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ABSTRAK 

 

Terdapat 2 permasalahan yang sering terjadi di perpustakaan Yayasan 

Pendidikan Ma’arif  yang terdiri dari  proses bisnis pendaftaran anggota yaitu masih 

dengan cara manual sehingga membuat penginputan dan pengumpulan data  

anggota baru yang dilakukan oleh petugas  perpustakaan membutuhkan waktu yang 

lebih lama yaitu sekitar 2-3 minggu sampai kartu anggota tercetak. Masalah kedua  

yang sering dihadapi dalam proses peminjaman adalah buku dapat dipinjam sekolah 

lain yang berada dalam satu lingkungan yayasan dan kesulitan dalam melakukan 

pencarian history transaksi peminjaman dan history transaksi pengembalian.  

Solusi yang ditawarkan adalah pembuatan aplikasi sirkulasi perpustakaan 

yang dapat mengatasi proses bisnis. Dengan adanya aplikasi ini maka dapat 

membantu proses transaksi peminjaman dan transaksi pengembalian.  

Hasil yang didapat adalah dengan adanya aplikasi sirkulasi perpustakaan ini 

dapat membantu dalam proses bisnis perpustakaan dan juga membantu 

permasalahan yang sering terjadi seperti permasalahan pertama pendaftaran 

anggota yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 2-3  minggu menjadi 5-10 

menit.  

Kata Kunci: Aplikasi, sirkulasi,perpustakaan, Website. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Yayasan Pendidikan Ma’arif Taman Sidoarjo berdiri pada tanggal 10 

September 1961. Yayasan Pendidikan Ma’arif menaungi 4 sekolah yang terdiri dari 

SMK YPM 1 Taman Sepanjang, SMK YPM 2 Taman Sepanjang, SMK YPM 3 

Taman Sepanjang dan SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sepanjang. Yayasan ini 

memiliki perpustakaan yang tergabung dalam satu gedung yang berada dalam satu 

lingkungan sekolah. Semua koleksi yang dimiliki perpustakaan tersebut dapat 

digunakan secara bersama untuk 4 sekolah tersebut. Hal ini sering disebut sebagai 

konsep resource sharing.  

 Proses bisnis di Perpustakaan Yayasan Pendidikan Ma’arif Sepanjang 

Taman Sidoarjo masih menggunakan proses manual yaitu pencatatan menggunakan 

Ms.Excel dan buku catatan. Proses bisnis ini dapat terbagi menjadi 5 tahap. 

Tahapan 1 pencatatan awal koleksi buku perpustakaan prosesnya adalah buku baru 

yang diterima perpustakaan akan didata oleh petugas bagian sirkulasi, setiap buku 

baru akan diberi label ada beberapa warna label untuk membedakan buku antar 

sekolah, ada 4 warna label yang digunakan dalam  membedakan buku yaitu, warna 

merah untuk label buku SMK YPM 1 TAMAN, warna hijau untuk label buku SMK 

YPM 2 TAMAN, warna biru untuk buku SMK YPM 3 TAMAN, warna putih untuk 

SMA Wachid Hasyim. Tahapan ke 2 yaitu pendaftaran anggota, siswa baru yang 

ingin mendaftar ke perpustakaan harus menyerahkan foto kepada petugas 

perpustakaan kemudian siswa yang ingin mendaftar harus mengisi formulir 
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pendaftaran selanjutnya akan dibuatkan kartu anggota perpustakaan oleh petugas 

perpustakaan, kartu anggota berbentuk seperti kartu tanda siswa. Tahapan ke 3 yaitu 

peminjaman, siswa anggota perpustakaan yang akan meminjam harus membawa 

buku ke petugas bagian sirkulasi dan bagian admin. Selanjutnya, peminjaman akan 

dicatat dengan menyerahkan kartu anggota perpustakaan sebagai bukti 

peminjaman. Tahapan ke 4 yaitu pengembalian adalah siswa anggota perpustakan 

membawa buku yang sudah dipinjam sambil menyerahkan buku kepada petugas 

sirkulasi selanjutnya petugas akan menginputkan data pengembalian serta 

mengembalikan kartu anggota yang sebelumnya dipakai sebagai bukti peminjaman. 

Tahapan 5 yaitu perhitungan denda adalah perhitungan denda dihitung per hari 

setelah lewat batas pengembalian buku untuk  perhitungan denda sebesar Rp.500 

rupiah per hari. Buku perpustakaan sekolah dapat dipinjam oleh siswa dari sekolah 

lain yang masih berada dalam 1 yayasan tersebut. 

Permasalahan yang sering terjadi di proses bisnis sirkulasi perpustakaan 

terdiri dari  masalah pertama yang sering dihadapi proses bisnis pendaftaran 

anggota yaitu masih dengan cara manual yakni anggota baru mengisi formulir dan 

menyerahkan foto kepada petugas perpustakaan, hal ini sering membuat 

penginputan dan pengumpulan data  anggota baru yang dilakukan oleh petugas  

perpustakaan membutuhkan waktu yang lebih lama dan sekitar 2-3 minggu untuk 

mencetak kartu anggota sehingga membutuhkan waktu yang lama. Masalah kedua  

yang sering dihadapi dalam proses peminjaman adalah buku dapat dipinjam sekolah 

lain yang berada dalam satu lingkungan yayasan dan kesulitan dalam melakukan 

pencarian history transaksi peminjaman. 
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Tabel 1.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Perpustakaan Yayasan Pendidikan 

Ma’arif Sepanjang Taman Sidoarjo memerlukan sebuah aplikasi sirkulasi 

perpustakaan berbasis web yang dapat digunakan secara bersama oleh 4 sekolah 

(Resource Sharing). Dengan adanya aplikasi ini, Kepala Perpustakaan dapat dengan 

mudah melihat histori peminjaman buku mulai dari tanggal pinjam sampai tanggal 

kembali. Kepala Perpustakaan juga bisa mendapatkan laporan data anggota 

perpustakaan, laporan data buku, laporan peminjaman, laporan pengembalian. 

Dengan aplikasi ini, Kepala Perpustakaan bisa memonitor secara langsung kegiatan 

sirkulasi perpustakaan. 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana merancang bangun aplikasi sirkulasi perpustakaan pada Yayasan 

Pendidikan Ma’arif Sepanjang Taman Sidoarjo ? 

Masalah  Dampak  

1. Pendaftaran anggota 

 

2. Peminjaman  

 

 

3. Pengembalian  

- Pendaftaran anggota perpustakaan 

membutuhkan waktu yang lama 

sekitar 1 minggu 

 

- buku dapat dipinjam sekolah lain 

yang berada dalam satu lingkungan 

yayasan dan kesulitan dalam 

melakukan pencarian history 

transaksi peminjaman. 

 

- Proses pengembalian buku sering 

kali mengalami kendala yaitu buku 

sering kembali tidak sesuai dengan 

buku yang dipinjam. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan dari sistem ini adalah, sebagai berikut: 

Pengguna aplikasi ini meliputi Kepala Perpustakaan, anggota perpustakaan 

yang terdiri dari guru, siswa dan yayasan. Sirkulasi Perpustakaan yang akan 

di bahas adalah 

- Pendaftaran Anggota 

- Peminjaman buku lintas Sekolah dalam lingkungan Yayasan 

Pendidikan Ma’arif  

- Pengembalian buku  

- Perhitungan denda 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari 

penyusunan tugas akhir ini adalah menghasilkan sebuah Aplikasi Sirkulasi 

Perpustakaan  Yayasan Pendidikan Ma’arif Taman Sepanjang Sidoarjo Berbasis 

Web. 

1.5 Manfaat 

Dengan adanya sistem ini diharapkan memiliki beberapa nilai manfaat   antara 

lain:  

1. Dapat menyediakan informasi mengenai pengawasan/monitoring laporan 

peminjaman dan pengembalian per bulan dan memonitoring data buku per 

periode 

2. Membantu perpustakaan dalam meminimalkan kesalahan dalam pengecekan 

laporan peminjaman dan pengembalian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Aplikasi 

Menurut Syamsu Rizal, Eko Retnadi dan Andri Ikhwana (2013), aplikasi 

adalah penggunaan dalam suatu perangkat komputer, instruksi (instruction) atau 

pernyataan (statement) yang disusun hingga sedemikian rupa komputer dapat 

memproses masukan (input) menjadi keluaran (output). (Syamsu Rizal, Eko 

Retnadi, 2013) 

Menurut Pramadya (2013) perangkat lunak aplikasi yaitu perangkat lunak 

yang digunakan untuk membantu pemakai komputer untuk melaksanakan 

pekerjaannya. 

Menurut Nazrudin (2012) Perangkat lunak aplikasi adalah suatu subkelas 

perangkat lunak computer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung 

untuk melakukan tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan 

perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi 

secara tidak langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu 

tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi 

adalah pengelolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. 

2.2 Sirkulasi Perpustakaan 

Kata sirkulasi berasal dari bahasa inggris “Circulation” yang berarti 

perputaran, peredaran, seperti pada “ sirkulasi udara” sirkulasi uang dan 

sebagainya. Dalam ilmu perpustakaan, sirkulasi sering dikenal dengan peminjaman 

namun demikian pengertian pelayanan sirkulasi sebenarnya adalah mencakup 
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semua bentuk kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan pemanfaatan, 

penggunaan koleksi perpustakaan dengan tepat guna dan tepat waktu untuk 

kepentingan pengguna jasa perpustakaan (Lassa, 2008) 

Fungsi dari pelayanan sirkulasi menurut Soedibyo (2008) adalah sebagai 

berikut: 

1. Melayani pendaftaran anggota. 

2. Melayani peminjaman dan pengembalian buku-buku. 

3. Menarik denda bagi anggota yang terlambat dalam mengembalikan buku-buku 

pinjaman. 

4. Penagihan buku-buku. 

5. Memberikan surat keterangan bebas pinjam. 

6. Membuat laporan harian. 

7. Bertanggung jawab atas kerapian buku-buku di rak. 

Kegiatan pelayanan sirkulasi yang dilakukan oleh petugas perpustakaan 

adalah untuk mengadakan perputaran dan peredaran bahan pustaka yang dimiliki 

oleh perpustakaan. Pelayanan ini sangat penting karena berhubungan langsung 

dengan pengguna perpustakaan. 

Pelayanan sirkulasi memiliki beberapa kegiatan, kegiatan kerja pelayanan 

sirkulasi pada perpustakaan secara umum terdiri dari beberapa bidang kegiatan 

kerja. Kegiatan kerja tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Kegiatan ini 

mencakup beberapa hal: 
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a. Keanggotaan 

b. Peminjaman 

c. Pengembalian 

d. Perpanjangan 

e. Penagihan 

f. Pemberian Sanksi 

g. Bebas Pinjam  

2.3 Perpustakaan 

Perpustakaan menurut UU NO 43 (2007) Perpustakaan adalah institusi 

pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara professional 

dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, 

pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dengan demikian, 

perpustakaan dapat diartikan secara luas sebagai salah satu unit kerja yang berupa 

tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan 

pustaka secara sistematis, untuk dipergunakan oleh pemakai sebagai sumber 

informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan.  

Menurut Sulistyo Basuki (2013) Perpustakaan  adalah sebuah ruangan, 

bagian sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan dalam 

menyimpan buku dan terbitan lainnya ayng biasanya disimpan menurut susunan 

tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. 
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2.4  Resource Sharing  

Menurut Supriyono (2008) pengertian sharing resource adalah kegiatan-

kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok perpustakaan yang 

tergabung dalam sebuah konsorsium atau jaringan yang bertujuan untuk 

meningkatkan layanan dan mengurangi biaya pengembangan koleksi. Tujuan 

sharing resource agar seluruh program peralatan atau pemeliharaan lainnya dapat 

dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan computer tanpa terpengaruh 

lokasi maupun pengaruh dari pemakai.  

kelebihan sharing resource  

- Kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan dan fasilitas jaringan 

dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh satu komputer 

(server) yang tidak akan dibebani dengan tugas lain sebagai workstation. 

- Sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik. 

- Sistem backup data lebih baik karena pada jaringan client server backup 

data dilakukan terpusat pada server. 

- Antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi fasilitas yang 

dimilikinya seperti hardisk drive, fax atau modem, printer. 

- Biaya operasional relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe jaringan 

client server. 

- Kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server.  

 

2.5 Katalog 

Menurut Supriyanto (2008) menjelaskan bahwa “OPAC (Online Public 

Acces Catalog) adalah sebuah fitur yang digunakan untuk memfasilitasi 
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pengunjung untuk mencari katalog koleksi perpustakaan yang dapat diakses oleh 

umum”. 

Fasilitas ini dapat digunakan pengunjung perpustakaan untuk melakukan 

pencarian katalog, baik katalog buku, majalah, dan laporan penelitian. Menurut 

dalam layanan OPAC harus memiliki fitur yang bersifat mudah, fleksibel dan 

akurat, Adapun fitur tersebut meliputi :  

• Home page OPAC (Online Public Acces Catalog) 

–          Pencarian simple search 

–          Pencarian advance search 

–          Menampilkan detail katalog 

–          Menampilkan status ketersediaan buku. 

• Pencarian buku baru 

–          Pemesanan/usulan buku 

–          Download data digital (abstraksi/full–teks) 

A. Keuntungan OPAC 

Menurut Hermanto (2007) OPAC memiliki keuntungan, yaitu : 

1. Penelusuran dapat dilakukan di mana saja tidak harus datang ke 

perpustakaan dengan catatan sudah online ke internet. 

2. Menghemat waktu dan tenaga. 

3. Pengguna dapat mengetahui keberadaan koleksi dan status koleksi apakah 

sedang dipinjam atau tidak. 

4. Pengguna mendapatkan peluang lebih banyak dalam menelusuri bahan 

pustaka. 
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B. Kekurangan OPAC 

Dari berbagai keuntungan, OPAC juga memiliki peluang kekurangan. 

Menurut Hermanto (2007) adalah : 

1. Belum semua bahan pustaka masuk ke data komputer sehingga pengguna 

mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran. 

2. Tergantung aliran listrik, bila listrik mati maka kegiaan penelusuran bahan 

pustaka akan terganggu. 

3. Kurangnya ketersediaan komputer terminal OPAC untuk menelusuri 

informasi yang dimiliki perpustakaan. 

2.6 System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut Pressman (2012) dalam bukunya Analisis & Desain, menjelaskan 

bahwa model air terjun (waterfall) biasa juga disebut siklus hidup perangkat lunak. 

Mengambil kegiatan dasar seperti spesifikasi, pengembangan, validasi, dan 

evolusi dan merepresentasikannya sebagai fase seperti spesifikasi persyaratan, 

perancangan perangkat lunak, implementasi, pengujian dan seterusnya. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 System Development Life Cycle Model Waterfall (Pressman, 2012) 
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 Berikut ini adalah penjelasan dari tahap-tahap yang dilakukan di dalam Model 

Waterfall menurut Presman, 2012. 

1.     Requirement Analisis 

Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk 

memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat 

lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi 

atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

oleh pengguna. 

2.      System Design 

Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan 

desain sistem disiapkan. Desain Sistem membantu dalam menentukan perangkat 

keras (hardware) dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan 

arsitektur sistem secara keseluruhan. 

3.      Implementation 

Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang 

disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan 

dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. 

4.        Integration & Testing 

Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke 

dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Setelah 

integrasi seluruh sistem diuji untuk mengecek  setiap kegagalan maupun kesalahan. 
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5.        Operation & Maintenance 

Tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi, dijalankan 

serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki 

kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan 

implementasi unit system dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. 

2.7 PHP: Hypertext Prepocessor  

Menurut Sidik Purnomo (2012) PHP merupakan bahasa pemrograman yang 

membuat dokumen HTML secara on the fly yang dieksekusi di server web, dengan 

menggunakan PHP maka mintenance suatu situs web menjadi lebih mudah. Proses 

update data dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dibuat dengan 

menggunakan script PHP. 

PHP/FI merupakan nama awal dari PHP. Personal Home Page (PHP), FI 

adalah form interface. Dibuat pertama kali oleh Rasnus Lerdoff. PHP awalnya 

merupakan program CGI yang dikhususkan untuk menerima input melalui form 

yang ditampilkan dalam browser web. Namun saat ini PHP adalah kependekan dari 

Hyper Text Preprocessor (rekursif, mengikuti gaya penamaan di *nix), merupakan 

bahasa utama script server-side yang disisipkan pada HTML yang dijalankan di 

server, dan juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi dekstop. 

Sesuai dengan namanya, PHP digunakan untuk membuat Website pribadi. 

Namun dalam perkembanganya, PHP menjelma menjadi bahasa pemrograman 

yang wonderful dan tidak hanya digunakan untuk membuat halaman web sederhana 

tetapi juga website populer yang digunakan oleh jutaan orang seperti wikipedia, 

wordpress, joomla dan lain sebagainya. 



 

13 

  

BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis dari permasalahan yang  

diangkat beserta rancangan desain sistem dari aplikasi sirkulasi perpustakaan pada 

Yayasan Pendidikan Ma’arif Sepanjang Taman Sidoarjo. 

No Tahapan  Kegiatan  

1 Requirement   

2 Analisis & Design  

3 Implementation   

4 Verification   

5 Maintenance   

Gambar 3.1 Analisis Kebutuhan 

 

Observasi  Wawancara  Studi pustaka 
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kebutuhan 

pengguna  
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kebutuhan 

Sistem 
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fungsional 

Design 

interface  

Process 

modelling   

Design 

interface  

CDM & 

PDM  

System 

Flow & 

DFD 

Design I/O 

dan Desain 

Interface 

Coding  

Testing  

Implementasi aplikasi di 

sekolah  
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3.1 Requirement  

Tahap requirement adalah langkah awal dari penelitian ini. Tahap ini terdiri 

dari beberapa proses yaitu langkah awal terkait pengumpulan semua informasi 

tentang apa yang dibutuhkan oleh pengguna. 

3.1.1 Wawancara  

Wawancara dilakukan kepada kepala perpustakaan yayasan pendidikan 

ma’arif sepanjang taman sidoarjo yang dilakukan pada minggu pertama sampe 

minggu kedua pada bulan januari 2019 sehingga terdapat kesamaan data yang 

diambil dengan wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi proses 

pendaftaran anggota perpustakaan, peminjaman buku, pengembalian buku dan 

perhitungan denda. 

3.1.2 Observasi  

Observasi dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan YPM Sepanjang 

Taman Sidoarjo untuk melakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan pada 

minggu pertama sampai minggu kedua  pada bulan januari tahun 2019 untuk 

mendapatkan beberapa hal seperti : 

a. Gambaran umum dari perpustakaan Yayasan Pendidikan Ma’arif Sepanjang 

Taman Sidoarjo 

b. Mempelajari alur proses bisnis di perpustakaan Yayasan Pendidikan 

Ma’arif Sepanjang Taman Sidoarjo. 
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3.1.3 Studi pustaka  

Tahap studi pustaka atau studi litelatur ini bertujuan untuk mengenali dan 

mendalami konsep dari penerapan metode pada aplikasi yang dibuat. Studi pustaka 

ini dibuat untuk mencari referensi teori yang relevan dengan permasalahan yang 

telah ditemukan sebelumnya. Referensi tersebut mempelajari tentang : 

a. Aplikasi  

b. Sirkulasi perpustakaan  

c. Perpustakaan  

d. Resource sharing  

3.2 Analisis & Design 

Tahap requirement adalah langkah kedua dari penelitian ini. Tahap ini 

terdiri dari beberapa proses yaitu langkah kedua terkait dengan analisis dan desain. 

3.2.1 Identifikasi masalah 

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, kegiatan sirkulasi perpustakaan saat 

ini dilakukan dengan cara anggota yang ingin meminjam buku membawa buku 

yang ingin dipinjam menuju ke bagian sirkulasi, setelah itu, bagian sirkulasi akan 

menginputkan di excel. Semua proses yang ada dipepustakaan masih manual di 

excel sehingga menyulitkan proses sirkulasi yaitu peminjaman dan pengembalian 

buku. 

Sebelum proses analisa  dilakukan, tahapan yang terlebih dahulu dilakukan 

adalah identifikasi permasalahan yang terdiri dari survey, wawancara kepada pihak 

perpustakaan yayasan pendidikan ma’arif secara langsung dan pengumpulan data 
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yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi. Pada tahap ini dilakukan peninjauan 

dan pemahaman terhadap sistem sirkulasi perpustakaan yayasan pendidikan 

ma’arif. Berdasarkan data yang didapat, identifikasi masalah yang dapat dilakukan 

adalah pembuatan aplikasi sirkulasi perpustakaan. 

3.2.2 Identifikasi Data  

Data-data yang diperlukan untuk pembuatan aplikasi sirkulasi 

perpustakaan pada yayasan pendidikan ma’arif adalah sebagai berikut: 

1. Data anggota 

2. Data buku  

3. Data sekolah 

4. Data petugas  

5. Data peminjaman 

6. Data pengembalian  

7. Laporan  

3.2.3 Idenfikasi Fungsional 

Fungsional sistem dalam sirkulasi adalah sebagai berikut : 

1. Master  

- Master anggota  

- Master buku  

- Master petugas   

- Master sekolah 
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2. Transaksi 

- Transaksi peminjaman  

- Transaksi pengembalian  

- Perhitungan denda 

3. Laporan  

- Laporan anggota  

- Laporan sirkulasi peminjaman dan pengembalian  

- Laporan buku 

- Laporan denda  

3.2.4 Kebutuhan Pengguna 

Kebutuhan pengguna pada tabel 3.1 dibawah ini adalah kebutuhan yang 

telah di sesuaikan dan menunjang tugas-tugas pengguna terkait dengan aplikasi. 

Tugas-tugas pengguna dapat dilihat di tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Kebutuhan Pengguna  

No  Pengguna  Tugas  Kebutuhan pengguna 

1 Yayasan Memonitoring laporan-

laporan yang dihasilkan 

atau yang dilaporkan oleh 

kepala perpustakaan 

kepada Yayasan selaku 

yang menaungi 

perpustakaan YPM 

Dapat memonitoring hasil 

laporan-laporan dari 

perpustakaan 

 

2 Petugas 

perpustakaan(admin) 

Melakukan aktivitas 

penambahan anggota 

perpustakaan  

Melakukan aktivitas 

penambahan buku baru 

Melakukan transaksi 

peminjaman dan 

pengembalian buku  

Melakukan rekap laporan 

yang akan di tunjukkan 

ke yayasan atau kepala 

perpustakaan 

- Menambah anggota baru 

- Mengubah data anggota 

- Menghapus data anggota 

- Mencetak laporan anggota  

- Mencetak laporan buku 

 

 

 

3 Anggota perpustakaan Melakukan aktivitas 

login ke aplikasi 

melakukan akitivitas 

mencari katalog buku 

yang sesuai dengan 

sekolah  

Melakukan aktivitas mecari 

katalog buku yang sesuai 

dengan sekolah dan buku yang 

ingin dipinjam 

 

3.2.5 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional pada tabel 3.2 adalah kebutuhan fungsi yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang tercantum pada tabel 3.2 
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Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional  

No  Pengguna  Kebutuhan Pengguna Kebutuhan fungsional 

1 Yayasan Memonitoring hasil dari 

laporan–laporan dari 

transaksi peminjaman 

dan transaksi 

pengembalian 

Fungsi dapat melihat 

laporan–laporan yang 

dihasilkan oleh aplikasi 

2 Petugas 

perpustakaan(admin) 

dapat menambahkan 

user baru  

dapat mengubah data 

dari user 

dapat menghapus  

dapat melakukan 

aktivitas transaksi 

peminjaman dan 

transaksi pengembalian 

dapat melakukan cetak 

laporan secara per bulan 

Fungsi dapat menghasilkan 

daftar anggota 

Fungsi dapat melakukan 

transaksi pinjam dan 

kembali 

Fungsi dapat cetak laporan  

 

 

 

3 Anggota 

perpustakaan 

Melakukan aktivitas 

mecari katalog buku 

yang sesuai dengan 

sekolah dan buku yang 

ingin dipinjam 

Daftar katalog 
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3.2.6 Analisis Kebutuhan Sistem 

Setelah analisa permasalahan dan analisa kebutuhan dilakukan, tahap 

selanjutnya adalah perancangan sistem dimana pada tahap ini melakukan desain 

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

Relationship Diagram, dan Desain rancangan input/output. 

Tujuan dari fase analisis adalah memahami dengan sebenar-benarnya 

kebutuhan dari sistem baru dan mengembangkan sebuah sistem yang mewadahi 

kebutuhan tersebut, atau memutuskan bahwa sebenarnya pengembangan sistem 

baru tidak dibutuhkan. Penentuan kebutuhan sistem merupakan langkah yang 

paling krusial dalam tahapan SDLC. Dalam garis besarnya analisis kebutuhan 

merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh sistem, dan 

karakteristik apa yang harus dimiliki sistem. 



21 

 

 

 

3.2.7 Diagram IPO 

 

Gambar 3.2 Diagram IPO 

IPO Chart pada gambar 3.1 IPO diagram berguna untuk menggambarkan garis 

besar sistem yang meliputi input, process, output. Berikut uraian penjelasan dari 

IPO diagram pada gambar 3.1  : 
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1. Input  

Penjelasan mengenai data input.  

a. Data anggota  

Data anggota yang diinputkan yang terdiri dari no induk,  nama, kelas 

b. Data Tanggal Libur 

Data tanggal libur yang diiinputkan yang terdiri dari data tanggal libur 

selama 1 tahun 

c. Data Buku  

Data buku yang diinputkan terdiri dari kode buku, nama buku, nama 

pengarang, tahun, penerbit. 

d. Daftar sekolah  

Data yang berisikan nama-nama sekolah yang termasuk dalam Resource 

Sharing 

e. Data admin 

Data ini berisikan kode karyawan/admin, nama, yang menjadi penanggung 

jawab di setiap sekolah dan penaggung jawab pusat yaitu Yayasan. 

f. Data/transaksi peminjaman 

Data/transaksi peminjaman yang diinputkan terdiri dari  kode buku , nama 

buku, kartu anggota, jumlah buku, lama pinjam 

g. Data/transaksi pengembalian  

Data/transaksi pengembalian yang diinputkan terdiri dari  kode buku , nama 

buku, kartu anggota, jumlah buku, lama pinjam, tanggal kembali 

h.  Data anggota perpustakaan 
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Data  ini berfungsi untuk membantu kepala perpustakaan mengetahui data  

anggota perpustakaan yang ada di perpustakaan. 

i. data peminjaman  

data ini berfungsi sebagai arsip peminjaman dan memudahkan petugas 

dalam mencari transaksi peminjaman 

j. data pengembalian 

data pengembalian ini berfungsi sebagai arsip pengembalian dan 

memudahkan petugas dalam mencari transaksi pengembalian 

2. Proses  

Data input sistem nantinya akan diolah proses untuk menghasilkan ouput yang 

diharapkan. Proses-proses pada sistem ini adalah : 

a. Proses Maintance data anggota baru 

Proses input data anggota adalah proses input data anggota  melalui upload 

file berformat excel. 

b. Proses Maintanance data tanggal libur 

Proses input data tanggal libur adalah proses input data tanggal libur selama 

1 tahun. 

c. Proses Maintance data buku  

Proses input data buku adalah proses input data agar bisa tersimpan di 

database 

d. Proses Maintance data sekolah 

Proses penginputan data sekolah yang termasuk dalam resource sharing 

e. Proses Maintance admin 

Proses penginputan data admin meliputi kode admin, nama admin. 
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f. Pembuatan laporan  

Proses pembuatan laporan adalah proses pembuatan laporan dari transaksi 

peminjaman dan pengembalian 

3. Output 

Dari input yang diolah oleh proses akan dihasilkan informasi dan laporan yang 

akan dihasilkan oleh sistem adalah 

a. Daftar anggota perputakaan 

Pada data anggota perpustakaan akan menghasilkan informasi tentang  no 

induk, nama , kelas  

b. Daftar tanggal libur 

Pada daftar tanggal libur ini  menghasilkan informasi daftar tanggal libur 

selama 1  tahun. 

c.  Daftar data buku  

Pada data buku informasi yang akan tampil adalah kode buku, nama buku , 

tahun , penerbit, pengarang 

d. Daftar rekap transaksi peminjaman  

Pada data transaksi peminjaman yang akan tampil adalah no induk anggota, 

nama anggota, nama buku yang di pinjam, lama pinjam, tanggal pinjam, 

tanggal kembali 

e. Daftar rekap transaksi pengembalian  

Pada data pengembalian yang akan ditampilkan adalah no induk anggota, 

nama anggota, nama buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, denda. 
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f. Laporan jumlah anggota perpustakaan per periode 

Pada laporan jumlah anggota perpustakaan per periode adalah laporan yang 

berisikan jumlah anggota perpustakan secara keseluruhan per periode 

g. Laporan transaksi peminjaman  

Pada laporan ini menampilkan histori transaksi peminjaman buku selama 1 

bulan dan bisa per periode tergantung permintaan user 

h. Laporan transaksi pengembalian   

Pada laporan ini menampilkan histori transaksi pengembalian buku selama 

1 bulan dan bisa per periode tergantung permintaan user 

3.2.8 Desain arsitektur  

 

Gambar 3.3 Desain Arsitektur 

Desain arsitektur ini menjelaskan tentang alur/proses yang ada dalam 

sirkulasi perpustakaan Yayasan Pendidikan Ma’arif Sepanjang Taman Sidoarjo. 

Dalam proses tersebut terdapat beberapa user yaitu: admin pada setiap sekolah, 
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anggota perpustakaan siswa dan guru dan juga koodinator/penanggung jawab 

dalam hal ini yaitu Yayasan  Pendidikan Ma’arif. 

Proses sirkulasi tersebut sebagai berikut: 

 Alur pertama anggota perpustakaan yang terdiri dari siswa atau guru dapat 

melakukan peminjaman dan pengembalian buku, anggota juga bisa melihat daftar 

buku apa saja yang telah dipinjam, selanjutnya anggota perpustakaan bisa mencari 

buku lewat katalog yang sudah di sediakan, anggota perpustakaan juga bisa melihat 

daftar buku yang ada di perpustakaan dan juga dapat melihat denda buku apabila 

peminjaman buku sudah melewati batas pinjam, anggota perpustakaan juga bisa 

memperpanjang buku yang sedang dipinjam tersebut.  

Alur yang kedua setiap admin di setiap sekolah bisa melihat data 

peminjaman buku dan pengembalian buku di masing-masing sekolah dan juga 

dapat melihat laporan dari peminjaman dan pengembalian buku yang sedang 

dipinjam oleh siswa yang ada di masing-masing sekolah. 

Alur yang ketiga coordinator/penanggung jawab yaitu Yayasan Pendidikan 

Ma’arif dapat melihat/menerima laporan tentang daftar jumlah anggota 

perpustakaan, laporan tentang transaksi pengembalian dan transaksi peminjaman, 

laporan tentang jumlah buku yang tersedia di perpustakaan, 

koordinator/penanggungg jawab yaitu Yayasan Pendidikan Ma’arif juga dapat 

memilih periode mana yang akan dilihat laporannya. 
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3.2.9 System Flow Diagram 

 System Flow merupakan gambaran aliran pekerjaan secara menyeluruh 

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

sistem.  

 System flow sering disebut dengan gambaran alur proses bisnis yang sudah 

terkomputerisasi atau setelah adanya bantuan dari aplikasi yang dapat mendukung 

proses bisnis tersebut. 

 Flowchart adalah adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang 

menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses 

(instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. Dalam perancangan 

flowchart sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak (pasti). 

Hal ini didasari oleh flowchart (bagan alir) adalah sebuah gambaran dari hasil 

pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan dalam komputer. Karena setiap 

analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi antara satu dan lainnya. 
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A. System Flow Input Master Anggota Perpustakaan Yayasan 

Pendidikan ma’arif  Sepanjang Taman Sidoarjo 

 System flow ini menjelaskan tentang alur input anggota, input anggota ini 

hanya bisa dilakukan oleh petugas perpustakaan. Petugas dapat menambahkan 

anggota perpustakaan. 

Gambar 3.4 Sysflow master anggota perpustakaan pada Yayasan Pendidikan 

Ma’arif Taman Sepanjang Sidoarjo 
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B. System Flow master buku pada perpustakaan Yayasan Pendidikan 

Ma’arif Taman Sepanjang Sidoarjo 

System flow ini menjelaskan tentang alur dari proses master buku yang 

dimana admin/petugas yang bisa menambahkan buku 

Gambar 3.5 Sysflow master buku pada perpustakaan Yayasan Pendidikan Ma’arif 

Taman Sepanjang Sidoarjo 
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C. System Flow Master Petugas Perpustakaan Yayasan Pendidikan 

Ma’arif Taman Sepanjang Sidoarjo  

System flow master petugas ini adalah gambaran alur dari master petugas 

yang dimana petugas bisa menambahkan petugas lain untuk bisa menggunakan 

aplikasi tersebut. 

System Flow Master Petugas 

Sistem
Admin 

(Bagian  admin)

P
h

as
e

Start

Input Username dan 
Password 

Simpan Data 
Petugas

Valid? Tidak
Ya

Input Data Petugas

Tabel Petugas

Menampilkan Form 
Tabel Petugas

Finish

Tabel Petugas Validasi

Form Petugas

 

Gambar 3.6 Sysflow master petugas pada perpustakaan Yayasan Pendidikan 

Ma’arif Sepanjang Taman Sidoarjo  
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D. System Flow Master komponen pada Perpustakaan Yayasan 

Pendidikan Ma’arif Taman Sepanjang Sidoarjo  

System flow ini adalah gambaran dari alur proses master komponen yang 

dimana hanya petugas/admin yang dapat mengakses halaman master komponen. 

Gambar 3.7 Sysflow master denda pada perpustakaan Yayasan Pendidikan Ma’arif 

Sepanjang Taman Sidoarjo  
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E. System Flow Peminjaman pada perpustakaan Yayasan Pendidikan 

Ma’arif Sepanjang Taman Sidoarjo 

System flow peminjaman buku ini adalah gambaran dari alur proses yang 

terjadi di transaksi peminjaman buku 

 

Gambar 3.8 Sysflow Peminjaman pada perpustakaan Yayasan Pendidikan Ma’arif 

Sepanjang Taman Sidoarjo 
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F. System Flow Pengembalian pada perpustakaan Yayasan Pendidikan 

Ma’arif Sepanjang Taman Sidoarjo 

System flow pengembalian buku ini adalah gambaran alur proses transaksi 

pengembalian. 

Petugas/admin yang bisa mengakses halaman transaksi pengembalian. 

Gambar 3.9 Sysflow transaksi pengembalian 
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G. System Flow laporan peminjaman pada perpustakaan Yayasan 

Pendidikan Ma’arif Sepanjang Taman Sidoarjo 

System flow laporan peminjaman buku ini adalah gambaran alur proses yang 

ada di halaman laporan peminjaman buku. Halaman ini bisa diakses oleh admin dan 

yayasan  

Gambar 3.10 Sysflow laporan peminjaman buku 
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H. System Flow laporan pengembalian pada perpustakaan Yayasan 

Pendidikan Ma’arif Sepanjang Taman Sidoarjo 

System flow laporan pengembalian ini adalah gambaran dari alur proses 

laporan pengembalian buku, halaman laporan ini yang bisa mengakses adalah 

admin. 

System Flow Laporan Pengembalian

Sistem
Admin 

(Bagian admin)

Ph
as

e

Start

Login admin

Membuat Laporan 
Pengembalian

Valid?

Validasi

Tidak

Masuk Dashboard 
Sistem

Ya

Pilih Form Laporan 
Pengembalian

Menampilkan 
Laporan 

Pengembalian

Laporan Data 
Pengembalian

Finish

Laporan Data 
Pengembalian

Tabel Buku 

Tabel Anggota 

Tabel Sekolah 

Tabel Komponen

Tabel Peminjaman

Tabel Pengembalian

 

Gambar 3.11 Sysflow laporan pengembalian buku   
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3.2.10 HIPO (Hierarchy Input Process Output) 

Diagram Jenjang adalah sebuah bagan yang menggambarkan proses 

proses yang  ada dan mendukung suatu sistem informasi. Gambar 4.12 menjelaskan 

diagram berjenjang dari rancang bangun aplikasi sirkulasi perpustakaan pada 

Yayasan Pendidikan Ma’arif Sepanjang Taman Sidoarjo 

 

Gambar 3.12 Diagram Jenjang 

 

3.2.11 Data Flow Diagram 

DFD merupakan perangkat yang digunakan pada metodologi 

pengembangan sistem terstruktur. DFD menggambarkan seluruh kegiatan dari awal 

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

 

Gambar 3.13. Context Diagram Aplikasi Sirkulasi Perpustakaan 

 

Context diagram sistem ini memiliki tiga external entity yang menunjang 

jalannya sistem, yaitu Admin, siswa dan  yayasan. Di dalam sistem admin, admin 

dapat menginputkan data admin, data sekolah, data buku, data anggota, data denda. 

Di dalam sistem siswa, siswa dapat mencari katalog buku yang diinginkan dengan 

cara siswa login sesuai sekolah dari siswa tersebut. Di dalam sistem yayasan, 

yayasan bisa melihat laporan-laporan yang dapat dihasilkan. 
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B. DFD Level 0 

 

Gambar 3.14 DFD Level 0 Aplikasi Sirkulasi Perpustakaan pada Yayasan 

Pendidikan Ma’arif  Sepanjang Taman Sidoarjo 



39 

 

 

 

C. DFD Level 1 Master 

 

Gambar 3.15 DFD Level 1Master 

D. DFD level 1 Transaksi 

 

Gambar 3.16 DFD Level 1 Transaksi 
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E. DFD Level 1 laporan 

 

Gambar 3.17 DFD Level 1 Laporan 

3.2.12 Perancangan Database 

Pada tahap ini, dilakukan penyusunan dan perancangan database yang 

akan digunakan beserta strukturnya. Rancangan database sistem yang dibuat berupa 

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

yang ada pada sistem dimana terdapat entity dan relationship. 
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A.  CDM 

 

Gambar 3.16 CDM  Sirkulasi Perpustakaan pada Yayasan Pendidikan Ma’arif 

Di dalam cdm ini ada 10 entity yaitu petugas, buku, anggota , transaksi pinjam, 

transaksi kembali, jenis buku, usulan buku, denda, buku hilang dan sekolah dimana 

petugas dapat menambahkan data di aplikasi. 
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B. PDM 

 

Gambar 3.17 PDM Sirkulasi Perpustakaan pada Yayasan Pendidikan Ma’arif 

C. Struktur Basis Data dan Tabel 

 Untuk mempermudah pengelolaan file basis data, digunakan MySQL 

phpMyAdmin 4.1.12. Aplikasi sirkulasi perpustakaan ini menggunakan satu buah 

file basis data bernama eperpus.sql 
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1. Tabel Buku 

Primary key: ID_Buku (PK). 

Foreign key: id_sekolah (FK1), ID_JENISBUKU (FK2). 

Fungsi: Menyimpan data table buku. 

Tabel 3.3 Desain Strucktur Tabel Buku 

Field Type Length Keterangan 

ID_buku VARCHAR 10  

Id_sekolah INT -  

ID_JENISBUKU VARCHAR 10  

JUDUL_BUKU VARCHAR 50  

PENGARANG_BUKU VARCHAR 50  

PENERBIT_BUKU VARCHAR 50  

TAHUNTERBIT_BUKU VARCHAR 50  

TANGGALMASUK_BUKU VARCHAR 50  

JUMLAH_BUKU INT -  

TOTAL_SEMUA INT -  

TOTAL_BUKU INT -  

 

2. Tabel Sekolah 

Primary key: id_sekolah (PK). 

Foreign key: ID_USULBUKU (FK2). 

Fungsi: Menyimpan data table sekolah. 
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Tabel 3.4 Desain Strucktur Tabel Sekolah 

Field Type Length Keterangan 

Id_sekolah INT -  

NAMA_SEKOLAH VARCHAR 100  

ALAMAT VARCHAR 100  

NO_TELP VARCHAR 100  

 

3. Tabel UsulBuku 

Primary key: ID_USULBUKU (PK). 

Foreign key: - 

Fungsi: Menyimpan data table usulbuku. 

Tabel 3.5 Desain Strucktur Tabel UsulBuku 

Field Type Length Keterangan 

ID_USULBUKU VARCHAR 10  

JUDUL_BUKU VARCHAR 50  

PENGARANG_USULBUKU VARCHAR 50  

PENERBIT_USULBUKU VARCHAR 50  

TAHUNTERBIT_USULBUKU DATE -  

KETERANGAN_USULBUKU VARCHAR 100  

PERKIRAANHARGA_USULBUKU INT -  

TGL_USULBUKU DATE -  
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4. Tabel User 

Primary key: ID_PETUGAS (PK). 

Foreign key: id_sekolah (FK1), ID_USULBUKU (FK2). 

Fungsi: Menyimpan data table user. 

Tabel 3.6 Desain Strucktur Tabel User 

Field Type Length Keterangan 

ID_PETUGAS INT -  

Id_sekolah INT -  

NAMA_PETUGAS VARCHAR 100  

ALAMAT_PETUGAS VARCHAR 100  

JENKEL_PETUGAS VARCHAR 2  

NOTELP_PETUGAS VARCHAR 15  

USERNAME VARCHAR 25  

PASSWORD VARCHAR 25  

Status VARCHAR 25  

 

5. Tabel Anggota 

Primary key: NO_INDUK (PK). 

Foreign key: id_sekolah (FK1), ID_HILANGBUKU (FK2). 

Fungsi: Menyimpan data table buku. 
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Tabel 3.7 Desain Strucktur Tabel Anggota 

Field Type Length Keterangan 

NO_INDUK VARCHAR 10  

Id_sekolah INT -  

ID_HILANGBUKU VARCHAR 10  

NAMA_SISWA VARCHAR 50  

ALAMAT_SISWA VARCHAR 100  

JENIS_SISWA VARCHAR 2  

NOTELP_SISWA VARCHAR 15  

 

6. Tabel Hilang Buku 

Primary key: ID_HILANGBUKU (PK). 

Foreign key: ID_buku (FK1). 

Fungsi: Menyimpan data table hilang buku. 
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Tabel 3.8 Desain Strucktur Tabel Hilang Buku 

Field Type Length Keterangan 

ID_buku VARCHAR 10  

KETERANGAN_HILANGBUKU VARCHAR 500  

SOLUSI_HILANGBUKU VARCHAR 500  

TGL_HILANGBUKU DATE -  

 

7. Tabel Denda 

Primary key: id_denda (PK). 

Foreign key: - 

Fungsi: Menyimpan data table denda. 

Tabel 3.9 Desain Strucktur Tabel Denda 

Field Type Length Keterangan 

Id_denda INT -  

Harga INT -  

Nama VARCHAR 100  

 

8. Tabel TransaksiPinjam 

Primary key: ID_TRANSAKSIPINJAM (PK). 

Foreign key: NO_INDUK (FK3), ID_PETUGAS (FK4), ID_Buku (FK1), 

ID_TRANSAKSIKEMBALI (FK2). 

Fungsi: Menyimpan data table transaksi pinjam. 
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Tabel 3.10 Desain Strucktur Tabel Transaksi Pinjam 

Field Type Length Keterangan 

ID_TRANSAKSIPINJAM VARCHAR 10  

NO_INDUK VARCHAR 10  

ID_PETUGAS INT -  

ID_BUKU VARCHAR 10  

ID_TRANSAKSIKEMBALI VARCHAR 10  

TGL_PINJAM DATE -  

TGL_KEMBALI DATE -  

STATUS_TRANSAKSIPINJAM VARCHAR 1  

 

9. Tabel TransaksiKembali 

Primary key: ID_TRANSAKSIKEMBALI (PK). 

Foreign key: - 

Fungsi: Menyimpan data table transaksi kembali. 

Tabel 3.11 Desain Strucktur Tabel Transaksi Kembali 

Field Type Length Keterangan 

ID_TRANSAKSIKEMBALI VARCHAR   

TGL_TRANSAKSIKEMBALI VARCHAR   

JUMLAHDENDA_TRANSAKSIKEMBALI INT   
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3.2.13 Desain Input/Output 

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

memasukkan data dan laporan sebagai informasi yang dihasilkan dari pengolahan 

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

merancang dan membangun sistem. 

A. Desain Halaman login 

Halaman desain login ini adalah gambaran dari aplikasi yang berfungsi 

untuk user aplikasi masuk ke dalam aplikasi dan menggunakan aplikasi tersebut. 

Gambar 3.18 Desain login 
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B. Desain halaman utama administrator 

Halaman desain administrator adalah gambaran yang berfunsgsi untuk 

menampilkan semua informasi yang ada di dalam aplikasi. 

Gambar 3.19 Desain Halaman utama administrator 

C. Desain halaman master buku 

Halaman desain master buku ini gambaran dari tampilan master buku yang 

ada di dalam aplikasi yang berguna untuk menambahkan data buku. Di dalam 

halaman buku admin bisa menambahkan buku yang sesuai dengan sekolah. 

Gambar 3.20 Desain halaman master buku  
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D. Desain Halaman master anggota 

Halaman desain master anggota adalah gambaran aplikasi yang berfungsi 

untuk menambahkan data anggota. Admin bisa menambahkan anggota 

perpustakaan yang baru 

Gambar 3.21 Desain halaman master anggota  

E. Desain Halaman master admin 

Halaman desain master admin ini adalah gambaran dari master 

admin/petugas yang berguna untuk menambahkan data admin. Halaman ini yang 

bisa mengakses hanya admin disetiap sekolah  

Gambar 3.22 Desain halaman master admin 
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F. Desain halaman master sekolah  

Halaman desain master sekolah adalah gambaran dari aplikasi yang 

berfungsi untuk menambahkan data sekolah. Halaman ini yang bisa mengakses 

adalah admin. Selain, admin tidak bisa mengakses. Halaman master buku ini 

berisikan id_buku, judul_buku, nama_pengarang, nama_penerbit, tahun_terbit. 

Gambar 3.23 Desain halaman master sekolah 
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G. Desain halaman transaksi peminjaman  

Halaman ini adalah gambaran dari aplikasi yang berfungsi untuk melakukan 

transaksi peminjaman. Halaman transaksi peminjaman hanya bisa dilakukan oleh 

admin perpustakaan. 

Gambar 3.24 Desain halaman transaksi peminjaman 

H. Desain halaman transaksi pengembalian 

Halaman ini adalah gambaran dari aplikasi yang berfungsi untuk melakukan 

transaksi pengembalian. Halaman transaksi pengembalian ini hanya bisa dilakukan 

oleh admin  

Gambar 3.25 Desain halaman transaksi pengembalian 
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I. Desain halaman laporan koleksi buku 

Halaman desain laporan ini adalah gambaran aplikasi yang berfungsi 

mencetak laporan koleksi buku. 

Gambar 3.26 Desain halaman laporan koleksi buku 

 

3.2.14 Desain Testing 

Pada bagian testing akan dilakukan serangkaian pengujian aplikasi sirkulasi   

perpustakaan sebelum diterapkan ke pengguna. Hal ini berguna untuk melihat  

respon aplikasi dalam menangani setiap input-output yang diharapkan pengguna. 

Desain testing disajikan  pada tabel. 

A. Desain testing form Login 

Form  login merupakan form pertama yang akan diakses pengguna untuk 

dapat masuk ke dalam aplikasi. Pada tahap ini pengujian yang akan dilakukan 

adalah memastikan apakah form login dapat berjalan sukses dengan cara 

memasukkan data untuk mengakses form selanjutnya. 
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Pada tahap pengujian fungsi login dibutuhkan beberapa data yaitu data 

username dan password dari admin perpustakaan. Data yang sudah di sepakati 

tertera pada tabel 3.12 

Tabel 3.12 Desain Testing Login 

 

 

 

Lalu  pengujian aplikasi dengan beberapa prosedur menggunakan data yang 

sudah disepakati pada tabel 3.12. Prosedur yang akan dilakukan dapat dilihat pada 

tabel 3.13 

Tabel  3.13 Rancangan Uji Coba Form Login 

 

Nama Field Data Masukkan 

Username  Admin 

Password Admin 

No Field Prosedur 

Pengujian  

Masukkan  Output 

diharapkan  

1 Pengujian Form 

Login  

Check 

username dan 

password benar 

Inputkan 

username dan 

password lalu 

tekan tombol 

‘login’ 

Tampilan form 

admin  

2 Pengujian Form 

Login 

Check 

username dan 

password salah 

Inputkan 

username dan 

password lalu 

tekan tombol 

‘login’ 

Muncul 

notifikasi 

bahwa  

username dan 

password salah 
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B. Desain testing form master buku  

Form master buku merupakan form yang berfungsi untuk memasukkan data 

buku  yang dimana hanya admin yang mempunyai hak akses. Pada tahap ini 

pengujian yang akan dilakukan adalah memastikan apakah form master buku bisa 

dapat berjalan sukses atau tidak. 

Pada tahap pengujian fungsi master buku dibutuhkan beberapa data yaitu 

data id_buku, jenis_buku, sekolah, judul, pengarang, penerbit, tahun_terbit, 

jumlah_buku. 

Tabel 3.14 Desain testing master buku 

Field Data Masukkan 

ID_buku Otomatis  

ID_JENISBUKU Buku sekolah dan buku 

non sekolah 

JUDUL_BUKU Teknik informatika 

PENGARANG_BUKU Andi  

PENERBIT_BUKU Erlangga  

TAHUNTERBIT_BUKU 2010 

TANGGALMASUK_BUKU 29-07-2019 

JUMLAH_BUKU 10 

TOTAL_SEMUA 10 

TOTAL_BUKU 10 

 

Lalu  pengujian aplikasi dengan beberapa prosedur menggunakan data yang 

sudah disepakati pada tabel 3.14. Prosedur yang akan dilakukan dapat dilihat pada 

tabel 3.15 
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Tabel  3.15 Rancangan Uji Coba Form master buku 

 

 

 

No Field Prosedur Pengujian  Masukkan  Output 

diharapkan  

1 Pengujian 

Form 

master 

buku 

ID_buku,ID_JENISBUKU, 

JUDUL_BUKU, 

PENGARANG_BUKU, 

PENERBIT_BUKU, 

TAHUNTERBIT_BUKU, 

TANGGALMASUK_BUKU, 

JUMLAH_BUKU, 

TOTAL_SEMUA, 

TOTAL_BUKU benar 

Inputkan  

ID_buku, ID_JENISBUKU, 

JUDUL_BUKU, 

PENGARANG_BUKU, 

PENERBIT_BUKU, 

TAHUNTERBIT_BUKU, 

TANGGALMASUK_BUKU, 

JUMLAH_BUKU, 

TOTAL_SEMUA, 

TOTAL_BUKU benar lalu tekan 

tombol ‘simpan’ 

 Data 

berhasil 

disimpan   

2 Pengujian 

Form 

master 

buku 

ID_buku, ID_JENISBUKU, 

JUDUL_BUKU, 

PENGARANG_BUKU, 

PENERBIT_BUKU, 

TAHUNTERBIT_BUKU, 

TANGGALMASUK_BUKU, 

JUMLAH_BUKU, 

TOTAL_SEMUA, 

TOTAL_BUKU salah 

Inputkan 

ID_buku, ID_JENISBUKU, 

JUDUL_BUKU, 

PENGARANG_BUKU, 

PENERBIT_BUKU, 

TAHUNTERBIT_BUKU, 

TANGGALMASUK_BUKU, 

JUMLAH_BUKU, 

TOTAL_SEMUA, 

TOTAL_BUKU kurang 

lengkap lalu tekan tombol 

‘simpan’ 

Tombol 

simpan 

tidak bisa 

dijalankan 
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C. Desain testing form master anggota  

Form master anggota merupakan form yang berfungsi untuk memasukkan 

data anggota perpustakaan yang dimana hanya admin yang mempunyai hak akses. 

Pada tahap ini pengujian yang akan dilakukan adalah memastikan apakah form 

master anggota bisa dapat berjalan sukses atau tidak. 

Pada tahap pengujian fungsi master anggota dibutuhkan beberapa data yaitu 

data no_induk, id_sekolah, nama_siswa, alamat_siswa, jenis_siswa, no_telp_siswa. 

Tabel 3.16 Desain testing master anggota 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lalu  pengujian aplikasi dengan beberapa prosedur menggunakan data yang 

sudah disepakati pada tabel 3.16. Prosedur yang akan dilakukan dapat dilihat pada 

tabel 3.17 

 

Field Data Masukkan 

NO_INDUK 555 

Id_sekolah SMK YPM 1 

NAMA_SISWA Fatah 

ALAMAT_SISWA Sidoarjo  

JENIS_SISWA Laki-laki  

NOTELP_SISWA 0858777177171 
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Tabel  3.17 Rancangan Uji Coba Form master anggota 

 

D. Desain testing form petugas  

Form master petugas merupakan form yang berfungsi untuk memasukkan 

data petugas yang dimana hanya admin yang mempunyai hak akses. Pada tahap ini 

pengujian yang akan dilakukan adalah memastikan apakah form master petugas 

bisa dapat berjalan sukses atau tidak. 

No Field Prosedur 

Pengujian  

Masukkan  Output 

diharapkan  

1 Pengujian 

Form 

master 

anggota 

NO_INDUK 

Id_sekolah 

NAMA_SISWA 

ALAMAT_SISWA 

JENIS_SISWA 

NOTELP_SISWA 

benar 

Inputkan  

NO_INDUK 

Id_sekolah 

NAMA_SISWA 

ALAMAT_SISWA 

JENIS_SISWA 

NOTELP_SISWA 

benar lalu tekan 

tombol ‘simpan’ 

 Data 

berhasil 

disimpan   

2 Pengujian 

Form 

master 

anggota 

NO_INDUK 

Id_sekolah 

NAMA_SISWA 

ALAMAT_SISWA 

JENIS_SISWA 

NOTELP_SISWA 

salah 

Inputkan 

NO_INDUK 

Id_sekolah 

NAMA_SISWA 

ALAMAT_SISWA 

JENIS_SISWA 

NOTELP_SISWA 

kurang lengkap 

lalu tekan tombol 

‘simpan’ 

Tombol 

simpan 

tidak bisa 

dijalankan 
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Pada tahap pengujian fungsi master petugas dibutuhkan beberapa data yaitu 

id_petugas, id_sekolah, nama_petugas, alamat, no_telp_petugas, status, username, 

password. 

Tabel 3.18 Desain testing master petugas 

Field Data masukkan 

ID_PETUGAS 001 

Id_sekolah SMK YPM 1 

NAMA_PETUGAS Budi 

ALAMAT_PETUGAS Sidoarjo  

JENKEL_PETUGAS Laki-laki 

NOTELP_PETUGAS 0859090999 

USERNAME Budi  

PASSWORD Budi  

Status Admin  

 

Lalu  pengujian aplikasi dengan beberapa prosedur menggunakan data yang 

sudah disepakati pada tabel 3.18. Prosedur yang akan dilakukan dapat dilihat pada 

tabel 3.19 

 

 

 



61 

 

 

 

Tabel  3.19 Rancangan Uji Coba Form master petugas 

 

 

 

 

No Field Prosedur 

Pengujian  

Masukkan  Output 

diharapkan  

1 Pengujian 

Form 

master 

petugas 

ID_PETUGAS 

Id_sekolah 

NAMA_PETUGAS 

ALAMAT_PETUGAS 

JENKEL_PETUGAS 

NOTELP_PETUGAS 

USERNAME 

PASSWORD 

Status benar 

Inputkan  

ID_PETUGAS 

Id_sekolah 

NAMA_PETUGAS 

ALAMAT_PETUGAS 

JENKEL_PETUGAS 

NOTELP_PETUGAS 

USERNAME 

PASSWORD 

Status benar lalu tekan 

tombol ‘simpan’ 

 Data 

berhasil 

disimpan   

2 Pengujian 

Form 

master 

petugas 

ID_PETUGAS 

Id_sekolah 

NAMA_PETUGAS 

ALAMAT_PETUGAS 

JENKEL_PETUGAS 

NOTELP_PETUGAS 

USERNAME 

PASSWORD 

Status salah 

Inputkan 

ID_PETUGAS 

Id_sekolah 

NAMA_PETUGAS 

ALAMAT_PETUGAS 

JENKEL_PETUGAS 

NOTELP_PETUGAS 

USERNAME 

PASSWORD 

Status kurang 

lengkap lalu tekan 

tombol ‘simpan’ 

Tombol 

simpan 

tidak bisa 

dijalankan 
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E. Desain testing transaksi peminjaman  

Form transaksi peminjaman merupakan form yang berfungsi untuk 

memasukkan data transaksi peminjaman yang dimana hanya admin yang 

mempunyai hak akses. Pada tahap ini pengujian yang akan dilakukan adalah 

memastikan apakah form transaksi peminjaman bisa dapat berjalan sukses atau 

tidak. 

Pada tahap pengujian fungsi transaksi peminjaman dibutuhkan beberapa 

data yaitu id_transaksi_peminjaman, id_petugas, id_buku, id_transaksi_kembali, 

tgl_pinjam, tgl_wajib, status. 

Tabel 3.20 Desain testing transaksi peminjaman 

 

 

 

 

 

 

Lalu  pengujian aplikasi dengan beberapa prosedur menggunakan data yang 

sudah disepakati pada tabel 3.20. Prosedur yang akan dilakukan dapat dilihat pada 

tabel 3.21 

 

 

 

Field Data masukkan 

ID_TRANSAKSIPINJAM 001 

TGL_PINJAM 01-08-2019 

TGL_KEMBALI 08-08-2019 

STATUS_TRANSAKSIPINJAM Dipinjam 
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Tabel  3.21 Rancangan Uji Coba Form transaksi peminjaman 

  

F. Desain testing transaksi pengembalian  

Form transaksi pengembalian merupakan form yang berfungsi untuk 

memasukkan data transaksi pengembalian yang dimana hanya admin yang 

mempunyai hak akses. Pada tahap ini pengujian yang akan dilakukan adalah 

memastikan apakah form transaksi pengembalian bisa dapat berjalan sukses atau 

tidak. 

Pada tahap pengujian fungsi transaksi pengembalian dibutuhkan beberapa 

data yaitu id_transaksi_pengembalian, tgl_wajib, jumlah. 

No Field Prosedur Pengujian  Masukkan  Output 

diharapkan  

1 Pengujian 

form 

transaksi 

peminjaman 

ID_TRANSAKSIPINJAM 

TGL_PINJAM 

TGL_KEMBALI 

STATUS_TRANSAKSI 

PINJAM benar 

Inputkan  

ID_TRANSAKSIPINJAM 

TGL_PINJAM 

TGL_KEMBALI 

STATUS_TRANSAKSI 

PINJAM benar lalu tekan 

tombol ‘simpan’ 

 Data 

berhasil 

disimpan   

2 Pengujian 

form 

transaksi 

peminjaman 

ID_TRANSAKSIPINJAM 

TGL_PINJAM 

TGL_KEMBALI 

STATUS_TRANSAKSI 

PINJAM salah 

Inputkan 

ID_TRANSAKSIPINJAM 

TGL_PINJAM 

TGL_KEMBALI 

STATUS_TRANSAKSI 

PINJAM kurang lengkap 

lalu tekan tombol 

‘simpan’ 

Tombol 

simpan 

tidak bisa 

dijalankan 
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Tabel 3.22 Desain testing transaksi pengembalian  

 

 

 

 

Lalu  pengujian aplikasi dengan beberapa prosedur menggunakan data yang 

sudah disepakati pada tabel 3.22. Prosedur yang akan dilakukan dapat dilihat pada 

tabel 3.23 

Tabel 3.23 Rancangan Uji Coba transaksi pengembalian 

 

 

 

 

Field Keterangan 

ID_TRANSAKSIKEMBALI 001 

TGL_TRANSAKSIKEMBALI 08-08-2019 

JUMLAHDENDA_TRANSAKSIKEMBALI 0 

No Field Prosedur Pengujian  Masukkan  Output 

diharapkan  

1 Pengujian 

form transaksi 

pengembalian 

ID_TRANSAKSIKEMBALI 

TGL_TRANSAKSIKEMBALI 

JUMLAHDENDA benar 

Inputkan  

ID_TRANSAKSIKEMBALI 

TGL_TRANSAKSIKEMBALI 

JUMLAHDENDA benar lalu 

tekan tombol ‘simpan’ 

 Data 

berhasil 

disimpan   

2 Pengujian 

form 

transaksi 

pengembalian 

ID_TRANSAKSIKEMBALI 

TGL_TRANSAKSIKEMBALI 

JUMLAHDENDA salah 

Inputkan 

ID_TRANSAKSIKEMBALI 

TGL_TRANSAKSIKEMBALI 

JUMLAHDENDA kurang 

lengkap lalu tekan tombol 

‘simpan’ 

Tombol 

simpan 

tidak bisa 

dijalankan 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Perangkat Keras 

Spesifikasi perangkat keras minimum yang dibutuhkan untuk 

menjalankan aplikasi ini adalah satu unit komputer dengan: 

a) Microprosesor Dual Core atau dengan Prosesor yang lebih tinggi 

b) Memory dengan RAM 1 GB 

c) VGA dengan resolusi 1024x760 atau yang lebh tinggi 

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

e) Keyboard + mouse 

4.2 Perangkat Lunak 

Sedangkan perangkat lunak minimum yang harus diinstall ke dalam 

sistem komputer adalah: 

a) Windows 7  

b) Database Mangement Server : MySQL 

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

d) Mozilla firefox 
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4.3 Tampilan Program 

Di bawah ini adalah penjelasan mengenai penggunaan masing-masing form pada 

Aplikasi Sirkulasi perpustakaan pada yayasan pendidikan maarif 

4.3.1 Halaman Home 

Halaman ini adalah halaman utama ketika visitor berkunjung ke website. 

Terdapat menu navigasi yang sudah di setting dihalaman administrator akan 

muncul di semua view untuk visitor website. 

 

Gambar 4.1 Halaman Home 
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4.3.2 Form Login Administrator 

Halaman Login  Administrator ini akan muncul ketika admin akan masuk 

kedalam halaman utama administrator. Pengguna harus menginputkan username 

dan password ke dalam textbox yang disediakan. Jika username dan password 

benar, maka pengguna akan masuk ke halaman berikutnya sesuai dengan jabatan 

pengguna. 

Gambar 4.2 Halaman Login 

4.3.3 Form login Adminstrator yang gagal 

Halaman login administrator yang gagal ini adalah gambaran dari halaman login 

administrator yang username dan password yang terdapat kesalahan pada saat 

penginputan. 
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Gambar 4.3 Halaman Login Gagal 

4.3.4 Halaman Utama Administrator 

Halaman ini berfungsi memberikan informasi tentang total buku, anggota, 

usulan buku, peminjaman buku, pengembalian buku dan denda. 

                                                 

Gambar 4.4 Halaman utama administrator 
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4.3.5 Halaman master buku 

Halaman ini berfungsi untuk admin administrator menginputkan data 

buku.  

Gambar 4.5 Halaman master buku 

 

4.3.6 Halaman master petugas 

Halaman ini berfungsi untuk petugas menambahkan user sebagai 

pengguna untuk bisa menggunakan apliksi ini.  

 

Gambar 4.6 Halaman master petugas 

4.3.7 Halaman master anggota 

  Halaman master anggota ini gambaran dari aplikasi, halaman ini hanya bisa 

diakses oleh admin/petugas. 
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Gambar 4.7 Halaman Master Anggota  

4.3.8 Halaman komponen atau denda 

Halaman ini berguna untuk petugas atau admin menginputkan data denda 

yang baru di aplikasi ini 

Gambar 4.8 Halaman Komponen/Denda 

4.3.9 Halaman Transaksi Peminjaman  

Halaman ini berfungsi untuk melakukan transaksi peminjaman buku yang 

dilakukan oleh petugas. 
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Gambar 4.9 halaman transaksi peminjaman 

4.3.10 Halaman Transaksi Pengembalian  

Halaman ini berfungsi untuk melakukan transaksi pengembalian buku yang 

telah dipinjam oleh anggota. Transaksi ini dilakukan oleh petugas. 

Gambar 4.10 halaman transaksi pengembalian  

4.3.11 Halaman usulan buku  

Halaman ini berguna untuk memberikan usulan buku yang ingin ada di 

perpustakaan. 
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Gambar 4.11 halaman usulan buku 

4.3.12 Halaman laporan anggota  

Halaman laporan ini berguna untuk melaporkan data anggota perpustakaan 

yang dimana hasil laporan ini akan diberikan kepada yayasan. 

 

Gambar 4.12 halaman laporan anggota  

 



73 

 

 

 

4.3.13 Halaman laporan sirkulasi   

Halaman ini berguna untuk melaporkan dari transaksi peminjaman dan 

pengembalian buku. 

Gambar 4.13 halaman laporan sirkulasi 

4.3.14 Halaman laporan koleksi buku 

Halaman ini berguna untuk melaporkan hasil dari koleksi buku yang tersedia di 

perpustakaan saat ini. Halaman ini hanya bisa diakses oleh admin dan Yayasan. 

Selain, admin dan Yayasan tidak dapat mengkses halaman laporan koleksi buku. 

 

Gambar 4.14 halaman laporan koleksi buku 



74 

 

 

 

4.3.15 Halaman denda 

Halaman denda ini melaporkan tentang denda yang didapat saat transaksi 

pengembalian buku. Halaman ini hanya bisa diakses oleh admin. Selain, admin 

tidak bisa mengakses halaman ini  

Gambar 4.15 halaman denda 

4.3.16 Halaman cetak laporan anggota 

    Halaman cetak laporan anggota ini adalah gambaran dari hasil cetak laporan 

anggota yang berisikan data anggota secara keseluruhan. 

Gambar 4.16 Halaman cetak laporan anggota  
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4.3.17 Halaman cetak usulan buku  

Halaman  cetak usulan buku ini adalah gambaran dari hasil cetak laporan 

usulan buku yang berisikan usulan buku yang akan di sediakan  di perpustakaan. 

Gambar 4.17 Halaman cetak laporan usulan buku  

4.3.18 Halaman cetak laporan sirkulasi  

Halaman cetak laporan sirkulasi ini adalah gambaran dari hasil cetak laporan 

sirkulasi yang berisikan tentang data sirkulasi  

Gambar 4.17 Halaman cetak laporan sirkulasi 
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4.4 Evaluasi Hasil Uji Coba Sistem  

Tahapan evaluasi bertujuan untuk mengetahui sistem telah sesuai dengan apa 

yang dicapai sehingga aplikasi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Berikut hasil 

uji coba aplikasi sirkulasi perpustakaan. 

4.4.1 Hasil Uji Coba form Login 

Hasil Uji coba aplikasi sirkulasi perpustakaan pada Yayasan Pendidikan 

Ma’arif pada halaman form login dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Form Login  

 

4.4.2 Hasil form master buku  

Hasil Uji coba aplikasi sirkulasi perpustakaan pada Yayasan Pendidikan 

Ma’arif pada halaman form master buku dapat dilihat pada tabel 4.2 

No Field Prosedur 

Pengujian  

Masukkan  Hasil Uji coba   

1 Pengujian Form 

Login  

Check 

username dan 

password benar 

Inputkan 

username dan 

password lalu 

tekan tombol 

‘login’ 

Berhasil, 

Gambar  4.2 

2 Pengujian Form 

Login 

Check 

username dan 

password salah 

Inputkan 

username dan 

password lalu 

tekan tombol 

‘login’ 

Muncul 

notifikasi 

gambar 4.3 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Coba form Master Buku  

 

4.4.3 Hasil Uji coba form master petugas  

Hasil Uji coba aplikasi sirkulasi perpustakaan pada Yayasan Pendidikan 

Ma’arif pada halaman form master buku dapat dilihat pada tabel 4.3 

No Field Prosedur Pengujian  Masukkan  Hasil Uji 

coba   

1 Pengujian 

Form 

Login  

ID_buku,ID_JENISBUKU, 

JUDUL_BUKU, 

PENGARANG_BUKU, 

PENERBIT_BUKU, 

TAHUNTERBIT_BUKU, 

TANGGALMASUK_BUKU, 

JUMLAH_BUKU, 

TOTAL_SEMUA, 

TOTAL_BUKU benar 

Inputkan  ID_buku, 

ID_JENISBUKU, 

JUDUL_BUKU, 

PENGARANG_BUKU, 

PENERBIT_BUKU, 

TAHUNTERBIT_BUKU, 

TANGGALMASUK_BUKU, 

JUMLAH_BUKU, 

TOTAL_SEMUA, 

TOTAL_BUKU benar lalu 

tekan tombol ‘simpan’ 

Berhasil, 

Gambar  4.5 

2 Pengujian 

Form 

Login 

ID_buku,ID_JENISBUKU, 

JUDUL_BUKU, 

PENGARANG_BUKU, 

PENERBIT_BUKU, 

TAHUNTERBIT_BUKU, 

TANGGALMASUK_BUKU, 

JUMLAH_BUKU, 

TOTAL_SEMUA, 

TOTAL_BUKU salah 

Inputkan  ID_buku, 

ID_JENISBUKU, 

JUDUL_BUKU, 

PENGARANG_BUKU, 

PENERBIT_BUKU, 

TAHUNTERBIT_BUKU, 

TANGGALMASUK_BUKU, 

JUMLAH_BUKU, 

TOTAL_SEMUA, 

TOTAL_BUKU kurang 

lengkap lalu tekan tombol 

‘simpan’ 

Tombol 

simpan tidak 

bisa 

dijalankan 
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Tabel 4.3 Hasil uji coba Form Master Petugas 

 

No Field Prosedur 

Pengujian  

Masukkan  Hasil Uji 

coba   

1 Pengujian 

Form 

master 

petugas   

ID_PETUGAS 

Id_sekolah 

NAMA_PETUGAS 

ALAMAT_PETUGAS 

JENKEL_PETUGAS 

NOTELP_PETUGAS 

USERNAME 

PASSWORD 

Status benar 

Inputkan  

ID_PETUGAS 

Id_sekolah 

NAMA_PETUGAS 

ALAMAT_PETUGAS 

JENKEL_PETUGAS 

NOTELP_PETUGAS 

USERNAME 

PASSWORD 

Status benar lalu 

tekan tombol 

‘simpan’ 

Berhasil, 

Gambar  

4.6 

2 Pengujian 

Form 

Login 

ID_PETUGAS 

Id_sekolah 

NAMA_PETUGAS 

ALAMAT_PETUGAS 

JENKEL_PETUGAS 

NOTELP_PETUGAS 

USERNAME 

PASSWORD 

Status salah 

Inputkan  

ID_PETUGAS 

Id_sekolah 

NAMA_PETUGAS 

ALAMAT_PETUGAS 

JENKEL_PETUGAS 

NOTELP_PETUGAS 

USERNAME 

PASSWORD 

Status kurang 

lengkap lalu tekan 

tombol ‘simpan’ 

Tombol 

simpan 

tidak bisa 

dijalankan  
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4.4.4 Hasil Uji coba form master anggota 

Hasil Uji coba aplikasi sirkulasi perpustakaan pada Yayasan Pendidikan 

Ma’arif pada halaman form master anggota dapat dilihat pada tabel 4.3 

Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Master Anggota 

 

 

No Field Prosedur 

Pengujian  

Masukkan  Hasil Uji 

coba   

1 Pengujian 

Form 

master 

anggota   

NO_INDUK 

Id_sekolah 

NAMA_SISWA 

ALAMAT_SISWA 

JENIS_SISWA 

NOTELP_SISWA 

benar 

Inputkan   

NO_INDUK 

Id_sekolah 

NAMA_SISWA 

ALAMAT_SISWA 

JENIS_SISWA 

NOTELP_SISWA 

benar lalu tekan 

tombol ‘simpan’ 

Berhasil, 

Gambar  

4.6 

2 Pengujian 

Form 

master 

anggota 

NO_INDUK 

Id_sekolah 

NAMA_SISWA 

ALAMAT_SISWA 

JENIS_SISWA 

NOTELP_SISWA 

salah 

Inputkan 

NO_INDUK 

Id_sekolah 

NAMA_SISWA 

ALAMAT_SISWA 

JENIS_SISWA 

NOTELP_SISWA 

kurang lengkap lalu 

tekan tombol 

‘simpan’ 

Tombol 

simpan 

tidak bisa 

dijalankan  
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4.4.5 Hasil Uji coba transaksi peminjaman 

Hasil Uji coba aplikasi sirkulasi perpustakaan pada Yayasan Pendidikan 

Ma’arif pada halaman form master anggota dapat dilihat pada tabel 4.3 

Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Transaksi Peminjaman  

 

4.4.6 Hasil Uji Coba Transaksi pengembalian 

Hasil Uji coba aplikasi sirkulasi perpustakaan pada Yayasan Pendidikan 

Ma’arif pada halaman form master anggota dapat dilihat pada tabel 4.4 

No Field Prosedur Pengujian  Masukkan  Hasil Uji 

coba   

1 Pengujian 

transaksi 

peminjaman   

ID_TRANSAKSIPINJAM 

TGL_PINJAM 

TGL_KEMBALI 

STATUS_TRANSAKSI 

PINJAM benar 

Inputkan  

ID_TRANSAKSIPINJAM 

TGL_PINJAM 

TGL_KEMBALI 

STATUS_TRANSAKSI 

PINJAM benar lalu tekan 

tombol ‘simpan’ 

Berhasil, 

Gambar  

4.9 

2 Pengujian 

transaksi 

peminjaman 

ID_TRANSAKSIPINJAM 

TGL_PINJAM 

TGL_KEMBALI 

STATUS_TRANSAKSI 

PINJAM salah 

Inputkan 

ID_TRANSAKSIPINJAM 

TGL_PINJAM 

TGL_KEMBALI 

STATUS_TRANSAKSI 

PINJAM kurang lengkap 

lalu tekan tombol 

‘simpan’ 

Tombol 

simpan 

tidak bisa 

dijalankan  
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Tabel 4.4 Hasil Uji Coba Transaksi Pengembalian 

 

No Field Prosedur Pengujian  Masukkan  Hasil Uji 

coba   

1 Pengujian 

transaksi 

pengembalian  

ID_TRANSAKSIKEMBALI 

TGL_TRANSAKSIKEMBALI 

JUMLAHDENDA benar 

Inputkan  

ID_TRANSAKSIKEMBALI 

TGL_TRANSAKSIKEMBALI 

JUMLAHDENDA benar lalu 

tekan tombol ‘simpan’ 

Berhasil, 

Gambar  

4.10 

2 Pengujian 

transaksi 

pengembalian 

ID_TRANSAKSIKEMBALI 

TGL_TRANSAKSIKEMBALI 

JUMLAHDENDA salah 

Inputkan 

ID_TRANSAKSIKEMBALI 

TGL_TRANSAKSIKEMBALI 

JUMLAHDENDA kurang 

lengkap lalu tekan tombol 

‘simpan’ 

Tombol 

simpan 

tidak bisa 

dijalankan  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembuatan  aplikasi sirkulasi perpustakaan pada Yayasan 

Pendidikan Ma’arif Sepanjang Taman Sidoarjo  maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi sirkulasi ini  dapat membantu kinerja dari petugas perpustakaan 

dan juga membantu transaksi peminjaman dan transaksi pengembalian 

sehingga lebih mudah. 

2. Aplikasi sirkulasi perpustakaan ini dapat membantu pendaftaran anggota 

yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu, setelah adanya 

aplikasi sirkulasi perpustakaan pendaftaran anggota menjadi 5-10 menit. 

5.2 Saran 

Dari aplikasi sirkulasi perpustakaan pada Yayasan Pendidikan Ma’arif  

Sepanjang Taman Sidoarjo Berbasis Web yang telah dibuat masih terdapat 

beberapa hal-hal yang perlu dikembangkan yang diharapkan dapat diperbaiki 

dikemudian hari. Saran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Aplikasi sirkulasi perpustakaan pada Yayasan Pendidikan Ma’arif  

Sepanjang Taman Sidoarjo Berbasis Web masih berbasis web sehingga 

masih bisa dikembangkan lagi dengan berbasis android 

2. Tampilan interface yang bisa di perbaharui dan terdapat fitur-fitur yang 

bisa tambahkan di aplikasi tersebut.
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