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ABSTRAK 

SMA hang Tuah 4 merupakan instansi yang bergerak dibidang Pendidikan, yang 
berlokasi di Jalan Bogowonto 18, Surabaya. Sebagai instansi yang bergerak 
dibidang pendidikan, SMA Hang Tuah 4 memiliki fasilitas penunjang untuk 
kegiatan belajar mengajar yaitu perpustakaan. Permasalahan yang ada pada 
perpustakaan SMA Hang Tuah 4 Surabaya antara lain. Kurangnya informasi 
tentang jumlah ketersediaan buku saat proses peminjaman, kesulitan pengecekan 
data peminjam, dan terjadinya keterlambatan dalam penyampaian informasi. 
Sedangkan pada proses pengembalian juga terjadin kekeliruan ketika melakukan 
pengecekan data. Terjadinya penumpukan data pada pencatatan jumlah kunjungan, 
karena dilakukan setiap satu minggu sekali. Petugas harus menyesuaikan data 
peminjaman dengan jumlah denda yang dibayarkan. Permasalahan diatas 
diselesaikan dengan membuat rancang bangun aplikasi sirkulasi perpustakaan 
berbasis web. Aplikasi dapat melakukan pencatatan peminjaman dan 
pengembalian, kunjungan perpustakaan, dan perhitungan denda secara otomatis. 
Selain itu aplikasi ini juga dilengkapi fitur pencarian koleksi, dan pembuatan 
laporan. Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi menggunakan 
System Development Life Cycle menggunakan model Waterfall. Tahapan yang 
dilakukan antara lain communication, planning, modeling, dan construction. Uji 
coba yang dilakukan menggunakan metode black box testing pada 45 test cases, 
diperoleh tingkat keberhasilan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi 
sirkulasi perpustakaan berbasis web berjalan sesuai dengan fungsinya. 

Kata Kunci: Perpustakaan, aplikasi, SDLC, waterfall
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi suatu 

sistem dan efisiensi operasional dalam dunia kerja. Di era sekarang ini terlihat 

bahwa sangat dibutuhkan fasilitas  fasilitas yang memadai untuk mencapai tujuan 

meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dalam hal ini salah satunya adalah 

penggunaan sistem komputerisasi, selain mempermudah dalam hal pengolahan 

data, juga membuat proses kinerja lebih efektif dan efisien. SMA Hang Tuah 4 

merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta yang berada di 

Surabaya, tepatnya berada di Jalan Bogowonto no. 18 Surabaya. 

SMA Hang Tuah 4 merupakan salah satu instansi yang bergerak dibidang 

pendidikan, didalam naungan Yayasan Hang Tuah. Berdasarkan data yang 

diperoleh jumlah siswa yang terdaftar sebanyak kurang lebih 516 orang (data tahun 

2017), dan memiliki 2 penjurusan yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). Salah satu pendukung dalam proses kegiatan belajar 

mengajar adalah perpustakaan. Menurut (Perpustakaan Nasional RI, 2011) 

perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada satuan pendidikan formal 

di lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian dari 

kesatuan kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan pusat sumber belajar 

untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada petugas perpustakaan, jumlah 

buku yang dimiliki oleh perpustakaan SMA Hang Tuah 4 berkisar antara ± 3.000 

buah, yang meliputi buku (buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, 

buku referensi) dan terbitan berkala (majalah, surat kabar). 

Proses peminjaman buku masih dilakukan manual, di mana peminjam harus 

datang ke perpustakaan untuk mencari buku yang diinginkan, kemudian mencatat 

ke dalam buku catatan petugas perpustakaan dan diberi batas selama satu minggu 

untuk meminjam dan maksimal koleksi yang dipinjam sebanyak dua koleksi untuk 

masing  masing  peminjam, apabila koleksi yang dicari tidak ada peminjam dapat 

menanyakan pada petugas perpustakaan. Namun tidak semua koleksi perpustakaan  
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dapat dipinjam dan diharuskan baca di tempat atau langsung di perpustakaan untuk 

menggunakanya, jenis koleksi yang tidak boleh dipinjam yaitu kamus Bahasa, buku 

referensi, dan ensiklopedia. Kemudian pihak perpustakaan juga menyediakan 

layanan untuk memesan buku yang akan dipinjam. Untuk proses pengembalian, 

pengguna perpustakaan mengembalikan buku ke petugas perpustakaan untuk 

melakukan pengecekan data pengembalian koleksi yang dipinjam, serta pihak 

perpustakaan juga memperbolehkan peminjam untuk melakukan perpanjangan 

koleksi yang dipinjam selama satu minggu, proses untuk perpanjangan koleksi 

sama dengan proses peminjaman. Dan proses denda untuk buku yang terlambat 

pihak perpustakaan mengenakan denda sebesar Rp. 200 per hari. Sedangkan untuk 

proses pencatatan kunjungan juga masih manual, dimana pengguna perpustakaan 

yang mengunjungi perpustakaan diwajibkan mengisi identitas kunjungan ke buku 

yang disediakan yang selanjutnya akan direkap oleh petugas perpustakaan setiap 

seminggu sekali ke dalam bentuk spreadsheet (berupa file Excel) untuk dijadikan 

statistik  kunjungan perpustakaan. Sementara untuk katalog perpustakaan sendiri 

masih ditulis pada selembaran kertas yang disimpan pada rak khusus. Perpustakaan 

sekolah menggunakan klasifikasi atau pengelompokan buku, namun untuk 

penomoran buku tidak dicatat didalam buku. Setiap koleksi yang masuk (buku, 

referensi) petugas akan mencatatanya pada buku induk perpustakaan tentang detail 

buku. Dari uraian proses bisnis yang ada, muncul masalah yang dihadapi antara 

lain: 

Tabel 1.1 Masalah yang dihadapi 

No. Proses 
Masalah 

Peminjaman Petugas 
1.  Peminjaman 1. Jika buku tidak 

tersedia 
peminjam 
menanyakan 
ketersediaan 
buku kepada 
petugas 
perpustakaan. 

2. Kurangnya info 
tentang jumlah 
buku yang 
dipinjam. 

1. Petugas kekurangan 
info tentang jumlah 
ketersediaan buku. 

2. Kesulitan untuk 
pengecekan data 
peminjam. 

3. Dapat terjadinya 
keterlambatan dalam 
menyampaikan 
informasi yang 
dibutuhkan. 

2.  Pengembalian 1. Terjadi 
keterlambatan 
pengembalian 
koleksi 

1. Terjadinya kekeliruan 
ketika melakukan 
pengecekan daftar 
pengembalian koleksi 
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dikarenakan harus 
mengingat 
tanggal kembali 
buku. 

karena tidak adanya 
mandatory field. 

3.  Katalog buku  1. Jika ada katalog yang 
hilang atau rusak 
petugas harus 
menulis ulang katalog 
kembali. 

4.  Rekap jumlah 
kunjungan 

 1. Terjadinya 
penumpukan data, 
karena menyalin data 
secara manual yang 
dilakukan setiap satu 
minggu sekali. 

5.  Perhitungan denda  1. Petugas perpustakaan 
harus menyesuaikan 
data peminjam 
dengan yang ada 
dibuku dengan 
jumlah harus yang 
dibayarkan. 

6.  Pencarian buku 1. Kesulitan untuk 
mendapatkan 
informasi 
mengenai 
ketersediaan 
buku. 

 

Berdasarkan uraian masalah di atas maka dibutuhkan suatu solusi, yaitu 

aplikasi perpustakaan berbasis web yang memiliki beberapa fitur antara lain 

membantu petugas perpustakaan menangani proses yang ada serta membantu 

peminjam ketika mencari koleksi buku. Sistem yang dapat membantu pencarian 

data, menangani transaksi yang ada (peminjaman, pengembalian, denda dan 

kunjungan) serta pembuatan laporan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dibuat maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu bagaimana cara merancang dan membangun Aplikasi Sirkulasi Perpustakaan 

pada SMA Hang Tuah 4 Surabaya. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun Batasan masalah dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah: 

1. Aplikasi tidak menangani proses pengadaan buku. 

2. Hanya sampai 4 tahapan proses SDLC (communication, planning, modelling, 

construction). 

3. Proses peminjaman tidak dilakukan secara online. 
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4. Tidak menangani proses peminjaman per semeseter (hanya menangani 

sirkulasi harian) dan tidak menangani proses pesan buku. 

5. Tidak menangani proses stok opname. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk menghasilkan Aplikasi Sirkulasi 

Perpustakaan pada SMA Hang Tuah 4 Surabaya yang dapat melakukan proses 

transaksi yang ada. 

1.5 Manfaat 

Manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Membantu petugas perpustakaan ketika menangani transaksi yang ada 

(peminjaman, pengembalian, denda, dan pembuatan laporan). 

2. Memudahkan peminjam ketika mencari koleksi buku. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Rancang Bangun 

Menurut (Zulfiandri, Hidayatulloh, & Anas, 2014) rancang bangun merupakan 

kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak 

kemudian menciptakan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah 

ada. 

Menurut (Ramadhan & Ricoida, 2017) rancang bangun adalah penggambaran, 

perencanaan, dan pembuatan sketsa pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah 

ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 

2.2 Aplikasi 

Menurut (Juansyah, 2015) aplikasi adalah suatu program yang siap untuk 

digunakan yang dibuat untuk  melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa 

aplikasi serta pengguna aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran yang 

dituju. 

Menurut (Afandi & Saputra, 2013) yaitu pemecahan masalah menggunakan 

salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah 

komputasi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang 

diharapkan. 

2.3 Perpustakaan 

Menurut (Subrata, 2009) perpustakaan adalah suatu organisasi yang bertugas 

mengumpulkan informasi, mengelola, menyajikan, dan melayani kebutuhan 

informasi bagi pemakai perpustakaan. 

Menurut (Perpustakaan Nasional RI, 2011) perpustakaan sekolah adalah 

perpustakaan yang berada pada satuan Pendidikan formal di lingkungan pendidikan 

dasar dan menengah yang merupakan bagian dari kesatuan kegiatan sekolah yang 

bersangkutan dan merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya 

tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia membagi koleksi perpustakaan 

meliputi : 
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1. Buku (buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, buku referensi, dan 

buku biografi). 

2. Terbitan berkala (majalah, surat kabar). 

3. Audio visual. 

4. Layanan teknologi informasi dan komunikasi. 

Namun perpustakaan SMA Hang Tuah 4 Surabaya hanya memiliki 2 jenis 

koleksi yaitu berupa buku dan terbitan berkala. 

Kegiatan sirkulasi perpustakaan antara lain: 

1. Pendaftaran anggota 

2. Peminjaman 

3. Pemungutan denda 

4. Statistik peminjaman 

5. Pengembalian bahan pustaka 

6. Baca di tempat 

7. Penagihan 

8. Hubungan masyarakat 

2.4 SDLC 

System Development Life Cycle (SDLC) menurut (Dennis, Wixon, & Roth, 

2012) adalah proses menentukan bagaimana suatu sistem informasi (SI) dapat 

mendukung kebutuhan bisnis, merancang sistem, membangun, dan menghasilkan 

kepada pengguna. 

Menurut (Everett & McLeod Jr) SDLC adalah suatu serangkaian tahapan 

dalam metodologi yang diikuti dalam proses pengembangan dan revisi sebuah 

sistem informasi. 

Model waterfall menurut (Pressman, 2010) disebut siklus hidup klasik, 

menunjukkan suatu pendekatan sistematik berurutan untuk pengembangan 

perangkat lunak yang dimulai dengan kebutuhan spesifikasi pelanggan dan 

kemajuan melalui perencanaan pemodelan, susunan, dan penyebaran, berpuncak 

pada dukungan berkelanjutan dari perangkat lunak yang selesai. 
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Gambar 2.1 Model Waterfall (Pressman, 2010) 

(Sumber: Pressman, 2010:39)  

Berikut  ini merupakan penjelasan fase  fase yang ada pada model waterfall. 

1. Communication 

Merupakan langkah awal yang digunakan untuk menganalisa kebutuhan 

perangkat lunak yang akan dibuat, pada tahap ini pengumpulan data sangat penting. 

Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada petugas perpustakan 

serta observasi. 

2. Planning 

Tahap planning menjelaskan tentang tugas apa saja yang dilakukan, jadwal 

kerja yang dilaksanakan. 

3. Modeling 

Pada tahap ini dilakukan beberapa proses yang akan dikerjakan antara lain, 

pengembangan UI/UX, System Flow dan Document Flow, CDM dan PDM, 

perancangan basis data. 

4. Construction 

Proses construction merupakan gabungan dari tahapan sebelumnya. Tujuannya 

yaitu menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak sesuai dengan rancangan yang 

telah dibuat sebelumnya. 

5. Deployment 

Merupakan tahapan hasil akhir atau implementasi, maintenance agar dapat 

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

2.5 Database 

Menurut (Jubilee Enterprise, 2014) database adalah suatu aplikasi yang 

menyimpan sekumpulan data. 

Menurut (Laila & Wahyuni, 2011) database adalah suatu sistem yang mengintegrasi 

kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. 
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2.6 Context Diagram 

Menurut (Harihayati & Kurnia, 2012) diagram konteks adalah diagram yang 

menggambarkan input, proses, output secara umum yang terjadi pada sistem 

perangkat lunak yang akan dibangun. 

Menurut (Laila & Wahyuni, 2011) diagram konteks adalah diagram tingkat 

atas, yaitu diagram secara global dari sebuah sistem informasi yang 

menggambarkan aliran  aliran data ke dalam dan ke luar dari dalam dan luar entitas 

eksternal.  

2.7 Data Flow Diagram 

Menurut (Ismael, 2017) diagram aliran data (DFD) merupakan gambaran 

sistem secara logikal, gambaran ini tidak tergantung pada perangkat keras, 

perangkat lunak, struktur data atau data organisasi file. 

Menurut (Laila & Wahyuni, 2011) diagram konteks adalah diagram tingkat 

atas, yaitu diagram proses mengidentifikasi berbagai proses, mengkaitkannya 

dengan arus data untuk menunjukkan hubungan, mengidentifikasikan entitas yang 

menyediakan input dan menerima output, serta menambahkan penyimpanan dat 

jika perlu.  

2.8 Web 

Menurut (Destiningrum & Adrian, 2017) web sebuah software yang berfungsi 

untuk menampilkan dokumen  dokumen pada suatu web yang membuat pengguna 

dapat mengakses internet melalui software yang terkoneksi dengan internet. 

Menurut (Riyadi, Retnandi, & Deddy, 2012) web dapat diartikan sebagai 

kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau 

gerak, data animasi, suara , video, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang 

bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang 

saling terkait dimana masing  masing dihubungkan dengan jaringan  jaringan 

halaman (hyperlink). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tahapan Penelitian 

Tahapan yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan metode System 

Development Life Cycle (SDLC) menggunakan model waterfall. Dari 5 model 

waterfall yang digunakan hanya 4 tahapan saja yaitu communication, planning, 

modelling, contruction. 

 
Gambar 3.1 Waterfall Model 
(Sumber: Pressman, 2010:39) 

3.1.1 Communication 

Tahapan Communication merupakan tahapan awal dari proses System 

Development Life Cycle dengan metode waterfall. Pada tahap ini ada dua proses 

yang dilakukan pada penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Observasi 

dilakukan dengan cara mengamati secara langsung sedangkan wawancara 

dilakukan dengan petugas wawancara agar data yang diperoleh sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh aplikasi. 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan secara langsung di perpustakaan SMA 

Hang Tuah 4 Surabaya untuk mengetahui beberapa hal berikut: 

1. Proses yang terjadi (proses peminjaman buku, pengembalian buku, pembuatan 

laporan, kunjungan perpustakaan). 

2. Gambaran umum tentang perpustakaan SMA Hang Tuah 4 Surabaya. 

3. Pengumpulan data yang dibutuhkan. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan pada bagian petugas perpustakan. Wawancara 

digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan 

dari penelitian ini. 
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Setelah melakukan proses observasi dan wawancara, maka dapat mengetahui 

proses apa saja yang terjadi di SMA Hang Tuah 4 Surabaya. 

1. Analisis Proses Bisnis 

Analisis proses bisnis yang ada pada perpustakaan SMA Hang Tuah 4 

Surabaya dimulai dari pengadaan buku atau koleksi, yang kemudian dicatat pada 

buku induk perpustakaan oleh petugas.  Kemudian diberi label untuk setiap buku 

atau koleksi yang baru dan ditaruh di rak.  

Untuk proses pencarian koleksi siswa dapat mencari pada katalog 

perpustakaan, karena banyak katalog yang hilang siswa dapat menanyakan 

langsung kepada petugas perpustakaan untuk membantu pencarian koleksi melalui 

buku induk, apakah koleksi yang dicari tersedia atau tidak. 

Untuk kunjungan perpustakaan, siswa yang berkunjung ke perpustakaan 

diwajibkan untuk mengisi daftar kunjungan terlebih dahulu pada form kunjungan 

yang telah desediakan. 

Sementara proses peminjaman siswa tidak perlu mendaftar sebagai anggota 

perpustakaan terlebih dahulu untuk bisa meminjam koleksi. Siswa dapat membaca 

katalog atau bertanya langsung kepada petugas untuk membantu mencari koleksi, 

kemudian jika koleksi tersedia maka siswa harus mengisi data pada buku 

peminjaman perpustakaan dan petugas perpustakaan mencatat tanggal kembali 

pada buku yang dipinjam. Pada proses pengembalian, petugas akan melakukan 

pengecekan data apabila ada siswa yang terlambat petugas akan mencatat denda 

terlebih dahulu kemudian mencatat pengembalian. Jika tidak terlambat maka 

petugas langsung mencatat data pengembalian. Untuk proses perpanjangan, hanya 

boleh dilakukan sebanyak satu kali pada saat tanggal kembali buku, dapat dilihat 

pada lampiran 5. 

Untuk pembuatan laporan, petugas perpustakaan hanya membuat laporan 

kunjungan perpustakaan yang dilakukan setiap satu minggu sekali. Pembuatan 

laporan dapat dilihat pada lampiran 6.  

2. Identifikasi Masalah 

Permasalahan pada penelitian ini yaitu pihak SMA Hang Tuah 4 Surabaya 

masih melakukan tugasnya secara manual seperti pencatatan koleksi yang ada, 

pencatatan peminjaman dan pengembalian, kunjungan perpustakaan, dan proses 
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denda. Seperti untuk proses peminjaman, pihak perpustakaan mencatat nama, kelas, 

judul, yang dipinjam, hal ini dapat mengakibatkan kekeliruan ketika ada yang 

memiliki nama yang sama karena tidak ada pembeda antara siswa satu dengan 

lainnya. Pencarian koleksi melalui katalog atau menanyakan secara langsung 

kepada petugas. Proses rekap kunjungan yang dilakukan satu minggu sekali oleh 

petugas perpustakaan sehingga memungkinkan terjadinya keterlambatan ketika 

menyajikan informasi kepada kepala sekolah karena harus menyalin dari buku 

kunjungan ke spreadsheet (Excel), berikut ini tabel identifikasi masalah. 

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah 

Masalah Dampak Solusi 

Proses peminjaman Dapat terjadinya kekeliruan 
data, seperti ada memiliki 
nama yang sama. 

Merancang tabel pada database dan 
memberi identifier atau pembeda antara 
yang satu dengan lainnya pada kolom 
yang bersangkutan seperti NISN. 

Proses pengembalian Siswa harus mengingat 
tanggal kembali. 

Mengirim surel pemberitahuan saat 
meminjam buku atau siswa dapat 
melihat tanggal pengembalian pada 
aplikasi. 

Pencarian Membutuhkan waktu untuk 
mencari data yang dimiliki. 

Membuat form untuk pencarian buku 
yang dimiliki. 

Denda Menyesuaikan denda yang 
harus dibayarkan 

Perhitungan denda secara otomatis yang 
dilakukan oleh aplikasi 

Rekap jumlah 
kunjungan 

Dapat terjadinya 
keterlambatan, karena 
harus menyalin data dari 
buku kunjungan ke 
Microsoft Excel yang 
dilakukan satu minggu 
sekali. 

Membuat aplikasi yang dapat membuat 
data dari database ke dalam bentuk file 
(csv atau pdf). 

3. Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisis Kebutuhan Petugas Perpustakaan antara lain mendata buku, 

mengelola jumlah kunjungan, mencatat peminjaman, dan mencatat pengembalian. 

Analisis diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas perpustakaan, kebutuhan 

pengguna digunakan untuk kebutuhan aplikasi yang akan dikerjakan. 

Tabel 3.2 Analisis Kebutuhan Petugas 

No. Tugas dan Tanggung jawab Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

1.  Mendata buku 1. Data buku. 1. Daftar buku. 

2. Katalog buku. 1. Daftar buku. 
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2.  Mengelola jumlah kunjungan 1. Daftar kunjungan 
perpustakaan. 

1. Laporan jumlah 
kunjungan. 

3.  Mencatat peminjaman 1. Data peminjaman. 1. Laporan 
peminjaman. 

4.  Mencatat pengembalian 1. Data pengembalian 
koleksi. 

1. Laporan 
pengembalian. 

Analisis Kebutuhan Siswa antara lain mencari koleksi perpustakaan, dan 

peminjaman buku (yang meliputi data peminjaman dan denda yang harus 

dibayarkan untuk masing  masing koleksi yang sedang dipinjam). 

Tabel 3.3 Analisis Kebutuhan Anggota 

No. Tugas dan Tanggung Jawab Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

1.  Mencari koleksi yang dimiliki 1. Katalog buku. 1. Informasi 
ketersediaan buku. 

2.  Peminjaman buku 1. Data peminjaman. 1. Informasi jangka 
waktu peminjaman. 

2. Data denda. 3. Informasi jumlah 
denda yang harus 
dibayarkan 

3.1.2 Planning 

Tahap planning akan menghasilkan data untuk kebutuhan pengguna terhadap 

aplikasi atau perangkat lunak yang akan dibuat. Tahapan yang dilakukan pada tahap 

ini antara lain: 

a. Estimating 

Estimasi atau perkiraan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini 

yaitu satu orang, yang merangkap sebagai programmer, perancang basis data, uji 

coba aplikasi. 

b. Jadwal Kerja 

Jadwal kerja berisi daftar pekerjaan apa saja yang dilakukan selama penelitian 

Tugas Akhir dilakukan. Berikut ini merupakan gambar jadwal kerja dalam 

melakukan penelitian. 

 
Gambar 3.2 Jadwal Kerja 
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3.1.3 Modeling 

Pada tahap ini dilakukan beberapa proses yang akan dikerjakan antara lain, 

pengembangan UI/UX, System Flow dan Document Flow, CDM dan PDM, 

perancangan basis data. 

1. Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional merupakan fungsi apa saja yang aka dimiliki 

oleh sistem yang akan dikerjakan. Hasil dari analisis kebutuhan funsional diperoleh 

dari analisis kebutuhan pengguna yang telah dibuat sebelumnya. Dibawah ini 

merupakan tabel untuk proses peminjaman. Untuk analisis kebutuhan fungsional 

yang lainnya dapat dilihat pada lampiran Tabel L3.1 sampai lampiran tabel L3.13. 

Tabel 3.4 Analisis Kebutuhan Peminjaman 

Nama Fungsi Fungsi peminjaman 
Aktor Anggota dan petugas perpustakaan 
Deskripsi Fungsi yang digunakan untuk melakukan proses transaksi berupa 

peminjaman koleksi yang dilakukan antara peminjam 
(siswa/guru) dengan petugas perpustakaan 

Kondisi Awal Anggota meminjam buku 
Alur Normal Pengguna Sistem 

1. Pengguna datang ke 
perpustakaan untuk 
meminjam koleksi 

 

 2. Petugas memilih menu 

 
3. Petugas mencari data 

anggota dan pilih cari 
4. Petugas mencari data 

koleksi yang dipinjam dan 
pilih simpan 

1. Sistem melakukan 
pengecekkan jumlah 
koleksi yang boleh 
dipinjam, jumlah 
ketersediaan koleksi yang 
dipinjam 

2. Sistem secara otomatis 
akan mengirim 
pemberitahuan tanggal 
pengembalian dengan 
email 

Kondisi Akhir Aplikasi dapat menyimpan data peminjaman 

Analisis Kebutuhan untuk pengembalian dimulai dari siswa yang akan 

mengembalikan koleksi kepada petugas perpustakaan. Kemudian petugas memilih 

menu yang ada di aplikasi dan sistem akan melakukan pengecekan data apakah 

terlambat atau tidak dan menyimpannya data ke database. 

Tabel 3.5 Analisis Kebutuhan Pengembalian 

Nama Fungsi Fungsi pengembalian 
Aktor Anggota dan petugas perpustakaan 
Deskripsi Fungsi yang digunakan untuk melakukan proses transaksi berupa 

pengembalian koleksi yang dilakukan antara peminjam 
(siswa/guru) dengan petugas perpustakaan 



14
 

 
 

Kondisi Awal Anggota mengembalikan buku 
Alur Normal Pengguna Sistem 

1. Pengguna datang ke 
perpustakaan untuk 
mengembalikan koleksi 

 

 2. Petugas memilih menu 

 
3. Petugas mencari data 

anggota dan pilih cari 
4. Petugas memilih tab 

 

1. Sistem menampilkan data 
peminjaman sesuai 
dengan data anggota yang 
dicari 

2. Kemudian memilih 

simpan 
3. Sistem akan menyimpan 

data ke database dan 
melakukan perhitungan 
denda jika pengembalian 
melebihi batas 

Kondisi Akhir Aplikasi dapat menyimpan data pengembalian serta denda jika 
terjadi keterlambatan dalam pengembalian 

2. Analisis Kebutuhan non Fungsional 

Analisis kebutuhan non fungsional digunakan untuk mengetahui kebutuhan 

atau fitur yang dimiliki oleh sistem. Tabel kebutuhan non fungsional dapat dilihat 

pada lampiran Tabel L4.1. 

3. Diagram IPO 

Diagram IPO berisi tentang penjelasan aliran input, proses, dan output yang 

digunakan oleh sistem, diagram IPO (Input Process Output) dapat dilihat pada 

lampiran Gambar L5.1. Berikut ini penjelasan masing-masing input, proses, output. 

A. Input 

1. Data anggota: Data yang berisi siapa saja yang boleh melakukan proses 

transaksi yang ada pada perpustakaan SMA Hang Tuah 4 Surabaya, data 

didapatkan dari proses input atau import. 

2. Data buku: Berisi data buku yang dimiliki oleh pihak perpustakaan, data 

didapatkan setelah mengisi petugas form pada aplikasi. 

3.  Data koleksi: Berisi data jenis koleksi koleksi seperti (buku, kamus, 

ensiklopedia, dsb.) yang boleh dipinjam oleh anggota, data didapatkan 

setelah petugas mengisi form pada aplikasi. 

4. Data penerbit: Berisi data penerbit buku, data didapatkan setelah petugas 

mengisi form pada aplikasi. 

5. Data pengarang: Berisi data penerbit buku, data didapatkan setelah petugas 

mengisi form pada aplikasi. 
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6. Data klasifikasi: Berisi data klasifikasi, setelah petugas melakukan input 

data pada form aplikasi. 

B. Proses 

1. Import atau insert: Proses yang digunakan untuk melakukan input data 

dengan cara petugas melakukan input pada form (halaman master anggota) 

yang disediakan atau dengan melakukan import file yang didukung yaitu 

csv. Dimana file yang digunakan untuk import data harus diolah terlebih 

dahulu, dengan menyesuaikan kolom dengan tabel (no anggota, nama 

depan, nama belakang, email, kategori) yang ada di database. 

2. Mengelola data koleksi: Proses yang digunakan untuk mengelompokkan 

koleksi yang dimiliki (buku, kamus, dan ensiklopedia), dimana 

pengelompokkan data berdasarkan jenis koleksi yang boleh dipinjam (buku) 

dan koleksi yang tidak boleh dipinjam (kamus). 

3. Mengelola data penerbit: Proses yang berfungsi untuk menambah atribut 

tambahan (nama penerbit dan kota terbit) pada buku yang akan digunakan, 

sehingga dapat menambah informasi tambahan mengenai detail buku. 

4. Mengelola data pengarang: Proses yang berfungsi untuk menambah atribut 

tambahan (nama pengarang) pada buku yang akan digunakan, sehingga 

dapat menambah informasi tambahan mengenai detail buku. 

5. Mengelola data klasifikasi: Proses mengelompokkan atau 

mengklasifikasikan buku untuk dikelompokkan antar buku yang satu 

dengan yang lainnya, sehingga memudahkan pengguna ketika mencari data 

berdasarkan jenis klasifikasi. Serta dapat menjadi informasi tambahan pada 

buku. 

6. Mengelola data buku: Proses untuk mengelola data buku, dimana tabel yang 

saling berelasi tabel koleksi, tabel penerbit, tabel pengarang, tabel 

klasifikasi yang sudah dikelola sebelumnya akan menjadi atribut tambahan 

untuk buku yang akan digunakan nantinya. Sehingga buku yang dimiliki 

memiliki atribut seperti judul buku, nama penerbit, nama pengarang, nama 

klasifikasi, jenis koleksi yang boleh dipinjam. 

7. Mengelola data kunjungan: Mengelola data kunjungan merupakan sebuah 

proses atau fungsi dimana agar data kunjungan dapat digunakan (seperti 
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untuk pembuatan laporan dan melakukan peminjaman), maka anggota yang 

berkunjung harus melakukan pengisian data pada form kunjungan 

pepustakaan. 

8. Meminjam buku: Proses yang berfungsi untuk melakukan transaksi berupa 

peminjaman buku perpustakaan, dimana menggunakan aturan seperti daftar 

koleksi yang telah dikelompokkan (koleksi tersebut boleh dipinjam atau 

tidak), daftar buku (buku yang akan dipinjam), dan daftar kunjungan 

(melakukan proses login kunjungan terlebih dahulu untuk boleh 

meminjam). 

9. Mengembalikan buku: Proses yang berfungsi untuk melakukan transaksi 

berupa pengembalian koleksi kepada pihak perpustakaan. Data didapat dari 

anggota yang telah melakukan peminjaman sebelumnya kemudian 

melakukan pengembalian buku kemudian sistem akan mengubah status 

peminjaman (tabel eksemplar) menjadi kembali dan mengubah tanggal 

kembali buku. 

10. Perpanjang: Proses untuk menambah tenggat waktu peminjaman buku, 

anggota yang akan melakukan masa perpanjangan buku datang ke petugas 

perpustakaan kemudian menambah tenggat waktu tanggal pengembalian 

buku. Data didapat dari tabel anggota (anggota yang akan memperpanjang) 

dan tabel peminjaman (untuk mengubah tanggal pengembalian buku). 

11. Pencarian: Merupakan proses yang menghasilkan informasi tentang daftar 

buku yang akan dicari dan mengetahui jumlah ketersediaan buku. Data 

didapat dari tabel buku untuk daftar buku yang akan dicari dan tabel 

eksemplar untuk perhitungan jumlah ketersediaan. 

12. Proses denda:  Proses ini berfungsi untuk mengelola perhitungan denda bagi 

yang terlambat mengembalikan buku. Rumus untuk perhitungan denda 

didapat dengan cara: 

13. (tanggal mengembalikan buku  tanggal kembali seharusnya) x harga 

denda. 

14. Pembuatan laporan: Proses yang menghasilkan informasi berupa data yang 

telah diolah pada proses sebelumnya seperti mengelola data kunjungan, 

meinjam buku, mengembalikan buku, perpanjang, serta perhitungan proses 
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denda. Data diperoleh dari daftar anggota, daftar buku, daftar kunjungan, 

daftar peminjaman dan data eksemplar, serta daftar pengembalian. 

C. Output 

1. Daftar anggota: Berisi kumpulan data yang sudah diolah pada proses import 

atau insert data anggota, dan menghasilkan data berupa siapa saja (anggota) 

yang boleh melakukan peminjaman, pengembalian, dan kunjungan 

perpustakaan. 

2. Daftar koleksi: Berisi kumpulan data berupa jenis koleksi dimiliki yang 

sudah diolah pada proses mengelola data koleksi, sehingga akan 

menghasilkan daftar koleksi yang boleh dipinjam dan tidak boleh dipinjam. 

3. Daftar penerbit: Berisi kumpulan data penerbit yang sudah diolah pada 

proses mengelola data penerbit, sehingga akan menghasilkan output berupa 

nama penerbit dan kota terbit. 

4. Daftar pengarang: Berisi kumpulan data penerbit yang sudah diolah pada 

proses mengelola data penerbit, sehingga akan menghasilkan output berupa 

nama depan dan nama belakang. 

5. Daftar klasifikasi: Berisi kumpulan data klasifikasi yang sudah diolah pada 

proses mengelola data klasifikasi, sehingga akan menghasilkan output 

berupa no klasifikasi dan nama klasifikasi. 

6. Daftar buku: Berisi kumpulan data buku yang sudah diolah pada proses 

mengelola data buku, sehingga akan menghasilkan output seperti judul 

buku, tahun, nama pengarang, nama penerbit, jenis koleksi, jenis klasifikasi. 

7. Daftar kunjungan: Kumpulan data dari hasil anggota yang telah melakukan 

login kunjungan. 

8. Daftar peminjaman: Kumpulan data yang berisi daftar anggota yang telah 

meminjam buku. 

9. Notifikasi peminjaman: merupakan informasi yang dikirimkan oleh sistem 

dalam bentuk surel (saat melakukan peminjaman) maupun melihat pada 

aplikasi. 

10. Data eksemplar: berisi data yang digunakan untuk proses peminjaman yang 

nantinya data eksemplar ini digunakan untuk menggolongkan buku tersebut 

sedang dipinjam atau sudah dikembalikan. 
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11. Update tanggal pengembalian: berisi data berupa tanggal kembali buku 

yang sudah diubah setelah dilakukan proses perpanjang. 

12. Informasi buku: Informasi yang didapat dari proses pencarian yang 

menghasilkan keluaran dalam bentuk buku yang dicari dan jumlah 

ketersediaan buku. 

13. Proses denda: berisi data berupa angka yang telah diolah (dari proses 

perhitungan denda), yang kemudian dapat menghasilkan informasi 

mengenai jumlah denda yang harus dibayarkan. 

14. Laporan jumlah kunjungan: laporan yang berisi jumlah kunjungan anggota 

ke perpustakaan yang dapat dibuat tiap periode (minggu atau bulan) dan 

nantinya akan diserahkan ke kepala sekolah. 

15. Laporan peminjaman: laporan yang berisi peminjaman buku yang dilakukan 

oleh anggota yang dapat dibuat tiap periode (minggu atau bulan), sehingga 

memudahkan ketika melihat siapa saja sering melakukan pinjam buku. 

16. Laporan pengembalian: laporan yang berisi pengembalian buku yang 

dilakukan oleh anggota yang dapat dibuat tiap periode (minggu atau bulan), 

sehingga memudahkan ketika melihat siapa saja sering melakukan 

pengembalian buku secara tepat waktu atau terlambat. 

17. Laporan jumlah denda: laporan yang berisi jumlah denda yang dapat dibuat 

tiap periode (minggu atau bulan), sehingga memudahkan ketika melihat 

siapa saja yang mendapatkan denda ketika terlambat mengembalikan buku. 

18. Laporan buku yang sering dipinjam: laporan yang berisi buku apa saja yang 

sering dipinjaman, sehingga petugas perpustakaan dapat mengetahui judul 

buku yang paling sering dipinjam. 

4. System Flow 

System Flow merupakan gambaran atau aliran proses yang menjelaskan 

mengenai interaksi yang dilakukan oleh pengguna (petugas perpustakaan dan 

siswa) terhadap aplikasi yang akan digunakan, system flow dapat dilihat pada bab 

iv gambar 4.1 dan 4.2 untuk proses peminjaman dan kunjungan, gambar system 

flow lainnya dapat dilihat pada lampiran L5.2 sampai lampiran Gambar L5.8. 
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5. Context Diagram dan Data Flow Diagram 

Context Diagram merupakan gambaran secara umum aplikasi yang akan 

dikembangkan nantinya. Diagram dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Data 

Flow Diagram merupakan bagan atau aliran suatu sistem. DFD level 0 menjelaskan 

alur yang detail dari Context Diagram yang telah dibuat. 

6. Conceptual Data Model 

Conceptual Data Model merupakan rancangan atau konsep dari database 

yang akan digunakan pada aplikasi yang menggambarkan relasi antar tabel yang 

akan digunakan. 

7. Physical Data Model 

Conceptual Data Model yang telah dibuat maka akan menghasilkan Physical 

Data Model yang merupakan implementasi bentuk tabel yang akan digunakan pada 

aplikasi atau sistem. 

8. Struktur Tabel 

Struktur tabel dapat dilihat pada lampiran Tabel L7.1 sampai lampiran Tabel 

L7.10. 

9. Interface Modelling 

Interface modelling dapat dilihat pada lampiran Gambar L8.1 sampai 

lampiran L8.16. 

10. Desain Testing 

Desain testing berisi daftar uji coba yang akan dilakukan. Dibawah ini 

merupakan desain uji coba peminjaman dan dan desain uji coba pengembalian. 

Desain uji coba yang lainnya dapat dilihat pada lampiran Tabel L9.1 sampai 

lampiran Tabel L9.15. 

Tabel 3.2 Desain uji coba peminjaman 

Test Case Tujuan Input Output 

1.  Menyimpan data 
peminjaman 

Memasukkan data 
anggota dan nama 
koleksi 

 
 

2.  Melakukan perpanjang 
koleksi 

User memilih data 
peminjaman 

 
 

3.  Melakukan perpanjang 
pada koleksi yang sudah 
diperpanjang 

User memilih data 
peminjaman 

 Menampilkan pesan 
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Tabel 3.3 Uji coba pengembalian 

Test Case Tujuan Input Output 

4.  Menampilkan data dari 
database pada tabel 

Tidak ada data pada 
database 

 Tabel kosong atau tidak 
menampilkan data sama 
sekali 

5.  Melakukan 
pengembalian koleksi 

User memilih data 
peminjaman 

 
 

3.1.4 Construction 

Proses construction merupakan gabungan dari tahapan sebelumnya. 

Tujuannya yaitu menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak sesuai dengan 

rancangan yang telah dibuat sebelumnya.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kebutuhan Aplikasi 

Kebutuhan aplikasi digunakan untuk proses pengembangan atau membangun 

perangkat lunak yang akan dikerjakan seperti kebutuhan perangkat lunak dan 

perangkat keras. 

4.1.1  Kebutuhan Perangkat Lunak 

Merupakan komponen untuk mengembangkan perangkat lunak yang akan 

dikerjakan. Kebutuhan perangkat lunak untuk server side berupa Apache Web 

Server sebagai web server dan MySQL sebagai media penyimpan data atau 

database. Sedangkan scripting language menggunakan PHP (PHP 7.2 atau PHP 

7.4) sebagai media untuk melakukan proses transaksi (CRUD) yang ada. Untuk 

server side dan client side membutuhkan peramban seperti Chromium Web 

Browser (Google Chrome, Microsoft Edge), atau Mozilla Firefox agar dapat 

mengakses aplikasi sirkulasi perpustakaan. 

Tabel 4.1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan Perangkat Lunak 

Sistem Operasi Windows 7,8,10 atau Linux 

Alat Pengembang Eclipse, Visual Studio Code, MySQL Workbench 

Web Server Software Apache HTTP Server 2.4 

Database MySQL 8.0.19+ 

Lainnya PHP 7.2.x atau 7.4.x 

 

4.1.2  Kebutuhan Perangkat Keras 

Merupakan infrastruktur agar perangkat lunak dapat berjalan sesuai yang 

diharapkan. Kebutuhan perangkat keras didapat dari kebutuhan minimal pada setiap 

perangkat lunak yang telah disebutkan diatas, terutama Apache Web Server dan 

MySQL karena perangkat lunak ini menggunakan resource yang cukup berat dari 

perangkat lunak lainnya yang digunakan.  
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Tabel 4.2 Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat Keras Minimal Rekomendasi 

Resolusi 1366x768 1366x768 

Penyimpanan 500 MB 500 MB atau lebih tinggi 

Processor 2 CPU Cores 2 CPU Cores atau lebih tinggi 

Memory 256 MB 256 MB atau lebih tinggi 

 

4.2 Hasil Modelling 

Pada bab ini, modelling merupakan hasil perancangan yang memuat System 

Flow, Context Diagram, Conceptual Data Model (CDM), Physical Data Model 

(PDM). 

4.2.1 System Flow 

Diagram IPO (Input Process Output) dapat dilihat pada lampiran 25. System 

Flow untuk proses master buku, master anggota, master penerbit, master pengarang, 

master koleksi, master klasifikasi dapat dilihat pada lampiran 25 sampai lampiran 

28, sedangkan pencarian koleksi dapat dilihat pada lampiran 30. 

Dibawah ini merupakan system flow untuk proses peminjaman, dimulai dari 

siswa yang akan melakukan peminjaman atau perpanjang koleksi. Jika meminjam 

buku, siswa memberikan buku ke petugas perpustakaan untuk dicatat ke aplikasi 

kemudian sistem akan melakukan pengecekan jenis koleksi yang boleh dipinjam 

jika boleh sistem akan melakukan pengecekan lagi untuk jumlah yang boleh 

dipinjam jika tidak melebihi batas sistem akan menyimpan ke database dan 

memberi notifikasi lewat email. Sementara untuk perpanjang koleksi sistem hanya 

merubah status perpanjang. 
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Gambar 4.1 System Flow Peminjaman 

Untuk proses pengembalian petugas akan mencari data peminjam, kemudian 

sistem akan melakukan pengecekan data secara otomatis mengenai jumlah denda 

yang harus dibayarkan. Sementara jika mengembalikan secara tepat waktu sistem 

akan langsung menyimpan data. 



24

 
 

 
Gambar 4.2 System Flow Pengembalian 

4.2.2 Context Diagram 

Context Diagram, merupakan menjelaskan mengenai alur data apa saja yang 

masuk dan keluar pada aplikasi serta siapa saja yang dapat memperoleh data 

tersebut. Context diagram aplikasi sirkulasi perpustakaan dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini.  
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Gambar 4.3 Context Diagram 

Sementara untuk proses decomposite dari Context Diagram akan 

menghasilkan Data Flow Diagram (DFD) level 0. Gambar dapat dilihat dibawah 

ini. 

 
Gambar 4.4 DFD Level 0 

Sedangkan untuk DFD level 1 untuk maintenance dapat dilihat pada lampiran 

Gambar L6.1, DFD level 1 transaksi dapat dilihat pada lampiran Gambar L6.2, dan 

DFD level 1 laporan dapat dilihat pada lampiran Gambar L6.3. 

4.2.3 Conceptual Data Model 

Conceptual Data Model merupakan gambaran secara umum mengenai relasi 

antar tabel yang satu dengan lainnya. Pada proses ini meskipun antar tabel saling 

berelasi atau berkaitan satu sama lain, namun masih belum dapat digunakan atau 

diimplementasikan kedalam aplikasi. Sehingga harus dibuat Physical Data Model 

agar tabel yang digunakan dapat berfungsi. Dibawah ini merupakan gambar dari 

Conceptual Data Model untuk aplikasi sirkulasi perpustakaan. 
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Gambar 4.5 Conceptual Data Model 

4.2.4 Physical Data Model 

Sementara untuk Physical Data Model, sudah dapat digunakan untuk 

pembuatan aplikasi yang akan dikerjakan. Dengan kata lain Physical Data Model 

merupakan bentuk asli dari tabel yang ada di database yang berguna untuk 

menyimpan data. Physical Data Model untuk aplikasi sirkulasi perpustakaan 

memiliki beberapa entitas anatara lain buku, klasifikasi, koleksi, penerbit, 

pengarang, pengarang_buku, eksemplar, anggota, peminjaman, kunjungan, dan 

petugas. Yang masing-masing entitas saling berelasi keculai petugas. 

 
Gambar 4.6 Physical Data Model 

4.3 Implementasi Perangkat Lunak 

Bagian ini menjelaskan implementasi dari rancangan sistem yang telah dibuat 

sebelumnya dan menghasilkan aplikasi. 
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4.3.1. Implementasi Perangkat Lunak Admin 

1. Implementasi Halaman Login, Master, Laporan 

Implementasi halaman login dapat dilihat pada lampiran Gambar L11.1, 

implementasi halaman master buku, master anggota, master klasifikasi, master 

koleksi, master pengarang dan master penerbit dapat dilihat pada halaman 

Gambar L11.2 sampai lampiran Gambar L11.12. Sedangkan implementasi 

halaman laporan dapat dilihat pada lampiran Gambar L11.17. 

2. Implementasi Halaman Dashboard 

Halaman dashboard berisi informasi yang ada di database secara kesuluruhan, 

seperti data master yang berisi jumlah buku, pengarang, klasifikasi, koleksi, 

penerbit. Jumlah kunjungan perhari, jumlah anggota. Kemudian visualisasi 

dalam bentuk grafik untuk jumlah kunjungan (bulan sekarang dan bulan 

kemarin atau sebelumnya) dan grafik peminjaman (bulan sekarang dan bulan 

kemarin atau sebelumnya). 

 
Gambar 4.7 Implementasi dashboard 

3. Implementasi Halaman Sirkulasi Peminjaman 

Pada halaman ini petugas dapat mengisi data peminjaman koleksi dengan cara, 

pertama mencari no anggota atau 

Kemudian form peminjaman akan tampil, lalu petugas mencari atau mengisi 

tampil dalam bentuk tabel. 
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Gambar 4.8 Implementasi Peminjaman 

4. Implementasi Halaman Sirkulasi Pengembalian 

Pada halaman sirkulasi pengembalian data yang ada pada tabel sirkulasi 

ditampilkan dalam bentuk tabel. Pada halaman ini petugas dapat mengisi 

pengembalian koleksi dengan cara memilih data koleksi yang akan 

dikembalikan, pi  

kemudian modal atau menu pop-up pengembalian (dapat dilihat pada gambar 

 

 
Gambar 4.9 Implementasi Pengembalian 

4.3.2. Implementasi Perangkat Lunak Anggota 

Impelemntasi perangkat lunak anggota dapat dilihat pada lampiran Gambar 

L11.18 sampai lampiran L11.20. 
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4.4 Hasil Uji Coba Perangkat Lunak 

4.4.1 Uji coba login, master, laporan 

Hasil uji coba login, master buku, master anggota, master koleksi, master 

kaslifikasi, master koleksi, master pengarang, master penerbit, pembuatan laporan, 

pencarian koleksi, dan kunjungan dapat dilihat pada lampiran Tabel L10.1 sampai 

L 10.15. 

4.4.2 Uji coba peminjaman 

Tabel 4.3 Uji coba peminjaman 
Test Case Tujuan Input Data Hasil yang 

Diharapkan 
1.  Menyimpan data 

peminjaman 
Memasukkan data 
anggota dan nama 
koleksi 

Edisi 
 

 Menampilkan 

berhasil 
 

 Lihat lampiran 
L10.29 

2.  Melakukan 
perpanjang 
koleksi 

User memilih data 
peminjaman Edisi 

 

 Menampilkan 

berhasil 
 

 Lihat gambar 
 Lihat lampiran 

L10.30 
3.  Melakukan 

perpanjang pada 
koleksi yang 
sudah 
diperpanjang 

User memilih data 
peminjaman Edisi 

 

 Menampilkan 

koleksi maksimal 
 

 Lihat gambar 
 Lihat lampiran 

L10.31 

4.4.3 Uji coba pengembalian 

Tabel 4.4 Uji coba pengembalian 
Test Case Tujuan Input Data Hasil yang 

Diharapkan 
4.  Menampilkan 

data dari 
database pada 
tabel 

Tidak ada data 
pada database 

Tidak ada data 
yang 
dimasukkan 

 Tabel kosong atau 
tidak 
menampilkan data 
sama sekali 

 Lihat lampiran 
L10.32 

5.  Melakukan 
pengembalian 
koleksi 

User memilih data 
peminjaman Edisi 

 

 Menampilkan 

berhasil 
 

 Lihat lampiran 
L10.33 
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4.5. Hasil Evaluasi 

Dari hasil uji coba yang telah dilakukan pada aplikasi sirkulasi perpustakaan, 

diperoleh hasil evaluasi sebagi berikut: 

1. Aplikasi mampu melakukan jenis transaksi yang ada pada perpustakaan yaitu, 

peminjaman, pengembalian, perpanjang koleksi, dan perhitungan denda secara 

otomatis yang dilakukan oleh sistem.   

2. Aplikasi dapat menghasilkan lima jenis laporan yaitu, laporan peminjaman, 

laporan pengembalian, laporan denda, laporan kunjungan, dan laporan koleksi 

yang sering dipinjam. 

3. Selain dapat memberikan informasi tentang buku yang ada atau dimiliki pihak 

perpustakaan, juga terdapat informasi jumlah koleksi yang tersedia untuk 

dipinjam. 

4. Aplikasi juga dapat memberitahu notifikasi melalui email saat melakukan 

peminjaman atau pengguna juga dapat melakukan pengecekan informasi 

peminjamn melalui aplikasi.
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Hasil uji coba yang telah dilakukan dari aplikasi sirkulasi perpustakaan 

pada SMA Hang Tuah 4 Surabaya. Hasil dari penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Rancang bangun aplikasi sirkulasi perpustakaan dapat menangani proses 

bisinis yang ada (peminjaman, pengembalian, denda, kunjungan, 

pembuatan laporan). 

2. Aplikasi yang dibuat dapat membuat laporan peminjaman, pengembalian, 

kunjungan, buku induk. 

3. Dari hasil uji coba yang dilakukan menggunakan metode black box testing 

aplikasi yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan, dengan 

menggunakan 45 test case diperoleh hasil 100%. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari aplikasi atau peneleitian yang telah dilakukan 

maka dapat ditambahkan beberapa fitur antara lain: 

1. Pencatatan untuk kunjungan perpustakaan dapat menggunakan RFID agar 

lebih efisien, sehingga pengunjung perpustakaan tidak perlu melakukan 

login pada form kunjungan. 

2. Pada proses peminjaman dapat menggunakan barcode scanner agar lebih 

cepat dan efisien.
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