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ABSTRAK 

Aplikasi Perpustakaan adalah sebuah pengembangan aplikasi yang 

digunakan untuk mengetahui proses transaksi yang ada pada perpustakaan. 

Dengan adaya system informasi perpustakaan ini diharapkan petugas dapat 

mempermudah dalam proses transaksi peminjaman dan pengembalian.  

. Berdasarkan survey dan wawancara dengan petugas perpustakaan, 

didapatkan informasi bahwa lamanya pelayanan terhadap kegiatan transaksi dan 

kesulitan dalam melakukan maintain buku yang menjadi kendala utama pada 

perpustakaan SMA GEMA 45 Surabaya. Dengan adanya Sistem Informasi 

Perpustakaan diharapkan dapat membantu pekerjaan petugas perpustakaan 

sehingga efisiensi dan efektivitas kinerja perpustakaan dapat ditingkatkan dan 

mempercepat pelayanan petugas terhadap transaksi peminjaman dan 

pengembalian buku 

Aplikasi ini dapat menangani berbagai proses perpustakaan pada 

umumnya, dimulai dari menentukan ketentuan pinjaman bagi para anggota, 

melakukan proses pengadaan koleksi, melakukan proses pada sistem katalog, 

proses peminjaman koleksi, proses pengembalian koleksi, cek denda 

keterlambatan, hingga pencetakan laporan transaksi seperti layaknya perpustakaan 

pada umumnya 

Kata kunci : aplikasi, perpustakaan, peminjaman dan pengembalian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu indikator sebagai suatu kemajuan bagi 

bangsa. Di Indonesia ada beberapa jenjang pendidikan, mulai dari Paud, TK,  

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dan Perguruan Tinggi. Jenjang pendidikan tersebut sudah di kelola 

langsung oleh pemerintah maupun swasta dan tersebar di setiap wilayah 

Indonesia, termasuk di Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk dijadikan sebagai 

objek penelitian yaitu SMA GEMA 45 Surabaya 

Perkembangan teknologi pada saat ini, sudah meliputi berbagai bidang 

khususnya pada bidang teknologi informasi. Hal ini juga menimbulkan 

munculnya kemajuan pada perangkat lunak (software) yang juga diimbangi 

dengan kemajuan teknologi beserta perangkat kerasnya (hardware). 

bagaimanapun, teknologi informasi sudah menjadi bagian penting khususnya pada 

dunia pendidikan.Dengan kemajuan Teknologi informasi penggunaan perangkat 

lunak untuk pengolahan data dapat diselesaikan tepat waktu dan lebih baik. 

Perpustakaan sekolah merupakan sarana pendidikan informal yang memfasilitasi 

siswa untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang bisa dimanfaatkan pada saat 

jam istirahat maupun usai jam sekolah. peningkatan proses belajar mengajar 

disekolah tentunya juga harus diimbangi dengan adanya kegiatan aktif oleh siswa-

siswi di perpustakaan. 

Perpustakaan SMA GEMA 45 Surabaya yang masih sering terjadi 

kesalahan – kesalahan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan seperti daftar 
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koleksi buku yang tidak pernah di up to date karena petugas perpustakaan juga 

merupakan seorang guru yang waktunya sangat terbatas di perpustakaan, 

kemudian  tata letak buku yang tidak teratur dikarenakan buku diletakan secara 

bebas begitu saja membuat proses pencarian buku menjadi sangat lama , Pada saat 

ini pengolahan dalam pendataan peminjaman buku pada perpustakaan SMA 

GEMA 45 Surabaya masih menggunakan proses manual dan cara pendataannya 

masih menggunakan kertas dan pengarsipan. Bila siswa ingin meminjam buku, 

maka ia harus mencari nama buku yang diinginkan satu per satu dari katalog yang 

ada lalu membawa buku tersebut kepada petugas dan petugas akan mencatat 

peminjamannya dibuku besar.  Proses seperti ini akan memerlukan waktu yang 

lama untuk memperoleh hasil yang diinginkan. 

Kerepotan lain terjadi pada karyawan yang bertugas untuk membuat 

laporan tentang koleksi buku, dan transaksi peminjaman atau pengembalian. 

Laporan tersebut mengharuskan pendataan dari sekian banyak data dalam kurun 

waktu tertentu, tentunya sangat rentan sekali dari hilangnya beberapa data akibat 

kesalahan petugas (human error) sehingga kecermatan dan ketelitian sangat 

diperlukan sekali. Selain itu minat untuk membaca dari Siswa – Siswi SMA 

GEMA 45 juga masih sangat kurang. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis memberikan solusi berupa 

“Aplikasi manajemen perpustakaan”. Aplikasi ini berbasis desktop dan 

menggunakan microsoft visual basic.net. Aplikasi ini akan memberikan laporan 

koleksi buku ter up to date ( dari pengadaan buku dan penyumbang buku ), 

peminjaman dan pengembalian dan juga memberikan informasi tata letak buku 

pada rak buku. dari laporan tersebut petugas perpustakaan dapat meng up to date 
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koleksi buku , mengetahui jumlah transaksi peminjaman dan pengembalian dan 

memberikan informasi letak buku yang di cari, meminimalkan human error dan 

mempermudah proses transaksi peminjaman dan pengembalian.   

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam kerja praktik ini adalah bagaimana merancang bangun 

Aplikasi Manajemen Perpustakaan pada SMA Gema 45 Surabaya ? 

1.3  Batasan Masalah 

 Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas maka batasan 

masalah dalam membuat aplikasi ini yaitu :  

1. Aplikasi ini hanya untuk siswa SMA GEMA 45 Surabaya. 

2. Aplikasi ini memberikan laporan data buku,pengadaan buku dan transaksi 

(peminjaman & pengembalian ). 

3. Aplikasi ini dibangun berbasis Desktop. 

1.4  Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat 

dituliskan tujuannya adalah merancang bangun Aplikasi Manajemen Perpustakaan 

SMA GEMA 45 Surabaya. 

1.5  Manfaat 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dituliskan manfaat dari pembuatan rancang bangun Aplikasi Manajemen 

Perpustakaan SMA GEMA 45 Surabaya ini yaitu. 
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1. Manfaat bagi pihak sekolah 

 Dapat memberikan informasi data buku dan transaksi (peminjaman 

dan pengembalian buku) kepada koordiantor perpustakaan, Kepala 

Sekolah dan pihak yayasan. 

 Memberikan kemudahan kepada siswa untuk mencari buku , 

peminjaman dan pengembalian buku. 

2. Manfaat bagi siswa 

 Memacu dan mendorong siswa untuk lebih nyaman dan mudah 

pada saat proses transaksi ( peminjaman dan pengembalian buku). 

1.6  Sistematika Penulisan 

Dalam pembuatan laporan Rancang Bangun Aplikasi Manajemen 

Perpustakaan Pada SMA GEMA 45 Surabaya terdiri dari lima bab yaitu. 

BAB    I PENDAHULUAN  

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah , tujuan pembuatan system , manfaat pembuatan system , 

serta sistematika penulisan laporan. 

BAB   II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum SMA GEMA 45 Surabaya, 

visi dan misi, struktur organisasi SMA GEMA 45 Surabaya. 

BAB   III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori untuk menyelesaikan aplikasi 

manajemen perpustakaan  yang akan dibuat. Teori yang terkait meliputi 
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teori Konsep Dasar Informasi, Analisa dan Perancangan Sistem, Basis 

Data, SQL, ERD, DFD. 

BAB    IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini terdiri dari 4 bagian yaitu Analisis Sistem, Desain, Implementasi, 

dan Evaluasi. Analisis sistem menguraikan tentang identifikasi sistem, 

identifikasi permasalahan yang ada pada sistem, dan mencari solusi 

permasalahan yang ada. Desain berisi penjelasan tentang desin input dan 

output sistem, desain database, struktur table dan perancangan sistem yang 

meliputi Document Flow, Sistem Flow, Entity Relationship Diagram dan 

Data Flow Diagram. Implementasi sistem berupa capture dari setiap form 

aplikasi disertai dengan pembahasan mengenai jalannya program. Evaluasi 

berisi hasil dari jalannya aplikasi setelah implementasi program dilakukan 

disertai dengan data. 

BAB   V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pelaksanaan Kerja Praktik dan saran-saran  

untuk penyempurnaan sistem di masa yang akan datang.permasalahan, beserta 

dengan saran-saran yang bermanfaat untuk pengembangan aplikasi. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah SMA GEMA 45 Surabaya 

Didirikan pada tahun 1987 di kota Surabaya, SMA GEMA 45 adalah sekolah 

yang berkualitas dengan berbasis IT dan menanamkan jiwa Nasionalisme kepada 

setiap peserta didik. " Berbudi, Berpestasi, dan Bersemangat Nilai-Nilai Juang 45"  

Berlokasi di Bumi Juang 45, Jl Mayjend Sungkono 106 Surabaya. (031-5621570). 

 Fasilitas :  

1. Gedung lantai 3 milik sendiri 

2. Tempat strategis 

3. Studio band 

4. Lapangan olahraga sangat luas 

5. Masjid  

6. Museum Perjuangan 

7. Dokter Sekolah 

Tabel 2.1 Data Ruang Kelas 

Nama kelas 

(kode kelas) 

 Ruang Kelas 

Kelas X 

IIS 

Kelas X 

MIA 

Kelas XI 

IPA 

Kelas 

XI IPS 

Kelas XII 

IPA 

Kelas 

XII IPS 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Luas Ruang 

kelas 
30 m2 30 m2 30 m2 30 m2 30 m2 30 m2 

 

Tabel 2.2 Data Ruang Pendukung 

Jenis Ruang Jumlah Ukuran (m) 

1. Perpustakaan 1 7 x 8 

2. Lab. IPA ( Kimia & Biologi ) 1 7 x 8 

4. Lab Komputer 1 7 x 8 
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Sejarah Perkembangan SMA GEMA 45 Surabaya 

1. SMA GEMA 45 didirikan pada tahun 1987 dengan status 

Terdaftar. 

2. Tahun 1993 status Diakui. 

3. Tahun 1997 status Disamakan. 

4. Tahun 2005 status Terakreditasi “B”. 

5. Tahun 2014 status Terakreditasi “A”. 

Tabel 2.3 Jumlah Siswa 

No Tahun 
K e l a s 

Jumlah 
X XI XII 

1 2001 – 2002 237 197 186 620 

2 2002 – 2003 234 208 184 626 

3 2003 – 2004 226 219 202 647 

4 2004 – 2005 237 221 194 652 

5 2005 – 2006 202 218 214 634 

6 2006 - 2007 
150 202 215 567 

7 2007 - 2008 
148 148 201 497 

8 2008 - 2009 
79 87 140 306 

9 2009 - 2010 
52 77 82 211 

10 2010 - 2011  
51 52 73 176 

11 2011 - 2012 
63 59 45 167 

12 2012 - 2013 
45 63 53 161 

13 2013 - 2014 
53 35 60 148 

14 2014 - 2015 
40 53 35 128 

15 2015 - 2016 
46 35 53 134 
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2.2 Visi, Misi dan Tujuan SMA GEMA 45 Surabaya 

2.2.1 Visi 

" Membentuk manusia yang mandiri, terampil dan kreatif, berbudi pekerti 

luhur, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjujung tinggi nilai-

nilai kejuangan 45" 

 

2.2.2 Misi 

1. Mewujudkan manusia yang taqwa, berilmu, dan beramal. 

2. Mewujudkan sikap kerjasama dan saling menghormati antar 

sesame. 

3. Mewujudkan rasa ikut memiliki dan menjunjung tinggi almamater. 

4. Menimbulkan dan mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 

perjuangan 45 dalam upaya membangun bangsa dan negara. 

2.2.3 Tujuan Sekolah 

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga sekolah kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Meningkatkan mutu sekolah. 

3. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. 

4. Menciptakan kondisi sekolah yang tertib dan kondusif. 

5. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. 

6. Meningkatkan peran serta dan prestasi siswa di bidang 

ekstrakurikuler. 

7. Menumbuhkan rasa nasionalisme. 
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2.3 Struktur Organisasi 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

2.4 Job Description dalam Struktur Organisasi 

2.4.1 Tugas dan wewenang Yayasan perjuangan 45 bidang pendidikan 

1. Meminta pertanggung jawaban kepada Kepala Sekolah. 

2. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, 

Staf dan Guru.  

3. Menyetujui Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah 

(RAPBS),  berdasarkan RAPBS yang diusulkan.       

4. Mengawasi dan memeriksa keuangan Sekolah. 

2.4.2 Tugas dan wewenang Kepala sekolah 

a. Wewenang : 

1. Mengesahkan perubahan dokumen. 

2. Mengendalikan sistem manajemen mutu. 

3. Mengangkat dan memberhentikan jabatan dalam unit kerja. 
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4. Memberi teguran bagi guru dan pegawai yang melanggar disiplin dan tata 

tertib. 

5. Menandatangani surat-surat dinas dan surat berharga. 

 

b. Tugas : 

1. Mengelola/Mengkoordinir kegiatan Waka dan  Koordinator Teori dan 

guru. 

2. Memimpin pembinaan personil (Guru dan Staff). 

3. Membuat penilaian (DP3) terhadap guru. 

4. Merencanakan RAPBS. 

5. Menyelenggarakan rapat koordinasi dan tinjauan manajemen. 

 

2.4.3 Tugas dan wewenang Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan 

a. Wewenang : 

1. Menyusun program pembinaan siswa / OSIS. 

2. Melaksananakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa 

/OSIS. 

3. Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi. 

4. Menyusun program dan jadwal pembinaan siswa / OSIS secara berkala 

dan insidental. 

5. Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan keamanan, kebersihan, 

ketertiban, keindahan, kerindangan, kekeluargaan, dan ketaqwaan. 

6. Melaksanakan pemilihan calon siswa eladan dan calon siswa penerima 

beasiswa. 

7. Memilih siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah. 

8. Terbinanya kegiatan sanggar MGMP/media. 

9. Tersusunnya laporan pendayagunaan sanggar MGMP/media. 

10. Terlaksananya pemilihan guru teladan. 

11. Terbinanya kegiatan lomba-lomba bidang non akademis. 

12. Mengatur mutasi siswa. 

13. Menyusun program kegiatan eksrakurikuler. 
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14. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan secara berkal. 

b. Tugas : 

1. Menyusun program pembinaan kesiswaan. 

2. Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa / 

OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah / siswa 

serta pemilihan pengurus OSIS. 

3. Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi. 

4. Menyusun program dan jadwal pembinaan secara berkala dan incidental. 

5. Membina dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan keamanan, 

kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, kekeluargaan, dan 

ketaqwaan. 

6. Melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan calon siswa penerima 

beasiswa. 

7. Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di 

luar sekolah. 

8. Mengatur mutasi siswa. 

9. Menyusun program kegiatan ekstrakurikuler. 

10. Menyusun laporan pelaksanaan kesiswaan secara berkala.   

2.4.4 Tugas dan wewenang  Wakil kepala sekolah bidang kurikulum 

a. Wewenang : 

1. Mensosialisasikan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum 2004. 

2. Mengambil tindakan kreatif pembagian tugas dan penyusunan jadwal 

pembelajaran. 

3. Mengambil inisiatif untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan dalam 

penyusunan, pengambangan dan pelaksanaan kurikulum 2004. 

4. Mengkoordinasikan   penyusunan   dan   pengembangan   modul   mata 

pelajaran / bahan ajar. 

5. Mengkoordinasikan penyusunan program pembelajaran ( tahunan dan 

semester), skenario pembelajaran (rencana pembelajaran). 

6. Melaksanakan pemilihan guru breprestasi. 
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7. Mengambil inisiatif pembinaan lomba-lomba bidang akademis. 

8. Melakukan koordinasi dalam kegiatan ulangan dan ujian ( harian, mid 

semester, semester, ujian akhir). 

9. Melakukan tindakan koordinasi pelaksanaan studi banding. 

10. Melakukan tindakan prakasa secara proaktif lomba model pembelajaran 

efektif. 

11. Mengambil tindakan penertiban administrasi ( dokumen ) kurikulum 2004, 

perangkat pembelajaran dan penilaian, dll. 

b. Tugas : 

1. Memahami, mengkaji dan menguasai pelaksanaan dan pengembangan 

Kurikulum 2004. 

2. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pembelajaran. 

3. Mengkoordinasikan dan menggerakkan kegiatan : 

a) Penyusunan dan pengembangan silabus. 

b) Pelaksanaan pmbelajaran efektif. 

c) Penyusunan dan pengembangan sistem penilaian. 

d) Penyusunan dan pengembangan model-model pembelajaran. 

e) Menyusun dan menerapkan kriteria / persyaratan kenaikan kelas serta 

kelulusan. 

f) Mengatur jadwal penerimaan buku laporan penilaian hasil belajar, 

leger, STL, dan Ijazah. 

g) Menganalisis hasil belajar, remedial dan ketuntasan belajar. 

4. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan bahan ajar / modul 

mata pelajaran. 

5. Mengkoordinasikan penyusunan program pembelajaran ( tahunan dan 

semester) dan rencana pembelajaran. 

6. Melaksanakan pemilihan guru berprestasi. 

7. Membina kegiatan lomba-lomba bidang akademis ( LPIP, LPIR, IMO, 

IPHO, ISO, TOFI, mengarang, dll.).  

8.  Mengkoordinasikan kegiatan evaluasi / penilaian : 

8.1   Ulangan harian / blok / SK / KD 
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8.2   Mid semester 

8.3   Ujian Praktik 

8.4   Latihan ujian nasional 

9. Mengkoordinasikan studi banding pembelajaran efektif ke sekolah favorit 

di propinsi dan atau antar propinsi. 

10. Memprakasi secara proaktif lomba-lomba model pembelajaran efektif 

11.  Menertibkan   dan   mendokumentasikan   perangkat   kurikulum   2004, 

perangkat pembelajaran, dll. 

2.4.5 Tugas dan wewenang  Wakil kepala sekolah bidang sarpras 

a. Wewenang : 

1. Merencanakan dan melaksanakan program pengembangan dan 

pemeliharaan sarana prasarana. 

2. Mengkoordinir pelaksanaan inventaris. 

3. Memberikan instruksi dan memastikan dilaksanakannya instruksi tersebut. 

b. Tugas : 

1. Menyusun program kegiatan sarana prasarana. 

2. Melaksanakan analisis dan kebutuhan sarana prasarana. 

3. Membuat usulan dan pengadaan sarana prasarana. 

4. Memantau pengadaan bahan praktek siswa. 

5. Melakukan penerimaan, pemeriksaan dan pencatatan barang ke dalam 

buku induk. 

6. Melaksanakan pendistribusian barang / alat ke unit kerja terkait. 

7. Melaksanakan inventaris barang / alat per unit kerja. 

8. Merekapitulasi barang/alat yang rusak ringan atau rusak berat. 

9. Mengkoordinasikan dan mengawasi pemeliharaan, perbaikan, 

pengembangan dan penghapusan sarana. 

10. Melaksanakan pengelolaan sistem administrasi sarana prasarana. 

11. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Kepala Sekolah  
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2.4.6 Tugas dan wewenang Humas  

a. Wewenang : 

1. Menentukan penempatan praktek kerja industri untuk siswa. 

2. Mengkoordinasikan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama. 

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan analisa kebutuhan pasar. 

4. Menentukan guru pendamping prakerin. 

5. Menentukan media promosi. 

6. Memberikan instruksi dan memastikan dilaksanakannya intruksi tersebut. 

b. Tugas : 

1. Mempersiapkan penyusunan progam kerja. 

2. Menyusun program kerja sama industri dan pemasaran. 

3. Merancang dan melaksanakan analisa kebutuhan pasar. 

4. Menyusun penempatan prakerin siswa. 

5. Melaksanakan laporan hasil prakerin. 

6. Menyelenggarakan rapat koordinasi. 

7. Mengkoordinir kegiatan Unit Produksi sekolah. 

8. Melaksanakan pengelolaan sistem administrasi Hubungan Industri dan 

Masyarakat. 

9. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan Kepala Sekolah. 

2.4.7 Tugas dan wewenang Kepala bagian tata usaha 

a. Wewenang 

1. Mengkoordinir dan memonitor kegiatan urusan tata usaha, kepegawaian 

dan keuangan. 

2. Memberikan instruksi dan memastikan dilaksanakannya instruksi tersebut. 

b. Tugas 

1. Penyusunan program kerja tata usaha sekolah. 

2. Pengelolaan keuangan sekolah. 
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3. Pengurus administrasi ketenagaan dan siswa. 

4. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah. 

5. Penyusunan administrasi perlengkapan. 

6. Penyusunan dan penyajian data/ statistik sekolah. 

7. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketata usahaan 

secara berkala. 

2.4.8 Tugas dan wewenang  Kepala bagian Perpustakaan 

a. Wewenang : 

1. Mengkoordinir dan mengatur seluruh kegiatan perpustakaan mulai 

perencanaan implementasi dan evaluasi. 

b. Tugas : 

1. Merencanakan kegiatan pengadaan buku dan barang-barang lain yang 

dibutuhkan perpustakaan. 

2. Menerima barang barang kebutuhan perpustakaan dari bagian sarana 

prasarana. 

3. Membagi tugas staf perpustakaan. 

4. Mengkode buku sesuai dengan klasifikasi Dewey dan memasukkan ke 

dalam daftar induk buku. 

5. Melakukan pelayanan yang meliputi (peminjaman dan pengembalian 

buku). 

6. Merencanakan program perawatan buku. 

7. Melakukan perawatan buku. 

8. Menghitung stok buku setiap semester. 

9. Melaporkan hasil tugasnya kepada kepala sekolah. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini akan dijelaskan landasan teori yang digunakan untuk 

mendukung penyusunan laporan kerja praktik ini. Landasan teori yang akan 

dibahas meliputi permasalahan-permasalahan atau prosedur-prosedur yang 

berlaku saat ini serta beberapa pengertian tentang ilmu yang berkaitan dengan 

permasalahan. 

      3.1 Sistem 

Definisi sistem beraneka ragam, penggunaan kata sistem itu sendiri 

bergantung dari ruang lingkup yang digunakan. Akan tetapi semua definisi yang 

ada memiliki tujuan yang akan dicapai. Definisi sistem dapat dibagi menjadi dua 

pendekatan, yaitu pendekatan secara prosedur dan pendekatan secara komponen. 

Berdasarkan pendekatan secara prosedur,  sistem adalah kumpulan dari beberapa 

prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Berdasarkan pendekatan secara 

komponen, Sistem menurut Kendall (2006a:3) menyimpulkan bahwa “Sistem 

informasi yang sudah terkomputerisasi yang berkerja karna adanya interaksi 

antara manusia dan komputer. Dengan bantuan manusia, prangkat lunak (program 

komputer), dan perangkat keras (komputer, printer, dan lain-lain), agar berfungsi 

dengan baik”. 

Sistem menurut Sutabri (2012a:2) menyimpulkan bahwa “Sistem adalah 

sekelompok unsur yang erat hubungannya satu sama lain, yang berfungsi 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyeleasaikan suatu 

kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu”. 
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      3.2 Informasi 

 Informasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, maksud 

dari kalimat tersebut yaitu bahwa informasi sangat penting pada suatu organisasi. 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi pemakainya 

(Mustakini, 2009:366]. Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi adalah data yang sudah diolah menjadi 

sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi. 

      3.3 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu komponen yang terdiri dari manusia, 

teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, 

menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan 

(Mulyanto 2009:29). Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa informasi adalah gabungan dari orang, hardware, software, jaringan 

komunikasi, sumber daya data, dan kebijakan dan prosedur yang menyimpan, 

mengumpulkan (mendapatkan kembali), memproses, dan mendistribusikan 

informasi untuk mendukung pengambilan dan pengontrolan keputusan dalam 

suatu organisasi. 

      3.4 Perpustakaan 

Perpustakaan ialah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun 

gedungitu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang 

biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca bukan 

untuk dijual.Perpustakaan merupakan kmpulan buku, manuskrip, dan bahan pustaka 

lainnya yang digunakan untuk keperluan studi atau bacaan, kenyamanan, atau 

kesenangan. Perpustakaan yang kegiatannya diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah kabupaten atau kotamadya yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengembangan perpustakaan di wilayah kabupaten atau kotamadya serta 
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melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak 

membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender (Badan 

Standardisasi Nasional SNI 7495 : 2009 : 2) 

      3.5 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan penguraian suatu informasi yang utuh ke 

dalam bagian komputerisasi yang dimaksud, mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan, menentukan kriteria, menghitung konsistensi terhadap kriteria yang 

ada, serta mendapatkan hasil atau tujuan dari masalah tersebut serta 

mengimplementasikan seluruh kebutuhan operasional dalam membangun aplikasi. 

Analisis dan perancangan sistem dipergunakan untuk menganalisis, merancang 

dan mengimplementasikan peningkatan-peningkatan fungsi bisnis yang dapat 

dicapai melalui penggunaan sistem informasi terkomputerisasi. (Kendall dan 

Kendall, 2004:7). 

      3.6 Data Flow Diagram 

 Pada tahap ini, desain sistem menggunakan notasi dapat membantu 

komunikasi dengan pemakkai/user sistem untuk memahami sistem tersebut secara 

logika. Diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus 

dari data sistem ini dikenal dengan nama Data Flow Diagram (DFD). DFD 

berfungsi untuk mengggambarkan proses aliran data yang terjadi di dalam sistem 

dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, yang memungkinkan untuk 

melakukan dekomposisi, mempartisi atau membagi sistem ke dalam bagian-

bagian yang lebih kecil dan lebih sederhana. DFD fokus pada aliran data dari dan 

ke dalam sistem. (Kendall dan Kendall, 2004:241). 



19 

 

 

 

      3.7 Entity Relationship Diagram 

 Menurut Whitten (2007, p381), ERD adalah model data yang 

menggunakan beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam konteks entitas 

dan hubungan yang dideskripsiskan oleh data tersebut. ERD merupakan proses 

yang menunjukkan hubungan antar tiap entitas dan relasinya. Kardinalitas daam 

ERD dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. One to one relation 

Jenis hubungan antar table yang menggunakan bersama sebuah kolom 

primary key. Jenis hubungan ini tergolong jarang digunakan, kecuali untuk 

alas an keamanan atau kecepatan akses data. Misalnya satu departemen 

hanya mengerjakan satu  jenis pekerjaan saja dan satu pekerjaan hanya 

dikerjakan oleh satu departemen saja. 

2. One to many relation 

Jenis hubungan antar table yang menghubungkan satu record pada satu 

table dengan beberapa record pada table lain. Jenis hubungan ini 

merupakan yang paling sering digunakan. 

3. Many to many relation 

Jenis hubungan antar table yang menghubungkan beberapa record pada 

satu table dengan beberapa record pada table lain. 

3.8 Manajemen Perpustakaan 

Manajemen Perpustakaan adalah proses pemanfaatan sumber daya manusia 

dan sumber daya lainnya untuk dapat mengelola bahan pustaka baik berupa buku 
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maupun non buku sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi oleh setiap 

pemakainya. (Lasa HS, 2009). 

3.9  Aplikasi 

Menurut Sutabri (2012:147), Aplikasi adalah alat terapan yang difungsikan 

secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi adalah alat  bantu untuk mempermudah pengguna 

akhir untuk melakukan instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang 

disusun agar dapat memproses input menjadi output yang diinginkan pengguna 

akhir. Aplikasi dapat dibangun dengan berbagai macam bahasa pemrograman 

yang dapat diterapkan dengan berbasis desktop maupun berbasis web. Salah satu 

contoh bahasa pemrograman yang dapat diterapkan pada aplikasi desktop adalah 

java, sedangakan untuk aplikasi web adalah PHP. Berbasis desktop maupun web 

tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing 

3.10 Basis Data 

     Menurut Ladjamudin (2013:129), Database adalah sekumpulan data store (bisa 

dalam jumlah yang sangat besar) yang tersimpan dalam magnetic disk, oftical 

disk, magnetic drum, atau media penyimpanan sekunder lainya. Dari pengertian 

diatas penulis menyimpulkan Database adalah sekumpulan file yang saling 

berhubungan yang menyimpan data dan tersimpan dalam sebuah media 

penyimpanan                                  
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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1 Prosedur Kerja Praktik 

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

dalam memperoleh data, menyelesaikan dan memecahkan permasalahan yang 

diperlukan dalam menganalisa, merancang dan mengembangkan program 

adalah : 

1. Observasi 

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

kegiatan yang berlangsung di ruang Perpustakaan. Melakukan 

pengumpulan data-data yang berhubungan dengan kegiatan 

peminjaman dan pengembalian buku yang akan digunakan dalam 

pengembangan program. 

2. Wawancara  

Yaitu dengan mengadakan tanya-jawab dan konsultasi kepada Kepala 

bagian Perpustakaan untuk memperoleh informasi mengenai system 

yang berlaku ataupun informasi lain yang dapat membantu 

pengembangan program. 

3. Studi Literatur 

Yaitu dengan mempelajari buku-buku yang tterkait dan melakukan 

pembelajaran secara online melalui internet  tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan pemecahan masalah. 
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4. Desain dan Struktur Data 

Yaitu dengan melakukan perancangan system dan desain arsitektur 

data yang sesuai untuk pemecahan masalah tentang presensi. Meliputi 

system flow, DFD, ERD, desain input dan output. 

5. Pembuatan Program 

Yaitu dengan melakukan pembuatan aplikasi manajemen 

perpustakaan. Dalam pembuatan program berbasis Desktop 

menggunakan bahasa pemrograman Vb.Net dan database MySQL. 

6. Validasi Sistem 

Merupakan tahap pengujian dari sistem, yang akan dilakukan dengan 

mengadakan demo program kepada  Kepala Bagian Perpustakaan 
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4.2 Perancangan Sistem 

4.2.1 Blok Diagram IPO 

IPO Perpustakaan SMA GEMA 45 Surabaya

Input Process Output

Data Buku

Data Guru

Data Siswa

Data Peminjaman

Data Pengembalian

Data Admin

Data Lokasi Buku 

Maintenance Data

Data Kategori Buku

Laporan Data Buku

Laporan Data Guru

Laporan Data Siswa

Laporan Data Admin

Laporan Data Lokasi 

Buku 

Laporan Data 

Kategori Buku

Sirkulasi

Laporan Data 

Peminjaman

Laporan Data 

Pengembalian

Laporan Stok Buku

   Gambar 4.0  Blok Diagram IPO 
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4.2.2 System Flow 

System Flow perancangan adalah gambaran tentang sistem yang akan 

dibangun. System Flow yang dibangun ini tentang kegiatan-kegiatan Sirkulasi 

buku pada perpustakaan. 

         Sebelumnya Siswa melakukan Registrasi untuk mendapatkan username 

dengan menginputkan Nama lengkap, Kelas, username, Kemudian untuk 

melakukan peminjaman buku Admin menginputkan kode buku, judul, penerbit, 

jumlah buku yang dipinjam, tanggal peminjaman. Dan kemudian siswa mendapat 

kode transaksi. Untuk melakukan pengembalian buku Siswa memberikan buku 

dan kode transaksi kepada Admin dan Admin menginputkan kode transaksi 

tersebut kedalam sistem.  
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a. System Flow Registrasi Siswa 

 

Registrasi

Guru Admin

Start

End

Master 

Siswa

Username

Form pendaftaran 

yang sudah diisi Menginputkan 

Data Siswa

Mendaftar 

Data Siswa

.Gambar 4.2  System Flow Registrasi Siswa 

 

b. System Flow Registrasi Guru 

Registrasi

Guru Admin

Start

End

Master Guru

Username

Form pendaftaran 

yang sudah diisi Menginputkan 

Data Guru

Mendaftar 

Data Guru

Gambar 4.2  System Flow Registrasi Guru 
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c. System Flow Peminjaman Buku 

Transaksi Peminjaman Buku

Siswa/Guru Admin Kepala Sekolah

Start

Melakukan 

pencarian 

buku dan 

meminjam 

buku

Menginputkan 

username 

peminjam &  

transaksi 

peminjaman 

buku

Data 

Transaksi 

Peminjam

an

Mencetak 

kode 

transaksi

Kode 

transaksi

End

Mengecek 

apakah sudah 

registrasi

ya

Tidak

Laporan 

Transaksi 

peminjaman 

Data Buku

Gambar 4.3  System Flow Peminjaman Buku 
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d. System Flow Pengembalian Buku 

Transaksi Pegembalian Buku

Siswa/Guru Admin

Start

Mengembalikan 

Buku 

Kode 

transaksi

End

Menginputkan 

Kode transaksi dan 

tanggal 

pengembalian

Mengecek 

keterlambatan

Membayar 

denda

tidak

iya

Data Buku

Data 
Transaksi 

Pengemba
lian

Gambar 4.4 System Flow Pengembalian Buku 
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e. System flow input data buku 

Input Data buku

Admin Kepala Sekolah

Mulai

Buku Baru

Entry Buku 

baru
Data Buku

Mebuat 

laporan stok 

buku

Laporan stok 

Buku

Laporan Stok 

buku

Entry 
lokasi 
buku

End

Lokasi 

Buku

Gambar 4.4 System flow input data buku 
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f. System flow input kategori Buku 

Input Kategori Buku

Admin

Mulai

Entry 

Kategori 

Buku

Data 

Kategori 

Buku

End

 

Gambar 4.5 System flow input kategori Buku 

4.2.2 Data Flow Diagram 

 

Pada gabar 4.2 menunjukkan diagram konteks dari sistem ini, yang terdiri dari 4 

(empat) entity, yaitu siswa, Admin dan Kepala Sekolah 
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Gambar 4.6 Diagram Konteks Aplikasi Manajemen Perpustakaan 

Pada gambar 4.6 menunjukkan diagram sub-proses level 0. Pada diagram terdapat 

tiga entity, yaitu siswa, kepala sekolah dan admin. Terdapat pula tiga susb proses 

pada diagram yaitu pengolahan data master, transaksi dan laporan. 
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Gambar 4.7 DFD Level 0 

Pada gambar 4.7 menunjukkan diagram sub-proses level 1. Pada diagram-

digram berikut merupakan perincian dari sub proses maintanance master, 

transaksi dan laporan. Terdapat tiga entity, yaitu siswa, wali siswa dan tata usaha.  
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                        Gambar 3.8 DFD Level 1 sub-proses pengelolahan data master. 
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Gambar 4.9 DFD level 1 sub-proses transaksi 

Gambar 4.10 DFD level 1 sub-proses laporan 
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4.2.3 HIPO 

HIPO berguna sebagai alat desain teknik dokumentasi dalam siklus 

pengembangan yang berbasis pada fungsi. Tujuannya agar HIPO tersebuat dapat 

memberikan informasi tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem tersebut. 

Berikut ini adalah hierarchy chart dari sistem Aplikasi manajemen perpustakaan, 

seperti tampakk pada gambar 4.6 

 

Gambar 4.11 Hierarchy Chart sistem Aplikasi  

Manajemen Perpustakaan 

 

4.2.4 Entity Relational Diagram 

Pada entity relational diagram terdapat dua diagram, yaitu  conceptual data 

modelling (CDM) dan physical data modelling (PDM). Pada gambar 4.12 

menjelaskan tentang CDM, yang terdiri dari 7 tabel, dan gambar 4.13 menjelaskan 

tentang PDM. 



35 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 12 CDM dari sistem Aplikasi Manajemen Perpustakaan 
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Gambar 4.13 PDM dari sistem Aplikasi Manajemen Perpustakaan 
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4.2.5 Struktur Basis Data dan Tabel 

Dari hasil generate ERD dapat di buat database sebagai berikut: 

a. Nama Tabel : admin 

Primary Key : id 

Foreign Key : - 

Fungsi  : untuk mengetahui data admin yang bisa 

mengakses aplikasi ini 

Tabel 4. 1admin 

No Field Type Data Length Constraint 

1 Id int 11 Primary key 

2 Nama Varchar  50  

3 Username Varchar 15  

4 Password Varchar 40  

 

b. Nama Tabel : siswa 

Primary Key : id siswa 

Foreign Key : - 

Fungsi  : untuk melakukan transaksi peminjaman 
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Tabel 4. 2siswa 

No Field Type Data Length Constraint 

1 Id_siswa int 11 Primary key 

2 Nama_siswa Varchar  30  

3 Kelas varchar 5  

4 Username varchar 15  

 

c. Nama Tabel : trankasi 

Primary Key : id_transaksi 

Foreign Key : username 

Fungsi  : untuk menampung data transaksi 

Tabel 4. 3Transaksi 

No Field Type Data Length Constraint 

1 Id_transaksi varchar 15 Primary key 

2 Username Varchar  5 Foreign Key 

3 Tgl_pinjam Timestamp   

4 Tgl_kembali Timestamp   

5 Denda Double   
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d. Nama Tabel : sub_kategori 

Primary Key : id_sub kategori 

Foreign Key :  

Fungsi  : untuk menampung data sub kategori 

Tabel 4. 4 sub kategori 

No Field Type Data Length Constraint 

1 Id_sub_kategori Int  Primary key 

2 Id_kategori Int  Foreign key 

3 Nama_kategori varchar 50  

 

e. Nama Tabel : detil_transaksi 

Primary Key : id_siswa 

Foreign Key : id_transaksi 

Fungsi  : untuk menampung data detil transaksi 

Tabel 4. 5detil_transaksi 

No Field Type Data Length Constraint 

1 Id_siswa Int 20 Primary key 

2 Id_transaksi varchar 15 Foreign key 
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f. Nama Tabel : lokasi 

Primary Key : id_lokasi 

Foreign Key :  

Fungsi  : menampung data lokasi buku 

Tabel 4. 6 lokasi 

No Field Type Data Length Constraint 

1 Id_lokasi int 11 Primary key 

2 Nama_lokasi varchar 100  

3 Posisi x Float -  

4 Posisi y float -  

 

g. Nama Tabel : pengadaan buku 

Primary Key : id_pengadaan 

Foreign Key : id_buku 

Fungsi  : untuk menampung  data pengadaan buku 

Tabel 4. 7 pengadaan buku 

No Field Type Data Length Constraint 

1 Id_pengadaan Varchar 10 Primary key 

2 Id_buku int  Foreign key 

3 Jumlah Int -  

4 Tgl_pengadaan timestamp 1  
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f. Nama Tabel : buku 

Primary Key : id_buku 

Foreign Key :  

Fungsi  : untuk menampung  data buku 

 

Tabel 4. 8 buku 

No Field Type Data Length Constraint 

1 Id_buku Varchar 10 Primary key 

2 Judul Varchar 50  

3 Penerbit Varchar 50  

4 Tahun_terbit Int   

5 Jumlah Int   

6 Id_lokasi Int   

7 Id_sub_kategori Int   

g. Nama Tabel : kategori 

Primary Key : id_kategori 

Foreign Key : - 

Fungsi  : untuk menampung data kategori 

Tabel 4. 9 kategori 

No Field Type Data Length Constraint 

1 Id_kategori Int  Primary key 

2 Kategori varchar 50  

3 Max peminjaman int   
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h. Nama Tabel : Guru 

Primary Key : id_guru 

Foreign Key : - 

Fungsi  : untuk menampung data kategori 

Tabel 4. 10 guru 

No Field Type Data Length Constraint 

1 Id_guru Int  Primary key 

2 Nama_guru varchar 50  

3 Jabatan Varchar 50  

4 Username varchar 50  

 

4.2.6 Desain Input Output 

Desain input output digunakan untuk memberikan gambaran terhadap 

desain aplikasi web yang akan di bangun. Berikut ini desain input output dari 

Aplikasi Manajemen Perpustakaan. 

a. Desain Tampilan Utama 

Tampilan utama merupakan tampilan sistem kepada siswa dan Admin, terdapat 

dua (2) button yaitu pencarian buku dan administrator. Siswa hanya bisa 

melakukan akses pada pencarian buku untuk mengetahui lokasi buku yang 

ingin dicari dan button administrator hanya bisa diakses oleh admin   
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Gambar 4.14 Desain Tampilan Utama 

b. Desain form pencarian buku 

Pada form buku terdapat data buku dan visualisasi denah perpustakaan. Jika 

mengklik salah satu data buku lalu secara otomatis cursor menunjukan letak 

buku pada denah perpustakaan 

 

Gambar 4.15 Desain form pencarian buku 
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c. Desain Login Admin 

Pada form tampilan utama dan meilih button administrator maka akan masuk 

form login admin terlebih dahulu. Untuk dapat maintanance aplikasi dan 

mencetak laporan, user harus login sebagai admin terlebih dahulu. Login admin 

merupakan tampilan sistem kepada admin. Admin dapat melakukan kegiatan 

sesuai dengan hak aksesnya ketika sudah melakukan login terlebih dahulu. 

Gambar 4. 16 Desain Login Admin 

d. Desain Home Admin 

Setelah login sukses, sistem akan masuk pada halaman home admin. Home 

admin menyediakan beberapa menu sesuai dengan hak akses admin 

diantaranya, data transaksi, data master, laporan dll. Home admin 

merupakan tampilan sistem kepada admin. Admin dapat melakukan 

kegiatan sesuai dengan hak aksesnya pada halaman ini. 
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Gambar 4. 17 Tampilan Utama Admin 

4.3 Implementasi dan Penjelasan Program 

Aplikasi Manajemen Perpustakaan akan digunakan dalam kegiatan sekolah 

setiap harinya. Agar dapat dioperasikan secara optimal, diperlukan dokumentasi 

tentang implementasi dari pengoprasian yang benar dalam menjalankan aplikasi 

ini. 

4.3.1 Intalasi Program 

Kebutuhan dari aplikasi yang diguakan untuk dapat menjalankan sebagai 

berikut: 

a. Software Pendukung 

1. Sistem Operasi Microsoft Windows XP atau di atasnya. 

2. Database MySQL. 

b. Hardware Pendukung 

1. Processor Pentium IV atau lebih tinggi, AMD Athlon. 

2. VGA dengan resolusi 800 X 600 atau lebih tinggi dan mendukung 

Microsoft Windows. 

3. Memori RAM 256Mb atau lebih tinggi. 

4. Harddisk minimal 10 GB atau lebih. 
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4.3.2 Pembahasan Program 

Pada pembahasan program akan dilakukan penggambaran jalannya aplikasi 

yang sudah dibuat. Dalam hal ini aka dijelaskan  juga fungsi dari tiap menu yang 

ditampilkan. Pada gambar di bawah ini adalah tampilan user interface dari 

aplikasi: 

1. Tampilan Utama 

 

Gambar 4.18 Tampilan Utama 

 

Tampilan utama ini merupakan tampilan sistem kepada siswa, guru dan 

admin  Pada halaman ini terdapat dua button pencarian buku dan administrator. 

Button pencarian buku hanya untuk melihat atau mencari data buku dan lokasi 

sedangkan button administrator hak aksesnya hanya untuk admin 

2. Login Admin 

 

Gambar 4.19 Login Admin 
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Halaman ini merupakan halaman autentifikasi user admin untuk masuk ke 

dalam sistem. Autentifikasi yang digunakan adalah perpaduan antara username 

dan password yang telah tersimpan di dalam database sistem. Jika perpaduan 

tersebut tidak cocok maka suser tidak dapat masuk ke dalam sistem. 

 

3. Home Admin 

Gambar 4.20 Home Admin 

 

Sistem akan masuk pada halaman home admin jika perpaduan username dan 

password sudah tepat. Home admin menampilkan menu-menu yang disesuaikan 

dengan hak akses user yang diberikan. Hak akses yang diberikan berupa 

maintanance data transaksi, data master dan cetak laporan. Pada maintananance 

data transaksi terdapat menu peminjaman dan pengembalian. Sedangkan pada 

maintanance data master terdapat menu untuk maintanance data siswa, guru,  

admin,buku,kategori buku,dan lokasi buku 
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4. Input Siswa 

 

            Gambar 4.21 Input Siswa 

 

Halaman input siswa  berfungsi untuk memasukkan data siswa ke dalam 

sistem. 
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5. Input Data Buku 

 

 

   Gambar 4.22 Input Data buku 

Halaman input data buku  berfungsi untuk memasukkan data buku ke dalam 

sistem. 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

6. Input data kategori buku 

 

Gambar 4.23 Input data kategori buku 

 

Halaman input data kategori buku  berfungsi untuk memasukkan data 

kategori buku ke dalam sistem. 
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7. Input lokasi Buku 

 

Gambar 4.24 Input lokasi buku 

 

Halaman input data lokasi buku  berfungsi untuk memudahkan siswa atau 

guru dalam melakukan pencarian buku sesuai denah perpustakaan. Memasukkan 

data lokasi buku ke dalam sistem dengan menginputkan nama lokasi, lokasi x dan 

lokasi y  
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8. Input transaksi peminjaman 

 

 

Gambar 4.25 Transaksi Peminjaman 

Halaman transaksi peminjaman buku  berfungsi untuk melakukan transaksi 

peminjaman buku oleh siswa atau guru dengan memasukkan data transaksi 

peminjaman buku ke dalam sistem. 
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9. Input Transaksi Pengembalian 

 

 

Gambar 4.26 Pengembalian Buku 

Halaman transaksi peminjaman buku  berfungsi untuk memasukkan data transaksi 

pengembalian buku ke dalam sistem 
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10. Bukti Peminjaman Buku 

 

Gambar 4.26 Bukti Peminjaman Buku ut.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Aplikasi manajemen perpustakaan merupakan sistem pengolahan data 

yang memanfaatkan teknologi komputerisasi berupa aplikasi perpustakaan yang 

dibangun dari analisis di SMA GEMA 45 Surabaya. Kesimpulan yang di dapat 

dari proses analisis, perancangan dan implementasi yaitu proses sirkulasi buku 

yang masih belum terintegrasi dengan sistem. Sehingga harus  merekap jumlah 

pengadaan, peminjaman dan pengembalian buku , dan tentu saja memerlukan 

waktu yang lama. Dengan adanya aplikasi ini, data sirkulasi  buku akan langsung 

terekap dengan cepat dan akurat. 

5.2 Saran 

Saran-saran yang diberikan agar sistem yang telah dibangun dapat 

berfungsi dengan baik adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan fasilitas pendukung kegiatan perpustakaan seperti  digital 

libary (Digilib) yaitu penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk 

menyimpan, mendapatkan, dan menyebarluaskan informasi ilmu 

pengetahuan dalam format digital. Agar siswa SMA GEMA 45 Surabaya 

lebih mudah mengakses informasi tentang pengetahuan diluar sekolah 

2. Mengembangkan teknologi scanning barcode untuk kegiatan peminjaman 

buku di perpustakaan, Sehingga aktifitas perpustakaan siswa di sekolah 

dapat terpantau melalui kartu pelajar. 
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