguna dan analisis kebutuhan perangkat lunak. 

1. Observasi 

 Observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi Perpustakaan 

Dr.Soetomo untuk melakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan untuk 

mendapatkan beberapa hal seperti: 

a. Gambaran umum perpustakaan SMA Dr.Soetomo 

b. Pengumpulan data terkait profil Perpustakaan SMA Dr.Soetomo. 

c. Mempelajari proses sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku. 

2. Wawancara 

 Wawancara dilakukan kepada pihak yang secara langsung berhubungan 

dengan pihak yang bersangkutan, sehingga terdapat kesamaan data yang diambil 

dengan wawancara yang dilakukan. 

3. Studi pustaka 

 Tahap studi pustaka atau studi literatur ini bertujuan untuk mengenali dan 

medalami konsep dari penerapan metode pada sistem yang akan dibuat. Sutudi 

pustaka ini dilakukan untuk mencari refrensi teori yang relefan (cocok) dengan 

permasalahan yang telah ditemukan sebelumnya. Referensi tersebut mempelajari 

tentang:  

a. Transaction Processing System.  

b. Dokumen. 



38 

 

 
 

c. Sirkulasi Perpustakaan. 

d. Analisa Perancangan Sistem 

e. Sistem. 

f. Sistem informasi perpustakaan. 

g. SDLC (System development life cycle). 

 Referensi tersebut dapat dicari dari buku, jurnal, artikel, peraturan 

pemerintah, undang-undang, surat keputusan, laporan penelitian dan beberapa 

situs yang ada di internet. Selain sebagai dasar teori dalam penelitian ini, studi 

literature tersebut untuk menentukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada. Setelah mendapatkan beberapa refrensi yang sesuai 

dengan permasalahan yang ada, maka dapat ditentukan solusi untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 

 

3.1.2 Planning 

 Pada proses planning alur kebutuhan sistem informasi perpustakaan, yang 

digunakan adalah alur terstruktur serta estimasi waktu yang dibutuhkan dalam 

pembuatan sistem informasi.  

 

3.1.3 Modelling 

 Pada tahap perancangan sistem, dilakukan kegiatan membuat desain 

aplikasi yang akan dibangun, meliputi pengolahan data berdasarkan fungsi, aliran 

dokumen, aliran sistem yang diajukan, desain basis data, pendefinisian interface, 

dan penjelasan input – proses – output. 
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3.1.4 Construction 

 Setelah tahap modeling sistem telah selesai dilakukan, selanjutnya 

dilakukan koding terhadap hasil perancangan. Tahap implementasi merupakan 

bagian penting dalam pembangunan sistem. Hasil perancangan tersebut 

diimplementasikan kedalam sebuah code yang berfungsi membangun sistem 

sesuai permasalahan atau mengkonversi hasil perancangan sebelumnya ke dalam 

sebuah bahasa yang dimengerti oleh komputer. Kemudian komputer akan 

menjalankan fungsi-fungsi yang telah didefinisikan sehingga mampu memberikan 

layanan-layanan kepada penggunanya. Sistem aplikasi perpustakaan ini dibangun 

menggunakan bahasa PHP dan database MYSQL dengan menggunakan tools 

Notepad++. 

 

3.1.5 Deployment 

 Tahap deployment ini merupakan pembahasan mengenai hasil coba 

perangkat lunak. Evaluasi akan dilakukan dengan cara membandingkan sistem 

yang telah dibuat dengan tujuan yang ingin dicapai. Sistem aplikasi ini akan 

dinyatakan dapat berjalan dengan baik jika sistem informasi yang dibangun ini 

bebas dari error selama dijalankan oleh pengguna. Evaluasi akan dilakukan 

dengan melakukan wawancara pada bagian yang terkait dengan sistem informasi 

perpustakaan. 

 

3.2 Analisis Sistem 

 Analisis sistem bertujuan untuk menganalisis sistem yang ada. Sistem 

yang terdapat pada Perpustakaan di Lembaga Pendidikan SMA Dr.Soetomo 

Surabaya saat ini meliputi transaksi peminjaman, pengembalian serta mendata 



40 

 

 
 

semua buku sebagai koleksi perpustakaan . Dalam analisis sistem ini akan 

dilakukan identifikasi masalah dan analisis permasalahan yang ada, kemudian 

dilakukan analisis kebutuhan sistem dan dilakukan perancangan sistem sebagai 

solusi permasalahan tersebut. 

 

3.2.1 Identifikasi Permasalahan 

 Dikarenakan banyaknya aktifitas pinjam meminjam koleksi buku yang 

dilakukan oleh siswa. Dalam hal ini petugas kewalahan dalam melayani proses 

peminjaman maupun pengembalian buku koleksi karena proses yang berjalan saat 

ini masih manual, maksud dari manual sendiri yaitu semua proses data transaksi 

peminjaman dan pengembalian masih dicatat dan dicari kedalam buku induk 

peminjaman dan pengembalian. Dalam hal ini akan berdampak pada kurang 

maksimalnya dari kinerja proses peminjaman, pengembalian, dan juga berdampak 

pada terbatasnya ruang penyimpanan dokumen, terjadinya resiko dokumen hilang 

/ rusak, serta berdampak pada biaya (cost) untuk pengadaan dokumen. 

 

3.2.2 Identifikasi Pengguna 

 Berdasarkan hasil wawancara pada Lembaga Pendidikan SMA 

Dr.Soetomo Surabaya. Pada pengelolaan transaksi sirkulasi peminjaman, 

pengembalian dan koleksi terdapat beberapa pengguna yang terlibat yaitu Kepala 

Bagian Perpustakaan, Pustakawan, Kepala Sekolah dan juga semua anggota guru 

dan murid yang ada di SMA Dr.Soetomo. 
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3.2.3 Identifikasi Data 

 Pada pengelolaan transaksi sirkulasi perpustakaan terdapat beberapa data 

yang diperlukan diantaranya sebagai berikut: Data Buku, Data Anggota, Data 

Pegawai, Data Aturan, Data Peminjam, Data Koleksi, dan Data Laporan. 

 

3.2.4 Identifikasi Fungsi 

 Setelah melakukan proses identifikasi permasalahan, pengguna dan data, 

maka dapat diidentifikasi fungsi dari proses sirkulasi perpustakaan sebagai 

berikut: maintenance data master, pengelolaan data petugas, pengelolaan data 

anggota, pencatatan kolesi buku dan sirkulasi peminjaman / pengembalian yang 

akan menghasilkan laporan diantaranya daftar anggota yang meminjam dan 

mengembalikan koleksi. 

 

3.2.5 Analisis Kebutuhan Pengguna 

 Analisis kebutuhan pengguna berfungsi untuk mengetahui kebutuhan dari 

masing-masing pengguna yang berhubungan langsung dengan sistem yang dibuat 

dapat sesuai dengan apa yang diminta oleh pengguna yang bersangkutan dengan 

sistem. Analisis kebutuhan pengguna dalam perpustakaan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Analisa Kebutuhan pengguna 

Pengguna Kebutuhan Fungsional 

Siswa dan Guru - Meminjam koleksi 

- Mengembalikan koleksi 

Petugas Perpustakaan - Membuat, memasukkan, 

menyimpan dan mengubah data 

siswa anggota perpustakaan 

- Memasukkan, menyimpan, 

mengubah dan menghapus data 
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Pengguna Kebutuhan Fungsional 

klasifikasi buku 

- Mengelola sirkulasi 

peminjaman pengembalian 

- Membuat, memasukkan, 

menyimpan, menghapus, 

mengubah dan cetak data 

koleksi buku. 

 

Kepala Sekolah - Menerima semua hasil laporan 

yang ada di dalam sistem. 

- Menerima usulan yang 

diberikan oleh kepala / petugas. 

 

3.2.6 Analisis Kebutuhan Sistem 

 Sistem yang dibuat membutuhkan beberapa elemen yang mendukung. 

Elemen dari sistem tersebut antara lain adalah hardware (perangkat keras) dan 

software (perangkat lunak). Kebutuhan minimal perangkan keras yang diperlukan 

antara lain: processor core 2 duo, memory 1 Gb, harddisk 100 Gb, monitor dengan 

resolusi 1366 x 768, printer, mouse, keyboard. Kebutuhan perangkat lunak yang 

diperlukan adalah XAMPP Control Panel, Mozilla, Opera, Chrome dan Windows 

8.1 sebagai sistem operasi. 

 

3.3 Perancangan Sistem 

 Pada tahap perancangan sistem, dilakukan kegiatan membuat desain 

aplikasi yang akan dibangun, meliputi pengolahan data berdasarkan fungsi, aliran 

sistem yang diajukan, desain basis data, pendefinisian interface, dan penjelasan 

input – proses – output . Desain yang akan dibuat berupa: 

a. Data aliran sistem. 
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b. Diagram HIPO 

c. Context Diagram 

d. b. Data Flow Diagram (DFD). 

e. Conceptual Data Model (CDM), dan 

f. Physical Data Model (PDM). 

g. Struktur Tabel 

h. Design I/O 

 

3.3.1 Block Diagram Aplikasi Sistem Sirkulasi Pada Perpustakaan 

Dr.Soetomo Surabaya 

 Blok Diagram menggambarkan rancangan kebutuhan sistem dengan 

mengetahui input yang dibutuhkan, kemudian mengolah data tersebut menjadi 

output yang mendukung kebutuhan terkait dengan transaksi yang ada. 
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Gambar 3.2 Block Diagram Sistem Sirkulasi Peminjaman dan Pengembalian. 

 Adapun keterangan block diagram Sistem Sirkulasi Peminjaman dan 

Pengembalian  pada SMA Dr.Soetomo Surabaya : 

 

1. Input 

1. Data petugas  

Data petugas perpustakaan berisi NIP, Nama petugas, Alamat, No_telp, jenis 

kelamin, password. 

Sistem sirkulasi peminjaman dan pengembalian

ProsesInput Output
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e
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Data koleksi 
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Pembuatan 
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Laporan 
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A

B
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B
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C
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2. Data Anggota 

Data anggota perpustakaan berisi NIS, Nama, Alamat, jenis kelamin, dan no 

telp. 

3. Data koleksi buku 

Data koleksi buku berisi id koleksi(no urut dan jenis koleksi),judul, bahasa, 

tahun terbit, edisi, ringkasan, nama pengarang, status. 

 

2. Proses  

1. Pembuatan data master digunakan untuk mengelola data petugas, anggota dan 

koleksi. Dalam proses ini petugas dapat menambahkan dan mengubah data 

petugas, anggota dan koleksi perpustakaan. 

2. Peminjaman  

Proses ini digunakan untuk melakukan transaksi peminjaman koleksi buku 

yang dilakukan oleh anggota. Koleksi buku yang akan dipinjam di proses 

pengecekan koleksi apakah koleksi yang akan dipinjam ada atau tidak. 

3. Pengembalian   

Proses pengembalian dilakukan setelah anggota mengembalikan koleksi 

sesuai dengan tanggal kembali. 

4. Pembuatan laporan 

Digunakan untuk memproses daftar laporan yang telah dibuat sebelumnya 

untuk dijadikan sebagai bahan pendukung laporan. 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 
 

3. Output 

1. Datar  petugas 

Daftar pegawai berisi data para petugas yang akan mengelola aplikasi 

perpustakaan. Hak akses user yang ada di dalam master ini hanya memiliki 1 

user yaitu sebagai admin yang berfungsi dan sekaligus mengoperasikan 

seluruh transaksi yang ada dialam aplikasi, mulai dari maintenance anggota 

perpustakaan sampai pembuatan laporan koleksi buku. 

2. Daftar koleksi 

Daftar ini berisi tentang semua data koleksi yang ada di dalam perpustakaan.  

3. Daftar anggota 

Daftar anggota perpustakaan ini berisi mengenai data anggota yang terdaftar. 

anggota yang sudah terdaftar akan menerima id berupa id keanggotaan yang 

berfungsi untuk digunakan dalam meminjam koleksi buku yang ada di dalam 

perpustakaan. Daftar anggota perpustakaan dikelola oleh pihak petugas. 

4. Daftar buku pinjam 

Daftar buku pinjam berisi tentang data-data peminjaman koleksi yang 

dilakukan oleh anggota, didalam daftar ini berisi mengenai tanggal mulai 

meminjam koleksi. 

5. Daftar buku kembali 

Berisi mengenai kumpulan data koleksi yang dikembalikan oleh anggota, 

didalam daftar ini berisi mengenai tanggal kembali dan peringatan 

pengembalian. 
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6. Peringatan pengembalian 

Output ini berisi tentang informasi pengembalian yang ditujukan untuk semua 

anggota yang melakukan peminjaman, jika seorang anggota menerima 

informasi ini maka anggota tersebut harus melakukan pengembalian koleksi 

buku secepatnya jika belum dikembalikan maka anggota tersebut tidak bisa 

meminjam dan memperpanjang durasi peminjaman koleksi. 

7. Laporan peminjaman 

Keluaran dari proses pembuatan laporan peminjaman, berawal dari data daftar 

buku pinjam. Laporan peminjaman ini dibuatkan sesuai periode yang telah 

ditetapkan oleh perpustakaan. 

8. Laporan pengembalian 

Keluaran dari proses pembuatan laporan pengembalian, berawal dari data 

daftar buku kembali. Laporan pengembalian ini dibuatkan sesuai periode 

yang telah ditetapkan oleh perpustakaan. 

9. Laporan Koleksi 

Keluaran dari proses pembuatan laporan koleksi yang ada, bermula dari data 

koleksi buku yang masuk. Laporan koleksi ini dibuat sesuai periode yang 

telah ditetapkan oleh perpustakaan. 
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3.3.2 System Flow Pendaftaran Anggota Baru 

 

 

Gambar 3.3 System Flow Pendaftaran Anggota Baru 

 

 Pada sistem pendaftaran anggota baru, setelah petugas menginputkan data 

calon anggota maka sistem akan mengecek apakah calon anggota tersebut sudah 

terdaftar atau belum, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya redundansi data. 
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Bila calon anggota memang belum terdaftar, maka data anggota baru akan 

disimpan dalam table anggota. Setelah itu petugas perpustakaan akan 

membuatkan kartu anggota dan mencetaknya. Kartu anggota yang telah dicetak 

akan diberikan kepada anggota. 

 

3.3.3 System Flow Koleksi Buku 

 

Koleksi Buku

Petugas perpustakaaninventaris

Ph
as

e

Buku

Mulai 
Buku

Layak untuk 
dikoleksi?

Selesai 

Tolak dijadikan 
koleksi
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Ya

Memasukkan data 
buku

Menyimpan data 
buku 

Update status buku

Koleksi

Pemeriksaan 
kondisi buku

 

Gambar 3.4 System Flow Koleksi Buku 



50 

 

 
 

 Input data koleksi dimulai dari inventaris yang akan menghibahkan buku 

sebagai koleksi perpustakaan, kemudian petugas memreriksa kelayakan dari buku 

tersebut. Jika syarat-syarat kelayakan buku terpenuhi maka buku tersebut akan 

didata, diupdate dan disimpan kedalam sistem oleh petuga, jika buku tidak layak 

dijadikan sebagai koleksi maka buku tersebut akan ditolak untuk dijadikan 

koleksi. 

 

3.3.4 System Flow Peminjaman Koleksi Buku 

 

 

Gambar 3.5 System Flow Peminjaman Koleksi Buku 
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 Peminjaman koleksi dimulai saat peminjam memberikan kartu anggota 

dan buku yang akan dipinjam. Petugas perpustakaan akan menginputkan id 

anggota dan sistem akan mengecek apakah peminjam adalah anggota terdaftar 

atau bukan. Jika anggota telah terdaftar, sistem akan mengecek histori 

peminjaman sebelumnya, apakah anggota masih mempunyai tanggungan buku 

yang belum dikembalikan atau tidak. Sedangkan jika peminjam belum terdaftar 

pada keanggotaan perpustakaan, maka peminjam diminta untuk mendaftar 

mendjadi anggota perpustakaan terlebih dahulu. 

 Jika anggota sudah terdaftar dan masih memilliki tanggungan tetapi tidak 

melebihi kuota peminjaman maka petugas perpustakaan bisa menginputkan id 

buku yang akan dipinjam dan sistem akan menyimpan data peminjaman pada 

tabel peminjaman. Angota yang masih memiliki tanggungan berupa buku koleksi 

yang melewati jatuh tempo pengembalian dan jumlah copy lebih sedikit dari 

jumlah koleksi maka anggota tersebut diperkenankan meminjam buku yang baru 

dengan syarat mengemballikan tanggungan yang dimiliki terlebih dahulu kepada 

pihak perpustakaan.  

 Aturan dalam peminjaman koleksi yaitu hanya anggota yang boleh 

meminjam, anggota dapat melakukan transaksi peminjaman selama jumlah item 

yang dipinjam tidak melebihi kuota yang dimiliki, dan peminjaman tidak dapat 

dilakukan apabila anggota memiliki tanggungan yang belum dikembalikan sesuai 

jatuh tempo pengembalian yang telah ditetapkan. 
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3.3.5 Systen Flow Pengembalian Koleksi Buku 

 

 

Gambar 3.6 System Flow Pengembalian Koleksi Buku 
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 Pengembalian koleksi dimulai ketika anggota memberikan buku yang 

dipinjam kepada petugas perpustakaan. Petugas akan menginputkan id anggota 

yang terdapat pada halaman buku paling belakang dan sistem akan mengecek 

keanggotaan. Setelah itu petugas perpustakaan akan menginputkan id buku yang 

akan dikembalikan dan sistem akan mengecek apakah anggota memiliki 

tanggungan pinjam yang telah melewati jatuh tempo atau tidak. Jika anggota 

memiliki tanggungan pinjam yang telah melewati jatuh tempo maka akan ada 

peringatan pengembalian untuk segera mengembalikan koleksi yang sedang 

dipinjam. Jika koleksi semua sudah dikembalikan maka petugas menyimpan data 

pengembalian dan mengupdate status koleksi buku ke tabel koleksi. 

 

3.3.6 System Flow Peringatan Pengembalian 

 Dimulai dari petugas melakukan pengecekan pinjam di form peminjaman 

kemudian petugas mengecek apakah anggota ada yang belum mengembalikan 

koleksi yang telah dipinjam sebelumya setelah cek keterlambatan, setelah data 

anggota yang terlambat mengembalikan tanggungan maka keluar peringatan 

pengembalian. 
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Gambar 3.7 Peringatan Pengembalian 
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3.3.7 System Flow Pembuatan Laporan 

 

 

Gambar 3.8 Pembuatan Laporan 

 

 Pembuatan laporan dimulai ketika petugas perpustakaan menginputkan 
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dan menampilkannya. Laporan yang telah ditampilkan dapat dicetak atau tidak 

sesuai dengan kebijakan perpustakaan. 

 

3.3.8 Diagram HIPO (Hierarchy Input Process Output) 

 Diagram HIPO (Hierarchy Input Process Output) merupakan diagram 

berjenjang yang menjelaskan mengenai komponen-komponen sistem yang akan 

dibuat. Pada gambar 3.8 adalah struktur HIPO dari sistem aplikasi sirkulasi 

perpustakaan SMA Dr.Soetomo. diagram HIPO aplikasi sirkulasi perpustakaan ini 

meliputi : pendaftaran anggota, peminjaman koleksi, pengembalian koleksi, dan 

pembuatan laporan. Setiap proses akan dijabarkan lebih lanjut pada level 

berikutnya. 

 

 

Gambar 3.9 Hierarchy Process Aplikasi Sirkulasi Perpustakaan 

 

 Proses yang pertama yaitu pembuatan administrator pada aplikasi sirkulasi 

perpustakaan. Proses ini hanya terdapat satu proses yaitu proses menyimpan data 

petugas, setelah data petugas telah tersimpan maka data tersebut digunakan untuk 

mengakses semua transaksi yang ada di dalam aplikasi sirkulasi perpustakaan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.9 
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Pembuatan Administrator

1

1.1

Menyimpan Data Petugas

 

Gambar 3.10 Hierarchy Process Proses pembuatan admin. 

 

 Proses pendaftaran anggota terdiri dari tiga sub-proses, yaitu mengecek 

data anggota, menyimpan data anggota dan mencetak kartu anggota. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.10 

 

 

Gambar 3.11 Hierarchy Process Pendaftaran Anggota 

 

 Proses koleksi dan aturan meliputi input data aturan yang berfungsi untuk 

memilah aturan peminjaman antara anggota, disini anggota yang dimaksud adalah 
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siswa dan guru. Dan juga terdapat proses input data koleksi buku dari inventaris 

kedalam sistem. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.11 

 

 

Gambar 3.12 Hierarchy Process Koleksi Dan Aturan. 

 

 Pada gambar 3.13 adalah struktur HIPO nomor empat, yaitu proses 

peminjaman. Proses yang ada meliputi mengecek data peminjaman, mengecek 

peminjaman sebelumnya, menghitung tanggal kembali, menyimpan data 

peminjaman dan mengupdate status koleksi.  

 

 

Gambar 3.13 Hierarchy Process Sirkulasi perpustakaan Proses Peminjaman 

 

 Pada gambar 3.14 adalah struktur HIPO nomor lima, yaitu proses 

pengembalian. Proses yang ada meliputi mengecek keanggotaan, cek peminjaman 
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sebelumnya, mengecek keterlambatan, tanggungan, menyimpan data 

pengembalian, update status koleksi dan peringatan pengembalian. 

 

 

Gambar 3.14 Hierarchy Process Proses Pengembalian. 

 

 Pada gambar 3.15 adalah struktur HIPO nomor enam, yaitu proses 

pembuatan laporan. Proses yang ada meliputi memilih kategori laporan, memilih 

periode laporan, dan mencetak laporan. 

 

 

Gambar 3.15 Hierarchy Process Pembuatan Laporan. 

  

3.3.9 Data Flow Diagram (DFD) 
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perpustakaan dibawah ini terdapat dua level, yaitu data flow diagram level 0 dan 

data flow diagram level 1. 

 

A. Context Diagram 

 Context Diagram adalah gambaran menyeluruh dari data flow diagram 

(DFD). Dimana dalam context diagram ini dapat dilihat gambaran umum dari 

aplikasi sirkulasi perpustakaan pada SMA Dr.Soetomo Surabaya yaitu berupa 

data-data apa saja yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh setiap pihak yang 

berpengaruh dalam setiap proses didalamnya. Adapun gambar context diagram 

tersebut dapat dilihat pada gambar 3.15. 

 

Gambar 3.16 Context Diagram Aplikasi Sirkulasi Perpustakaan 

 

B. DFD Level 0 

 Dalam data flow diagram level 0 digambarkan secara global proses-proses 

apa saja yang ada dalam aplikasi sirkulasi perpustakaan. DFD level 0 terdiri dari 
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lima proses, yaitu pendaftaran anggota baru, koleksi dan aturan, peminjaman, 

pengembalian, pembuatan laporan. Setiap proses akan dijelaskan pada sub level 

dibawahnya . setiap proses mempunyai database untuk menyimpan data dan 

mengambil data. DFD level 0 dapat dilihat pada gambar 3.17. 

 

 

Gambar 3.17 Data Flow Diagram Level 0 Aplikasi Sirkulasi Perpustakaan 

 

C. DFD Level 1 Proses Maintenance Data Anggota 

 Gambar 3.18 adalah DFD level 1 proses pendaftaran anggota yang terdiri 

dari tiga sub-proses yaitu mengecek data anggota, menyimpan data anggota, dan 

mencetak kartu anggota. 

id kembali

id_peminjaman

det il data pengembalian

data det il peminjaman

data petugas

data petugas

data petugas

data petugas

data_pem injaman

data_koleksi

data_pengem balian

data_pengem balian

status_koleksi_kembali

koleksi_pinjam

status_koleksi_pinjam

data_koleksi

aturan_kembali

aturan_pinjam

data_aturan

data_pem injaman

id_anggota

data_anggota

[laporan_pengem balian]

[laporan_pem injam an]

[laporan_koleksi]

[inf ormasi_aturan]

[inf ormasi_koleksi]

[data_aturan]

[data_koleksi]

[data_pengembalian]

[status_tanggungan]

[v onis_tanggungan]

[inf ormasi_status_buku]

[inf ormasi_tgl_kembali]

[data_peminjaman]

[kartu_anggota]

[data_anggota]

anggota

petugas

kepala_perpustakaan

2

pendaf taran_anggota

+

4

peminjaman

+

3

koleksi_dan_aturan

+

5

pengembalian

+

6

pembuatan_laporan

+

1 anggota

2 koleksi

3 peminjaman

4 aturan

5 pengembalian

1

pembuatan 

admin

+
7 petugas

8
det il 

peminjaman

9
det il 

pengembalian
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Gambar 3.18 Data Flow Diagram Level 1 Proses Pendaftaran Anggota 

 

D. DFD Level 1 Proses Koleksi Dan Aturan 

 Proses koleksi dan koleksi yang dimaksud adalah proses pencatatan data 

koleksi buku perpustakaan dan aturan yang digunakan untuk proses peminjaman 

dan pengembalian. Proses ini terdiri dari empat sub proses, yaitu proses input 

aturan yang berisi mengenai aturan-aturan peminjaman yang dilakukan oleh 

anggota, baik itu anggota siswa maupun guru. Kemudian sub proses selanjutnya 

yaitu sub proses memasukkan data buku koleksi yang telah diisi secara detil untuk 

disimpan kedalam tabel koleksi. DFD level 1 proses koleksi dan aturan dapat 

dilihat pada gambar 3.18. 

data_anggota_baru

cek_data_anggota

det il_data_anggota [data_anggota]

[kartu_anggota]

[data_anggota]

anggota
1 anggota

2.1

mengecek_data_anggota

2.2

meny impan_data_anggota

2.3

mencetak_kartu_anggota
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Gambar 3.19 Data Flow Diagram Level 1 Proses Koleksi Dan Aturan 

 

E. DFD Level 1 Proses Peminjaman 

 Gambar 3.20 adalah DFD level 1 proses peminjaman yang terdiri dari lima 

sub-proses, yaitu mengecek data peminjaman, mengecek peminjaman 

sebelumnya, menghitung tanggal kembali, menyimpan data peminjaman, dan 

mengupdate status koleksi. 

[inf ormasi_koleksi]

[inf ormasi_status_buku]

status_koleksi

[data_koleksi]

data_det il_koleksi

[data_koleksi]

[data_aturan]

[inf ormasi_aturan]

[data_aturan]

anggota

petugas

4 aturan

2 koleksi

3.1

input_aturan

3.2

memasukkan_data_buku

3.3

meny im pan_data_buku

3.4

mengupdate_status_koleksi
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Gambar 3.20 Data Flow Diagram Level 1 Proses Peminjaman 

 

F. DFD Level 1 Proses Pengembalian 

 Gambar 3.21 adalah DFD level 1 proses pegembalian yang terdiri dari 

enam sub-proses, yaitu mengecek keanggotaan, cek peminjaman sebeumnya, 

mengecek keterlambatan, perhitungan tanggungan, menyimpan data 

pengembalian, dan update status koleksi. 

[id_peminjaman]

data koleksi

[data detil peminjaman]

[data petugas]

data_pinjam

tanggal_kembali

data_peminjaman

data_peminjaman

[inf ormasi_tgl_kembali] [aturan_pinjam]

[status_koleksi_pinjam]

[data_peminjaman]

[koleksi_pinjam ]

id_anggota_pinjam

[id_anggota]
[data_peminjaman]

anggota

1 anggota

3 peminjaman

4 aturan

2 koleksi

4.1

mengecek_data_peminjaman

4.2

mengecek_peminjaman_sebelumny a

4.3

menghitung_tanggal_kembali

4.4

meny im pan_data_peminjaman

4.5

mengupdate_status_koleksi

7 petugas

8
det il 

peminjaman
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Gambar 3.21 Data Flow Diagram Level 1 Proses Pengembalian 

 

G. DFD Level 1 Proses Pembuatan Laporan 

 Gambar 3.22 adalah DFD level 1 proses pembuatan laporan yang terdiri 

dari tiga sub-proses, yaitu memillih kategori laporan, memilih periode laporan, 

dan mencetak laporan. 

[id kembali]

[detil data pengembalian]

[data petugas]

data_kem bali

data_keterlambatan

det il_data_peminjaman

id_anggota

[aturan_kembali]

[status_tanggungan]

[v onis_tanggungan]

[status_koleksi_kembali]

[data_pengembalian]

[data_pengembalian]

anggota

4 aturan

2 koleksi

5 pengembalian

5.1

mengecek_keanggotaan

5.2

cek_peminjaman_sebelumnya

5.3

mengecek_keterlambatan

5.4

tanggungan

5.5

meny impan_data_pengembalian

5.6

update_status_koleksi

7 petugas

9 det il pengembalian
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Gambar 3.22 Data Flow Diagram Level 1 Proses Pembuatan Laporan 

 

3.3.10 Entity Relationship Diagram (ERD) 

 Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu desain sistem yang 

digunakan untuk menggambarkan mengenai kebutuhan tabel-tabel dari database 

yang akan dibangun pada suatu sistem. Tabel tersebut digambarkan ke dalam 

bentuk entity dan memiliki atribut yang saling berhubungan satu sama lain. 

Penggambaran ERD ada dua jenis yaitu dalam bentuk Conceptual Data Model 

(CDM) dan Physical Data Model (PDM). Penggambaran ERD dalam 

perancangan aplikasi sirkulasi perpustakaan pada tugas akhir ini dapat dilihat pada 

bentuk ERD yang pertama sebagai berikut: 

 

A. Conceptual Data Model (CDM) 

 Conceptual data model pada aplikasi sirkulasi perpustakaan merupakan 

gambaran dari struktur database yang akan digunakan dalam pembuatan sistem. 

Gambar CDM tersebut dapa dilihat pada gambar 3.23. 

[laporan_koleksi]

[laporan_pem injam an]

[laporan_pengembalian]

data_periode

data_kategori

[data_peminjaman][data_koleksi]

[data_pengembalian]

kepala_perpustakaan

5 pengembalian
2 koleksi

3 peminjaman

6.1

memilih_kategori_laporan

6.2

memilih_periode_laporan

6.3

mencetak_laporan
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Gambar 3.23 CDM Aplikasi Sirkulasi Perpustakaan SMA Dr.Soetomo Surabaya 

 

B. Physical Data Model (PDM) 

 Phyisical data model pada aplikasi sirkulasi perpustakaan merupakan 

gambaran dari struktur database yang akan digunakan dalam pembuatan sistem 

beserta hasil relasi dari hubungan antar tabel yang terkait. Adapun gambar PDM 

tersebut dapat dilihat pada gambar 3.24. 

 

Gambar 3.24 PDM Aplikasi Sirkulasi Perpustakaan SMA Dr.Soetomo Surabaya 
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3.3.11 Struktur Database 

 Struktur database merupakan uraian struktur fisik dari tabel-tabel yang 

terdapat pada database. Fungsinya untuk menyimpan data-data yang saling 

berhubungan. Struktur database dalam perancangan aplikasi sirkulasi 

perpustakaan  pada tugas akhir ini dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel-tabel 

berikut: 

 

A. Tabel Aturan  

Primary Key  : ID_Aturan 

Foreign Key  : - 

Fungsi   : Digunakan untuk menyimpan data aturan kebijakan  

     perpustakaan 

 

Tabel 3.2 Aturan 

No Field Name Data Type Length Constraint Keterangan 

1 ID_Aturan  Varchar 5 
Primary 

Key 

No.Urut Aturan 

2 Nama_Aturan Varchar 50 
  

0 = Siswa, atau 1 = 

Pegawai 

3 Lama_Pinjam Integer - 

  

Max Peminjaman 

untuk masing-

masing nama aturan 

4 Max_Pinjam Integer  - 

  

Lama peminjaman 

untuk masing-

masing nama aturan 

 

B. Tabel Petugas  

Primary Key  : ID_Petugas  

Foreign Key  : -  

Fungsi   : Digunakan untuk menyimpan data petugas perpustakaan 
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Tabel 3.3 Petugas 

No Field Name Data Type Length Constraint Keterangan 

1 ID_Petugas  Varchar 10 Primary Key NIP 

2 Nama_Petugas Varchar 150 
  

Nama dari 

petugas 

3 Alamat_Petugas Varchar 50 

  

Alamat 

dari 

petugas 

4 Password  Varchar 30 
  

Password 

untuk login 

 

C. Tabel Anggota  

Primary Key  : ID_Anggota 

Foreign Key  : - 

Fungsi   : digunakan untuk menyimpan data anggota perpustakaan 

 

Tabel 3.4 Anggota 

No Field Name Data Type Length Constraint Keterangan 

1 ID_Anggota Varchar 15 
Primary 

Key 

NIS/NIP 

2 Nama_Anggota Varchar 50 
  

Nama dari 

anggota 

3 Alamat_Anggota Varchar 100 
  

Alamat dari 

anggota 

4 Jenis_Kelamin_Angg Varchar 1 
  

Jenis kelamin 

anggota 

5 No_Telp Char 15  
No telp 

anggota 

6 Status_Anggota Varchar  50  Jenis anggota 

 

D. Tabel Koleksi 

Primary Key  : ID_Koleksi 

Foreign Key  : - 

Fungsi   : Digunakan untuk menyimpan data koleksi buku    
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Tabel 3.5 Koleksi 

No Field Name Data Type Length Constraint Keterangan 

1 ID_Koleksi Varchar 10 
Primary 

Key 

Diambil dari 

no urut koleksi 

2 Judul  Varchar 150 
  

Berdasarkan 

judul koleksi  

3 Pengarang  Varchar 30 

  

Berdasarkan 

pengarang 

koleksi buku 

4 Penerbit  Varchar 30   Nama penerbit 

5 Tahun_terbit Date    
Tahun terbit 

buku 

6 Klasifikasi  Varchar  40  
Jenis buku 

koleksi 

7 Bahasa  Varchar  30  

Bahasa yang 

digunakan 

dalam buku 

koleksi 

8 Jumlah  Char 30  
Jumlah copy 

buku koleksi 

 

E. Tabel Peminjaman  

Primary Key  : ID_Pinjam 

Foreign Key  : ID_Anggota, ID_Aturan 

Fungsi   : Digunakan untuk menyimpan data peminjaman ketika anggota  

    meminjam buku yang dipilih. 

 

Tabel 3.6 Peminjaman 

No Field Name Data Type Length Constraint Keterangan 

1 ID_Peminjaman Varchar 10 
Primary 

Key 

Berdasarkan 

no urut 

2 ID_Anggota  Varchar 150 
  

Diambil dari 

tabel anggota 

3 ID_Aturan  Varchar 30 
  

Diambil dari 

tabel aturan 

4 Tanggal_pinjam  Varchar 30 

  

Tanggal 

transaksi 

dilakukan 

5 Batas_Pinjam Date    Batas jatuh 
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No Field Name Data Type Length Constraint Keterangan 

tempo  

 

F. Tabel Detail Peminjaman 

Primary Key  : ID_Pinjam, ID_Koleksi 

Foreign Key  : -  

Fungsi   : Digunakan untuk menyimpan data detail peminjaman. 

 

Tabel 3.7 Detail Peminjaman 

No Field Name Data Type Length Constraint Keterangan 

1 ID_Pinjam Varchar 10 
Primary 

Key 

Diambil dari 

tabel 

peminjaman 

2 ID_Koleksi  Varchar 10 
  

Diambil dari 

tabel koleksi 

 

G. Tabel Pengembalian 

Primary Key  : ID_Kembali 

Foreign Key  : ID_Anggota, ID_Aturan 

Fungsi   : Digunakan untuk menyimpan data pengembalian ketika  

     anggota mengembalikan buku yang dipinjam. 

 

Tabel 3.8 Pengembalian 

No Field Name Data Type Length Constraint Keterangan 

1 ID_Kembali Varchar 20 
Primary 

Key 

Diambil 

dari no urut 

2 ID_Anggota  Varchar 15 

  

Diambil 

dari tabel 

anggota 

3 ID_Aturan  Varchar 5 

  

Diambil 

dari tabel 

aturan 

5 Status_Tanggungan Varchar   15  Koleksi 
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No Field Name Data Type Length Constraint Keterangan 

buku yang 

dipinjam  

6 
Peringatan 

Pengembalian 
Varchar 12  

Peringatan 

kembali 

 

H. Tabel Detail Pengembalian 

Primary Key  : ID_Kembali, ID_Koleksi 

Foreign Key  : - 

Fungsi   : Digunakan untuk menyimpan data detail pengembalian. 

 

Tabel 3.9 Detail Pengembalian 

No Field Name Data Type Length Constraint Keterangan 

1 ID_Kembali Varchar 20 
Primary 

Key 

Diambil 

dari tabel 

peminjaman 

2 ID_Koleksi  Varchar 10 

  

Diambil 

dari tabel 

koleksi 

3 Tanggal_Kembali Date     

 

3.3.12 Desain Input dan Output (I/O) 

 Desain input dan output adalah rancangan desain form atau halaman kerja 

yang akan diimplementasikan ke dalam sistem. Halaman kerja tersebut berfungsi 

sebagai antar muka pengguna dengan sistem. Rancangan ini akan menerima 

pencatatan atau masukan data dari pengguna sistem. Data tersebut kemudian 

disimpan ke dalam database dan memberikan hasil berupa output informasi atau 

laporan. Adapun desain input dan output tersebut adalah sebagai berikut: 
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Desain Interface 

 

A.1 Desain Form Login 

 

 

Gambar 3.25 Desain Interface Login 

 

 Form login digunakan untuk melakukan verifikasi apakah user yang ingin 

menggunakan aplikasi mempunyai hak atau tidak. Form ini juga dapat digunakan 

untuk mempermudah pemeriksaan hak akses dari user yang ingin menggunakan 

sistem. Untuk pengaturan user yang ingin dapat mengakses sistem yang ada 

dilakukan pada form petugas. 

 

A.2 Desain Form Petugas 

 

 

Gambar 3.26 Desain Form Petugas 

Masuk 

Username

Password

LOGIN

Simpan 

ID Petugas

Nama

Alamat

Username

: <<auto>>

: ...............

PETUGAS

Password

: ...............

Batal 

: ...............

: ...............
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 Untuk pembuatan user baru yang dapat mengakses aplikasi digunakan 

form petugas yang berisi id petugas digunakan sebagai username, data petugas 

beserta password yang akan digunakan user tersebut dalam melakukan login. 

 

A.3 Desain Form Anggota 

 

 

Gambar 3.27 Desain Form Anggota 

 

 Form anggota digunakan untuk membantu proses penyimpanan data-data 

anggota, terutama saat ada anggota baru yag mendaftar pada perpustakaan. 

 

A.4 Desain Form Aturan 

 

 

Gambar 3.28 Desain Form Aturan 

 

 Form aturan digunakan untuk melakukan maintenance terahadap data 

aturan yang ditetapkan oleh perpustakaan. 

Simpan Hapus 

ID Anggota

Nama

Alamat

Jenis Kelamin

: <<auto>>

: ...............

ANGGOTA

Status

: ...............

Batal 

^ 

^ 
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A.5 Desain Form Koleksi  

 

 

Gambar 3.29 Desain Form Koleksi 

 

 Form koleksi digunakan untuk melakukan input data koleksi yang akan 

ditambahkan ke dalam database aplikasi perpustakaan. Pada form ini user dapat 

menginputkan data-data koleksi seperti judul, pengarang, penerbit, bahasa, 

klasifikasi, tahun terbit, jumlah dan status. 

 

A.6 Desain Form Peminjaman 

 

 

Gambar 3.30 Desain Form Peminjaman 

Simpan Hapus 

ID Pinjam

ID Anggota

ID Petugas

ID Koleksi 1

: <<auto>>

: ...............

PEMINJAMAN

: ...............

ID Koleksi 2 : ...............

ID Koleksi 3 : ...............

: ...............

Batal 

Tanggal Pinjam

Batas Pinjam

: ...............

: ...............
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 Form peminjaman digunakan untuk melakukan entry data saat anggota 

melakukan peminjaman koleksi di perpustakaan. 

 Pada form ini dapat juga diperiksa apakah anggota tersebut masih aktif 

atau tidak. Saat mengisi id koleksi, secara otomatis data koleksi tersebut akan 

muncul pada textbox yang sudah tersedia. 

 

A.7 Desain Form Pengembalian 

 

 

Gambar 3.31 Desain Form Pengembalian 

 

 Untuk form selanjutnya yaitu form pengembalian yang berfungsi untuk 

melakukan entry data pengembalian ketika ada anggota yang mengembalikan 

koleksi. Pada form juga terdapat informasi apakah anggota tersebut memiliki 

status tanggungan pinjam  atau tidak saat melakukan pengembalian. 

 

 

 

Simpan Hapus 

ID Kembali

ID Anggota

ID Petugas

ID Koleksi

: <<auto>>

: ...............

PENGEMBALIAN

: ...............

Tgl Kembali : ...............

Status Tanggungan : ...............

: ...............

Batal 
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A.8 Desain Form Laporan Peminjaman 

 

 

Gambar 3.32 Desain Form Laporan Peminjaman 

 

 Gambar 3.32 merupakan desain output laporan transaksi peminjaman. 

Laporan transaksi peminjaman digunakan untuk menampilkan data transaksi 

peminjaman yang ada pada perpustakaan. 

 

A.9 Desain Form Laporan Pengembalian 

 

 

Gambar 3.33 Form Laporan Pengembalian 

 

 Gambar 3.33 merupakan desain output laporan transaksi pengembalian. 

Laporan transaksi pengembalian digunakan untuk menampilkan data transaksi 

pengembalian yang ada pada perpustakaan. 
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A.10 Desain Daftar Anggota 

 

 

Gambar 3.34 Desain Daftar Anggota 

 

 Desain daftar anggota berisi tampilan dari semua data anggota yang 

tersimpan kedalam database. 

 

A.11 Desain Daftar Petugas 

 

 

Gambar 3.35 Desain Daftar Petugas 

 

 Gambar 3.35 merupakan desain output daftar petugas. daftar petugas berisi 

tampilan dari semua data petugas yang tersimpan kedalam database. 

+

Id anggota
Nama 

Anggota
Alamat No Telp Jenis Kelamin Aksi

+

Nama Petugas Alamat Username Aksi 

Data Petugas
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A.12 Desain Daftar Koleksi 

  

 

Gambar 3.36 Desain Daftar Koleksi 

 

 Gambar 3.36 merupakan desain daftar koleksi buku. Daftar koleksi berisi 

dari semua data koleksi yang tersimpan kedalam database. 

 

A.13 Desain Output Data Aturan 

 

 

Gambar 3.37 Desain Output Data Aturan 

 

+

Judul Pengarang Penerbit Bahasa 

Data Koleksi

Klasifikasi Tahun terbit Jumlah Aksi

¤ 

ID Aturan Nama Lama Pinjam Max Pinjam

Data Aturan
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 Gambar 3.36 merupakan desain output data aturan. Desain tersebut berisi 

mengenai id aturan, nama aturan, lama pinjam dan max pinjam. Fungsi dari desain 

ini yaitu untuk mengetahui data aturan yang sedang diberlakukan. 

 

A.14 Desain Daftar Peminjaman 

 

 

Gambar 3.38 Desain Daftar Peminjaman 

 

 Gambar 3.38 adalah desain daftar peminjaman. Daftar peminjaman berisi 

id pinjam, nama peminjam, koleksi yang dipinjam, tanggal pinjam, dan batas 

pinjam. Daftar pinjam menunjukkan kumpulan dari data-data anggota yang 

meminjam koleksi. 

 

A.15 Desain Daftar Pengembalian 

 

 

Gambar 3.39 Desain Daftar Pengembalian 

+

ID Pinjam Nama
Tanggal 

pinjam
Batas pinjam

Data Peminjaman

Koleksi Aksi

+

ID Kembali Nama
Tanggal 

Kembali

Status 

Tanggungan

Data Pengembalian

Koleksi Aksi
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 Desain daftar pengembalian berisi id kembali, nama peminjam, koleksi, 

tanggal kembali dan juga status tanggungan. Daftar pengembalian berfungsi 

menunjukkan data peminjam yang belum mengembalikan koleksi. 

 

3.4 Perencanaan Uji Coba Sistem 

 Setelah melakukan perancangan dan desain sistem aplikasi sirkulasi 

perpustakaan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan perencanaan atas uji 

coba sistem yang akan dilakukan setelah sistem aplikasi selesai dibangun. Uji 

coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat telah sesuai 

dengan kebutuhan pihak perpustakaan SMA Dr.Soetomo. Uji coba ini dilakukan 

dengan subjek uji coba perorangan dan juga dilakukan uji coba dengan black box 

testing. 

 

3.4.1 Perencanaan Subjek Uji Coba Perorangan 

 Perencanaan uji coba subjek perorangan ini dilakukan agar aplikasi yang 

dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat diterima oleh pengguna. 

Subjek uji coba yang diambil adalah pada Perpustakaan SMA Dr.Soetomo 

Surabaya uji coba dengan subjek perorangan ini secara lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 3.10. 

 

Tabel 3.10 Rencana Uji Coba Perorangan 

No Subjek Rencana Testing 
Hasil Yang 

Diharapkan 

1 
Petugas 

Perpustakaan 

Petugas perpustakaan 

melakukan uji coba 

aplikasi sirkulasi 

perpustakaan dengan 

melakukan pengecekan 

kemudahan akses dan 

validasi  bahwa aplikasi 

Aplikasi telah sesuai 

dengan harapan dan 

mampu menyelesaikan 

permasalahan yang 

dihadapi oleh bagian 

perpustakaan SMA 

Dr.Soetomo Surabaya. 
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No Subjek Rencana Testing 
Hasil Yang 

Diharapkan 

sesuai dan dapat 

membantu untuk 

menyelesaikan 

permasalahan. 

2 
Kepala 

Perpustakaan 

Kepala perpustakaan 

melakukan uji coba 

terkait dengan 

pengecekan visuallisasi 

data koleksi, 

peminjaman dan 

pengembalian koleksi 

buku yang dihasilkan 

oleh aplikasi apakah 

telah sesuai dengan 

kebutuhan. 

Aplikasi telah sesuai 

dengan harapan dan 

mampu menyelesaikan 

permasalahan yang 

dihadapi oleh bagian 

perpustakaan SMA 

Dr.Soetomo Surabaya. 

 

3.4.2 Perencanaan Uji Coba dengan Black Box Testing 

 Setelah melakukan rancang bangun aplikasi sirkulasi perpustakaan, maka 

harus dilakukan uji coba untuk menguji fungsionalitas dari aplikasi yang telah 

dibangun. Uji fungsionalitas ini dilakukan dengan menggunalan black box testing. 

Perencanaan uji coba black box testing untuk aplikasi sirkulasi perpustakaan ini 

dapat dilihat pada Tabel 3.11. 

 

Tabel 3.11 Rencana Uji Coba dengan Black Box Testing 

No Semua Fungsi Hasil yang Diharapkan 

Aktor Petugas Perpustakaan 

1 
Validasi  nama pengguna dan 

kata sandi yang benar 

Dapat membuka halaman utama 

beranda 

2 
Salah input nama pengguna dan 

kata sandi 

Tidak bisa mengakses aplikasi 

sirkulasi perpustakaan 

3 Menambah data anggota Data dapat terisi dalam database 

4 
Melakukan perubahan data 

anggota  
Data dapat terisi dalam database 

5 Mencetak kartu anggota 
Menampilka form kartu anggota 

berupa PDF 

6 Menambah data petugas Data dapat terisi dalam database 

7 
Melakukan perubahan data 

petugas 

Data dapat diubah dan kemudian 

tersimpan pada database 
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No Semua Fungsi Hasil yang Diharapkan 

8 Melakukan perubahan data aturan Data dapat terisi dalam database 

9 Menambah data koleksi buku Data dapat terisi dalam database 

10 
Menambah data peminjaman 

koleksi 
Data dapat terisi dalam database 

11 
Melakukan perubahan data 

peminjaman 

Data dapat diubah dan kemudian 

tersimpan pada database 

12 
Menambah data pengembalian 

koleksi 
Data dapat terisi dalam database 

13 
Melakukan perubahan data 

pengembalian 

Data dapat diubah dan kemudian 

tersimpan pada database 

14 Mencetak laporan koleksi  
Menampilkan laporan koleksi 

berupa PDF 

15 Mencetak laporan peminjaman 
Menampilkan  laporan 

peminjaman berupa PDF 

16 Mencetak laporan pengembalian 
Menampilkan laporan 

pengembalian berupa PDF 

17 Keluar aplikasi  Menekan tombol logout  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kebutuhan Sistem 

 Menginjak pada tahap keempat pada penyusunan laporan akhir ini akan 

dijelaskan mengenai proses implementasi dan evaluasi dari proses rancang bangun 

aplikasi transaction processing system sirkulasi pada perpustakaan SMA 

Dr.Soetomo Surabaya. Diawali dengan analisis kebutuhan sistem pada lembaga 

yang membutuhkan adanya sistem berbasis komputerisasi yang dapat melakukan 

proses pencatatan serta mengolah data peminjaman pengembalian. Karena 

banyaknya transaksi yang dilakukan oleh peminjam maka petugas perpustakaan 

kewalahan dalam melayani peminjaman sehingga menimmbulkan berbagai resiko, 

diantaranya yaitu terjadinya antre saat petugas melayani anggota disaat proses 

sirkulasi berlangsung, berdampak terhadap ruang penyimpanan dokumen-

dokumen lama (arsip) dikarenakan banyaknya buku-buku induk yang disimpan 

akan menimbulkan penumpukan, kehilangan dan kerusakan terhadap dokumen-

dokumen lama, dan juga terjadinya dampak pengeluaran biaya untuk pengadaan 

dokoumen. Sistem yang akan dibangun diperlukan untuk melayani proses 

sirkulasi secara realtime. Kemampuan komputer dalam membaca hasil analisis 

dan perancangan tersebut nantinya dapat memberikan fitur serta layanan kepada 

penggunanya. Supaya dapat menjalankan fitur dan layanan yang dihasilkan dari 

komputer tersebut terdapat spesifikasi dari dua kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Dua kebutuhan tersebut adalah kebutuhan perangkat keras (Hardware) dan 

perangkat lunak (Software). 
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4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 

 Kebutuhan hardware merupakan komponen atau peralatan yang 

dibutuhkan dalam implementasi Transaction Processing System Sirkulasi Pada 

Perpustakaan SMA Dr.Soetomo Surabaya. Kebutuhan ini lebih merujuk pada 

jenis dan kemampuan komputer yang akan digunakan oleh pengguna ketika 

mengoperasikan aplikasi tersebut. Berikut ini adalah penjelasan dari spesfikasi 

kebutuhan perangkat keras (hardware) dalam implementasi Transaction 

Processing System Sirkulasi Pada Perpustakaan SMA Dr.Soetomo Surabaya. 

Penjabarannya adalah sebagai berikut : 

1. Processor core i3 (atau diatasnya) 

2. Memory 2 Gigabyte (atau diatasnya) 

3. Harddisk Internal 80 Gigabyte (atau diatasnya) 

4. Monitor dengan minimal resolusi 1366x768 

5. Mouse 

6. Keyboard 

7. Printer 

 

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

 Kebutuhan perangkat lunak atau software merupakan kebutuhan program 

pendukung yang ditinjau dari sisi pengguna. Hal tersebut untuk mendukung 

proses implementasi dari Transaction Processing System Sirkulasi Pada 

Perpustakaan Dr.Soetomo Surabaya. Adapun spesifikasi dari kebutuhan perangkat 

lunak dari implementasi sistem ini adalah sebagai berikut :  

1. Web Server (XAMPP Minimal Versi 3.2.2) 

2. Web Browser (Google Chrome, Firefox, Opera) 
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3. Sistem Operasi (Windows 7) 

 

4.2 Implementasi Sistem 

 Apabila setiap komponen pendukung baik perangkat keras (hardware) 

atau perangkat lunak (software) telah tersedia. Langkah selanjutnya yaitu proses 

implementasi dari aplikasi transaction processing system sirkulasi yang telah 

dibangun. Sebelum proses implementasi dilakukan harus dipastikan media 

penyimpanan (Hardisk) memiliki ruang bebas minimum 2Gb sebagai tempat 

pemasangan/instalasi database. File aplikasi ini terdapat di dalam folder yang 

nantinya akan diletakkan pada aplikasi xampp. Dalam pengoperasian kedepannya 

dibutuhkan internet, karena aplikasi akan diakses secara online melalui browser 

pada domain yang dimiliki oleh SMA Dr.Soetomo Surabaya. Apabila kebutuhan 

untuk implementasi telah terpenuhi maka aplikasi transaction processing system 

sirkulasi dapat dioperasikan untuk kebutuhan bisnis yang ada. 

 Selanjutnya akan dijelaskan tentang bagaimana alur operasional dari 

aplikasi transaction processing system sirkulasi ditinjau dari segi pengguna 

sehingga penjelasan ini juga bisa sebagai pedoman dalam mengoperasikan 

aplikasi ini. Ketika pengguna menjalankan program ini tampilan awal yang 

terlihat adalah form login, setelah proses login selesai program akan menampilkan 

halaman utama sesuai kebutuhan aktor masing-masing. 

 

4.2.1 Tampilan Form Login 

 Tampilan awal dari aplikasi transaction processing system sirkulasi atau 

yang biasanya disebut form login. Form login ini digunakan oleh aktor atau 

pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi, serta sebagai pengaman aplikasi untuk 
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menentukan pengguna yang berhak mengakses aplikasi tersebut. Form login ini 

mengharuskan pengguna memasukkan kode pengguna dan kata sandi yang benar 

pada field yang tersedia. Apabila semua field sudah terisi, kemudian tekan tombol 

login untuk masuk ke dalam beranda. Apabila kode pengguna dan kata sandi 

sesuai atau sudah terdaftar maka secara otomatis pengguna dengan nama 

pengguna dan kata sandi yang valid dapat masuk ke dalam aplikasi. Namun, 

apabila kode pengguna dan kata sandi yang dimasukkan tidak terdaftar maka 

secara otomatis aplikasi akan menolaknya. Form login dari aplikasi ini dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Tampilan Form Login 

 

4.2.2 Tampilan Form Koleksi 

 Form koleksi digunakan untuk melakukan maintenance data koleksi 

perpustakaan, seperti menyimpan, mengubah, dan menghapus data koleksi 

perpustakaan. Pada form koleksi ini memberikan informasi data-data koleksi 

perpustakaan, namun tidak semua data yang ada pada koleksi perpustakaan 
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ditampilkan di form koleksi. Data-data yang ditampilkan hanya meliputi isbn, 

judul, pengarang, penerbit, bahasa, klasifikasi, tahun terbit, jumlah dari copy buku 

koleksi yang ada di perpustakaan. 

 

 

Gambar 4.2 Tampilan Form Koleksi 

 

4.2.3 Tampilan Form Input Koleksi 

 Form input koleksi digunakan untuk menambah data koleksi baru yang 

ada di perpustakaan. Pada form ini diisi data lengkap mengenai koleksi yang akan 

ditambahkan. 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan Form Input Koleksi 
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4.2.4 Tampilan Form Edit Koleksi 

 Form edit koleksi mempunyai tampilan yang sama dengan form input 

koleksi, hanya saja form ini memiliki fungsi yang berbeda yaitu untuk melakukan 

perubahan data-data koleksi yang sudah dimasukkan sebelumnya. Form edit 

koleksi ini akan muncul jika petugas petugas perpustakaan menekan tombol edit 

pada kolom aksi yang ada di form koleksi. Pada edit koleksi ini, semua data dari 

buku koleksi yang dirubah akan muncul pada layar. Data-data tersebut dapat 

diubah sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki. 

 

 

Gambar 4.4 Tampilan Form Edit Koleksi 

 

4.2.5 Tampilan Form Petugas 

 Form petugas digunakan untuk melakukan maintenance data petugas 

perpustakaan, seperti menyimpan dan mengubah data petugas perpustakaan. Pada 

form petugas ini memberikan informasi data-data petugas perpustakaan. Tampilan 

form petugas dapat dilihat pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Tampilan Form Petugas 

 

4.2.6 Tampilan Form Input Petugas 

 Form input petugas digunakan untuk melakukan input data petugas baru 

yang nantinya dapat menggunakan aplikasi sirkulasi perpustakaan ini. Pada  form 

input proses yang dimasukkan adalah data-data dari petugas perpustakaan yang 

baru meliputi nama petugas, alamat petugas, username serta password yang 

nantinya digunakan untuk login sebagai petugas perpustakaan. 

 

 

Gambar 4.6 Tampilan Form Input Petugas 
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4.2.7 Tampilan Form Edit Petugas 

 Form edit petugas mempunyai tampilan yang sama dengan form input 

petugas, hanya saja form ini memiliki fungsi yang berbeda yaitu untuk melakukan 

perubahan data-data petugas yang telah tersimpan sebelumnya. 

 

 

Gambar 4.7 Tampilan Form Edit Petugas 

 

4.2.8 Tampilan Form Anggota 

 Form anggota digunakan untuk melakukan maintenance data anggota, 

seperti menyimpan dan mengubah data anggota perpustakaan. Pada form anggota 

ini memberikan informasi mengenai data-data anggota perpustakaan. Data 

anggota yang ditampilkan pada form ini meliputi id angota, nama anggota, alamat 

anggota, jenis kelamin, dan nomor telepon anggota. 

 

 

Gambar 4.8 Tampilan Form Anggota 
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4.2.9 Tampilan Form Input Anggota 

 Form input anggota digunakan untuk melakukan input data dari siswa atau 

guru yang ingin menjadi anggota perpustakaan. 

 

 

Gambar 4.9 Tampilan Form Input Anggota 

 

4.2.10 Tampilan Form Edit Anggota 

 Form edit anggota mempunyai tampilan yang sama dengan form input 

anggota, hanya saja form ini memiliki fungsi yang berbeda yaitu untuk melakukan 

perubahan data-data anggota yang sudah ada sebelumnya. 

 

 

Gambar 4.10 Tampilan Form Edit Anggota 
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4.2.11 Tampilan Form Aturan Perpustakaan 

 Form aturan perpustakaan digunakan untuk melakukan maintenance data 

aturan yang diterapkan perpustakaan, seperti menyimpan dan mengubah data 

aturan perpustakaan. Pada form aturan perpustakaan ini memberikan informasi 

data-data aturan kebijakan perpustakaan. Aturan kebijakan perpustakaan yang ada 

pada form ini meliputi informasi maksimal pinjam, dan lama pinjam yang dimiliki 

oleh status anggota tertentu, karena setiap jenis anggota bisa memiliki aturan yang 

berbeda. 

 

 

Gambar 4.11 Tampilan Form Aturan 

 

4.2.12 Tampilan Form Input Aturan 

 Form input aturan digunakan untuk menambah data aturan baru yang akan 

diterapkan di dalam sistem perpustakaan. Pada form ini diisi data mengenai aturan 

kebijakan baru yang akan ditambahkan. 

 

 

Gambar 4.12 Tampilan Form Input Aturan 
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4.2.13 Tampilan Form Peminjaman 

 Form ini berfungsi untuk melakukan peminjaman koleksi . input dari form 

ini berupa id anggota yang akan meminjam koleksi lalu sistem akan memeriksa id 

tersebut apakah id anggota yang telah dimasukkan ada didalam database atau 

tidak, jika id ditemukan maka anggota dapat melakukan peminjaman dengan 

aturan yang telah ditetapkan oleh pihak perpustakaan. 

 

 

Gambar 4.13 Tampilan Form Peminjaman 

 

4.2.14 Tampilan Form Input Peminjaman 

 Form input peminjaman digunakan untuk melakukan proses entry data 

peminjaman, form ini digunakan ketika ada anggota perpustakaan yang 

melakukan peminjaman koleksi perpustakaan. Petugas perpustakan cukup 

menginputkan id anggota yang akan meminjam koleksi perpustakaan dan sistem 

akan memeriksa dan menampilkan data peminjaman anggota tersebut, apakah 

anggota memiliki tanggungan peminjaman atau tidak. Dengan pengecekan 

tersebut bisa diketahui apakah anggota masih bisa meminjam koleksi 

perpustakaan lagi atau tidak. 
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Gambar 4.14 Tampilan Form Input Peminjaman 

 

4.2.15 Tampilan Form Pengembalian 

 Form pengembalian ini berungsi untuk melakukan konfirmasi bahwa 

koleksi yang dipinjam oleh anggota telah kembali. Diawali dengan anggota 

menyerahkan pinjaman koleksi ke petugas kemudian petugas memasukkan id 

anggota untuk memastikan apakah anggota tersebut mempunyai tunggakan 

pinjam atau tidak, jika ada tunggakan maka didalam form tersebut akan muncul 

peringatan pengembalian yang ditujukan kepada anggota. 

 

 

Gambar 4.15 Tampilan Form Pengembalian 

 

4.2.16 Tampilan Form Input Pengembalian 

 Form input pengembbalian dilakukan oleh petugas perpustakaan jika 

anggota mengembalikan koleksi yang dipinjam. Koleksi yang dipinjam diberikan 
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ke petugas lalu petugas memasukkan id anggota untuk disimpan kedalam 

database pengembalian. 

 

 

Gambar 4.16 Tampilan Form Input Pengembalian 

 

4.2.17 Peringatan Pengembalian 

 Fungsi dari peringatan pengembalian yaitu jika ada anggota yang  

meminjam telah melewati batas masa peminjaman (jatuh tempo) maka secara 

otomatis nama dari anggota tersebut akan muncul didalam fungsi ini. 

  

 

gambar 4.17 tampilan form peringatan pengembalian 
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4.3 Evaluasi Sistem 

 Setelah melalui tahap implementasi yang disertai dengan penjelasan, maka 

selanjutnya masuk pada tahap evaluasi atau testing sistem, hal tersebut bertujuan 

untuk menguji kesesuaian alur sistem apakah sesuai dengan prosedur atau tidak. 

Selain itu juga memastikan bahwa sistem terhindar dari error karena kesalahan 

sistem dan sebagainya. Selain untuk mengetahui kesalahan sistem, evaluasi sistem 

ini berguna untuk menguji validitas dalam proses/ perhitungan dan hasil (output) 

yang dihasilkan. 

 

4.3.1 Uji Coba Sistem Subjek Pengguna Aplikasi 

 Dalam melakukan evaluasi terhadap implementasi aplikasi ini, maka 

dibuat angket untuk uji coba sistem sesuai dengan jumlah pengguna aplikasi ke 

depannya. Berikut ini disajikan hasil dari uji coba sistem oleh pengguna aplikasi. 

 

A. Hasil Uji Coba Sistem Staff Bagian Perpustakaan 

 Uji coba sistem yang pertama ini dilakukan oleh staff bagian perpustakaan. 

Angket uji coba sistem staff bagian perpustakaan terlampir. Berikut adalah ulasan 

dari hasil uji coba yang telah dilakukan:  

 

Tabel 4.1 Tabel Uji Coba Sistem Staff Bagian Perpustakaan 

No Aspek Pengujian Hasil 

(1-5) 

Keterangan Penerimaan 

1 Tampilan Interface 4,5 Tampilan sudah 

memudahkan pengguna 

dalam menggunakan 

aplikasi 

Setuju 

2 Fungsi Aplikasi 4,4 Ketepatan fungsi aplikasi 

telah sesuai dengan tujuan 

Setuju 

Rata-rata Kesesuaian : 4,2  Setuju 
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4.3.2 Uji Coba Form dengan Black Box Testing 

 Uji coba form  adalah tahap pengujian sistem terhadap handling error 

pada setiap input yang dilakukan oleh pengguna. Sebuah mekanisme yang 

digunakan untuk uji coba form ini adalah black box testing. Cara ini digunakan 

untuk menentukan apakah sebuah sistem telah sukses atau gagal dalam uji coba. 

Tabel 4.2 berikut adalah data-data uji coba yang telah dilakukan terhadap sistem.
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Tabel 4.2 Black Box Testing 

No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

Aktor Staff Bagian Perpustakaan 

1. 

Login 

Petugas 

Perpustakaan 

Memastikan 

pengguna 

yang 

memiliki hak 

dapat 

mengakses 

sistem 

Nama 

pengguna dan 

kata sandi 

yang tidak 

memiliki hak 

untuk 

mengakses 

sistem 

Pengguna 

yang tidak 

memiliki hak 

tidak bisa 

masuk 

(login) ke 

dalam sistem 

Bentuk pesan 

peringatan 

bahwa nama 

pengguna / kata 

sandi tidak 

salah 

sukses 

 
Login sesuai 

dengan hak 

akses yang 

diberikan 

Memasukkan 

nama 

pengguna dan 

kata sandi  

Pengguna 

mengakses 

sistem sesuai 

dengan hak 

yang 

diberikan  

Sistem diakses 

oleh pengguna 

sesuai dengan 

hak akses yang 

diberikan 
Sukses 

 

2. 
Maintenance 

Data Koleksi 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

meng-input-

kan data 

dengan benar 

Pengguna 

menginputkan 

data secara 

tidak lengkap 

/ terdapat 

beberapa field 

yang kosong 

Sistem dapat 

memberikan 

pesan 

peringatan 

bahwa field 

harus 

lengkap  

Sistem 

mengeluarkan 

suatu pesan 

peringatan 

bahwa terdapat 

field inputan 

yang masih 

Sukses 
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No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

kosong 

Memastikan 

fungsi 

simpan data 

koleksi 

berhasil 

dilakukan 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data dengan 

benar dan 

sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data koleksi 

berhasil 

disimpan 

Data koleksi 

berhasil tampil 

pada tabel 
Sukses 

 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

dapat 

mengubah 

data koleksi 

Pengguna 

mengubah 

data yang ada 

di database 

Sistem dapat 

mengubah 

data yang 

sesuai 

dengan 

perintah 

pengguna 

Sistem berhasil 

mengubah data 

sesuai dengan 

perintah 

pengguna 

Sukses 

 
Mencari data 

koleksi buku 

pada tabel 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data tabel 

dengan benar 

dan sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data koleksi 

buku yang 

dicari 

Data koleksi 

buku yang 

dicari berhasil 

ditampilkan 

pada tabel 

Sukses 
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No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

3. 
Maintenance 

data petugas 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

meng-input-

kan data 

dengan benar 

Pengguna 

menginputkan 

data secara 

tidak 

lengkap/terda

pat beberapa 

field kosong 

Sistem dapat 

memberikan 

pesan 

peringatan 

bahwa field 

harus 

lengkap 

Sistem 

mengeluarkan 

suatu pesan 

peringatan 

bahwa terdapat 

field inputan 

yang masih 

kosong 

Sukses 

 

Memastikan 

fungsi 

simpan data 

berhasil 

dilakukan 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data dengan 

benar dan 

sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data berhasil 

disimpan 

Data berhasil 

tampil pada 

tabel 
Sukses 

 
Memastikan 

bahwa 

pengguna 

dapat 

mengubah 

data 

Pengguna 

mengubah 

data yang ada 

di database 

Sistem dapat 

mengubah 

data yang 

sesuai 

dengan 

perintah 

pengguna  

Sistem berhasil 

mengubah data 

sesuai dengan 

perintah 

pengguna  

Sukses 
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No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

Mencari data 

petugas pada 

tabel 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data dengan 

benar dan 

sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data 

komponen 

yang dicari 

Data komponen 

yang dicari 

berhasil 

ditampilkan 

pada tabel 

Sukses 

 

4. 
Maintenance 

data anggota 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

meng-input-

kan data 

dengan benar 

Pengguna 

menginputkan 

data secara 

tidak lengkap 

/ terdapat 

beberapa field 

yang kosong 

Sistem dapat 

memberikan 

pesan 

peringatan 

bahwa field 

harus 

lengkap 

Sistem 

mengeluarkan 

suatu pesan 

peringatan 

bahwa terdapat 

field inputan 

yang masih 

kosong 

Sukses 

 

Memastikan 

fungsi 

simpan data 

anggota 

berhasil 

dilakukan 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data dengan 

benar dan 

sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data anggota 

berhasil 

disimpan 

Data anggota 

berhasil tampil 

pada tabel 

Sukses 
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No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

dapat 

mengubah 

data anggota 

Pengguna 

mengubah 

data yang ada 

di database 

Sistem dapat 

mengubah 

data yang 

sesuai 

dengan 

perintah 

pengguna 

Sistem berhasil 

mengubah data 

sesuai dengan 

perintah 

pengguna 
Sukses 

 
Mencari data 

anggota pada 

tabel 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data dengan 

benar dan 

sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data 

komponen 

yang dicari 

Data komponen 

yang dicari 

berhasil 

ditampilkan 

pada tabel 

Sukses 

 

5. 
Maintenance 

data aturan 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

meng-input-

kan data 

dengan benar 

Pengguna 

menginputkan 

data secara 

tidak lengkap 

/ terdapat 

beberapa field 

yang kosong 

Sistem dapat 

memberikan 

pesan 

peringatan 

bahwa field 

harus 

lengkap 

Sistem 

mengeluarkan 

suatu pesan 

peringatan 

bahwa terdapat 

field inputan 

yang masih 

kosong 

Sukses 
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No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

Memastikan 

fungsi 

simpan data 

aturan  

berhasil 

dilakukan 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data dengan 

benar dan 

sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data aturan 

berhasil 

disimpan 

Data aturan 

berhasil tampil 

pada tabel 
Sukses 

 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

dapat 

mengubah 

data aturan 

Pengguna 

mengubah 

data yang ada 

di database 

Sistem dapat 

mengubah 

data yang 

sesuai 

dengan 

perintah 

pengguna 

Sistem berhasil 

mengubah data 

sesuai dengan 

perintah 

pengguna 

Sukses 

 

6. 

Maintenance 

data 

peminjaman 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

meng-input-

kan data 

dengan benar 

Pengguna 

menginputkan 

data secara 

tidak lengkap 

/ terdapat 

beberapa field 

yang kosong 

Sistem dapat 

memberikan 

pesan 

peringatan 

bahwa field 

harus 

lengkap 

Sistem 

mengeluarkan 

suatu pesan 

peringatan 

bahwa terdapat 

field inputan 

yang masih 

kosong 

Sukses  
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No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

Memastikan 

fungsi 

simpan data 

peminjam 

berhasil 

dilakukan 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data dengan 

benar dan 

sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data 

peminjam 

berhasil 

disimpan 

Data peminjam 

berhasil tampil 

pada tabel 
Sukses 

 

7. 

Maintenance 

data 

pengembalian 

Memastikan 

bahwa 

pengguna 

meng-input-

kan data 

dengan benar 

Pengguna 

menginputkan 

data secara 

tidak lengkap 

/ terdapat 

beberapa field 

yang kosong 

Sistem dapat 

memberikan 

pesan 

peringatan 

bahwa field 

harus 

lengkap 

Sistem 

mengeluarkan 

suatu pesan 

peringatan 

bahwa terdapat 

field inputan 

yang masih 

kosong 

Sukses 

 

Memastikan 

fungsi 

simpan data 

peminjam 

berhasil 

dilakukan 

Pengguna 

melakukan 

proses input 

data dengan 

benar dan 

sesuai 

Sistem dapat 

menampilkan 

data 

peminjam 

berhasil 

disimpan 

Data 

pengembalian 

berhasil tampil 

pada tabel 
Sukses 
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No Fungsi Tujuan Input 
Output yang 

Diharapkan 
Output Sistem Status Dokumentasi 

Memastikan 

fungsi 

peringatan 

peminjaman 

(jatuh tempo) 

berhasil 

dilakukan 

Sistem 

otomatis 

mengambil 

nama anggota 

yang melewati 

jatuh tempo 

Sistem dapat 

menampilkan 

data anggota 

yang 

melewati 

jatuh tempo 

Data anggota 

yang diambil 

sesuai dan 

berhasil 

ditampilkan 

Sukses  
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Tugas Akhir dilakukan di 

Perpustakaan Dr. Soetomo Surabaya adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini menghasilkan Transaction Processing System pada  

perpustakaan SMA Dr.Soetomo Surabaya yang meliputi proses pendaftaran 

anggota, pencatatan data koleksi, pencarian data sirkulasi peminjaman, 

pengembalian serta pembuatan laporan yang terdiri dari laporan koleksi, 

peminjaman dan pengembalian.  

2. Aplikasi yang dibangun dapat berjalan dengan baik, hal tersebut dapat 

dibuktikan pada tabel black box testing yang tersedia didalam bab hasil dan 

pembahasan dimana hasil yang diharapkan sesuai dengan hasil sebenarnya. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran untuk pengembangan dari aplikasi ini agar lebih baik adalah 

sebagai berikut : 

1. Aplikasi dikembangkan dan dilengkapi dengan fungsional sistem yang belum 

ada seperti pencatatan kehadiran siswa, katalog koleksi, sampai fungsi 

penagihan. 

2. Aplikasi yang dibuat perlu dikembangkan lebih lanjut dengan 

mengintegrasikan fungsi katalog dalam bentuk client server. 
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