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ABSTRAK 

Peta Digital perpustakaan adalah sebuah pengembangan aplikasi yang 

digunakan untuk mengetahui posisi peletakan dari suatu buku di dalam 

perpustakaan. Dengan adanya aplikasi ini maka proses meletakkan atau 

mengambil buku akan berlangsung dengan lebih cepat dan tepat.  

Aplikasi ini dibuat dengan mengikuti seluruh aturan dalam penataan 

buku yang dipakai oleh perpustakaan SMA St. Louis 2 Surabaya. Sehingga 

aplikasi ini menggunakan nomor dari buku terserbut dalam melakukan 

penggolongan tempatnya. Nomor buku tersebut ditetapkan oleh pihak 

perpustakaan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan sejak perpustakaan 

SMAK St. Louis 2 pertama kali terbentuk. 

Berdasarkan survey dan wawancara dengan petugas perpustakaan, 

didapatkan informasi bahwa sering terjadi peletakan buku yang salah oleh siswa 

karena siswa tidak mengetahui posisi yang tepat dari buku tersebu dan juga 

ketidakmampuan petugas perpustakaan jika harus memberi tahu dan mengawasi 

setiap siswa yang mengembalikan buku agar dikembalikan ke tempat yang sesuai. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi, Sistem, Peta Digital, Katalog, Perpustakaan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini bidang pendidikan telah memanfaatkan teknologi komputer 

sebagai sarana pembantu dalam segala aktifitas dan kegiatan. Sekolah telah 

memperkenalkan teknologi komputer kepada siswa-siswi untuk mengikuti 

perkembangan jaman dan meningkatnya pengetahuan. Teknologi komputer 

digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat sehingga mampu 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan dibidang pendidikan. 

Sistem informasi yang terdapat pada SMA Katolik Saint Louis 2 saat ini 

masih dilakukan secara manual, sehingga berdampak pada seringnya terjadi 

keterlambatan data yang dibutuhkan oleh bagian perpustakaan sekolah. Untuk itu 

dibutuhkan sebuah sistem informasi yang sudah terkomputerisasi untuk mengatasi 

masalah yang timbul akibat dijalankan secara manual. 

Sistem informasi yang terkomputerisasi pun dapat membantu dalam 

mengurangi biaya operasional yang selama ini dilakukan secara manual. Data-

data harus dicatat dalam kertas atau buku-buku yang besar dan banyak apabila 

sistem informasi dilakukan secara manual. Jika sistem informasi dilakukan secara 

terkomputerisasi, maka hal tersebut dapat diatasi dengan mencatat data-data 

kedalam database server sehingga penggunaan kertas dapat ditekan seminimal 

mungkin. 

Dengan adanya Sistem Informasi Perpustakaan SMA Katolik St.Louis 2 

Surabaya ini, diharapkan dapat menghasilkan informasi yang berguna dan akurat 
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secara cepat sehingga dapat membantu segala kegiatan dan aktifitas sekolah 

khususnya pada perpustakaan. 

Di dalam sistem informasi ini terdapat juga fasilitas yang bernama peta 

digital yang berfungsi untuk memberitahukan lokasi dari buku yang dicari oleh si 

pengguna sistem informasi ini. Dengan adanya peta digital ini diharapkan si 

pengguna dapat dengan cepat menemukan buku yang dicari. 

Peta Digital merupakan suatu aplikasi yang merupakan sarana informasi 

yang menyajikan informasi tentang bentuk dari lingkungan sekitar. Peta digital 

memiliki fungsi yang sama dengan peta pada umumnya. 

1.2 Perumusan Masalah 

Terkait dengan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang ada 

adalah : 

1. Bagaimana membuat peta digital yang dapat membantu para siswa dan 

pegawai perpustakaan? 

2. Bagaimana membuat peta digital perpustakaan yang dapat menghasilkan 

informasi yang tepat dan efisien? 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka batasannya adalah : 

1. Aplikasi ini hanya membahas masalah peta digital perpustakaan saja 

2. Aplikasi ini tidak membahas keamanan siste 

3. Aplikasi ini hanya stand-alone, dan tidak terintegrasi dengan komputer yang 

lain 
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4. Diasumsikan bahwa pendaftaran anggota sudah dilakukan pada saat 

pendaftaran siswa baru sehingga tidak perlu lagi melakukan pendaftaran 

anggota 

1.4 Tujuan 

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka tujuan dari dibuatnya sistem 

ini adalah : 

1. Membuat peta digital perpustakaan yang dapat membantu para siswa dalam 

menemukan buku yang mereka cari. 

2. Membuat peta digital perpustakaan yang dapat menghasilkan informasi yang 

tepat dan efisien 

1.5 Kontribusi 

Diharapkan proyek kerja praktek aplikasi perpustakaan dapat memberi 

manfaat antara lain : 

1. Mempermudah siswa ataupun pegawai perpustakaan dalam menemukan buku 

yang dicari. 

2. Mempermudah siswa ataupun pegawai perpustakaan dalam meletakkan buku. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan di dalam memahami persoalan dan pembahasannya, 

maka penulisan laporan kerja praktek ini dibuat dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, inti dari 

permasalahan disebutkan pada perumusan masalah , pembatasan 
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masalah yang menjelaskan batasan dari sistem yang dibuat 

sehingga tidak keluar dari ketentuan yang ditetapkan, tujuan dari 

penelitian harapan dari hasil yang akan dicapai, keuntungan sistem 

bagi pengguna, kontribusi apa saja yang disumbangkan dalam 

pelaksanaan kerja praktek di perusahaan terkait, serta sistematika 

penulisan kerja praktek. 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai SMA 

Katolik Saint Louis 2 yang meliputi visi dan misi serta struktur 

organisasinya. 

BAB III LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan secara singkat teori-teori yang berhubungan 

dengan kerja praktek yang meliputi konsep dasar sistem informasi, 

pengantar dan penjelasan simbol-simbol document flow serta 

system flow, pengantar dan penjelasan simbol-simbol alur data 

diagram, pengatar teori ERD ( Entity Relationalship Diagram), 

penjelasan microsoft SQL Server, penjelasan Visual basic. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

 Bab ini berisi uraian tentang tugas-tugas yang dikerjakan pada saat 

kerja praktek, yaitu analisa sistem, pembahasan masalah berupa 

Document Flow, Sistem flow, alur data diagram, entity relationship 

diagram (ERD), Struktur tabel, Desain input/output dan 

implementasi sistem berupa capture dari setiap halaman program. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari evaluasi program, serta saran-saran 

yang bermanfaat guna peningkatan efisiensi sistem dan 

pengembangan sistem. 



6 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Gambaran Umum SMA Katolik St. Louis 2 Surabaya 

SMA Katolik St. Louis 2 terletak di jalan Tidar No.119 Surabaya didirikan 

pada tahun 1980 oleh Yayasan Mardiwijana. Pada tahun 1985 Yayasan 

Mardiwijana berganti nama menjadi Yayasan Lazaris dan pada tahun 1987, 

yayasan melakukan pembangunan gedung baru yang ditempati sebagai SMAK St. 

Louis 2. 

Hingga saat ini memiliki 12 kelas yang terdiri dari kelas X 4 kelas, kelas 

XI IPA 2 kelas, kelas XI IPS 2 kelas, kelas XII IPA 2 kelas, dan kelas XII IPS 2 

kelas. SMA Katolik St. Louis 2 Surabaya menerapkan kurikulum berbasis 

kompetensi ini memiliki beberapa fasilitas antara lain : laboratorium biologi, 

laboratorium kimia, laboratorium bahasa, laboratorium fisika, laboratorium 

komputer, perpustakaan, ruang kesenian, tempat parkir, kantin, lapangan olah 

raga, ruang band dan lain sebagainya. Selain itu, SMA Katolik St. Louis 2 

Surabaya memiliki 17 kegiatan ekstrakurikuler, yaitu : basket, bola voli, futsal, 

taekwondo, dance, tari tradisional, teater, seni lukis, band, KIR, english club, 

robot, pramuka, fotografi, jurnalistik, paduan suara, dan PMR. 

2.2. Visi dan Misi Organisasi 

2.2.1. Visi Organisasi 

“Terwujudnya Pendidikan yang menumbuhkembangkan pribadi utuh 

Vinsensian” 
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2.2.2. Misi Organisasi 

1. Menumbuhkembangkan semangat tinggi untuk mewujudkan potensi diri 

2. Mengembangkan budi pekerti dan berbudaya 

3. Menciptakan etos belajar yang tinggi 

4. Menumbuhkembangkan cinta terhadap lingkungan 

5. Mewujudkan nilai-nilai Injil, terutama peduli kepada yang miskin dan lemah 

 

2.3. Struktur Organisasi 

Berikut ini adalah gambar dari struktur organisasi pada SMA Katolik St. 

Louis 2 Surabaya. 

 

Gambar 2. 1 Struktur organisasi 
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2.4. Pembagian Tugas 

Di dalam perpustakaan SMAK St. Louis 2 Surabaya memiliki 2 jabatan 

yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut : 

Tugas Kepala Perpustakaan : 

 

1. Memimpin perpustakaan. 

2. Bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan yang ada di perpuustakaan. 

3. Menerima laporan dan menganalisa laporan dari masing-masing bagian yang 

ada di bawahnya. 

4. Melakukan pengadaan buku – buku baru untuk perpustakaan. 

Tugas Petugas Perpustakaan : 

 

1. Bertanggung jawab atas transaksi peminjaman, pengembalian, dan 

pemesanan buku. 

2. Bertanggung jawab untuk memelihara koleksi perpustakaan. 

3. Melayani anggota perpustakaan. 

4. Menyerahkan laporan peminjaman kepada kepala perpustakaan. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Perpustakaan 

Bagi banyak orang bila mendengar istilah perpustakaan, dalam benak 

mereka akan tergambar sebuah gedung atau ruangan yang dipenuhi rak buku. 

Anggapan demikian tidaklah selalu salah karena bila dikaji lebih lanjut, kata dasar 

perpustakaan ialah pustaka. Dalam kamus umum bahasa indonesia, pustaka 

artinya kitab, buku. Dalam bahasa inggris, pembaca tentunya mengenal istilah 

library.  

Dengan demikian, batasan perpustakaan ialah sebuah ruangan, bagian 

sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan 

buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu 

untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Sedangkan perpustakaan sekolah 

adalah perpustakaan yang ada di sekolah untuk melayani para peserta didik dalam 

memenuhi kebutuhan informasi. Sebagai sebuah lembaga, sekecil apapun, 

perpustakaan sekolah mesti memiliki organisasi. 

Dari segi nama dan sejarahnya, arsip memiliki banyak ciri persamaan 

dengan perpustakaan namun tidak dapat dimungkiri bahwa banyak ciri khas arsip 

yang membedakannya daripada perpustakaan.  

Perbedaan antara perpustakaan dengan arsip tampak seperti berikut ini : 

1. Fungsi utama perpustakaan ialah meminjamkan buku kepada anggotanya. 

Sebaliknya berkas arsip tidak dipinjamkan untuk dibawa pulang melainkan 

hanya boleh dibaca di tempat setelah mendapat izin pihak yang berwenang. 
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2. Perpustakaan menyimpan buku dan bahan pustaka yang ditulis oleh pengarang 

yang berbeda-beda, sedangkan berkas arsip tidak ditulis oleh pengarang yang 

berlainan. 

3. Buku ditulis untuk keperluan acuan, rekreasi, studi, dan penelitian sementara 

berkas arsip yang dihasilkan dari transaksi sehari-hari bertujuan untuk 

keperluan acuan semata-mata. 

4. Arsip hanya berkepentingan atau berkaitan dengan materi seperti berkas, 

dokumen, rekening, peta, manuscript, kumpulan kertas, film, surat dan 

kadang-kadang juga buku. Sebaliknya koleksi perpustakaan lebih menekankan 

pada buku, majalah, audio-visual serta mungkin juga beberapa berkas arsip. 

5. Pengkatalogan dan pengklasifikasian berkas arsip berbeda dengan 

pengkatalogan dan pengklasifikasian buku di perpustakaan. Berkas arsip 

disusun menurut isi informasinya dalam kaitannya dengan organisasi serta 

fungsi badan induk tempat badan arsip bernaung. Di perpustakaan, setiap buku 

diperlakukan sebagai unit tersendiri, masing-masing unit dikatalogan dan 

diklasifikasikan menurut peraturan pengkatalogan dan bagan klasifikasi yang 

hampir mirip dimana-mana. 

3.2 Katalog 

Pemakai perpustakaan menggunakan koleksi perpustakaan untuk mencari 

bacaan rekreasional atau informasi dan melakukan penelitian sebagai alat bantu 

belajar maupun kegiatan lainnya. Untuk mengetahui buku apa saja yang dimiliki 

perpustakaan diperlukan alat bantu yang disebut katalog perpustakaan. Jadi, 

katalog perpustakaan adalah daftar buku dalam sebuah perpustakaan atau dalam 
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sebuah koleksi. Daftar menunjukkan adanya susunan menurut prinsip tertentu 

sedangkan buku mencakup arti buku dalam arti luas. 

Tujuan atau objek dari katalog adalah : 

1. Untuk menemukan sebuah buku yang diketahui berdasarkan : 

- pengarangnya, 

- judulnya, atau 

- subjeknya 

2. Menunjukkan buku yang dimiliki perpustakaan berdasarkan : 

- pengarang tertentu 

- subjek tertentu 

- jenis literatur tertentu 

3. Membantu dalam pemilihan buku 

- berdasarkan edisinya, atau 

- berdasarkan karakternya (sastra ataukah topik) 

3.3 Visual Basic .NET 2010 

Visual Basic .NET 2010 adalah salah satu bahasa pemrograman yang 

tergabung dalam microsoft visual studio 2010. Microsoft visual studio 2010 

diperkenalkan pertama kali ke masyarakat umum pada pertengahan mei 2009. 

Dalam Visual Studio 2010 diperkenalkan beberapa kelebihan, diantaranya : 

1. Teknologi yang ada mendukung “parallel programming” untuk 

manajemen developer dengan hadirnya fiitur proyek manajemen, work 

item tracking, simple server reporting service, dan version control. 

2. Visual studio 2010 sudah mendukung analisis dan desain UML bukan 

hanya coding, compile, dan system. 
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3. Visual studio 2010 dapat bekerja dengan baik pada platform windows 

untuk 32 bit dan 64 bit khusus Vista. 

4. Visual Studio 2010 dan Microsoft .NET framework 4.0 membantu 

developer menghasilkan performansi yang lebih baik dan menghasilkan 

aplikasi-aplikasi yang scalable 

5. Pada pemrograman database, visual studio 2010 mampu bekerja dengan 

baik dengan program IBM DB2, Oracle Database, terutama dengan 

Microsoft SQL Server. 

3.4 Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server adalah sebuah sistem manajemen basis data 

relasional (RDBMS) produk Microsoft. Bahasa kueri utamanya adalah Transact-

SQL yang merupakan implementasi dari SQL standar ANSI/ISO yang digunakan 

oleh Microsoft dan Sybase. Umumnya SQL Server digunakan di dunia bisnis 

yang memiliki basis data berskala kecil sampai dengan menengah, tetapi 

kemudian berkembang dengan digunakannya SQL Server pada basis data besar. 

3.5 Peta Digital 

Peta adalah proyeksi atau gambaran data/detail lapang di atas kertas yang 

keadaannya seperti di lapangan, dan biasanya ukurannya lebih kecil dengan skala 

tertentu. Sedangkan Pemetaan adalah proses untuk mendapatkan gambaran 

data/informasi dari permukaan bumi dalam bentuk peta (Dede, Purnama : 2010). 

Selanjutnya, agar peta yang sudah dibuat dapat digunakan sebagai sumber data 

atau informasi secara digital atau melalui komputer, maka perlu dilakukan proses 

digitasi. Digitasi merupakan proses pengkonversian data spasial pada peta ke 

dalam format digital. Sebelum pemasukan data melalui proses digitasi, perlu 
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diperhatikan informasi apa saja yang terdapat pada peta dan untuk tujuan apa 

pembangunan basis data yang akan disusun, untuk selanjutnya dilakukan 

pemisahan data dalam layer-layer (Sylva : 2007). 

3.6 Bagan Alir Dokumen 

Bagan alur dokumen (document flowchart) adalah bagan yang 

menunjukkan alur atau flow dalam program ataupun prosedur sistem secara fisik. 

Bagan alur digunakan sebagai alat bantu komunikasi dan dokumentasi. Bagan alur 

ini akan menunjukkan proses jalannya dokumen dalam sebuah proses. Bagan alur 

dokumen digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol yang tampak pada 

tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Notasi Bagan Alur Dokumen 

Gambar Nama Fungsi 

 

Document Menunjukkan dokumen input 

atau output dari sebuah proses 

manual maupun komputer 

 

Manual Operation Menujukkan kegiatan yang 

dilakukan secara manual 

 

Decision Menunjukkan percabangan 

kondisi yang mempengaruhi 

arah alur berikutnya 

 

Stored data  

 

Dynamic 

connector 

Menunjukkan arus dokumen 

 

On-page reference Menunjukkan penghubung 

dalam halaman yang sama 

 

Off-page reference Menunjukkan penghubung 

dalam halaman yang berbeda 
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Gambar Nama Fungsi 

 

Terminator Menunjukkan awal dan akhir 

arus dokumen 

3.7 Bagan Alir Sistem 

Bagan alur sistem (system flowchart) adalah bagan yang menunjukkan 

arus pekerjaan secara menyeluruh dari suatu sistem dimana bagan ini menjelaskan 

urutan prosedu-prosedur yang ada di dalam sebuah proses. Dalam pembuatan 

bagan alur sistem, sebaiknya juga ditentukan fungsi-fungsi yang melaksanakan 

atau bertanggung jawab terhadap berbagai sub sistem yang ada. Didalam alur ini 

digunakan proses komputerisasi yang membantu pelaksanaan operasional 

kegiatan. Bagan alur sistem digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol 

yang tampak pada tabel 3.2. 

Tabel 3. 2 Notasi Bagan Alur Sistem 

Gambar Nama Fungsi 

 

Process Menunjukkan proses yang 

dilakukan dengan komputer 

 

Decision Menunjukkan percabangan kondisi 

yang mempengaruhi arah alur 

berikutnya 

 

Data Menunjukkan data yang diperlukan 

atau dikeluarkan sebuah proses 

 

Predefined 

process 

Menunjukkan proses yang sudah 

dijabarkan sebelumnya 
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Gambar Nama Fungsi 

 

Direct data 

(database) 

Menunjukkan penggunaan 

database untuk penyimpanan data, 

mengarah pada nama tabel 

 

Manual input Menunjukkan kegiatan 

memasukkan data ke sistem secara 

manual 

 

Card Menunjukkan penggunaan kartu 

 

Display Menunjukkan kegiatan 

menampilkan data 

 

Loop limit Menunjukkan seberapa banyak 

kegiatan dapat berulang 

 

On-page 

reference 

Menunjukkan penghubung dalam 

halaman yang sama 

 

Off-page 

reference 

Menunjukkan awal dan akhir arus 

dokumen 

 

Terminator Menunjukkan awal dan akhir arus 

dokumen 

 

3.8 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram atau yang sering disebut Bubble Chart atau diagram, 

model proses, diagram alur kerja atau model fungsi adalah alat pembuatan model 

yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan siste sebagai suatu 

jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alir data baik 

secara manual maupun komputerisasi. DFD merupakan alat pembuat model yang 

sering digunakan untuk menjelaskan aliran informasi dan transformasi data yang 
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bergerak dari pemasukan data hingga keluaran. Untuk memudahkan proses 

pembacaan DFD, maka penggambaran DFD disusun berdasarkan tingkatan atau 

level dari atas ke bawah, yaitu : 

1. Context Diagram 

Merupakan diagram paling atas yang terdiri dari suatu proses dan 

menggambarkan ruang lingkup proses. Hal yang digambarkan dalam diagram 

konteks adalah hubungan terminator dengan sistem dan juga sistem dalam suatu 

proses. Sedangkan hal yang tidak digambarkan dalam Context Diagram adalah 

hubungan antara terminator dan data source. 

2. Diagram Zero (Level 0) 

Merupakan diagram yang berbeda diantara diagram konteks dan diagram 

detail serta menggambarkan proses utama dari DFD. Hal yang digambarkan dalam 

Diagram Zero adalah proses utama dari sistem serta hubungan entity, proses, alur 

data dan data source. 

3. Diagram Detail (Primitif) 

Merupakan penguraian dalam proses yang ada dalam Diagram Zero. 

Diagram yang paling rendah dan tidak dapat diuraikan lagi. 

Data Flow Diagram (DFD) memiliki empat komponen, yaitu : 

1. Terminator 

Terminator atau External Entity atau kesatuan luar mewakili entitas 

external yang berkomunikasi dengan sstem yang dikembangkan. Terminator 

merupakan kesatuan di lingkungan sistem yang dapat berupa orang atau sistem 

yang berada di lungkungan luar sistem yang memberikan inputan maupun yang 

menerima output dari sistem serta berupa bagian atau divisi diluar sistem yang 
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berkomunikasi dengan sistem. Terminator ini sering juga disebut entitas 

(external), sumber atau tujuan (source and sink). Lambang external entity tampak 

sebagai berikut : 

Entt_2

 

Gambar 3. 1 Gambar entitas eksternal 

2. Proses 

 Sering dikenal dengan Bubble, fungsi atau informasi. Komponen proses 

menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input ke output, atau 

dapat dikatakan bahwa komponen proses menggambarkan transformasi satu 

inputan atau lebih menjadi output dari sistem. Dilambangkan dengan lingkaran 

atau empat persegi panjang tegak dengan sudut tumpul. Proses diberi nama untuk 

menerangkan proses atau kegiatan apa yang sedang atau kegiatan apa yang akan 

dilaksanakan. Dan setiap proses harus diberi penjelasan lengkap sebagai berikut : 

- Identifikasi Proses 

Umumnya berupa angka yang menunjukkan nomor dari proses dan ditulis 

pada bagian atas simbol. 

- Nama Proses 

Menunjukkan apa yang sedang dikerjakan oleh proses tersebut. Nama 

proses harus jelas dan lengkap menggambarkan bagian prosesnya. Nama proses 

diletakkan di bawah identifikasi proses. 

Lambang proses ditunjukkan pada gambar 3.2. 
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0

Prcs_1

 

Gambar 3. 2 Gambar proses 

3. Data Store 

Data Store digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data. Data 

Store disimbolkan dengan dua garis horizontal yang paralel dimana tertutup pada 

satu ujungnya atau dua garis horizontal. Suatu nama perlu diberikan pada data 

storemenunjukkan nama dari filenya. Data Source biasanya berkaitan dengan 

penympanan file atau database yang dilakukan secara terkomputerisasi. Data 

Store dihubungkan dengan alur data hanya pada komponen proses pengertiannya 

sebagai berikut : 

1. Alur data dari store yang berarti sebagai pengaksesan data untuk suatu proses. 

2. Alur data ke proses berarti meng-update data seperti menambah data, 

mengurangi data maupun mengubah data. 

4. Alur Data 

Alur data dapat digambarkan dengan anak panah yang menuju ke dalam proses 

maupun ke luar proses. Alur data digunakan untuk menerangkan perpindahan data 

atau informasi dari suatu bagian ke bagian lainnya. 

Syarat – syarat sebuah DFD : 

1. Pemberian nama untuk setiap komponen DFD. 

2. Pemberian nomor pada proses DFD. 

3. Penggambarang DFD serapi mungkin. 

4. Menghindari pembuatan DFD yang rumit. 

5. Memastikan DFD dibangun secara konsisten. 
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Gambar alur data tampak pada gambar 3.2. 

 

Flow_6
 

Gambar 3. 3 Gambar alur daya 

3.9 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk perencanaan database 

secara konsep fisik yang nantinya akan dipakai sebagai kerangka kerja dan 

pedoman dari struktur penyimpanan data. ERD digunakan untuk menggambarkan 

model hubungan data dalam sistem, dimana didalamnya terdapat hubungan entitas 

beserta atribut relasinya dan mendokumentasikan kebutuhan-kebutuhan untuk 

sistem pemrosesan data (Jogiyanto, 1998). ERD memiliki beberapa jenis model 

yaitu : 

Tabel 3. 3 Jenis ERD 

No. Jenis ERD Keterangan 

1.  Conceptual Data Model 

(CDM) 

Merupakan model universal dan dapat 

menggambarkan semua struktur logic 

database (DBMS), dan tidak bergantung 

dari software atau pertimbangan struktur 

data storage. Sebuah CDM dapat diubah 

langsung menjadi PDM. 

2. Physical Data Model (PDM) Merupakan model ERD yang mengacu 

pada pemilihan software DBMS yang 

spesifik. Hal ini seringkali berbeda secara 

signifikan dikarenakan oleh struktur tipe 

database yang bervariasi, dari model 

schema, tipe data penyimpanan dsb. 
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ERD memiliki 4 jenis obyek, yaitu : 

1. Entity 

Sesuatu yang ada dan terdefinisikan bisa berupa nyata maupun abstrak 

yang dapat dibedakan satu dengan yang lainnya dan adanya hubungan saling 

ketergantungan.  

Ada 2 macamtipe entity, yaitu : 

a. Strong Entity 

Strong Entity merupakan tipe entity yang mempunyai key attribute untuk 

setiap individu yang ada di dalamnya. 

b. Weak Entity 

Strong Entity merupakan entity yang tidak memiliki key attribute, oleh 

karena itu weak entity harus dihubungkan dengan strong entity untuk 

menggunakan atribut kunci secara bersama-sama. 

2. Attribute 

Setiap entity memiliki beberapa attribute, yang merupakan ciri atau 

karakteristik dari entity tersebut. Attribute seting disebut juga data elemen atau 

data field. 

3. Key 

Beberapa elemen data memiliki sifat, dengan mengetahui nilai yang telah 

diberikan oleh sebagian elemen data dari entity tertentu, dapat diidentifikasikan 

nilai-nilai yang terkandung dalam elemen-elemen data lain ada entity yang sama. 

Elemen penentu tersebut adalah sebagai elemen data kunci (key). 
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4. Relationship 

Relationship menggambarkan hubungan yang terjadi antar entity yang 

mewujudkan pemetaan antar entity. Bentuk relationship yaitu : 

a. One to One Relationship 

Hubungan satu entity dengan satu entity yang lain. 

b. One to Many Relationship 

Hubungan antar entity satu dengan entity yang lainnya adalah satu berbanding 

banyak. 
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BAB IV 

DESKRIPSI KERJA PRAKTEK 

4.1. Analisa Sistem 

Dalam pengembangan teknologi informasi ini dibutuhkan peta digital yang 

diharapkan mampu membantu para pegawai dan juga murid dalam hal mencari 

ataupun meletakkan buku pada tempatnya. Selain itu juga, diharapkan dengan 

adanya peta digital ini pelayanan pada perpustakaan SMAK St. Louis II menjadi 

semakin baik. 

Peta digital ini membutuhkan data dan informasi yang akurat agar dapat 

berfungsi dengan baik. Data dan informasi yang dibutuhkan ialah berkenaan 

dengan posisi dari setiap rak yang ada di dalam perpustakaan, informasi dari letak 

setiap buku yang ada disetiap rak, dan juga informasi dari letak setiap buku yang 

berada disetiap laci. Semua informasi tersebut berfungsi untuk menciptakan peta 

digital yang memiliki informasi yang terkini dan akurat. Sehingga semua user 

pemakai peta digital ini akan menemukan atau menempatkan buku dengan tepat 

dan cepat. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa diperlukan basis data untuk 

menyimpan koleksi buku, posisi rak , penamaan dari rak dan juga rute dari setiap 

rak. 

Berikut ini adalah rencana kerja serta rancangan sistem yang menjadi 

landasan dan acuan dalam pembuatan Rancang Bangun Peta Digital Pada 

Perpustakaan SMAK St. Louis 2 Surabaya dengan menggunakan Visual Basic.Net 

2010 dan database SQL Server 2008. 
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Berikut ini akan digambarkan Document Flow yang dilakukan pada 

SMA St. Louis 2. 

4.1.1. Sistem Flow 

Berikut ini akan digambarkan aliran sistem dari peta digital yang akan 

dibuat pada perpustakaan SMAK St. Louis 2. 

a. Sistem Flow Penambahan Foto Rak 

Dalam sistem flow ini akan dijelaskan bagaimana pegawai perpustakaan dapat 

melakukan proses penambahan foto rak melalui form tabel master. 

Penambahan Foto Rak

SistemPegawai Perpustakaan

Memfoto rak 

perpustakaan

Foto rak

Foto rak

Mulai

Selesai

Memasukkan 

foto ke 

database

Foto Rak

Foto sudah ada 

di database ?

Insert

Update

ya

belum

 

Gambar 4. 1 Sistem Flow Penambahan Foto Rak 
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b. Sistem Flow Memasukkan Data Buku 

Dalam sistem flow ini akan dijelaskan bagaimana pegawai perpustakaan dapat 

melakukan proses memasukkan data buku melalui form tabel master. 

Memasukkan Data Buku

SistemPegawai Perpustakaan

Mulai

1

tidak

ya

Mengecek tampilan 

data yang 

dimasukkan

1

Selesai

Sesuai ?

Posisi rak

Memilih nama rak

Nama rak

Memasukkan judul 

buku

Judul buku

Kelas buku

Memasukkan 

nomor kelas buku

klasifikasi

Memasukkan data

Laci buku

Memilih laci letak 

buku

 

Gambar 4. 2 Sistem flow memasukkan data buku 
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c. Sistem Flow Menentukkan Letak Nama Rak 

Dalam sistem flow ini akan dijelaskan bagaimana pegawai perpustakaan dapat 

melakukan proses menentukan letak koordinat nama rak melalui form tabel 

master. 

Menentukan Letak Nama Rak

SistemPegawai Perpustakaan

Mulai

Selesai

Menentukan rak 

yang ingin 

ditentukan letak 

namanya

Nama Rak

Posisi rak

penamaan

Menentukkan 

koordinat letak 

nama pada peta 

digital

Koordinat letak 

nama

Memasukkan data

1

tidak

ya

Sesuai ?

Mengecek 

tampilan data yang 

dimasukkan

1

 

Gambar 4. 3 Sistem flow menentukan letak koordinat nama rak 
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d. Sistem flow menambah rak  

Dalam sistem flow ini akan dijelaskan bagaimana pegawai perpustakaan dapat 

melakukan proses penambahan jumlah rak melalui form tabel master. 

Penambahan Rak

SistemPegawai Perpustakaan

Mulai

Memasukkan 

nama rak

Menentukan 

koordinat letak rak 

pada peta digital

Menentukan tinggi 

dan panjang rak

Koordinat letak rak

Posisi rak

Nama rak

Tinggi dan 

panjang rak

Memasukkan data

Mengecek 

tampilan data yang 

dimasukkan

Sesuai ?

1

1

Selesai 

tidak

ya

 

Gambar 4. 4 Sistem flow penambahan jumlah rak 
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e. Sistem flow penentuan rute rak 

Dalam sistem flow ini akan dijelaskan bagaimana pegawai perpustakaan dapat 

melakukan proses penentuan rute menuju rak melalui form tabel master. 

Penentuan Rute Rak

SistemPegawai Perpustakaan

Mulai

tidak

ya

Selesai

Sesuai ? 1

Mengecek 

tampilan data yang 

dimasukkan

Memilih no rak

No rak ang terpilih

Memilih jenis 

gambar yang ingin 

dibuat

Jenis gambar yang 

ingin dibuat

Koordinat gambar

Menentukkan 

koordinat dari 

gambar

Rute rak

Posisi Rak

Memasukkan data

1

 

Gambar 4. 5 Sistem flow penentuan rute rak 
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f. Sistem flow menemukan letak buku 

Dalam sistem flow ini akan dijelaskan bagaimana pegawai perpustakaan 

dapat melakukan proses menemukan letak dari buku yang dicari oleh 

siswa melalui form tabel master. 

Menemukan Letak Buku

SistemSiswa

Mulai

Selesai

Memasukkan 

Judul Buku

Tabel 

Klasifikasi

Rute Rak

Lokasi dan rute 

buku yang dicari

Memasukkan data

Mengambil 

buku yang 

dicari

Buku yang dicari

 

Gambar 4. 6 Sistem flow menemukan letak buku 
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4.2. Perancangan Database 

Dari analisa sistem diatas maka dibentuklah Entity Relation Diagram 

pada Peta Digital Perpustakaan SMAK St. Louis 2 yang terdiri dari Conceptual 

Data Model dan Physical Data Model 

4.2.1. Conceptual Data Model (CDM) 

Pada Conceptual Data Model, terdapat 5 buah tabel yang saling terintegrasi 

secara logik. 

mempunyai gambar penamaan judul

mengambil rute

mencocokkan nama_rak

Klasifikasi

ID_KLASIFIKASI

JUDUL

KLASIFIKASI

NAMA_RAK

LETAK_LACI

Posisi_Rak

ID_POSISI

NAMA_RAK

XP

YP

WP

HP

Rute_Rak

ID_RUTE

RUTE

X1

X2

Y1

Y2

Penamaan

ID_PENAMAAN

PENAMAAN

X

Y

tbl_img

GAMBAR

ALAMAT

 

Gambar 4. 7 Conceptual Data Model 
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4.2.2. Physical Data Model (PDM) 

Pada Physical Data Model yang tertera dibawah, telah menunjukkan adanya relasi 

antar tabel. Terlihat bahwa antar tabel satu dengan yang lain saling memberikan 

informasi berupa identitas (kode) untuk mengenali tabel yang lain. 

ID_POSISI = ID_POSISI

GAMBAR =  GAMBAR

ID_POSISI = ID_POSISI

ID_PENAMAAN = ID_PENAMAAN

ID_POSISI = ID_POSISI

ID_RUTE = ID_RUTE

ID_POSISI = ID_POSISI

ID_KLASIFIKASI =  ID_KLASIFIKASI

KLASIFIKASI

ID_KLASIFIKASI integer

KLASIFIKASI numeric(3)

NAMA_RAK varchar(7)

ID_POSISI integer

JUDUL varchar(999999)

LETAK_LACI varchar(7)

POSISI_RAK

ID_POSISI integer

ID_KLASIFIKASI integer

ID_RUTE integer

ID_PENAM AAN integer

NAMA_RAK varchar(7)

XP integer

YP integer

WP integer

HP integer

GAMBAR varchar(50)

RUTE_RAK

ID_RUTE integer

RUTE varchar(8)

X1 integer

X2 integer

Y1 integer

Y2 integer

ID_POSISI integer

PENAMAAN

ID_PENAM AAN integer

PENAMAAN varchar(10)

X integer

Y integer

ID_POSISI integer

TBL_IMG

GAMBAR varchar(50)

ALAMAT varchar(500)

ID_POSISI integer

 

Gambar 4. 8 Physical Data Model 
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4.3. Context Diagram 

Pada DFD terdapat 2 entity yaitu pegawai perpustakaan dan siswa SMAK 

St. Louis 2. DFD Peta Digital pada Perpustakaan SMAK St. Louis 2 ditunjukkan 

pada gambar 4.9 sampai Gambar 4.11. 

judul dan klasif ikasi buku

Inf ormasi Letak Buku Per Laci

Gambar Rute Menuju Rak

Gambar Posisi Judul Rak

Gambar Posisi Rak

Nama Rak

Rute Menuju Rak

Nomor Laci

Gambar Rak Buku

Nomor Rak

Koordinat Judul Rak

Rute Rak

Judul Buku

Inf ormasi Letak Buku Per Rak

Koordinat Posisi Rak

0

Peta Digital

+

Pegawai 

Perpustakaan siswa SMAK 

St Louis II

 

Gambar 4. 9 Context Diagram 
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4.2.3. Data Flow Diagram 

Berikut ini adalah Data Flow Diagram Peta Digital Pada Perpustakaan 

SMAK St. Louis 2 dari sinilah kita bisa mengetahui aliran data yang ada didalam 

sistem yang terstruktur. 

[Gambar Posisi Judul Rak]

[Gambar Posisi Rak]

[Gambar Rute Menuju Rak]

[Nama Rak]

[judul dan klasif ikasi buku]

[Inf ormasi Letak Buku Per Rak]

[Inf ormasi Letak Buku Per Laci]

[Gambar Rak Buku]

[Koordinat  Judul Rak]

[Rute Rak]

[Nomor Laci]

[Rute Menuju Rak]

[Judul Buku]

Alamat  File Gambar yang Dituju

Alamat  File Gambar

Data Koordinat Rak

Data Letak Rak

Data Rute Rak Yang Dituju

Data Rute Setiap Rak

Data Letak Buku di Laci Dan Rak

Data Buku

Data Koordinat Judul Rak

Data Letak Judul Rak

memberikan inf ormasi

[Nomor Rak]

[Koordinat  Posisi Rak]

Pegawai 

Perpustakaan

siswa 

SMAK St 

Louis I I

1 Klasif ikasi 2 Penamaan

3 Rute_Rak

4 Posisi_Rak

1

Maintenance Data Master

2

Sistem Peta Digital

5 Tbl_Img

Pegawai 

Perpustaka

an

Pegawai 

Perpustaka

an

Pegawai 

Perpustaka

an

 

Gambar 4. 10 Data flow diagram level 1 sub proses peta digital 
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[Gambar Rak Buku]

[Nama Rak]

[Inf ormasi Letak Buku Per Laci]

[Inf ormasi Letak Buku Per Rak]

[Koordinat  Judul Rak]

[judul dan klasif ikasi buku]

[Alamat File Gambar]

[Data Letak Rak]

[Data Rute Setiap Rak]

[Data Buku]

[Data Letak Judul Rak]

[Rute Rak]

[Koordinat  Posisi Rak]

[memberikan informasi]

memiliki letak rak

Memilik i Gam bar Rak

Memilik i nama

memiliki rute

Pegawai Perpustakaan

Pegawai 

Perpustaka

an

Sistem Peta Digital

2 Penamaan

1 Klasif ikasi

3 Rute_Rak

4 Posisi_Rak

5 Tbl_Img

1.1

Sistem Posisi Rak

1.2

Sistem Penamaan Rak

1.3

Sistem Rute Rak

1.4

Sistem 

Klasif ikasi Buku

1.5

Sistem Gambar Rak

 

Gambar 4. 11 Data flow diagram level 2 sub proses maintenance data master 
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4.3.1. Struktur Tabel 

Tabel-tabel yang digunakan dalam aplikasi ini antara lain : 

Nama Tabel : Klasifikasi 

Primary Key : ID_Klasifikasi 

Foreign Key : - 

Fungsi : Menyimpan detail dari setiap buku 

Tabel 4. 1 Klasifikasi 

 

Nama Tabel : Gambar 

Primary Key : Gambar 

Foreign Key : - 

Fungsi : Menyimpan lokasi file gambar dari setiap gambar yang 

disimpan di folder    khusus 

Tabel 4. 2 Gambar 
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Nama Tabel : Penamaan 

Primary Key : ID_Penamaan 

Foreign Key : - 

Fungsi : Menyimpan koordinat posisi dari judul atau nama dari setiap 

rak 

Tabel 4. 3 Penamaan 

 

Nama Tabel : Posisi_rak 

Primary Key : ID_Posisi 

Foreign Key : - 

Fungsi : Menyimpan koordinat posisi dan ukuran dari masing-masing 

rak 

Tabel 4. 4 Posisi rak 
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Nama Tabel : Rute_rak 

Primary Key : ID_rute 

Foreign Key : - 

Fungsi : Menyimpan koordinat rute dari masing-masing rak di 

perpustakaan 

Tabel 4. 5 Rute rak 

 

4.4. Desain Input Output 

Desain input output dibuat sebelum membuat interface yang 

sesungguhnya. Desain ini dapat digunakan sebagai bahan dasar perancangan 

interface dari program yang sesuai dengan kebutuhan user. Apabila desain ini 

sudah cukup user friendly dengan user maka selanjutnya dapat dibuat desain 

interface programnya sehingga apabila program digunakan oleh user, user akan 

menemukan kemudahan dalam menggunakan program ini. Namun apabila desain 

yang dibuat kurang diminati oleh user maka desain dapat diubah sebelum 

bertindak pada pembuatan program.  
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Dalam aplikasi ini terdapat beberapa desain input dan output, yaitu : 

1. Form Menu 

Form ini merupakan form yang akan muncul pertama kali ketika aplikasi 

ini dijalankan. Form ini berfungsi untuk memilih Form lain yang ingin digunakan 

oleh user. 

 

Gambar 4. 12 Form menu 

2. Form Penambahan Gambar Rak 

Form ini adalah form yang berfungsi untuk menyimpan alamat dari 

lokasi gambar rak yang berada didalam komputer user. Cara kerja dari form ini 

adalah dengan membuat salinan dari gambar yang dipilih dan meletakkannya ke 

dalam folder yang dimiliki oleh aplikasi ini. Setelah itu, aplikasi ini akan 

menyimpan alamat dari gambar yang telah disimpan didalam folder itu ke dalam 

database. Gambar itu merupakan gambar asli dari setiap rak yang dimiliki oleh 

perpustakaan. Gambar itu akan muncul di dalam Form peta digital ketika salah 

satu rak terpilih sebagai tujuan user. 
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Gambar 4. 13 Form penambahan rak 

3. Form Tabel Master 

Form ini adalah form yang digunakan untuk memasukkan seluruh 

informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi peta digital ini agar dapat berjalan 

dengan lancar. Didalam form ini terdapat beberapa Tab yaitu Tab rak, Tab 

pendaftaran buku, Tab penamaan dan Tab Rute Rak. 

 

Gambar 4. 14 Form tabel master (tab rak) 
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Gambar 4. 15 Form tabel master (tab persedian buku) 

 

Gambar 4. 16 Form tabel master (tab penamaan) 
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Gambar 4. 17 Form tabel master (tab rute rak) 

4. Form Peta Digital 

Form ini adalah Form yang memiliki beberapa fungsi penting yaitu 

menampilkan gambar peta perpustakaan, mencari lokasi dari buku yang dicari dan 

mencari informasi dari buku yang dicari dan menampilkan rute untuk menuju rak 

tersebut. 

 

Gambar 4. 18 Form peta digital 
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4.5. Implementasi Input Output 

Dibawah ini adalah penjelasan penggunaan masing-masing form yang ada 

pada aplikasi Peta Digital pada SMAK St. Louis 2 Surabaya. 

1. Form Menu 

Form ini merupakan form yang akan muncul pertama kali ketika 

aplikasi ini dijalankan. Form ini berfungsi untuk memilih Form lain yang 

ingin digunakan oleh user. Terdapat 4 tombol di form menu ini yaitu : 

a. Tombol Penambahan Gambar 

Tombol ini berfungsi untuk masuk kedalam form penambahan gambar rak. 

b. Tombol Peta Digital 

Tombol ini berfungsi untuk masuk kedalam form peta digital. 

c. Tombol Tabel Master 

Tombol ini berfungsi untuk masuk ke dalam form tabel master 

d. Tombol Keluar 

Tombol ini berfungsi untuk keluar dari aplikasi 

 

Gambar 4. 19 Form Menu 
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2. Form Penambahan Gambar Rak 

Form ini adalah form yang berfungsi untuk menyimpan alamat dari lokasi 

gambar rak yang berada didalam komputer user. Ketika form ini muncul tombol 

“Simpan Gambar” tidak akan langsung menyala karena gambar rak belum dipilih. 

Ketika gambar sudah dipilih dengan menekan tombol “Buka Gambar” maka 

secara otomatis tombol “Simpan Gambar” akan langsung menyala. Tombol 

“Simpan Gambar” berfungsi untuk membuat salinan dari gambar yang dipilih dan 

meletakkannya ke dalam folder yang dimiliki oleh aplikasi ini. Setelah itu, 

aplikasi ini akan menyimpan alamat dari gambar yang telah disimpan didalam 

folder itu ke dalam database. Tombol “keluar” berfungsi untuk keluar dari aplikasi 

sedangkan tombol “kembali” berfungsi untuk kembali ke menu sebelumnya yaitu 

Form Menu. Combobox “Nama File” berfungsi untuk memilih rak manakah yang 

akan diberi gambar dan nantinya nama rak itu lah yang akan juga menjadi nama 

dari file gambar tersebut. 

Gambar yang disimpan itu akan muncul di dalam Form peta digital ketika 

salah satu rak terpilih sebagai tujuan user. 

 

Gambar 4. 20 Form penambahan gambar rak 
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3. Form Tabel Master 

Form ini adalah form yang digunakan untuk memasukkan seluruh 

informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi peta digital ini agar dapat berjalan 

dengan lancar. Didalam form ini terdapat beberapa Tab yaitu Tab rak, Tab 

pendaftaran buku, Tab penamaan dan Tab Rute Rak. Berikut adalah penjelasan 

dari masing-masing tab didalam form ini : 

a. Tab Rak 

Tab ini berfungsi untuk membuat gambar rak baru yang nantinya akan 

dimuncul di peta digital sebagai gambar yang mewakili letak rak aslinya. Tombol 

“Simpan” berfungsi untuk menyimpan data yang sudah diketik oleh user di 

masing-masing field teks. Tombol “Hapus” berfungsi untuk menghapus satu baris 

tabel yang sudah dipilih oleh user. Tombol “Tunjukkan Tabel” berfungsi untuk 

menunjukkan tabel rak dari database atau digunakan untuk memperbarui tampilan 

data di tabel yang telah di update sebelumnya oleh user. Tombol “keluar” 

berfungsi untuk keluar dari aplikasi sedangkan tombol “kembali” berfungsi untuk 

kembali ke menu sebelumnya yaitu Form Menu. 

 

Gambar 4. 21 Form tabel master ( tab rak ) 
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Koordinat X dan Y yang dimaksud disini adalah koordinat dari letak 

gambar perwakilan rak didalam peta digital. Gambar ini hanyalah perwakilan dari 

gambar rak yang asli. Fungsi dari gambar ini adalah hanya untuk menjelaskan 

kepada user bahwa letak dari buku dan rak tersebut berada disana. Sedangkan 

panjang lemari dan tinggi lemari yang dimaksud adalah perwakilan dari ukuran 

tinggi dan lebar rak yang sebenarnya. 

Ketika User memilih dan mengklik salah satu baris yang ada didalam 

tabel maka secara otomatis seluruh field teks yang ada di sebelah kiri tabel akan 

langsung terisi sesuai dengan informasi dari baris yang dipilih tadi. 

Salah satu peraturan yang ada di form ini adalah user tidak boleh 

mengosongi setiap field yang ada. Sebab jika dikosongi maka akan muncul 

peringatan yang berfungsi untuk memberitahu user bahwa ada field yang masih 

kosong. Berikut ini gambar dari peringatan tersebut : 

 

Gambar 4. 22 Message box peringatan (tab rak) 

b. Tab Pendaftaran Buku  

Tab ini berfungsi untuk memasukkan judul buku, nomor kelas buku, 

letak pada rak dan posisi buku di laci. Tombol “Simpan” berfungsi untuk 

menyimpan data yang sudah diketik oleh user di masing-masing field teks. 

Tombol “Hapus” berfungsi untuk menghapus satu baris tabel yang sudah dipilih 
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oleh user. Tombol “Tunjukkan Tabel” berfungsi untuk menunjukkan tabel rak dari 

database atau digunakan untuk memperbarui tampilan data di tabel yang telah di 

update sebelumnya oleh user. Tombol “keluar” berfungsi untuk keluar dari 

aplikasi sedangkan tombol “kembali” berfungsi untuk kembali ke menu 

sebelumnya yaitu Form Menu. 

 

Gambar 4. 23 Form tabel master (tab pendaftaran buku) 

Ketika User memilih dan mengklik salah satu baris yang ada didalam 

tabel maka secara otomatis seluruh field teks yang ada di sebelah kiri tabel akan 

langsung terisi sesuai dengan informasi dari baris yang dipilih tadi. 

Salah satu peraturan yang ada di form ini adalah user tidak boleh 

mengosongi setiap field yang ada. Sebab jika dikosongi maka akan muncul 

peringatan yang berfungsi untuk memberitahu user bahwa ada field yang masih 

kosong. Gambar dari peringatan tersebut tampak pada gambar 4.24. 
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Gambar 4. 24 Message box peringatan (tab pendaftaran buku) 

c. Tab Penamaan 

Tab ini berfungsi untuk mengatur koordinat letak nama dari masing-

masing rak. Nama masing-masing rak ini akan muncul pada form peta digital 

sesuai dengan koordinat yang telah ditetapkan oleh user melalui form penamaan 

ini. Tombol “Simpan” berfungsi untuk menyimpan data yang sudah diketik oleh 

user di masing-masing field teks. Tombol “Hapus” berfungsi untuk menghapus 

satu baris tabel yang sudah dipilih oleh user. Tombol “Tunjukkan Tabel” 

berfungsi untuk menunjukkan tabel rak dari database atau digunakan untuk 

memperbarui tampilan data di tabel yang telah di update sebelumnya oleh user. 

Tombol “keluar” berfungsi untuk keluar dari aplikasi sedangkan tombol 

“kembali” berfungsi untuk kembali ke menu sebelumnya yaitu Form Menu.Ketika 

User memilih dan mengklik salah satu baris yang ada didalam tabel maka secara 

otomatis seluruh field teks yang ada di sebelah kiri tabel akan langsung terisi 

sesuai dengan informasi dari baris yang dipilih tadi. 
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Gambar 4. 25 Gambar tabel master (tab penamaan) 

Salah satu peraturan yang ada di form ini adalah user tidak boleh 

mengosongi setiap field yang ada. Sebab jika dikosongi maka akan muncul 

peringatan yang berfungsi untuk memberitahu user bahwa ada field yang masih 

kosong. Berikut ini gambar dari peringatan tersebut : 

 

Gambar 4. 26 Message box peringatan (tab penamaan) 

d. Tab Rute Rak 

Tab ini berfungsi untuk mengatur rute untuk menuju ke masing-masing rak. 

Rute ini hampir sama dengan rute aslinya yang ada di perpustakaan. Tombol 

“Simpan Rute Rak” berfungsi untuk menyimpan data yang sudah diketik oleh user 
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di masing-masing field teks. Tombol “Hapus” berfungsi untuk menghapus satu 

baris tabel yang sudah dipilih oleh user. Tombol “Memunculkan Gambar” 

berfungsi untuk memunculkan rute dari rak yang dipilih oleh user melalui 

combobox “No. Rak”. Tombol “Munculkan Tabel” berfungsi untuk menunjukkan 

tabel rak dari database atau digunakan untuk memperbarui tampilan data di tabel 

yang telah di update sebelumnya oleh user. Tombol “keluar” berfungsi untuk 

keluar dari aplikasi sedangkan tombol “kembali” berfungsi untuk kembali ke 

menu sebelumnya yaitu Form Menu.Ketika User memilih dan mengklik salah satu 

baris yang ada didalam tabel maka secara otomatis seluruh field teks yang ada di 

sebelah kiri tabel akan langsung terisi sesuai dengan informasi dari baris yang 

dipilih tadi. Ketika User memilih dan mengklik salah satu baris yang ada didalam 

tabel maka secara otomatis seluruh field teks yang ada di sebelah kiri tabel akan 

langsung terisi sesuai dengan informasi dari baris yang dipilih tadi. 

 

Gambar 4. 27 Form tabel master (tab rute rak) 



49 

 

Salah satu peraturan yang ada di form ini adalah user tidak boleh 

mengosongi setiap field yang ada. Sebab jika dikosongi maka akan muncul 

peringatan yang berfungsi untuk memberitahu user bahwa ada field yang masih 

kosong. Berikut ini gambar dari peringatan tersebut : 

 

Gambar 4. 28 Message box peringatan (tab rute rak) 

4. Form Peta Digital 

Form ini adalah Form yang memiliki beberapa fungsi penting yaitu 

menampilkan gambar peta perpustakaan, mencari lokasi dari buku yang dicari dan 

mencari informasi dari buku yang dicari dan menampilkan rute untuk menuju rak 

tersebut. Semua informasinya berdasarkan dengan data yang sudah dimasukkan 

oleh user sebelumnya melalui Form Tabel Master dan Form Penambahan Gambar 

Rak. 

Tombol “Cari” berfungsi untuk mencari judul buku yang sudah 

diinputkan oleh user sebelumnya pada field judul buku. Ketika judul yang 

diinginkan ketemu maka secara otomatis peta digital akan langsung memunculkan 

beberapa gambar yaitu : rute untuk menuju ke rak tersebut, gambar asli dari rak 

yang dituju dan gambar yang mewakili laci aslinya. 
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Gambar 4. 29 Form peta digital 

Salah satu peraturan yang ada di form ini adalah user tidak boleh 

mengosongi setiap field yang ada. Sebab jika dikosongi maka akan muncul 

peringatan yang berfungsi untuk memberitahu user bahwa ada field yang masih 

kosong. Berikut ini gambar dari peringatan tersebut : 

 

Gambar 4. 30 Message box peringatan (form peta digital) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Pada proses pengembangan peta digital perpustakaan (studi kasus : pada 

SMAK St. Louis 2) dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengembangan sistem dari manual ke proses terkomputerisasi membuat 

kinerja perpustakaan menjadi lebih baik. Karena peta digital mampu 

memberikan informasi letak buku yang akurat 

2. Dapat mempercepat proses peletakan buku 

5.2. Saran 

 Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sistem yang 

telah ada antara lain : 

1. Untuk pengkodean menggunakan sistem barcode sehingga operator atau siswa 

tidak perlu menginputkan kode koleksi secara manual 

2. Profile buku sebaiknya juga disertai dengan adanya foto dari buku tersebut 

sehingga siswa tidak kebingungan dalam mencari buku tersebut.
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