
RANCANG BANGUN WEBSITE PUBLIKASI  

KOLEKSI PERPUSTAKAAN SMAK ST. LOUIS 2  

SURABAYA 

 

KERJA PRAKTEK 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Nama  : TOMMY SANADA 

Nim  : 09.41010.0011 

Program  : S1 (Strata Satu) 

Jurusan     : Sistem Informasi 

 

SEKOLAH TINGGI 

MANAJEMEN INFORMATIKA & TEKNIK KOMPUTER 

SURABAYA 

2012



 
 

LAPORAN KERJA PRAKTEK 

 

RANCANG BANGUN WEBSITE PUBLIKASI  

KOLEKSI PERPUSTAKAAN SMAK ST. LOUIS 2  

SURABAYA 

 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

Tugas Akhir Kerja Praktek Strata Satu 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Nama  : TOMMY SANADA 

Nim  : 09.41010.0011 

Program : S1 (Strata Satu) 

Jurusan : Sistem Informasi 

 

SEKOLAH TINGGI 

MANAJEMEN INFORMATIKA & TEKNIK KOMPUTER 

SURABAYA 

2012



 
 

LAPORAN KERJA PRAKTEK 

 

RANCANG BANGUN WEBSITE PUBLIKASI  

KOLEKSI PERPUSTAKAAN SMAK ST. LOUIS 2  

SURABAYA 

 

Telah diperiksa, diuji dan disetujui 

 

Surabaya, Juni 2012 

 

Disetujui : 

 

       Dosen Pembimbing            Penyelia 

 

 

Kurniawan Jatmika, S.Kom.    Drs. Mardi Sukoco 
       NIDN. 0722118601 

 

Mengetahui : 

Kaprodi S1 Sistem Informasi 

 

 

Erwin Sutomo, S.Kom. 

NIDN. 0722057501



 
 

iv 
 

ABSTRAK 

 

Perpustakaan merupakan gudang informasi bagi para pecinta pengetahuan, 

salah satunya adalah informasi koleksi buku baru yang lengkap dan up to date 

yang terdapat pada perpustakaan. Promosi yang dilakukan SMAK St. Louis 2 

Surabaya saat ini dilakukan dengan cara men-display buku baru pada papan 

display selama 7 hari, menyusun dan menginformasikan pada papan 

pengumuman. Dengan kondisi yang ada tersebut menunjukkan promosi yang 

dilakukan perpustakaan SMAK St. Louis 2 Surabaya sangat kurang maksimal dan 

kurang tepat sasaran. 

Agar promosi yang dilakukan perpustakaan SMAK St. Louis 2 Surabaya 

dapat dilakukan secara maksimal, dibutuhkan suatu website yang dapat 

memberikan informasi mengenai koleksi buku baru yang terdapat pada 

perpustakaan. Website tersebut akan dijadikan sebagai obyek promosi koleksi 

buku baru yang ada pada perpustakaan SMAK St. Louis 2 Surabaya.  

Dengan adanya Website Publikasi Koleksi Perpustakaan ini, anggota 

perpustakaan akan lebih mudah mendapat informasi mengenai buku baru yang 

telah dimiliki oleh perpustakaan. Selain itu, website ini juga akan membantu 

anggota perpustakaan untuk melakukan request buku baru dan mengecek 

peminjaman buku yang dilakukan untuk melihat denda, serta dapat melihat 

pengumuman yang diberikan oleh perpustakaan ataupun untuk melihat-lihat 

koleksi yang ada dalam perpustakaan. 

 

Kata kunci : Perpustakaan, Publikasi, Koleksi, Website  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perpustakaan merupakan gudang informasi, yang mana informasi tersebut 

berupa informasi koleksi buku yang terdapat pada perpustakaan terutama koleksi 

buku baru. Informasi yang lengkap dan up to date mengenai koleksi buku baru 

dibutuhkan oleh para anggota perpustakaan khususnya. Akan tetapi informasi 

yang lengkap dan up to date tersebut kurang bermanfaat bagi anggota 

perpustakaan apabila informasi tersebut tidak dapat disampaikan secara maksimal. 

Oleh karena itu dibutuhkan penyampaian informasi yang efektif dan efisien 

melalui promosi katalog buku baru yang optimal. 

Promosi katalog buku baru pada perpustakaan SMAK St. Louis 2 Surabaya 

selama ini masih kurang optimal karena promosi tersebut tidak dapat tersampaikan 

secara langsung pada anggota perpustakaan. Selama ini perpustakaan SMAK St. 

Louis 2 Surabaya hanya melakukan promosi dengan cara men-display buku baru 

pada papan display selama 7 hari, menyusun bibliografi (berisi : judul, pengarang, 

penerbit, ISBN dan abstraksi) dan menginformasikan pada papan pengumuman. 

Dengan kondisi promosi yang dilakukan perpustakaan SMAK St. Louis 2 

Surabaya saat ini masih kurang efektif dan efisien, dimana anggota perpustakaan 

harus datang langsung ke perpustakaan untuk melihat dan mencari buku baru pada 

papan display serta memilah satu persatu informasi buku baru pada bibliografi 

perpustakaan. Kondisi yang seperti itu mengakibatkan promosi yang dilakukan 

oleh perpustakaan menjadi kurang bermanfaat bagi anggota perpustakaan, karena 
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waktu promosi yang dilakukan dibatasi yaitu hanya selama 7 hari, sedangkan 

pihak perpustakaan tidak dapat memprediksi kapan anggota perpustakaan datang 

ke perpustakaan. Selain itu, media promosi yang dilakukan kurang menarik 

perhatian pengunjung khususnya anggota perpustakaan. 

Agar anggota perpustakaan dapat memperoleh informasi buku baru, maka 

diperlukan sebuah website yang dapat memberikan informasi buku baru yang juga 

dapat membantu anggota perpustakaan dalam melakukan request buku baru serta 

dapat melihat pengumuman yang terdapat pada perpustakaan.  

Dengan adanya website publikasi koleksi perpustakaan diharapkan dapat 

memudahkan anggota perpustakaan dalam melihat informasi yang terdapat dalam 

perpustakaan baik dalam mengecek peminjaman dan pengembalian anggota 

perpustakaan, melihat koleksi buku baru perpustakaan ataupun melakukan request 

buku baru. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Terkait dengan latar belakang yang ada, maka perumusan masalahnya 

adalah : 

a. Bagaimana membuat Website Publikasi Koleksi Perpustakaan yang baik. 

b. Bagaimana membuat Website Publikasi Koleksi Perpustakaan yang dapat 

mengolah data beserta informasinya secara akurat.  

c. Bagaimana membuat Website Publikasi Koleksi Perpustakaan yang dapat 

dikelola oleh petugas perpustakaan. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka batasannya adalah : 

a. Aplikasi ini tidak membahas masalah keamanan dari komputer dan hardware. 

b. Aplikasi ini hanya membahas siklus koleksi perpustakaan dari mulai katalog 

buku, pengecekan status buku, memberikan informasi buku baru dan 

mengecek peminjaman. 

c. Aplikasi ini harus terintegrasi dengan jaringan internet. 

 

1.4 Tujuan 

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan dari dibuatnya sistem 

ini adalah : 

a. Membuat desain Website Publikasi Koleksi Perpustakaan sehingga dapat 

mempermudah petugas dalam proses pengadaan buku perpustakaan, 

mengolah dan memelihara data. 

b. Memberikan informasi mengenai jumlah buku yang dipinjam maupun jumlah 

buku yang kembali serta menentukan besarnya denda. 

c. Membuat sistem yang terintegrasi antara katalog siswa, koleksi buku 

perpustakaan dengan pengelolaan data pada data yang  terdapat pada satu 

database sistem. 
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1.5 Manfaat 

Diharapkan proyek aplikasi website perpustakaan dapat memberi manfaat 

antara lain : 

a. Mempermudah petugas dalam mengolah dan memelihara data-data buku dan 

rotasi buku pada perpustakaan. 

b. Mempermudah anggota dalam mengetahui koleksi buku perpustakaan. 

c. Mempercepat kinerja petugas dalam memberikan informasi mengenai koleksi-

koleksi yang ada pada perpustakaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan di dalam memahami persoalan dan pembahasannya, 

maka penulisan Laporan ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, inti dari permasalahan 

disebutkan pada perumusan masalah, pembatasan 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 proyek di perusahaan terkait, serta sistematika penulisan 

laporan 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai SMAK St. Louis 2 

Surabaya sebagai tempat kerja praktek yang meliputi visi dan misi, tugas 

pokok dan fungsi serta struktur organisasinya. 
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BAB III  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan secara singkat teori-teori yang berhubungan dengan 

proyek yang meliputi konsep dasar sistem informasi, perpustakaan, pengantar 

dan penjelasan simbol-simbol document flow serta system flow, pengantar 

dan penjelasan simbol - simbol alur data diagram, pengantar teori ERD 

(Entity Relationship Diagram), penjelasan PHP, penjelasan Microsoft SQL 

Server 2008. 

BAB IV  DESKRIPSI KERJA PRAKTEK 

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

yaitu dari metodologi penelitian, analisa sistem, pembahasan masalah berupa 

Document flow, System flow, Alur Data Diagram, Entity Relationship 

Diagram (ERD), Struktur tabel, Desain input/output dan implementasi sistem 

berupa capture dari setiap halaman program. 

BAB V  PENUTUP 

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

bermanfaat guna peningkatan efisiensi sistem dan pengembangan sistem. 
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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 

2.2.1 Visi 

Terwujudnya Pendidikan yang menumbuhkembangkan pribadi utuh 

Vinsensian. 
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2.2.2 Misi 

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 SMA Katolik St. Louis 2 Surabaya 

Gambar dari struktur organisasi pada SMA Katolik St. Louis 2 Surabaya 

dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :  

Kepala 

Perpustakaan

Petugas 

Perpustakaan

Siswa / Siswi 

SMAK St. Louis 2 

Surabaya

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

 

2.4 Deskripsi Tugas 

Masing – masing jabatan yang terdapat dalam perpustakaan SMAK St. 

Louis 2 Surabaya adalah sebagai berikut : 
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a. Kepala Perpustakaan : bertanggung jawab kepada Koordinator Sarana dan 

Prasarana yang mempunyai tugas sebagai berikut : 

- Perbaikan buku dan buku paket. 

- Pembagian buku paket. 

- Penerangan pada siswa. 

- Pembagian angket. 

- Penambahan koleksi. 

- Kursus untuk petugas. 

- Seminar perpustakaan. 

- Laporan tahunan. 

- Pengajuan RAPBP. 

b. Petugas Perpustakaan : bertanggungjawab membantu anggota 

perpustakaan dalam melakukan kegiatan yang terdapat di perpustakaan 

yaitu pelayanan peminjaman dan pengembalian, pemeliharaan koleksi 

buku, dan sebagainya. 

c. Siswa / Siswi : bertanggungjawab sebagai anggota aktif perpustakaan yang 

melakukan kegiatan peminjaman dan pengembalian koleksi buku dan 

peminjaman ruangan perpustakaan. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori digunakan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. 

Pada bab ini akan membahas landasan teori yang meliputi hal-hal dari 

permasalahan yang ada dan membahas tentang ilmu-ilmu yang terkait dalam 

permasalahan tersebut. 

 

3.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Informasi adalah data yang diolah 

menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Data 

merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak, 

sehingga perlu diolah lanjut. (Jogiyanto, 1998, hal. 8) 

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan sistem informasi, kita perlu 

mendefnisikan istilah informasi dan sistem. Produk dari sistem informasi adalah 

informasi yang dihasilkan. Informasi tidak sama dengan data. Data adalah fakta, 

angka bahkan simbol mentah. Secara bersama-sama mereka merupakan masukan 

bagi suatu sistem informasi. Sebaliknya, informasi terdiri dari data yang telah 

ditransformasi dan dibuat lebih bernilai melalui suatu pemrosesan. Idealnya, 

informasi adalah pengetahuan yang berarti dan berguna untuk mencapai sasaran. 

Sistem adalah suatu kerangka kerja terpadu yang mempunyai satu sasaran 

atau lebih. Sistem ini mengkoordinasi sumber daya yang dibutuhkan untuk 
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mengubah masukan-masukan menjadi keluaran. Sumber daya dapat  berupa bahan 

(material) atau mesin ataupun tenaga kerja, bergantung pada macam sistem yang 

dibahas. Sistem informasi karenanya adalah suatu kerangka kerja dengan mana 

sumber daya (manusia dan komputer) dikoordinasikan untuk mengubah masukan 

(data) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. 

Definisi lain dari sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, 

brainware, prosedur dan atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk 

mengola data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan 

pengambilan keputusan. Sistem informasi adalah satu kesatuan data olahan yang 

terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk 

gambar, suara maupun tulisan. 

Sistem informasi adalah sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. (Jogiyanto, 1998, hal. 

11) 

 

3.2 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. (Basuki, 1991) 
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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 : 

a. 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. 

b. Perpustakaan menyimpan buku dan bahan pustaka yang ditulis oleh 

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

pengarang yang berlainan. 

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

berkas arsip yang dihasilkan dari transaksi sehari-hari bertujuan untuk 

keperluan acuan semata-mata. 

d. 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 
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menekankan pada buku, majalah, audio-visual serta mungkin juga beberapa 

berkas arsip. 

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. (Suherman, 2009) 

 

3.3 Bagan Alir Dokumen 

Bagan alir dokumen (document flowchart) atau disebut juga bagan alir 

formulir (form flowchart) atau paperwork flowchart merupakan bagan alir yang 

menunjukkan dokumen gambaran arus data dengan menggunakan simbol seperti 

pada tabel 3.1 berikut (Jogiyanto, 1998) : 
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Tabel 3.1 Simbol Flowchart 

No. Simbol Nama Simbol 

Flowchart 

Fungsi 

1. 

 

Dokumen Untuk menujukkan 

dokumen input dan 

output baik untuk proses 

manual, mekanik atau 

komputer. 

2. 

 

Proses Komputerisasi Menunjukkan kegiatan 

dari operasi program 

komputer. 

3. 

 

Database Untuk menyimpan data. 

4. 

 

Penghubung Menunjukkan hubungan 

di halaman yang sama. 

5. 

 

Penghubung Halaman 

Lain 

Menunjukkan hubungan 

di halaman lain. 

6. 

 

Terminator Menandakan awal/akhir 

dari suatu sistem. 

7. 

 

Decision Menggambarkan logika 

keputusan dengan nilai 

true atau false. 

8. 

 

Kegiatan Manual Untuk menunjukkan 

pekerjaan yang dilakukan 

secara manual. 

9. 

N

 

Simpanan Offline Untuk menujukkan file 

non-komputer yang 

diarsip urut angka. 
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3.4 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 

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. 
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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 berkomunikasi 

dengan sistem. Terminator ini sering juga disebut entitas (external), sumber atau 

tujuan (source and sink). 

2. Proses 

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 : 

a. Identifikasi Proses 

Umumnya berupa angka yang menunjukkan nomor dari proses dan ditulis 

pada bagian atas simbol. 

b. 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. 



16 
 

 
 

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 store 

menunjukkan 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 : 

a. Alur data dari store yang berarti sebagai pengaksesan data untuk suatu 

proses. 

b. 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 : 

a. Pemberian nama untuk setiap komponen DFD. 

b. Pemberian nomor pada proses DFD. 

c. Penggambarang DFD serapi mungkin. 

d. Menghindari pembuatan DFD yang rumit. 

e. Memastikan DFD dibangun secara konsisten. 
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3.5 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 di dalamnya terdapat hubungan entitas 

beserta atribut relasinya dan mendokumentasikan kebutuhan-kebutuhan untuk 

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

yaitu dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut : 

Tabel 3.2 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. 

 

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 : 
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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). 

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 
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Hubungan antar entity satu dengan entity yang lainnya adalah satu 

berbanding banyak. 

 

3.6 PHP 

PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Perprocessor. Ia 

merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di 

server. Hasilnyalah yang dikirimkan ke klien, tempat pemakai menggunakan 

browser. (Kadir, 2008) 

Secara khusus, PHP dirancang untuk membentuk aplikasi web dinamis. 

Artinya, ia dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini. Pada 

saat ini PHP cukup populer sebagai peranti pemrograman Web, terutama di 

lingkungan Linux. Walaupun demikian, PHP sebenarnya juga dapat berfungsi 

pada server-server yang berbasis UNIX, Windows dan Macintosh. 

Pada awalnya, PHP dirancang untuk diintegrasikan dengan web server Apache. 

Namun, belakangan PHP juga dapat bekerja dengan web server seperti PWS 

(Personal Web Server), IIS (Internet Information Server) dan Xitami. 

 

3.7 Microsoft SQL Server 2008 

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.
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BAB IV 

DESKRIPSI KERJA 

 

4.1 Analisis Sistem Lama 

1. Perpustakaan ingin menambah koleksi buku baru ataupun menerima usulan 

buku baru dari siswa atau siswi. 

2. Petugas perpustakaan memiliki koleksi buku baru baik dari usulan siswa atau 

siswi maupun buku baru yang dibeli oleh perpustakaan sekolah. 

3. Petugas perpustakaan membuat brosur mengenai koleksi buku baru. 

4. Petugas perpustakaan mendisplay buku baru di papan display. 

5. Petugas perpustakaan menempelkan brosur di papan pengumuman sekolah. 

6. Siswa atau siswi melihat papan pengumuman atau papan display untuk 

mengetahui pustaka baru yang dikeluarkan oleh perpustakaan. 

Anggota perpustakaan dapat melakukan request buku baru yang diinginkan 

dengan mendatangi perpustakaan sekolah dan memberikan usulan buku secara 

lengkap mulai dari judul, pengarang, penerbit buku usulan tersebut. 

Setiap anggota perpustakaan hanya bisa meminjam maksimal 2 buku dan 

lama peminjaman adalah 4 hari dan dapat diperpanjang setelah waktu masa pinjam 

habis. Denda terlamabat pengembalian buku tiap hari per buku Rp.500,- 

Anggota perpustakaan tidak boleh masuk ke dalam perpustakaan apabila 

membawa tas, membawa makanan dan minuman, memakai jaket atau pakaian 

olah raga dan lain sebagainya. 
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4.1.1 Document Flow Mengecek Peminjaman Anggota 

Document Flow Mengecek Peminjaman Anggota

Petugas PerpustakaanSiswa / Siswi

Mulai

Meminta kartu 

peminjaman buku

Memberikan kartu 

peminjaman buku

Kartu peminjaman 

buku

Kartu peminjaman 

buku

Selesai

Ya

Sesuai ?

Tidak

Kartu Pelajar

Mengecek 

pinjaman

 

Gambar 4.1 Document Flow Mengecek Peminjaman Anggota 

 

Gambar 4.1 menjelaskan document flow mengecek peminjaman anggota. 

Siswa atau siswi meminta kartu peminjaman buku dengan menyerahkan kartu 

pelajar kepada petugas perpustakaan. Siswa atau siswi mengecek kartu 

peminjaman buku tersebut apakah sesuai dengan nomor induk siswa yang terdapat 

pada kartu pelajar. Jika benar, maka siswa atau siswi dapat mengecek peminjaman 

buku miliknya. Jika tidak, maka siswa atau siswi meminta kartu peminjaman buku 
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yang benar dan sesuai dengan nomor induk siswa yang terdapat pada kartu 

pelajar. 

 

4.1.2 Document Flow Pencarian Koleksi 

Document Flow Pencarian Koleksi

Petugas PerpustakaanSiswa / Siswi

Mulai

Memberikan 

data koleksi

Data koleksi

Mencari 

koleksi

Koleksi

Selesai

Ya

Koleksi 

ditemukan ?

Tidak

Mencari 

koleksi

Koleksi ketemu?

Tidak

Ya

 

Gambar 4.2 Document Flow Pencarian Koleksi 

 

Gambar 4.2 menjelaskan document flow pencarian koleksi. Siswa atau 

siswi mencari koleksi buku di rak buku perpustakaan. Jika buku tidak ditemukan, 

maka siswa atau siswi bertanya ke petugas perpustakaan dengan memberikan data 
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koleksi buku yang dicari. Petugas perpustakaan akan memberikan buku yang 

dicari jika ada. Jika tidak ada, maka petugas akan memberitahukan bahwa koleksi 

yang dicari tidak ada. 

 

4.1.3 Document Flow Publikasi Pengumuman Perpustakaan 

Document Flow Publikasi Pengumuman Perpustakaan

Petugas PerpustakaanSiswa / Siswi

Mulai

Membuat brosur 

pengumuman 

perpustakaan

Brosur

Memasang brosur di 

papan pengumuman 

Brosur

Selesai

Melihat brosur 

di papan 

pengumuman

 

Gambar 4.3 Document Flow Publikasi Pengumuman Perpustakaan 

 

Gambar 4.3 menjelaskan document flow publikasi pengumuman 

perpustakaan. Petugas perpustakaan membuat brosur perpustakaan yang kemudian 

brosur tersebut dipasang di papan pengumuman sekolah. Siswa atau siswi dapat 

mengetahui pengumuman perpustakaan setelah melihat brosur yang dipasang di 

papan pengumuman. 
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4.1.4 Document Flow Publikasi Pustaka Baru 

Document Flow Publikasi Pustaka Baru

Petugas PerpustakaanSiswa / Siswi

Mulai

Melihat brosur 

di papan 

pengumuman

Melihat pustaka 

baru di papan 

display

Memasang 

brosur di papan 

pengumuman

Memasang 

pustaka baru di 

papan display

Brosur

Pustaka baru

Selesai

 

Gambar 4.4 Document Flow Publikasi Pustaka Baru 

 

Gambar 4.4 menjelaskan document flow publikasi pustaka baru. Petugas 

perpustakaan memasang brosur di papan pengumuman mengenai pustaka baru. 

Siswa atau siswi dapat mengetahui pustaka baru dengan melihat ke papan 

pengumuman. Selain itu, petugas perpustakaan juga memasang pustaka di papan 

display. Siswa atau siswi dapat mengetahui pustaka baru dengan melihat pustaka 

baru di papan display.  
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4.1.5 Document Flow Request Koleksi Buku Baru 

Document Flow Request Koleksi Buku Baru

Petugas PerpustakaanSiswa / Siswi

Mulai

Mengisi kartu 

koleksi 

request buku 

baru

Kartu koleksi 

request buku baru

Kartu koleksi 

request buku baru

Mengecek 

kartu koleksi 

request buku 

baru

Selesai

Meminta kartu 

koleksi request  

buku baru

Memberikan 

kartu koleksi 

request buku 

baru

Sesuai ?

Ya

Tidak

 

Gambar 4.5 Document Flow Request Koleksi Buku Baru 

 

Gambar 4.5 menjelaskan document flow request koleksi buku baru. Siswa 

atau siswi meminta kartu request koleksi buku baru kepada petugas perpustakaan. 

Petugas perpustakaan memberikan kartu koleksi request buku baru dan siswa atau 

siswi mengisi kartu koleksi request buku baru tersebut dan memberikannya 

kembali kepada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan mengecek kartu 

koleksi request buku baru tersebut apakah dapat diketahui maksud dari request 

tersebut. Jika tidak, maka siswa atau siswi dapat memperbaiki lagi isi dari kartu 

koleksi request buku baru tersebut.  
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4.1.2 Document Input / Output 

Untuk melakukan request buku baru, maka setiap anggota perpustakaan 

akan mengisi kartu koleksi request buku baru. Bentuk dari kartu request koleksi 

buku baru adalah seperti yang terlihat pada gambar 4.6 di bawah ini. 

 

                

  Nama :           

  Kelas : 

   

    

  No. Absen : 

   

    

                

  

      

  

  Judul buku :           

    

    

    

  Pengarang : 

   

    

    

    

    

  Penerbit : 

   

    

    

    

    

                

                

 

Gambar 4.6 Document Input / Output 

 

4.2 Analisis Sistem Baru 

Petugas perpustakaan akan lebih mudah dalam melakukan publikasi buku 

baru dengan menggunakan website dan durasi dalam menampilkan buku baru 

tersebut akan lebih lama dari yang sebelumnya. Siswa atau siswi akan lebih 

tertarik dengan tampilan website yang menampilkan informasi mengenai buku 
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baru yang ada di perpustakaan dan dapat melihatnya kapan saja tanpa harus datang 

dulu ke perpustakaan. 

Selain itu, siswa atau siswi dapat melakukan request buku baru tanpa harus 

datang ke perpustakaan dan dapat melakukannya di rumah. Dalam Website 

Publikasi Koleksi Perpustakaan juga disediakan sistem untuk melihat status 

peminjaman anggota perpustakaan (siswa atau siswi) hanya dengan memasukkan 

nomor induk siswa saja.  

Website Publikasi Koleksi Perpustakaan ini juga akan terus meng-update 

berita mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh perpustakaan dan 

akan memberikan berita penting mengenai informasi buku baru yang akan 

ditampilkan. Siswa atau siswi juga dapat mengecek koleksi buku yang ada pada 

perpustakaan tanpa harus datang dulu ke perpustakaan. 
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4.2.1 System Flow Mengecek Peminjaman Anggota 

System Flow Mengecek Peminjaman Anggota

SistemSiswa / Siswi

Mulai

Input nomor induk 

siswa

Master siswa

Menampilkan hasil 

peminjaman
Peminjaman

Selesai

Informasi 

peminjaman

Mengecek nomor 

induk siswa

Sesuai ?

Ya

Tidak

 

Gambar 4.7 System Flow Mengecek Peminjaman Anggota 

 

 Gambar 4.7 menjelaskan system flow mengecek peminjaman anggota. 

Siswa atau siswi dapat mengecek peminjaman melalui website dengan 

memasukkan nomor induk siswa. Nomor induk siswa akan disesuaikan dengan 

nomor induk siswa yang terdapat dalam tabel master siswa. Jika sesuai maka 

sistem akan menampilkan hasil peminjaman anggota dengan mengambil data 

peminjaman dari tabel peminjaman yang kemudian akan ditampilkan ke dalam 

website. Jika tidak sesuai, maka siswa atau siswi dapat menuliskan nomor induk 

siswa lagi dengan benar. 
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4.2.2 System Flow Pencarian Koleksi 

System Flow Pencarian Koleksi

SistemSiswa / Siswi

Mulai

Input keyword koleksi

Menampilkan hasil 

pencarian

Master 

koleksi

Selesai

Mencari koleksi

Ketemu ?

Ya

Menampilkan pesan 

koleksi tidak 

diketemukan

Tidak
Hasil pencarian 

koleksi

Pesan koleksi 

tidak 

diketemukan

Mencari lagi ?

Ya

Tidak

 

Gambar 4.8 System Flow Pencarian Koleksi 

 

 Gambar 4.8 menjelaskan system flow pencarian koleksi. Siswa atau siswi 

dapat mencari koleksi buku baru melalui website dengan memasukkan judul buku, 

nama pengarang aaupun nama penerbit buku. Sistem akan mencari koleksi 

tersebut sesuai dengan inputan dari siswa atau siswi dalam tabel master koleksi. 

Jika ketemu, maka sistem akan menampilkan hasil pencarian ke dalam website 

dan menampilkan mengenai koleksi yang dimaksud lengkap dengan status 
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dipinjam atau tidak. Jika tidak ketemu, maka sistem akan menampilkan pesan 

bahwa koleksi yang dicari tidak ditemukan. 

 

4.2.3 System Flow Publikasi Pengumuman Perpustakaan 

System Flow Publikasi Pengumuman Perpustakaan

Petugas PerpustakaanSistem

Mulai

Login sebagai 

admin

User Data

Master 

berita

Selesai

Mengecek id dan 

password admin

Sesuai ?
Tidak

Menampilkan 

menu “Isi Berita 

dan 

Pengumuman”

Ya

Memilih menu “Isi 

Berita dan 

Pengumuman”

Menampilkan 

halaman input 

berita Input berita

Menyimpan berita

Menampilkan 

halaman input 

berita

Update berita ?

Mengupdate berita

Menyimpan update 

berita

Ya

Master 

berita

Menampilkan 

halaman input 

berita

Delete berita ?

Tidak

Mendelete berita

Ya

Menyimpan delete 

berita

Master 

berita

Menampilkan 

halaman input 

berita

Input berita ?

Tidak

Ya

Tidak

 

Gambar 4.9 System Flow Publikasi Pengumuman Perpustakaan 
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 Gambar 4.9 menjelaskan system flow publikasi pengumuman perpustakaan. 

Petugas perpustakaan dapat melakukan publikasi mengenai event atau berita yang 

sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan pada perpustakaan dengan 

mempublikasinya dengan website. Petugas login sebagai admin dengan 

memasukkan id dan password admin yang kemudian sistem akan mengecek pada 

tabel user data apakah id dan password admin tersebut sudah sesuai. Jika sesuai 

maka website akan menampilkan halaman “Isi Berita dan Pengumuman”. Petugas 

perpustakaan dapat melakukan insert, update maupun delete berita tersebut dalam 

tabel master berita. Jika tidak sesuai, maka petugas perpustakaan harus menuliskan 

id dan password sesuai dengan id dan password yang terdapat pada tabel user data. 

Sistem akan menampilkan 4 pengumuman perpustakaan berdasarkan tanggal 

pengumuman dalam tabel master berita. 

 

4.2.4 System Flow Publikasi Pustaka Baru 

System Flow Publikasi Pustaka Baru

SistemSiswa / Siswi

Mulai

Master 

Koleksi

Membuka halaman 

“Pustaka Baru”

Memproses halaman 

“Pustaka Baru”

Menampilkan 

informasi 

pustaka baru

Selesai

 

Gambar 4.10 System Flow Publikasi Pustaka Baru 
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 Gambar 4.10 menjelaskan system flow publikasi pustaka baru. Siswa atau 

siswi dapat melihat pustaka-pustaka baru yang ada pada perpustakaan melalui 

website. Sistem akan memproses halaman pustaka baru dan akan menampilkan 

informasi memgenai pustaka baru pada website dengan mengambil data dari tabel 

master koleksi. Pustaka baru tersebut dapat dilihat berdasarkan tanggal buku yang 

di publikasi di website. Sistem akan menampilkan 7 pustaka baru yang paling baru 

dalam tabel master koleksi. 

 

4.2.5 System Flow Request Koleksi Buku Baru 

System Flow Request Koleksi Buku Baru

SistemSiswa / Siswi

Mulai

Master Siswa

Selesai

Input request 

koleksi

Mengecek nomor 

induk siswa

Sesuai ?Tidak

Ya

Menyimpan data 

request koleksi
Usulan

 

Gambar 4.11 System Flow Request Koleksi Buku Baru 

 

 Gambar 4.11 menjelaskan system flow request koleksi buku baru. Siswa 

atau siswi dapat melakukan request koleksi buku baru melalui website. Siswa atau 
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siswi dapat menginputkan nomor induk siswa jika ingin melakukan request 

koleksi buku baru dan sistem akan mengecek nomor induk siswa ke dalam tabel 

master siswa. Jika sesuai maka request koleksi buku baru akan disimpan ke dalam 

tabel usulan. Jika tidak sesuai, maka siswa atau siswi dapat menginputkan nomor 

induk siswa dengan benar sehingga dapat melakukan request koleksi buku baru. 

 

4.2.6 Context Diagram Rancang Bangun Website Publikasi Koleksi 

Perpustakaan SMAK St. Louis 2 Surabaya 

informasi peminjaman

informasi pencarian koleksi

informasi pustaka baru

informasi berita perpustakan

berita perpustakaan

data admin

informasi request  koleksi

nomor induk siswa

data pencarian koleksi

data request koleksi

0

Rancang Bangun Website Publikasi 

Koleksi Perpustakaan SMAK St 

Louis 2 Surabay a

+

Anggota 

Perpustakaan (Siswa 

atau Siswi)

Petugas 

Perpustakaan 

(Admin)

 

Gambar 4.12 Context Diagram 

 

 Gambar 4.12 menjelaskan context diagram dari rancang bangun Website 

Publikasi Koleksi Perpustakaan SMAK St. Louis 2 Surabaya. Entity yang berperan 

pada rancang bangun website publikasi koleksi perpustakaan ini adalah anggota 

perpustaaan (siswa dan siswi) dan petugas perpustakaan (admin). Masing-masing 
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entity tersebut berperan seperti yang digambarkan pada diagram dan semua 

memiliki peran yang penting dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. 

 Anggota perpustakaan memberikan nomor induk siswa, data pencarian 

koleksi dan data request koleksi kepada sistem. Sistem akan memberikan 

informasi berita perpustakaan, informasi pustaka baru, informasi pencarian koleksi 

dan informasi peminjaman. Sedangkan petugas perpustakaan memberikan data 

admin dan berita perpustakaan kepada sistem. Sistem akan memberikan informasi 

request koleksi kepada petugas perpustakaan. 

 

4.2.7 Data Flow Diagram Level 0 Rancang Bangun Website Publikasi 

Koleksi Perpustakaan SMAK St. Louis 2 Surabaya 

 

Gambar 4.13 Data Flow Diagram Level 0 
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 Gambar 4.13 menjelaskan data flow diagram level 0 dari rancang bangun 

Website Publikasi Koleksi Perpustakaan SMAK St. Louis 2 Surabaya. Anggota 

perpustakaan memasukkan nomor induk siswa ke dalam website untuk mengecek 

peminjaman. Sistem akan mengecek ke dalam tabel master siswa apakah sesuai 

dengan inputan dari anggota perpustakaan. Kemudian sistem akan memberikan 

informasi peminjaman kepada anggota perpustakaan dengan menampilkan hasil 

peminjaman dari tabel peminjaman. Anggota perpustakaan juga dapat melakukan 

request koleksi dengan memasukkan data request koleksi. Sistem akan 

menyesuaikan nomor induk siswa yang terdapat dalam tabel master siswa supaya 

anggota perpustakaan dapat melakukan request koleksi yang nantinya data request 

koleksi tersebut akan disimpan ke dalam tabel usulan dan akan menjadi informasi 

request koleksi bagi petugas perpustakaan. 

 Anggota perpustakaan juga dapat melakukan pencarian koleksi dengan 

memasukkan data pencarian koleksi yang selanjutnya sistem akan mencari koleksi 

tersebut ke dalam tabel master koleksi. Sistem akan menampilkan informasi 

pencarian koleksi. Petugas perpustakaan dapat melakukan publikasi dengan 

memasukkan data admin untuk login ke dalam sistem. Sistem akan menyesuaikan 

data admin tersebut ke dalam tabel user data. Petugas perpustakaan dapat 

menyimpan berita perpustakaan ke dalam tabel master berita. Sistem akan 

menampilkan informasi berita perpustakaan yang dapat dilihat oleh anggota 

perpustakaan. Selain itu pada bagian publikasi ini, sistem dapat menampilkan 

pustaka baru dengan mengambil data dari tabel master koleksi yang nantinya 

anggota perpustakaan dapat melihat informasi mengenai pustaka baru. 
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4.2.8 Data Flow Diagram Level 1 Rancang Bangun Website Publikasi Koleksi 

Perpustakaan SMAK St. Louis 2 Surabaya 

v alidasi pengumuman

menampilkan pustaka baru

meny impan berita perpustakaan

mengecek data adm in

informasi berita perpustakan

informasi pustaka baru

berita perpustakaan

data admin

Anggota 

Perpustakaan 

(Siswa atau 

Siswi)

Petugas 

Perpustakaan 

(Admin)

1

Publikasi 

Pengumuman

2

Publikasi Pustaka 

Baru

6 User Data

4 Master Berita

5 Master Koleksi

 

Gambar 4.14 Data Flow Diagram Level 1 

 

  Gambar 4.14 menjelaskan level 1 publikasi pada rancang bangun Website 

Publikasi Koleksi Perpustakaan SMAK St. Louis 2 Surabaya. Pada proses ini, 

petugas perpustakaan memasukkan berita perpustakaan ke dalam master berita 

agar anggota perpustakaan dapat melihat informasi berita perpustakaan pada tabel 

master berita. Selain itu, anggota perpustakaan juga dapat melihat informasi 

pustaka baru yang diambil pada tabel master koleksi.  

 

4.2.9 Entity Relationship Diagram 

Sebuah entity relationship diagram (ERD) menggambarkan secara 

keseluruhan struktur basis data yang dirancang untuk suatu aplikasi. ERD terdiri 

dari conceptual data model (CDM) dan physical data model (PDM) yang lebih 

detail dijelaskan sebagai berikut : 
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a. CDM 

 CDM secara global dalam perpustakaan SMAK St. Louis 2 Surabaya 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.15 CDM Global 
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CDM yang terdapat pada Rancang Bangun Website Publikasi Koleksi 

Perpustakaan SMAK St. Louis 2 Surabaya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.16 CDM 

 

b. PDM 

PDM secara global dalam perpustakaan SMAK St. Louis 2 Surabaya 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.17 PDM Global 
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PDM yang terdapat pada Rancang Bangun Website Publikasi Koleksi 

Perpustakaan SMAK St. Louis 2 Surabaya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.18 PDM 

Tabel user data dan master berita berdiri sendiri karena tabel tersebut 

merupakan tabel yang hanya digunakan oleh bagian admin dan tidak digunakan 

secara keseluruhan sistem yang terdapat dalam perpustakaan SMAK St. Louis 2 

Surabaya. 
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4.2.10 Struktur Basis Data 

Struktur tabel merupakan uraian dari struktur fisik dari tabel-tabel yang 

terdapat pada database sistem yang berfungsi sebagai media penyimpanan data. 

Tabel-tabel pada struktur basis data yang dibentuk dapat dijelaskan sebagai berikut 

ini : 

 

a. Tabel User Data 

Nama  : User Data 

Primary Key : Pengguna 

Foreign Key : - 

Fungsi : Menyimpan data admin 

Tabel 4.1 Tabel User Data 

No Kolom 
Tipe 

Data 
Lebar Constraint Keterangan 

1. Pengguna Char 5 PK Id admin 

2. Sandi Numeric 6  Password admin 

3. Status Varchar 20  Status pengguna 
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b. Tabel Master Berita 

Nama  : Master Berita 

Primary Key : Id_berita 

Foreign Key : Pengguna 

Fungsi  : Menyimpan data berita perpustakaan 

Tabel 4.2 Tabel Master Berita 

No Kolom 
Tipe 

Data 
Lebar Constraint Keterangan 

1. Id_berita Varchar 50 PK No berita 

2. Pengguna Char 5 FK Id admin 

3. Judul_berita Varchar 300  Judul berita 

4. Headline_berita Varchar 300  Headline berita 

5. Isi_berita Varchar 5000  Isi berita 

6. Tanggal_berita Datetime   Tanggal berita 

 

c. Tabel Master Koleksi 

Nama  : Master Koleksi 

Primary Key : Id_koleksi 

Foreign Key : Id_detail_buku 

 Id_detail_sumber 

 Id_detail_majalah 

 Id_detail_status_koleksi 

 Id_detail_cd 

 Id_jenis_koleksi 

 Id_detail_referensi 

Fungsi  : Menyimpan data koleksi 
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Tabel 4.3 Tabel Master Koleksi 

No Kolom 
Tipe 

Data 
Lebar Constraint Keterangan 

1. Id_koleksi Char 9 PK No koleksi 

2. Id_detail_buku Varchar 9 FK 
No detail 

buku 

3. Id_detail_sumber Varchar 1 FK 
No detail 

sumber 

4. Id_detail_majalah Varchar 9 FK 
No detail 

majalah 

5. Id_detail_status_koleksi Varchar 1 FK 
No detail 

status koleksi 

6. Id_detail_cd Varchar 9 FK No detail cd 

7. Id_jenis_koleksi Varchar 9 FK 
No jenis 

koleksi 

8. Id_detail_referensi Varchar 9 FK 
No detail 

referensi 

9. Judulkoleksi Text   Judul koleksi 

10. Tglditerima Datetime   

Tanggal 

koleksi 

diterima 

11. Harga Numeric   
Harga 

koleksi 

12. Keterangan Text   
Keterangan 

koleksi 
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d. Tabel Peminjaman 

Nama  : Peminjaman 

Primary Key : Id_peminjaman 

Foreign Key : Id_koleksi 

 Id_siswa 

Fungsi  : Menyimpan data peminjaman 

Tabel 4.4 Tabel Peminjaman 

No Kolom 
Tipe 

Data 
Lebar Constraint Keterangan 

1. Id_peminjaman Numeric  PK No peminjaman 

2. Id_koleksi Char 9 FK No koleksi 

3. Id_siswa Char 6 FK No induk siswa 

4. Tglpinjam Datetime   
Tanggal 

peminjaman 

5. Tglharuskembali Datetime   
Tanggal harus 

kembali 

6. Tglkembali Datetime   
Tanggal 

kembali 

7. Statuspeminjaman Text   
Status 

peminjaman 

8. Denda Money   Denda 

 

e. Tabel Master Siswa 

Nama  : Master Siswa 

Primary Key : Id_siswa 

Foreign Key : Id_kelas 

Fungsi  : Menyimpan data siswa 
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Tabel 4.5 Tabel Master Siswa 

No Kolom 
Tipe 

Data 
Lebar Constraint Keterangan 

1. Id_siswa Char 8 PK No induk siswa 

2. Id_kelas Varchar 50 FK No kelas 

3. Nama_siswa Text   Nama siswa 

4. No_absen Numeric   No absen siswa 

5. Angkatan Numeric   Tahun angkatan 

6. Statussiswa Text   Status siswa 

 

f. Tabel Usulan 

Nama  : Usulan 

Primary Key : Id_usulan 

Foreign Key : Id_siswa 

 Id_jenis_koleksi 

Fungsi  : Menyimpan data usulan 

Tabel 4.6 Tabel Usulan 

No Kolom 
Tipe 

Data 
Lebar Constraint Keterangan 

1. Id_usulan Char 9 PK No usulan 

2. Id_siswa Char 6 FK No induk siswa 

3. Id_jenis_koleksi Varchar 9 FK No jenis koleksi 

4. Namakoleksiusulan Text   
Nama usulan 

koleksi 
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4.2.11 Rancangan Input / Output 

a. Form Mengecek Peminjaman Anggota 

 Form ini digunakan untuk mengecek peminjaman anggota perpustakaan. 

 

                    

  Cek Peminjaman Anggota   

  

        

  

  Nomor Induk Siswa :   

 

Check   

  

        

  

                    

 

Gambar 4.19 Form Mengecek Peminjaman Anggota 

 

b. Form Pencarian Koleksi 

Form ini digunakan untuk mencari koleksi yang terdapat pada 

perpustakaan. 

 

              

  Catalog   

  

     

  

  

     

  

  Kriteria : ˅ 

 

  

  

     

  

  Keyword :     

  

     

  

  

  

Cari 

  

  

              

 

Gambar 4.20 Form Pencarian Koleksi  
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c. Form Publikasi Pengumuman Perpustakaan 

Form ini digunakan untuk menampilkan atau mempublikasikan berita dan 

pengumuman perpustakaan. 

 

  Berita dan Pengumuman   

  

        

  

  Tanggal Berita   

  

        

  

  Headline Berita   

  

        

  

  Isi Berita   

  

        

  

  

        

  

                    

 

Gambar 4.21 Form Publikasi Pengumuman Perpustakaan 

 

d. Form Publikasi Pustaka Baru 

Form ini digunakan untuk menampilkan atau mempublikasikan pustaka 

baru yang terdapat pada perpustakaan. 
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  Pustaka Baru   

  

        

  

  Judul Pustaka Baru   

  

        

  

  Tanggal Pustaka Baru   

  

        

  

  Keterangan Pustaka Baru   

  

        

  

  

        

  

                    

 

Gambar 4.22 Form Publikasi Pustaka Baru 

 

e. Form Request Koleksi Buku Baru 

Form ini digunakan untuk melakukan request buku baru. 

 

                

  Request Buku Baru 

  

      

  

  Nomor Induk Siswa :     

  

      

  

  Pesan Judul Buku :           

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

          

  

      

  

  

  

100 Karakter Terakhir 

 

  

  

      

  

  

  

Kirim 

   

  

                

 

Gambar 4.23 Form Request Koleksi Buku Baru 
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f. Form Login Admin 

Form ini digunakan oleh admin untuk melakukan input maupun update 

berita dan pengumuman perpustakaan. 

 

  LOGIN ADMIN   

  

     

  

  Username :     

  

     

  

  Password :     

  

     

  

  

  

Login 

  

  

              

 

Gambar 4.24 Form Login Admin 

 

g. Form Input Berita 

Form ini digunakan untuk melakukan input berita dan pengumuman 

perpustakaan. 
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  Input Berita   

  

        

  

  Judul :     

  

        

  

  Headline Berita :               

  

  

  

    

    

  

  

  

    

    

  

  

              

  

        

  

  Isi Berita :               

  

  

  

    

    

  

  

  

    

    

  

  

  

    

    

  

  

  

    

    

  

  

  

    

    

  

  

              

  

        

  

  

   

Simpan 

 

Batal 

  

  

                    

 

Gambar 4.25 Form Input Berita 

 

h. Form Update Berita 

Form ini digunakan untuk melakukan update berita dan pengumuman 

perpustakaan. 
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  Edit Berita   

  

        

  

  Judul :     

  

        

  

  Headline Berita :               

  

  

  

    

    

  

  

  

    

    

  

  

              

  

        

  

  Isi Berita :               

  

  

  

    

    

  

  

  

    

    

  

  

  

    

    

  

  

  

    

    

  

  

  

    

    

  

  

              

  

        

  

  

   

Update 

 

Batal 

  

  

                    

 

Gambar 4.26 Form Update Berita 
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4.2.12 Implementasi Sistem 

a. Halaman Home – Berita dan Pengumuman 

Halaman home merupakan halaman utama dalam website publikasi koleksi 

perpustakaan ini. Pada halaman ini, anggota perpustakaan dapat melihat berita 

dan pengumuman yang terdapat dalam perpustakaan mulai dari tanggal berita ini 

ditampilkan, judul berita dan headline berita. Halaman home ini akan 

menampilkan 4 berita dan pengumuman paling baru yang ada pada perpustakaan. 

 

 

Gambar 4.27 Halaman Home – Berita dan Pegumuman 

 

 Ketika headline berita di klik, maka halaman akan langsung mengacu 

kepada isi berita, bisa dilihat pada gambar 4.28. 
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Gambar 4.28 Halaman Home – Isi Berita dan Pengumuman 

 

 Selain itu, pada halaman kiri website terdapat halaman berita sebelumnya 

yang berisi mengenai 10 berita dan pengumuman yang lama. 

 

Gambar 4.29 Halaman Home – Menu Berita Sebelumnya 
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b. Halaman Profil 

Halaman profil memiliki 3 kategori yang digunakan untuk memberikan 

informasi kepada anggota perpustakaan yaitu data sekolah, visi dan misi, dan 

tujuan. Pada halaman data sekolah, terdapat informasi data sekolah dan data 

perpustakaan. 

 

Gambar 4.30 Halaman Profil – Data Sekolah 

 

Pada halaman visi dan misi, terdapat informasi mengenai visi dan misi 

perpustakaan sekolah, bisa dilihat seperti pada gambar 4.31. 
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Gambar 4.31 Halaman Profil – Visi dan Misi 

 

Pada halaman tujuan, terdapat informasi mengenai tujuan dari 

perpustakaan sekolah. 

 

Gambar 4.32 Halaman Profil – Tujuan 
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c. Halaman Informasi Umum 

Halaman informasi umum memiliki 3 kategori yang dapat memberikan 

informasi kepada anggota perpustakaan yaitu fasilitas, layanan dan tata tertib. 

Pada halaman fasilitas, terdapat informasi mengenai fasilitas yang ada pada 

perpustakaan sekolah. 

 

Gambar 4.33 Halaman Informasi Umum – Fasilitas 

 

 Pada halaman layanan, terdapat informasi mengenai layanan yang ada pada 

perpustakaan sekolah, bisa dilihat pada gambar 4.34. 
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Gambar 4.34 Halaman Informasi Umum – Layanan 

 

 Pada halaman tata tertib, terdapat informasi mengenai tata tertib dan 

peraturan yang ada pada perpustakaan sekolah. 

 

Gambar 4.35 Halaman Informasi Umum – Tata Tertib 
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d. Halaman Contact 

Pada halaman contact ini terdapat informasi mengenai bagaimana anggota 

perpustakaan dapat melakukan kontak langsung dengan sekolah. 

 

Gambar 4.36 Halaman Contact 

 

e. Halaman Pustaka Baru 

 Pada halaman ini, anggota perpustakaan bisa mengetahui informasi 

mengenai 7 pustaka baru yang dimiliki oleh perpustakaan sekolah. Informasi 

tersebut berupa judul pustaka, tanggal, dan sinopsis dari pustaka tersebut yang 

diambil dari database sistem, bisa dilihat pada gambar 4.37. 
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Gambar 4.37 Halaman Pustaka Baru 

 

f. Halaman Catalog 

 Pada halaman ini, anggota perpustakaan dapat mencari koleksi pustaka 

berdasarkan kriteria yang ditampilkan yaitu judul, pengarang dan penerbit. 

Anggota perpustakaan juga perlu memasukkan keyword yang berguna dalam 

pencarian koleksi ini sesuai dengan kriteria yang dipilih. Jika koleksi yang dicari 

ditemukan, maka website akan langsung menampilkan hasil pencarian. Jika tidak, 

maka website akan menampilkan pesan mengenai koleksi yang dicari tidak 

ditemukan, bisa dilihat pada gambar 4.38. 
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Gambar 4.38 Halaman Catalog 

 

g. Halaman Request Buku Baru 

 Pada halaman ini, anggota perpustakaan dapat melakukan request buku 

baru dengan memasukkan nomor induk siswa yang sesuai dengan kartu pelajar 

siswa atau siswi. Kemudian anggota perpustakaan dapat menuliskan judul buku 

yang ingin diusulkan dan anggota dapat memberikan informasi yang detail 

mengenai koleksi yang dicari, akan tetapi terbatasi oleh 100 kata yang diinputkan 

anggota perpustakaan. Sistem akan mengecek nomor induk siswa ketika anggota 

perpustakaan menekan tombol  ke dalam database. Jika nomor induk 

sesuai, maka usulan akan disimpan. Jika tidak maka terdapat pesan mengenai 

nomor induk siswa yang dimasukkan salah, bisa dilihat pada gambar 4.39. 
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Gambar 4.39 Halaman Request Buku Baru 

 

h. Halaman Cek Peminjaman 

 Pada halaman ini, anggota perpustakaan dapat mengecek peminjaman 

pustaka dengan memasukkan nomor induk siswa. Jika nomor induk siswa yang 

dimasukkan benar dan sesuai, maka website akan menampilkan informasi 

mengenai peminjaman sesuai dengan nomor induk siswa tersebut. Jika tidak 

sesuai, maka terdapat pesan mengenai nomor induk siswa yang dimasukkan salah, 

bisa dilihat pada gambar 4.40. 
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Gambar 4.40 Halaman Cek Peminjaman 

 

i. Halaman Admin 

 Halaman admin digunakan oleh admin untuk melakukan input, update 

ataupun delete berita dan pengumuman pada website perpustakaan ini. Pada 

halaman pertama, admin harus melakukan login dulu jika ingin melakukan input, 

update ataupun delete berita dan pengumuman, bisa dilihat pada gambar 4.41. 
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Gambar 4.41 Halaman Login Admin 

 

 Jika login sukses, maka website akan menampilkan halaman menu admin. 

Sebaliknya jika login gagal, maka akan muncul alert “Login gagal!! Login 

Kembali...”. 

 

Gambar 4.42 Halaman Menu Admin 
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 Selanjutnya admin dapat meng-klik menu “Isi Berita dan Pengumuman, 

kemudian website akan menampilkan halaman input berita. Halaman input berita 

ini terdiri dari judul, headline berita dan isi berita. Judul berita, headline berita 

dan isi berita tidak boleh dikosongi dan harus diisi. Jika dikosongi, maka akan 

muncul alert mengenai judul berita atau headline berita atau isi berita harus diisi. 

Jika admin sudah mengisi dan meng-klik tombol  , maka sistem akan 

menampilkan alert “Pengisian Berita Sukses..”. 

 

Gambar 4.43 Halaman Input Berita 

 

 Admin dapat meng-update berita yang sudah disimpan dengan cara meng-

klik judul berita pada halaman input berita seperti gambar 4.43 di atas, maka 

website akan menampilkan halaman update berita, bisa dilihat pada gambar 4.44. 
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Gambar 4.44 Halaman Update Berita 

 

 Setelah admin melakukan update pada berita tersebut, admin dapat meng-

klik tombol  , maka sistem akan menyimpannya ke dalam database dan 

website akan menampilkan alert “Data berhasil di update” dan website akan 

membuka lagi halaman input berita dengan kondisi bahwa berita yang dipilih tadi 

sudah di update. Selain itu, admin juga dapat menghapus berita yang tidak 

diinginkan dengan cara meng-klik checkbox berita yang ingin dihapus, kemudian 

meng-klik tombol  , maka sistem akan menampilkan alert “Data Sukses 

Dihapus” dan akan menampilkan halaman input berita dengan kondisi bahwa 

berita yang dipilih tadi sudah dihapus, bisa dilihat pada gambar 4.45. 
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Gambar 4.45 Delete Berita 

 

 Jika sudah selesai, maka admin dapat melakukan logout dengan cara 

meng-klik gambar yang terdapat pada halaman website, maka secara 

otomatis, website akan logout dan menampilkan halaman login kembali. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan perancangan dan pengimplementasikan website publkasi 

koleksi perpustakaan pada SMAK St. Louis 2 Surabaya, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan berikut: 

1) Website publikasi koleksi perpustakaan pada SMAK St. Louis 2 Surabaya, 

memudahkan dalam memberi informasi yang lebih cepat dan akurat 

khususnya dalam proses publikasi koleksi serta publikasi berita dan 

pengumuman dengan menggunakan sistem yang baru. 

2) Website publikasi koleksi perpustakaan ini diharapkan mampu untuk 

memberikan pelayanan yang maksimal bagi penggunanya. 

 

5.2 Saran 

Jika sistem ini diimplementasikan pada suatu instansi (sekolah) tertentu, saran-

saran yang bermanfaat antara lain : 

1) Diharapkan website publikasi koleksi perpustakaan ini selanjutnya dapat 

dikembangkan menjadi website perpustakaan yang mampu menangani transaksi 

sirkulasi perpustakaan. 

2) Pengembangan sistem informasi ini diharapkan dapat lebih maximal dengan 

menggunakan peralatan yang menggunakan sistem smartphone. 
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