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ABSTRAK 

 

 Kemajuan teknologi informasi tidak bisa disanggah karena tuntutan proses 

yang berjalan cepat dan kemudahan dalam mengelola sistem. Sistem 

dikembangkan untuk memperbaiki proses kinerja yang berjalan. 

 SMA Dharma Wanita Surabaya mempunyai fasilitas Perpustakaan yang 

berfungsi untuk menunjang proses belajar mengajar. Saat ini perpustakaan SMA 

Dharma Wanita Surabaya menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh 

siswa-siswi sebagai anggota. Anggota mengalami kendala saat ini pada 

banyaknya anggota yang mengakses katalog ketika melakukan proses pencarian 

data. Katalog perpustakaan menjadi tempat rujukan bagi anggota perpustakaan 

untuk mencari data koleksi. Proses pencarian data yang terbatas pada jumlah 

komputer yang digunakan pada perpustakaan menyebabkan antrian. 

 Berdasarkan masalah di atas, maka diperlukan sistem baru untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan pada perpustakaan SMA Dharma Wanita Surabaya. 

Sistem yang dapat memberikan kemudahan dalam proses pencarian data katalog 

dan dapat dilakukan secara massal bersamaan. 

 

Kata Kunci: Aplikasi Katalog, Katalog Perpustakaan. Perpustakaan Sekolah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Dharma Wanita Surabaya ialah salah satu 

sekolah swasta yang berlokasi di Jalan Kendangsari No 5, Surabaya, Jawa Timur. 

SMA Dharma Wanita Surabaya dalam menyelenggarakan pendidikan yang 

terbaik bagi peserta didik yaitu berusaha menyediakan fasilitas. Fasilitas untuk 

menunjang proses belajar mengajar sehingga semakin termotivasi untuk membaca 

dan mencari informasi. Perpustakaan tentu berusaha menyediakan segala macam 

bentuk informasi yang dapat disajikan. Koran, kamus, novel, majalah, tabloid, 

peta adalah bentuk informasi yang dapat diberikan selain buku pendamping mata 

pelajaran. 

Perpustakaan pada saat ini sudah mengalami perkembangan dengan 

hadirnya peran teknologi. Teknologi informasi yang dapat membantu 

perpustakaan dalam mengelola data pada katalog. Perkembangan ini sangat 

membantu pihak perpustakaan dan juga pembaca dalam kebutuhan informasi yang 

dapat disajikan secara cepat. 

Saat ini perpustakaan SMA Dharma Wanita Surabaya memiliki kendala 

pada katalog. Kendalanya ada pada dua komputer yang menggunakan aplikasi 

yang sama berbasis desktop. Ketika salah satu komputer berhasil dimasukkan 

beberapa data koleksi baru pada katalog, maka komputer yang lain belum dapat 

memperbarui data koleksi secara otomatis. Selama ini perpustakaan SMA Dharma 

Wanita melakukan transfer data dengan menggunakan media penyimpanan seperti 

flashdisk. Hal ini tentu merepotkan karena memakan waktu dan juga beresiko 

keamanannya. Permsalahan lainnya adalah aplikasi yang sudah ada belum 

mendukung dalam pembuatan laporan yang berisi penambahan koleksi baru pada 

katalog. 

 Berdasarkan masalah di atas, maka diperlukan sistem baru yang dapat 

mengatasi masalah tersebut. Sistem online yang memungkinkan penggunanya 

untuk tukar informasi secara cepat dan realtime. Sehingga dengan adanya sistem 

yang baru dapat mempermudah staff perpustakaan dalam pengelolaan katalog dan 

juga mempermudah dalam membuat laporan. 



1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu bagaimana merancang bangun aplikasi katalog perpustakaan SMA Dharma 

Wanita Surabaya. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data penelitian ini berdasarkan yang ada pada katalog perpustakaan SMA 

Dharma Wanita Surabaya. 

b. Aplikasi menangani pengelolaan katalog pada perpustakaan SMA Dharma 

Wanita Surabaya. 

c. Aplikasi menghasilkan laporan pengadaan koleksi baru dan rekap usulan. 

d. Pengguna aplikasi diantaranya adalah staff dan anggota perpustakaan. 

e. Hosting dilakukan sendiri oleh SMA Dharma Wanita Surabaya. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi katalog perpustakaan 

pada SMA Dharma Wanita Surabaya 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Staff perpustakaan. 

Bagi staff  perpustakaan dapat membantu proses mengelola katalog. 

b. Anggota perpustakaan. 

Bagi anggota perpustakaan dapat membantu pencarian data koleksi dengan 

cepat dan dapat diakses dimanapun. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan pada laporan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 



Bab ini membahas latar belakang masalah yang terdapat pada 

perusahaan, kemudian inti-inti dari permasalahan dijabarkan pada 

rumusan masalah. Penelitian ini juga dibatasi agar pembahasan 

tidak meluas, tertuang dalam batasan masalah. Tujuan penelitian 

merupakan harapan dari hasil yang akan dicapai dalam penelitian 

ini. 

BAB II  GAMBARAN UMUM SMA DHARMA WANITA SURABAYA 

Bab ini membahas gambaran umum SMA Dharma Wanita 

Surabaya, sejarah singkat berdirinya, visi dan misi beserta struktur 

organisasi yang terdapat didalamnya. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas beberapa teori yang berhubungan dengan 

penelitian ini diantaranya adalah katalog, klasifikasi, inventarisasi, 

perpustakaan sekolah, System Development Life Cycle. 

BAB IV ANALISA DAN DESAIN SISTEM 

Bab ini membahas perancangan sistem dari aplikasi katalog SMA 

Dharma Wanita Surabaya. Rancangan dimulai dari diagram proses 

input output (IPO), alur istem (system flow), diagram aliran data 

(DFD), konsep data model dan model bentuk data (CDM & PDM). 

BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari 

percancangan dan pembangunan aplikasi katalog pada SMA 

Dharma Wanita Surabaya. Kesimpulan merupakan hasil yang 

dicapai dari penelitian ini, sedangkan saran memuat hal hal 

perbaikan sistem kedepan yang lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Struktur Organisasi 

KEPALA SEKOLAH

ABDUL WAHIB, S.Ag. S.Pdi.

KOMITE

NYOTO YUWONO, BA.

K T U

YUDI KARYONO

WAKASEK AKADEMIK

KASTIN S.Si.

WAKASEK KESISWAAN

ANDIK ANANG ISHARI

WAKASEK SARANA PRASARANA

CICIK DARMANTIWI S.Pd.

WK. UR. HUMAS

 

GURU MATA 

PELAJARAN

 

PERPUSTAKAAN

 Sri S.I.Pust

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi SMA Dharma Wanita Surabaya 

2.2 Fungsi dan Tugas Pengelola Sekolah 

Tabel 2.1 Fungsi dan Tugas Pengelola Sekolah 

Jabatan Fungsi dan Tugas 

Kepala Sekolah a. Kepala sekolah berfungsi sebagai pendidik, manager, 

pengelola, administrator(pendorong), pengayom dan 

pembimbing. 

b. Kepala sekolah mempunyai tugas menyusun rencana dan 

program sekolah, membina kesiswaan, pembelajaran dan 

ketenagaan, administrasi sekolah serta membina dan 

melaksanakan kerja sama / hubungan dengan masyarakat. 

Komite Sekolah Mitra kerja kepala sekolah untuk peran serta masyarakat 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan 

pendidikan, rekomendasi mengenai kebijaksanaan dan 

program pendidikan, RAPBS, dukungan finansial dan lain-

lain yang terkait dengan pendidikan. 

Tata Usaha Melakukan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian dan 



Jabatan Fungsi dan Tugas 

kerumahtanggaan sekolah 

Perpustakaan Mengelola perpustakaan antara lain: perencanaan, pengadaan 

buku, inventarisai buku, membuat katalog, penyusunan buku, 

mengatur peminjaman buku dan pemeliharaan buku. 

Guru Mengajar a. Guru bertugas mengelola pembelajaran 

b. Guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan 

mempunyai tugas melaksanakan tugas belajar mengajar 

secara efektif dan efisien. 

c. Tugas dan tanggung jawab guru meliputi: 

 Menyusun program tahunan / semester 

 Menyusun program satuan belajar 

 Menyusun program mingguan / bulanan 

 Menyusun program ulangan harian 
d. Guru bertugas menyusun program pembelajaran / 

pendidikan siswa untuk mencapai target kurikulum yang 

sudah ditentukan 

 Ulangan harian 

 Ulangan mingguan 

 Ulangan bulanan 

 Ulangan semester 

 Ulangan akhir 

 

2.3 Visi dan Misi SMA Dharma Wanita Surabaya 

2.3.1 Visi SMA Dharma Wanita Surabaya 

“ Unggul dalam mutu, berkarakter, berbekal ilmu pengetahuan dan teknologi, 

berpijak pada budi pekerti luhur” 

2.3.2 Misi SMA Dharma Wanita Surabaya 

a. Mengembangkan pembelajaran dan bimbingan secara intensif dan efektif. 

b. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

Bapak/Ibu guru dan karyawan. 

c. Meningkatkan kemampuan siswa dibidang Teknologi komputer, bahasa 

Inggris dan bahasa Mandarin, yang disertifikasi lembaga yang berkopeten. 



d. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran Agama yang 

dianut melalui pembiasaan sikap dan tingkahlaku Sehari-hari. 

e. Penerapan 7 S sebagai budaya sekolah. 

f. Menerapkan manejemen berbasis mutu standar pendidikan Nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Katalogisasi 

 Proses pembuatan katalog tidaklah sama setiap perpustakaan. Begitu juga 

standar yang dipakai tidak selalu seragam. Hal ini disebabkan oleh keadaan dan 

sejarah dari perpustakaan itu sendiri. Akan tetapi, menurut pengalaman akan lebih 

baik meneruskan cara-cara katalogisasi perpustakaan yang sedang berjalan 

daripada mengubahnya kembali menurut sistem yang dianggap lebih baik. 

Katalog perpustakaan merupakan gambaran singkat semua koleksi yang ada pada 

perpustakaan (Suherman, 2009). 

 Fungsi katalog adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai inventaris koleksi yang ada di perpustakaan. 

b. Memberikan kemudahan kepada pemakai perpustakaan yang hanya 

mengetahui pengarang, judul, atau subyeknya saja untuk menemukan bahan 

pustaka. 

c. Memberikan deskripsi singkat kandungan bahan pustaka terutama buku 

d. Sebagai alat bantu untuk mencari lokasi bahan pustaka yang disusun dalam 

rak. 

3.2 Fungsi katalog 

Qalyubi dkk (2007) menyebutkan fungsi katalog adalah sebagai berikut : 

a. Fungsi katalog dengan mencatat karya seseorang pada tajuk yang sama. 

b. Penyusunan entri pengarang secara tepat sehingga semua karya seseorang 

berada pada tajuk yang sama. 



c. Pencatatan semua judul bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan. 

d. Pencatatan rujukan silang (cross reference) dari beberapa istilah atau nama-

nama yang sama yang digunakan sebagai tajuk. 

e. Fungsi katalog sebagai pemberi petunjuk letak/lokasi bahan pustaka yang 

disusun pada perpustakaan. memberikan uraian tentang setiap karya yang 

dimiliki suatu perpustakaan sehingga pengguna perpustakaan (user) dapat 

memperoleh informasi yang lengkap tentag karya itu. 

3.3 Klasifikasi 

 Klasifikasi di perpustakaan juga dimaksudkan untuk memudahkan 

masyarakat pemakai dalam memilih dan mendapatkan buku atau bahan pustaka 

yang diperlukan secara cepat dan tepat. Untuk setiap buku yang dimiliki 

perpustakaan harus melalui proses klasifikasi sebelum dilayankan kepada 

masyarakat. Untuk melakukan proses klasifikasi di perpustakaan sudah ada cara-

cara tertentu yang merupakan hasil kesepakatan secara nasional maupun 

internasional (Suwarno, 2007:65). 

 Klasifikasi adalah pengelompokkan yang sistematis dari pada sejumlah 

obyek, gagasan, buku atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu 

berdasarkan ciri-ciri yang sama (Towa, 2009:1) 

3.4 Inventarisasi 

 Bahan-bahan pustaka yang telah dimiliki oleh perpustakaan, baik yang 

diperoleh dengan cara pembelian, hadiah, wakaf, tukar menukar, pinjam-

meminjam, maupun dengan cara lain, harus dicatat dalam buku induk. Pencatatan 

bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan ke dalam buku induk ini dinamakan 

dengan inventarisasi bahan pustaka (Qalyubi dkk, 2007:126). 



 Berdasarkan pengertian yang sudah disebutkan dapat dikatakan bahwa 

inventaris adalah pencatatan bagaimana sebuah koleksi diperoleh. Inventaris dapat 

mencatat tanggal masuk, dari siapa buku diperoleh dan detil keterangan lainnya. 

3.5 Perpustakaan Sekolah 

 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). 

 Menurut Yusuf (2007: 2) “Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang 

ada di lingkungan sekolah. Maka secara umum perpustakaan sekolah adalah suatu 

unit kegiatan yang berada di lingkungan sekolah yang dikelola secara profesional 

untuk memberikan informasi kepada penggunanya”. 

3.6 Pengertian Layanan Perpustakaan 

 Layanan perpustakaan merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah 

perpustakaan. Hal itu karena kegiatan layanan merupakan kegiatan yang 

mempertemukan langsung antara petugas dengan pengguna perpustakaan 

sehingga penilaian pengguna akan muncul ketika kegiatan layanan tersebut 

dilangsungkan. (Rahyuningsih, 2007 : 85) 

 Pelayanan perpustakaan merupakan kegiatan memberikan layanan 

informasi kepada pengguna perpustakaan dengan menggunakan prinsip-prinsip 

dasar sebagai berikut (Rahyuningsih, 2007 : 85) yaitu:  

a. Pelayanan bersifat universal, layanan tidak hanya diberikan kepada 

individuindividu tertentu, tetapi diberikan kepada pengguna secara umum.  



b. Pelayanan berorientasi pada pengguna, dalam arti untuk kepentingan para 

pengguna, bukan kepentingan pengelola.  

c. Menggunakan disiplin, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam 

memanfaatkan perpustakaan.  

d. Sistem yang dikembangkan mudah, cepat, dan tepat 

3.7 System Development Life Cycle 

 Menurut Pressman (2001), Model System Development Life Cycle (SDLC) 

ini biasa disebut juga dengan model waterfall atau disebut juga classic life cycle. 

Adapun pengertian dari SDLC ini adalah suatu pendekatan yang sistematis dan 

berurutan. Tahapan-tahapannya adalah Requirements (analisis sistem), Analysis 

(analisis kebutuhan sistem), Design (perancangan), Coding (implementasi), 

Testing (pengujian) dan Maintenance (perawatan). 

 Model eksplisit pertama dari proses pengembangan perangkat lunak, 

berasal dari proses-proses rekayasa yang lain. Model ini memungkinkan proses 

pengembangan lebih terlihat. Hal ini dikarenakan bentuknya yang bertingkat ke 

bawah dari satu fase ke fase lainnya, model ini dikenal dengan model waterfall, 

seperti terlihat pada Gambar 3.1 berikut. 



 

Gambar 3.1. System Development Life Cycle (SDLC) Model Waterfall 

Penjelasan-penjelasan SDLC Model Waterfall, adalah sebagai berikut: 

a. Requirement (Analisis Kebutuhan Sistem) 

Pada tahap awal ini dilakukan analisis guna menggali secara mendalam 

kebutuhan yang akan dibutuhkan. Kebutuhan ada bermacam-macam seperti 

halnya kebutuhan informasi bisnis, kebutuhan data dan kebutuhan user itu 

sendiri. Kebutuhan itu sendiri sebenarnya dibedakan menjadi tiga jenis 

kebutuhan. Pertama tentang kebutuhan teknologi. Dari hal ini dilakukan 

analisa mengenai kebutuan teknologi yang diperlukan dalam pengembangan 

suatu sistem, seperti halnya data penyimpanan informasi  / database. Kedua 

kebutuhan informasi, contohnya seperti informasi mengenai visi dan misi 

perusahaan, sejarah perusahaan, latar belakang perusahaan. Ketiga, 

Kebutuhan user. Dalam hal ini dilakukan analisa terkait kebutuhan user dan 

kategori user. Dari analisa yang telah disebutkan di atas, terdapat satu hal lagi 

yang tidak kalah pentingya dalam tahap analisa di metode SDLC, yaitu 



analisa biaya dan resiko. Dalam tahap ini diperhitungkan biaya yang akan 

dikeluarkan seperti biaya implementasi, testing dan maintenance.  

b. Design (Perancangan) 

Selanjutnya, hasil analisa kebutuhan sistem tersebut akan dibuat sebuah 

design database, DFD, ERD, antarmuka pengguna  / Graphical User 

Interface (GUI ) dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem. Selain itu juga 

perlu dirancang struktur datanya, arsitektur perangkat lunak, detil prosedur 

dan karakteristik tampilan yang akan disajikan. Proses ini menterjemahkan 

kebutuhan sistem ke dalam sebuah model perangkat lunak yang dapat 

diperkirakan kualitasnya sebelum memulai tahap implementasi. 

c. Implementation (Coding) 

Rancangan yang telah dibuat dalam tahap sebelumnya akan diterjemahkan ke 

dalam suatu bentuk atau bahasa yang dapat dibaca dan diterjemahkan oleh 

komputer untuk diolah. Komputer akan menjalankan fungsi-fungsi yang telah 

didefinisikan sehingga mampu memberikan layanan-layanan kepada 

penggunanya. 

d. Testing (Pengujian) 

Pengujian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian sistem berjalan 

sesuai prosedur ataukah tidak dan memastikan sistem terhindar dari error 

yang terjadi. Testing juga dapat digunakan untuk memastikan kevalidan 

dalam proses input, sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai. Pada 

tahap ini terdapat 2 metode pengujian perangkat yang dapat digunakan, yaitu: 

metode black-box dan white-box. Pengujian dengan metode black-box 

merupakan pengujian yang menekankan pada fungsionalitas dari sebuah 



perangkat lunak tanpa harus mengetahui bagaimana struktur di dalam 

perangkat lunak tersebut. Sebuah perangkat lunak yang diuji menggunakan 

metode black-box  dikatakan berhasil jika fungsi-fingsi yang ada telah 

memenuhi spesifikasi kebutuhan yang telah dibuat sebelumnya. Pengujian 

dengan menggunakan metode white-box  yaitu menguji struktur internal 

perangkat lunak dengan melakukan pengujian pada algoritma yang digunakan 

oleh perangkat lunak. 

e. Maintenance (Perawatan) 

Tahap terakhir dari metode SDLC ini adalah maintenance. Pada tahap ini, 

jika sistem sudah sesuai dengan tujuan yang ditentukan dan dapat 

menyelesaikan masalah pada koperasi, maka akan diberikan kepada 

pengguna. Setelah digunakan dalam periode tertentu, pasti terdapat 

penyesuaian atau perubahan sesuai dengan keadaan yang diinginkan, 

sehingga membutuhkan perubahan terhadap sistem tersebut. Tahap ini dapat 

pula diartikan sebagai tahap penggunaan perangkat lunak yang disertai 

dengan perawatan dan perbaikan. Perawatan dan perbaikan suatu perangkat 

lunak diperlukan, termasuk didalamnya adalah pengembangan, karena dalam 

prakteknya ketika perangkat lunak digunakan terkadang masih terdapat 

kekurangan ataupun penambahan fitur-fitur baru yang dirasa perlu. 

3.8 Website 

 Menururut Kadir (2005), Web merupakan salah satu sumber daya internet 

yang berkembang pesat. Pendistribusian informasi web dilakukan melalui 

pendekatan hyperlink, yang memungkinkan suatu teks, gambar, ataupun objek 

yang lain menjadi acuan untuk membuka halaman-halaman yang lain. Melalui 



pendekatan ini, seseorang dapat memperoleh informasi dengan beranjak dari satu 

halaman ke halaman lain.  

 Menurut Siswoutomo (2005), aplikasi berbasis web dapat diakses oleh 

banyak orang, bisa publik, dan tingkat korporat Secara garis besar, website bisa 

digolongkan menjadi dua bagian yaitu: 

a. Website Statis 

Website Statis adalah web yang mempunyai halaman tidak berubah. Artinya 

untuk melakukan perubahan pada suatu halaman pada website dilakukan 

secara manual dengan mengedit source code yang menjadi struktur dari 

website tersebut. 

b. Website Dinamis 

Website Dinamis merupakan website yang secara struktur diperuntukan untuk 

update sesering mungkin. Website dinamis terdiri dari halaman frontend yang 

bisa diakses oleh user pada umumnya, juga disediakan halaman backend 

untuk mengedit kontent dari website. Contoh umum mengenai website 

dinamis adalah web berita atau web portal yang di dalamnya terdapat fasilitas 

berita, polling dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Prosedur Kerja Praktik 

 Cara pengumpulan data-data untuk menyelesaikan kerja praktik ini bak di 

dalam memperoleh data, menyelesaikan dan memecahkan permasalahan yang 

diperlukan dalam menganalisa, merancang dan mengembangkan program adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung di ruang 

perpustakaan SMA Dharma Wanita Surabaya. 

b. Wawancara 

Kegiatan tanya jawab kepada staff perpustakaan SMA Dharma Wanita 

Surabaya sebagai kebutuhan analisa sistem. 

c. Studi Literatur 

Kegiatan mempelajari buku-buku yang terkait dan melakukan pembelajaran 

secara online melalui internet tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

pemecahan masalah. 

d. Desain dan Struktur Data 

Kegiatan melakukan perancangan sistem dan desain arsitektur data yang 

sesuai dengan pemecahan masalah katalog. Perancangan sistem meliputi 

system flow, data flow diagram, entity relation diagram, desain input dan 

output. 

 



e. Pembangunan Program 

Kegiatan membangun aplikasi katalog. Aplikasi berbasis web dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan datatabase MySQL. 

f. Validasi Sistem 

Kegiatan demo sistem yang ditujukan kepada staff perpustakaan dan kepala 

sekolah SMA Dharma Wanita Surabaya. 

4.2 Perancangan Sistem 

4.2.1 System Flow 

 System flow adalah gambaran sistem dibangun. System flow pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sistem Flow Pendaftaran Admin 

Alur sistem pendaftaran admin ini menjelaskan proses memasukkan data 

username dan password ke dalam sistem. Proses awal dimulai dari admin 

melewati proses autentikasi melalui halaman login. Admin dapat memilih 

menu pendaftaran admin. Admin menyimpan form yang sudah terisi ke dalam 

sistem. Alur sistem pendaftaran admin dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 System Flow Pendaftaran Admin 

b. System Flow Pendaftaran Anggota 

Alur sistem pendaftaran Anggota ini menjelaskan proses memasukkan data 

anggota ke dalam sistem. Proses awal dimulai dari admin melewati proses 

autentikasi melalui halaman login. Admin dapat memilih menu pendaftaran 

anggota dan mengisi keterangan anggota. Admin menyimpan form yang 

sudah terisi ke dalam sistem. Alur sistem pendaftaran anggota dapat dilihat 

pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 System Flow Pendaftaran Anggota 

c. System Flow Katalog 

Alur sistem katalog menjelaskan prosedur awal dimulai dari pendaftaran 

katalog, anggota melakukan pencarian pada katalog, staff mencetak laporan 

katalog dari pendaftaran katalog. Pendaftaran katalog meliputi penentuan 

jenis koleksi, apakah katalog baru tersebut merupakan jenis koleksi baru yang 

belum pernah ada. Jika merupakan jenis koleksi baru maka staff terlebih 

dahulu memasukkan jenis koleksi baru tersebut. Koleksi buku memiliki 



klasifikasi, maka perlu memasukkan data klasifikasi baru jika diperlukan. 

Staff dapat melanjutkan memasukkan detil koleksi baru dan menyimpannya 

ke dalam sistem. Katalog yang sudah didaftarkan admin maka dapat muncul 

pada katalog yang diakses anggota. Staff juga bisa mencetak laporan dari 

pendaftaran katalog. Alur sistem katalog dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 System Flow Katalog 



d. System Flow Usulan 

Alur sistem usulan ini menjelaskan proses dalam mengusulkan koleksi untuk 

diadakan pada katalog. Proses awal dimulai dari proses autentikasi admin 

dengan halaman login. Ketika pengguna berhasil melewati proses login, maka 

pengguna bisa memilih dan mengklik menu usulan. Selanjutnya tampil form 

kosong yang harus diisi kemudian disimpan. Form yang sudah diisi tersebut 

disimpan kedalam database. Jika pengguna ingin mengusulkan koleksi lagi 

maka dapat dilakukan kembali proses yang sama. Alur sistem usulan dapat 

dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 System Flow Usulan 



4.2.2 Data Flow Diagram 

 Data Flow Diagram (DFD) menggambarkan aliran data yang terjadi pada 

sistem saat digunakan. Berikut adalah data yang mengalir dalam aplikasi katalog 

perpustakaan SMA Dharma Wanita Surabaya. 

DATA KATALOG

DATA PENCARIAN KOLEKSI

DATA USULAN KOLEKSI
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Gambar 4.5 Diagram Konteks Aplikasi Katalog 

 Pada Gambar 4.5 menjelaskan external entity yang berhubungan dengan 

aplikasi katalog perpustakaan SMA Dharma Wanita Surabaya. External entity 

disini ialah staff dan anggota perpustakaan. Tanda panah menuju ke aplikasi 

katalog menunjukkan aliran data yang diberikan oleh external entity kepada 

sistem, sedangkan tanda panah dari aplikasi katalog menuju external entity 

menunjukkan data yang diberikan oleh sistem kepada external entity. 
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Gambar 4.6 DFD Level 0 

 Pada Gambar 4.6 menjelaskan diagram sub proses katalog perpustakaan. 

DFD level 0 merupakan hasil decompose dari context diagram menjelaskan detil 

aplikasi katalog perpustakaan. Pada DFD level 0 ini terdapat lima proses utama 

yaitu pendaftaran admin, pendaftaran anggota, pendaftaran katalog, pengusulan 

koleksi dan pembuatan laporan. 

4.2.3 Entity Relationship Diagram 

 Pada Entity Relationship Diagram (ERD) terdapat dua diagram yaitu 

Conceptual Data Model dan Physical Data Model. Pada Gambar 4.7 menjelaskan 

tentang CDM, sedangkan pada Gambar 4.8 menjelaskan tentang PDM. 
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Gambar 4.7 CDM Aplikasi Katalog Perpustakaan SMA Dharma Wanita Surabaya 
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Gambar 4.8 PDM Aplikasi Katalog Perpustakaan SMA Dharma Wanita Surabaya 

 

4.2.4 Struktur Basis Data dan Tabel 



a. Nama Tabel : Tabel Koleksi 

Primary Key : nomorkoleksi 

Foreign Key : - 

Fungsi  : mengetahui jenis-jenis koleksi 

Tabel 4.1 Koleksi 

N
O 

Nama Kolom Tipe Data Panjang 
  

PK FK Tabel Asal 

1. No_Klasifikasi Varchar 20 √ 
  2. Jenis_Klasifikasi Varchar 50 

    

b. Nama Tabel : Tabel KLASIFIKASI 

Primary Key : nomorklasifikasi 

Foreign Key : - 

Fungsi  : mengetahui detil klasifikasi 

Tabel 4.2 Klasifikasi 

No Nama Kolom Tipe Data Panjang 
  

PK FK Tabel Asal 

1. Nomorklasifikasi Datetime 10 √     

2. Namaklasifikasi Varchar 50     

 

c. Nama Tabel : Tabel KATALOG 

Primary Key : nomorkatalog 

Foreign Key : - 

Fungsi  : mengetahui seluruh atribut koleksi 

 Tabel 4.3 Katalog 

No Nama Kolom Tipe Data Panjang 
  

PK FK Tabel Asal 

1. Nomorkatalog Varchar 10 √ 

 

  

2. Nomorklasifikasi Varchar 10 

 

√ klasifikasi 



No Nama Kolom Tipe Data Panjang 
  

PK FK Tabel Asal 

3. Nomorkoleksi Varchar 4   √ koleksi 

4. Username Varchar  11    

5. Judul Varchar 50       

6. Pengarang Varchar  50    

7. Penerbit Varchar 50       

8. Kota_terbit Varchar 20       

9. Thn_terbit Varchar  4       

10. Isbn Varchar  20       

11. Jumlah Int  -       

12. Lokasi Varchar 20       

13. Panjang Int  -       

14. Tinggi Int  -       

15. Tebal Int  -    

16. Tglmasuk Date -    

17. Perolehan Varchar  50    

18. Harga Int  Int     

 

e. Nama Tabel : Tabel Usulan 

Primary Key : no_usulan 

Foreign Key : - 

Fungsi  : mengetahui detil usulan koleksi 

Tabel 4.4 Usulan 

No Nama Kolom Tipe Data Panjang 
  

PK FK Tabel Asal 

1. No Usulan Datetime 20 √     

2. No Anggota Varchar 11    √  Anggota  
3. Judul usulan Varchar 50    
4. Alasan Varchar 50       
5. Keterangan Varchar 500       

 

f. Nama Tabel : Tabel Admin 

Primary Key : username 

Foreign Key : - 



Fungsi  : tabel untuk menyimpan akses admin. 

Tabel 4.5 Admin 

No Nama Kolom Tipe Data Panjang 
  

PK FK Tabel Asal 

1. username Varchar 11 √     

2. password Varchar 20       

 

f. Nama Tabel : Tabel Anggota 

Primary Key : no_anggota 

Foreign Key : - 

Fungsi  : tabel menyimpan data anggota.  

Tabel 4.6 Anggota 

No Nama Kolom Tipe Data Panjang 
  

PK FK Tabel Asal 

1. No Anggota Varchar 11 √     

2. Username  Varchar 11  √ admin 

3. Nama Varchar 50       

4. Email Varchar 50       

5. Notelp Varchar  12       

 

4.3 Implementasi dan Penjelasan Program 

 Aplikasi katalog perpustakaan pada SMA Dharma Wanita Surabaya dapat 

digunakan setiap hari selama system online. Kebutuhan agar aplikasi dapat 

berjalan sesuai dengan harapan maka diperlukan hardware dan software 

pendukung. 

4.3.1 Implementasi Program 

 Kebutuhan implementasi program adalah sebagai berikut: 

a. Hardware Pendukung 

1. Proccessor Pentium IV atau lebih tinggi, AMD Athlon 



2. Memory RAM 512 MegaByte atau lebih tinggi. 

3. Koneksi internet dengan modem atau kabel LAN. 

b. Software Pendukung 

1. Sistem operasi windows XP atau lebih baru. 

2. Software XAMPP, browser (firefox, chrome, opera, internet explorer) 

4.3.2 Penjelasan Program 

 Penjelasan program dimaksudkan untuk menggambarkan aplikasi yang 

sudah dibangun, dalam sub bab ini juga dijelaskan penggunaan masing masing 

halaman pada aplikasi katalog perpustakaan pada SMA Dharma Wanita Surabaya. 

A. Halaman Login Admin 

 

Gambar 4.9 Halaman Login Admin 

 Halaman login admin berfungsi untuk proses autentikasi pengguna yaitu 

hanya admin atau pustakawan SMA Dharma Wanita Surabaya. Pustakawan 

terlebih dahulu memasukkan username dan password untuk melewati proses 

autentikasi seperti pada Gambar 4.9. Apabila sukses maka pustakawan dapat 

mengakses menu utama sebagai admin. 



B. Halaman Pendaftaran Admin 

 

Gambar 4.10 Halaman Kelola User Akses 

 Halaman kelola user akses berfungsi untuk memasukkan, merubah dan 

menghapus akses admin atau pustakawan yang terdaftar. Pustakawan 

memasukkan username dan password untuk menambahkan akses terlihat pada 

Gambar 4.10. User yang sudah didaftarkan dapat mengakses halaman pendaftaran 

anggota, pendaftaran katalog dan juga laporan. 

C. Halaman Pendaftaran Anggota 

 

Gambar 4.11 Halaman Pendaftaran Anggota 



 Halaman pendaftaran anggota berfungsi untuk mengelola data anggota. 

Pustakawan dapat memasukkan, merubah dan menghapus data anggota. Data 

yang diperlukan pendaftaran anggota ialah nomor anggota dari nomor induk 

siswa, nama anggota, email dan nomor telepon. Nomor anggota berfungsi sebagai 

username, sedangkan email berfungsi sebagai password untuk proses login 

anggota. Anggota yang sudah terdaftar dapat mengakses halaman katalog dan 

pengusulan koleksi. Halaman pendaftaran anggota dapat dilihat pada Gambar 

4.11. 

D. Halaman Pendaftaran Katalog 

 

Gambar 4.12 Halaman Pendaftaran Katalog 



 Pada Gambar 4.12 merupakan tampilan ketika akan memasukkan katalog 

baru. Admin harus memasukkan keterangan katalog dan menyimpan dengan klik 

tombol tambah katalog. Tombol kosongkan digunakan ketika admin ingin 

mengulang mengisi form katalog. 

 

Gambar 4.13 Pengelolaan Katalog 

 Pada halaman katalog terdapat form pengelolaan katalog. Pengelolaan 

katalog seperti pada Gambar 4.13 dapat merubah beberapa data katalog. Semua 

keterangan katalog akan tampil pada form tersebut. 

 

Gambar 4.14 Pengelolaan Klasifikasi dan Jenis Koleksi 



 Pengelolaan data klasifikasi dan data jenis koleksi dapat dilihat pada 

Gambar 4.14. Tabel  atas merupakan tampilan untuk mengelola klasifikasi 

sedangkan tabel bawah merupakan tampilan untuk mengelola jenis koleksi. 

E. Halaman Laporan Katalog 

 

 Gambar 4.15 Halaman Mengelola Laporan Katalog 

 Pada halaman mengelola laporan katalog seperti pada Gambar 4.15 

menjelaskan laporan katalog yang sudah terdaftar dan menampilkan laporan yang 

akan dicetak 

 

Gambar 4.16 Laporan Katalog 



 Gambar 4.16 menjelaskan laporan katalog yang dicetak. Laporan tersebut 

menampilkan keterangan inventaris katalog seperti tanggal masuk katalog, 

perolehan pembelian atau hibah beserta lokasi katalog ditempatkan. 

F. Halaman Laporan Usulan 

 

Gambar 4.17 Halaman Mengelola Laporan Usulan 

 Pada Gambar 4.17 merupakan tampilan usulan-usulan katalog yang sudah 

diterima dari anggota. Admin dapat menghapus katalog jika dirasa diperlukan. 

Jika usulan sudah siap dicetak maka admin dapat mengklik taombol cetak laporan. 

 

Gambar 4.18 Laporan Usulan 

 Halaman laporan usulan berfungsi untuk mencetak laporan usulan-usulan 

yang dikirim oleh anggota perpustakaan. Admin dapat memberikan hasil cetak 

dan mendiskusikan kepada pimpinan, koleksi mana yang perlu diprioritaskan 



untuk diadakan. Pada Gambar 4.17 menjelaskan halaman untuk mencetak laporan 

usulan dan pada Gambar 4.18 menjelaskan laporan usulan yang dicetak. 

G. Halaman Login Anggota 

 

Gambar 4.19 Halaman Login Anggota 

 Halaman login anggota adalah halaman yang berfungsi sebagai proses 

autentikasi penggunanya. Aplikasi katalog ini penggunanya ialah anggota yang 

sudah terdaftar. Pengguna terlebih dahulu memasukkan username dan password 

seperti pada Gambar 4.19. Apabila pengguna berhasil melewati proses autentikasi 

maka pengguna dapat mengakses katalog melakukan pencarian data koleksi dan 

juga mengusulkan koleksi. 

 

 

 

 



H. Halaman Katalog 

 

Gambar 4.20 Halaman Katalog 

 Halaman katalog berfungsi untuk menampilkan data koleksi yang ada pada 

katalog perpustakaan. Pengguna dapat melakukan pencarian seperti pada Gambar 

4.20 dengan memasukkan kata-kata yang merupakan ciri suatu koleksi. 

 

Gambar 4.21 Hasil Pencarian 

 Hasil pencarian terlihat pada Gambar 4.21. Pengguna dapat mengetahui 

letak koleksi dan jumlah katalog tersebut. Hasil pencarian berdasarkan judul atau 

pengarang yang memiliki kemiripan kata. 



I. Halaman Pengusulan Koleksi 

 

Gambar 4.22 Halaman Pengusulan Koleksi 

 Halaman pengusulan berfungsi untuk mengusulkan koleksi yang dapat 

dilakukan anggota. Apabila anggota membutuhkan koleksi yang perlu diadakan 

pada perpustakaan SMA Dharma Wanita Surabaya maka dapat mengisi form 

pengusulan seperti pada Gambar 4.22. Anggota mengisi judul dan keterangan 

yang dapat diberikan sebagai informasi tambahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil  dari perancangan dan pembangunan aplikasi katalog SMA Dharma Wanita 

Surabaya adalah sebagai beikut : 

a. Aplikasi mempunyai fungsi pencarian katalog yang dapat diakses anggota. 

b. Aplikasi memiliki sistem usulan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengadaan koleksi baru. 

c. Aplikasi dapat membantu staff perpustakaan dalam pengelolaan koleksi 

katalog serta mudah dalam pembuatan laporan.  

5.2 Saran 

 Saran peneliti pada aplikasi katalog perpustakaan pada SMA Dharma 

Wanita Surabaya yaitu proses pendaftaran anggota diharapkan agar dapat 

mencetak kartu anggota sesuai dengan kebutuhan perpustakaan SMA Dharma 

Wanita Surabaya. 
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