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ABSTRAK 

 

SMA Islam Al Mizan adalah lembaga pendidikan terakreditasi B yang berbasis 

agama islam. Berlokasi di Jl. Candi Lontar 106 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep 

Surabaya. Sekolah ini sekarang dipimpin oleh Bapak Khozin Mustafid, M.Pd.I sebagai 

kepala sekolah. Pada SMA Islam Al Mizan banyak fasilitas yang memadai, salah satunya 

adalah perpustakaan sekolah. Pada perpustakaan sekolah seringkali siswa melakukan 

transaksi peminjaman dan pengembalian koleksi untuk menunjang proses pembelajaran. 

Proses peminjaman koleksi di perpustakaan SMA Islam Al Mizan Surabaya 

diawali dengan siswa meminjam serta mengembalikan koleksi dari perpustakaan yang 

nantinya akan dicatat  data transaksinya secara manual oleh pustakawan pada buku besar.  

Permasalahan yang terjadi pada perpustakaan SMA Islam Al Mizan adalah 

pustakawan menjadi kesulitan dalam pembuatan laporan data transaksi peminjaman dan 

pengembalian koleksi perpustakaaan. 

Oleh sebab itu yang diterapkan pada kerja praktik ini adalah dengan merancang 

dan membangun aplikasi peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan pada SMA 

Islam Al Mizan Surabaya berbasis website. Aplikasi yang dihasilkan pada kerja praktik 

ini meliputi: master data anggota, master data koleksi, master data jenis koleksi, master 

data rak, master data user, master data kelas, proses transaksi peminjaman koleksi 

perpustakaan, proses transaksi pengembalian koleksi perpustakaan, dan membuat laporan 

transaksi di perpustakaan yang dapat menyelesaikan permasalahan pada perpustakaan di 

SMA Islam Al Mizan Surabaya. 

Kata kunci: peminjaman, pengembalian, perpustakaan, website. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

SMA Islam Al Mizan adalah lembaga pendidikan terakreditasi B yang 

berbasis agama islam. Berlokasi di Jl. Candi Lontar 106 Kelurahan Lontar 

Kecamatan Sambikerep Surabaya. Sekolah ini dipimpin oleh Bapak Khozin 

Mustafid, M.Pd.I sebagai kepala sekolah. Banyak fasilitas yang ada di sekolah ini 

salah satunya adalah perpustakaan sekolah. Menurut Saleh (2014), Perpustakaan 

adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung tempat menyimpan buku-buku untuk 

dibaca. Sedangkan menurut Deputi II Perpusnas RI (2010), perputakaan sekolah 

merupakan salah satu sumber penting dalam upaya mendukung proses peningkatan 

mutu pendidikan di Indonesia. Melalui perpustakaan banyak informasi yang dapat 

digali dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.  

Proses peminjaman koleksi di perpustakaan SMA Islam Al Mizan 

Surabaya dimulai dari siswa datang ke perpustakaan sekolah, mengisi daftar 

pengunjung, dan masuk ke dalam area koleksi perpustakaan. Jika siswa akan 

meminjam koleksi dari perpustakaan, maka siswa melapor ke pustakawan untuk 

dicatat dalam buku besar peminjaman koleksi perpustakaan. Apabila siswa akan 

mengembalikan koleksi perpustakaan, maka siswa juga harus melapor ke 

pustakawan agar dicatat dalam buku besar bahwa siswa tersebut telah 

mengembalikan koleksi yang telah dipinjam.  

Pada proses peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan SMA 

Islam Al Mizan Surabaya terdapat masalah yang muncul. Masalahnya adalah 

transaksi peminjaman dan pengembalian koleksi masih tercatat dalam buku atau 
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belum terkomputerisasi. Hal ini menyebabkan pustakawan mengalami kesulitan 

atau lambat dalam pembuatan laporan data transaksi peminjaman dan 

pengembalian koleksi perpustakaaan.  

Dari latar belakang diatas, penulis dapat memberikan solusi bahwa pada 

perpustakaan memerlukan sebuah aplikasi berbasis website “Rancang Bangun 

Aplikasi Peminjaman dan Pengembalian Koleksi Perpustakaan pada SMA Islam Al 

Mizan Surabaya” yang dapat membantu pustakawan dalam membuat laporan 

transaksi peminjaman dan pengembalian koleksi. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang 

ada adalah bagaimana merancang bangun aplikasi peminjaman dan pengembalian 

koleksi perpustakaan pada SMA Islam Al Mizan Surabaya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam penulisan laporan akhir ini tidak menyimpang dari 

permasalahan yang penulis angkat, maka penulis memberikan batasan masalah 

yaitu: 

1. Cara kerja aplikasi hanya digunakan untuk melakukan peminjaman dan 

pengembalian koleksi perpustakaan, dan memperlihatkan waktu peminjaman 

dan pengembalian koleksi perpustakaan. 

2. Pengguna hanya pustakawan SMA Islam Al Mizan Surabaya. 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dibahas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan rancang bangun aplikasi peminjaman 

dan pengembalian koleksi perpustakaan pada SMA Islam Al Mizan Surabaya. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah : 

1. Aplikasi dapat memudahkan pustakawan dalam mengolah data peminjaman 

dan pengembalian koleksi perpustakaan. 

2. Aplikasi dapat menghasilkan laporan data peminjaman dan pengembalian 

semua koleksi perpustakaan mulai dari nama peminjam, waktu meminjam dan 

mengembalikan, serta judul koleksi yang dipinjam. 

 

1.6 Sistematika penulisan 

Agar lebih sistematis dan memudahkan pembaca dalam memahami 

permasalahan yang dibahas, maka penulis membagi laporan ini berdasarkan 

sistematis, sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan aplikasi yang ada di 

SMA Islam Al Mizan Surabaya, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan laporan. 

 

 

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI 
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 Bab ini berisi tentang gambaran umum dari SMA Islam Al Mizan 

Surabaya yang meliputi: profil instansi, logo instansi, visi, misi, 

struktur SMA Islam Al Mizan Surabaya, serta tugas dan wewenang. 

BAB III LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas tentang teori-teori pendukung yang berbuhungan 

dengan kerja praktik sebagai acuan dalam memecahkan masalah 

serta digunakan dalam perencanaan dan pembuatan laporan akhir.  

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil kerja praktik yang telah dilakukan 

di SMA Islam Al Mizan Surabaya. Adapun isi dari bab ini, yaitu: 

analisis sistem, perencanaan sistem, dan desain user interface.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari pembuatan 

aplikasi yang dibuat serta berisi saran yang bermanfaat dalam 

pengembangan dan perbaikan aplikasi yang dibuat. 

  



 
 

5 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Profil Instansi 

 

Gambar 2. 1 SMA Islam Al Mizan Surabaya 

Nama Instansi       : SMA Islam Al Mizan Surabaya 

Alamat                  : Jl. Raya Candi Lontar No.106 Surabaya, Lontar, 

Kec.Sambi Kerep, Kota Surabaya Prov. Jawa Timur 

No. Telephone      : (031)7441627 

No. Fax                 : - 

Website                 : www.smai-almizan.sch.id 

Email                    : websmazasby@gmail.com 
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2.2 Logo Instansi 

 

Gambar 2. 2 Logo SMA Islam Al Mizan Surabaya 

 

2.3 Visi 

Mewujudkan lembaga pendidikan unggulan yang kompetitif, berwawasan 

global, dengan Al Qur’an dan Hadits sebagai sumber inspirasi, motivasi, dan kreasi 

 

2.4 Misi 

Misi dari SMA Islam Al Mizan Surabaya adalah : 

a. Teruji dalam ilmu 

b. Teruji dalam akhlak 

c. Terdepan dalam prestasi 



7 

 

 

 

2.5 Struktur SMA Islam Al Mizan Surabaya 

 

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi SMA Islam Al Mizan Surabaya 

 

2.6 Tugas dan Wewenang 

A. Kepala Sekolah 

Tugas : 

Mengelola berbagai kegiatan / program kerja yang harus dilaksanakan oleh 

berbagai bagian di bawahnya, menyusun panduan mutu organisasi 

sekolah, memimpin kegiatan pembinaan seluruh warga sekolah, 

menyusun penilaian guru dan pegawai, dan menyusun Rencana Anggaran 

Pendapaan dan Belanja Sekolah (RAPBS). 
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Wewenang : 

Mengesahkan berbagai perubahan dokumen sekolah, mengendalikan 

sistem manajemen mutu, mengangkat dan memberhentikan jabatan pada 

kepengurusan sekolah, memberikan teguran bawahannya yang terbukti 

telah melanggar peraturan sekolah yang telah disetujui, dan 

mendelegasikan tugas kepada para wakil kepala sekolah apabila 

berhalangan untuk hadir dalam suatu acara atau kegiatan. 

 

B. Ketua Komite 

Tugas: 

Komite sekolah adalah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan, mengawasi pelayanan pendidikan di 

sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, 

orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas 

kinerja sekolah. 

Wewenang : - 

 

C. Kepala TU 

Tugas : 

Menyatukan tugas yang diberikan oleh pimpinan, memantau pekerjaan 

staf administrasi dan tenaga harian, dam membuat konsep surat dinas atau 

mengetik konsep surat pimpinan. 
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Wewenang : 

Membimbing staf administrasi melalui pembinaan lisan maupun dengan 

tulisan, Mengusulkan (mutasi, promosi, kenaikan golongan gaji) staf 

administrasi maupun penundaannya. 

 

D. Waka Kesiswaan 

Tugas :  

Menyiapkan administrasi penerimaan siswa baru, mengidentifikasi 

pendataan siswa secara baik, dan menyusun dan menyiapkan 

kepengurusan OSIS. 

Wewenang : 

Menyusun program pembinaan siswa, melaksananakan (bimbingan, 

pengarahan dan pengendalian) kegiatan siswa, dan membimbing 

kepengurusan OSIS dalam berorganisasi. 

 

E. Waka Kurikulum 

Tugas : 

Menyiapkan penyusunan program kerja, mengatur pengembangan 

kurikulum, mengamati pelaksanaan program pembelajaran, dan 

mengamati ketercapaian target kurikulum. 

Wewenang :  

Menyetujui program pembelajaran tiap mata diklat, mengendalikan 

kegiatan pembelajaran teori maupun praktek, dan meminta pertanggung 

jawaban pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM). 
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F. Waka Sarana Prasarana 

Tugas : 

Menyusun program kegiatan sarana prasarana, melaksanakan analisis dan 

kebutuhan sarana prasarana, dan membuat usulan dan pengadaan sarana 

prasarana. 

Wewenang :  

Merencanakan serta melaksanakan program pengembangan pemeliharaan 

sarana prasarana, mengatur pelaksanaan inventaris, dan memberikan 

instruksi dan memastikan dilaksanakannya instruksi tersebut. 

 

G. Pengurus Perpustakaan 

Tugas : 

Membuat perencanaan pembinaan serta pengembangan perpustakaan pada 

awal tahun ajaran, mengadakan koordinasi serta pengawasan terhadap 

semua kegiatan perpustakaan, mengadakan pembinaan terhadap anggota 

pustaka, dan membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu sehubungan 

dengan pembinaan dan pengembangan perpustakaan. 

Wewenang : 

 

H. Pengurus Laboratorium Komputer 

Tugas : 

Mengawasi perawatan harian peralatan laboratorium, mengawasi 

perbaikan setiap kerusakan peralatan laboratorium, dam membuat laporan 

perawatan alat laboratorium. 
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Wewenang :  

Mengawasi seluruh perawatan dan perbaikan peralatan laboratorium 

komputer 

 

I. Pengurus Laboratorium IPA 

Tugas : 

Melakukan pengelolaan laboratorium baik dalam bidang teknis maupun 

administratif, menjaga kebersihan laboratorium, dan memelihara serta 

merawat peralatan yang ada pada laboratorium. 

Wewenang : - 

 

J. Pengurus Laboratorium Bahasa 

Tugas : 

Menyusun konsep kebutuhan alat dan bahan laboratorium yang diperlukan 

sesuai dengan prosedur untuk menjamin ketersediaan alat dan bahan 

laboratorium. 

Wewenang :  

Meminta kelengkapan bahan laboratorium kepada pihak sekolah sesuai 

dengan tugas dari atasan. 

 

K. Guru 

Tugas : 

Menyusun program pembelajaran tahunan, melaksanakan program 

pembelajaran, dan melaksanakan perbaikan pembelajaran. 
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Wewenang : 

Memberi penilaian hasil belajar siswa dan memberi sanksi serta 

penghargaan kepada siswa. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Perpustakaan 

Perpustakaan berasal dari kata pustaka, yang berarti kitab atau buku. 

Setelah ditambah awalan per dan akhiran an menjadi perpustakaan yang artinya 

kumpulan buku-buku yang kini dikenal sebagai koleksi bahan pustaka. 

Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung tempat menyimpan 

buku-buku untuk dibaca menurut (Saleh, 2014).  Sedangkan menurut Deputi II 

Perpusnas RI (2010) perputakaan sekolah merupakan salah satu sumber penting 

dalam upaya mendkung proses peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. 

Pengertian perpustakaan berdasarkan UU No. 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 

berbunyi; “perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak 

dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi 

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi” (Muliadi, 

2015). Setiap perpustakaan memiliki fungsi pokok yang sama, dibawah ini 

merupakan fungsi dari perpustakaan (Krismayani, 2018) : 

1. Penyimpanan  

Perpustakaan bertugas untuk menyimpan koleksi. Melalui fungsi ini, 

perpustakaan melakukan pengadaan koleksi untuk kemudian memelihara dan 

merawat koleksi yang telah mereka terima. Perpustakaan diharapkan dapat 

dijadikan sebagai lembaga yang mampu memelihara hasil pemikiran 

masyarakat di sekitarnya. 

2. Pendidikan 



14 

 

 

 

Pola dasar dalam mengartikan fungsi ini adalah bahwa perpustakaan merupakan 

tempat belajar sepanjang hayat bagi semua golongan masyarakat.   

3. Penelitian 

Fungsi penelitian diartikan bahwa perpustakaan merupakan tempat untuk 

penelitian. Selain sebagai tempat belajar seumur hidup, perpustakaan harus 

mampu menjadi tempat untuk mendukung proses penelitian. Fungsi ini 

diwujudkan dengan menyediakan informasi yang diperlukan pemustaka dalam 

proses penelitian mereka. 

4. Informasi 

Fungsi informasi merupakan fungsi terpenting dalam perpustakaan. Sebagai 

pusat informasi, perpustakaan harus mampu menyediakan informasi yang 

dibutuhkan oleh pemustaka. Kegiatan perpustakaan dikatakan berhasil jika 

informasi yang tersedia di perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. 

5. Rekreasi Kultural 

Dalam beberapa literatur perpustakaan, fungsi rekreasi diartikan sebagai 

rekreasi kultural yaitu perpustakaan menyediakan koleksi yang bertujuan agar 

masyarakat dapat membaca dan mengakses sumber informasi hiburan. 

 

3.2 Peminjaman 

Peminjaman adalah merupakan proses dimana anggota meminjam buku- 

buku untuk dibaca dirumah dengan batas waktu yang telah ditentukan. Bagian 

peminjaman pada perpustakaan merupakan tempat melayani anggota yang akan 

meminjam buku-buku untuk dibaca dirumah. Peminjaman merupakan proses yang 
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dilakukan sebelum memakai barang atau sesuatu yang bukan milik kita dalam 

jangka waktu tertentu (Hidayatullah, 2018).  

 

3.3 Pengembalian 

Pengembalian adalah merupakan proses dimana anggota harus 

mengembalikan buku-buku yang telah dipinjamnya dengan batas waktu yang telah 

ditentukan. Bagian pengembalian pada perpustakaan merupakan tempat melayani 

anggota yang akan mengembalikan buku-buku yang telah dipinjamnya. Layanan 

Pengembalian Buku adalah kegiatan yang berlangsung dalam perpustakaan yang 

melibatkan pegawai perpustakaan dan pengguna yang telah menjadi anggota 

perpustakaan bertujuan mengembalikan buku yang telah dipinjam (Kinibalu, 2015). 

 

3.4 Website 

Website adalah kumpulan kumpulan halaman website yang di dalamnya 

terdapat sebuah domain mengandung informasi. Sebuah website biasanya dibangun 

atas banyak halaman website yang saling berhubungan(Isa & Hartawan, 2017).  

Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen 

dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web 

page dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu 

page ke page lain (hyper text), baik diantara page yang disimpan dalam server yang 

sama maupun server diseluruh dunia. Pages diakses dan dibaca melalui browser 

seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome dan 

aplikasi browser lainnya (Hakim Lukmanul, 2004). Website dibagi menjadi 2 yaitu 

Website Statis dan Website Dinamis. 
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3.5 Hypertext Preprocessing (PHP) 

PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Hypertext 

Preprocessor (PHP) adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke 

dalam HTML. Menurut Abdullah (2021), PHP adalah singkatan dari Hypertext 

preprocessor yaitu bahasa pemograman yang digunakan secara luas untuk 

penangan pembuatan pembuatan dan pengembangan sebuah situs website dan dapat 

digunakan bersama dengan CSS dan HTML. 

 

3.6 Hypertext Markup Language (HTML) 

Menurut (Novendri et al., 2019),  “Hypertext Merkup Languange (HTML) 

adalah bahasa standard yang digunakan untuk menampilkan halaman website”. 

Yang bisa dilakukan dengan HTML yaitu:  

a. Mengatur tampilan dari halaman website dan isinya.   

b. Membuat tabel dalam halaman website. 

c. Mempublikasikan halam website secara online.  

Membuat form yang bisa digunakan untuk menangani registrasi dan 

transaksi via web. 

 

3.7 MySQL 

Menurut Novendri, et al (2019), MYSQL disebut juga SQL yang 

merupakan singkatan dari Structured Query Languange. SQL merupakan bahasa 

terstruktur yang khusus digunakan untuk mengolah database. SQL pertama kali 
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didefinisikan oleh American National Standards Institute (ANSI) pada tahun 1986. 

MYSQL adalah sebuah sistem manajemen database yang bersifat open source.  

 

3.8 Laravel 

Laravel adalah salah satu framework PHP yang dikembangkan oleh 

Taylor Otwell pada April 2011 (Rahmawati & Mulyono, 2018).  Laravel dibuat 

untuk membatu para developer khususnya dalam membuat sebuah web dengan 

sintak yang sederhana, elegan, ekspresif dan menyenangkan. Tujuan utama dari 

laravel adalah mempermudah coding dalam membuat sebuah produk website. 

Bahkan laravel termasuk dalam best php framework 2014 versi webdesignmoo dan 

yang paling banyak digunakan oleh developer (Nugraha, 2014). 

 

3.9 System Development Life Cycle (SDLC) 

System Development Life Cycle (SDLC) merupakan gambaran dari suatu 

usaha dalam merancang sistem yang akan selalu bergerak seperti roda, yang 

melewati beberapa langkah atau tahapan antara lain tahap investigate, analyze, 

desain, implementasi dan perawatan. Dan langkah selanjutnya akan kembali pada 

tahap investigate jika di rasakan bahwa sistem yang ada sudah tidak efisien lagi 

untuk diterapkan (Dahlan, 2017). Sedangkan menurut (Firmansyah & Udi, 2017), 

SDLC atau Software Development Life Cycle atau sering disebut juga System 

Development Life Cycle adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu 

sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang 

digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak 

sebelumnya, berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah teruji baik.” 
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System Development Life Cycle (SDLC) Menurut Pressman (2015), System 

Develoment Life Cycle (SDLC) ini biasanya disebut juga dengan model waterfall. 

Menurut Pressman (2015), nama lain dari Model Waterfall adalah Model Air 

Terjun kadang dinamakan siklus hidup klasik (Classic Life Cycle), dimana hal ini 

menyiratkan pendekatan yang sistematis dan berurutan (sekuensial) pada 

pengembangan perangkat lunak (Mariyus et al., 2019). 

 

Gambar 3. 1 System Development Life Cycle 

Berikut ini adalah penjelasan dari tahap-tahap yang dilakukan di dalam 

Model Waterfall menurut Pressman (2015):  

a. Communication  

Langkah pertama diawali dengan komunikasi kepada pengguna. Langkah 

awal ini merupakan langkah penting karena menyangkut pengumpulan 

informasi tentang kebutuhan pengguna.  

b. Planning 

Setelah proses communication ini, kemudian menetapkan rencana untuk 

pengerjaan software yang meliputi tugas-tugas teknis yang akan 

dilakukan, risiko yang mungkin terjadi, sumber yang dibutuhkan, hasil 

yang akan dibuat, dan jadwal pengerjaan. 
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c. Modeling 

Pada proses modeling ini menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah 

perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat 

coding. Proses ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur 

software, representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural. 

d. Construction 

Construction merupakan proses membuat kode (code generation). Coding 

atau pengkodean merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa 

dikenali oleh komputer. Programmer akan menerjemahkan transaksi yang 

diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata 

dalam mengerjakan suatu software, artinya penggunaan komputer akan 

dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan 

dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat. Tujuan testing adalah 

menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut untuk 

kemudian bisa diperbaiki. 

e. Deployment  

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau 

sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem 

yang sudah jadi akan digunakan user. Kemudian software yang telah 

dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Deskripsi pekerjaan yang akan dibahas untuk perancangan sistem yang 

dilakukan dalam kerja praktek terdiri dari requirement analysis, system design, 

implementation, intregation testing, operation and testing, yang mengacu kepada 

metode System Development Life Cycle (SDLC) waterfall. 

4.1 Analisis Sistem 

Pengembangan aplikasi membutuhkan analisis sistem yang sesuai dengan 

proses bisnisnya. Proses bisnis dimulai saat pengunjung perpustakaan melakukan 

transaksi peminjaman koleksi. Peminjam harus melapor kepustakawan saat ingin 

meminjam koleksi, sehingga pustakawan akan melakukan pengisian data peminjam 

pada buku besar perpustakaan secara manual. Lalu jika peminjam melakukan 

pengembalian, maka pustakawan akan mencatat data pengembalian tersebut pada 

buku besar perpustakaan Sehingga untuk memenuhi kebutuhan proses tersebut 

dilakukan beberapa hal, diantaranya: 

4.2 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan proses penyusunan fungsi apa saja yang 

akan dibangun dalam sistem. Fungsi – fungsi tersebut dibangun nantinya akan 

digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhannya. Analisis kebutuhan 

fungsional pada perpustakaan SMA Islam Al Mizan Surabaya adalah sebagai 

berikut : 

1. Merancang database untuk menyimpan data yang sesuai dengan 

kebutuhan dalam proses bisnis yang ada. 
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2. Sistem dapat mengelola data peminjaman dan pengembalian koleksi 

perpustakaan. 

3. Sistem dapat menghasilkan laporan transaksi di perpustakaan. 

 

4.3 Kebutuhan Nonfungsional 

Analisis kebutuhan nonfungsional yang digunakan pada aplikasi 

peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan yaitu keamanan. Untuk 

masuk ke dalam aplikasi, pustakawan harus melakukan login terlebih dahulu 

menggunakan username dan password tertentu. 

4.4  Perencanaan Sistem 

Berikut ini use case aplikasi peminjaman dan pengembalian koleksi 

perpustakaan pada SMA Islam Al Mizan Surabaya use case ini terdapat satu aktor 

yaitu bagian administrasi. 

4.4.1 Use Case Diagram 

 

Gambar 4. 1 Use Case Diagram Sistem Informasi Perpustakaan 
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4.4.2 Activity Diagram 

1. Activity Diagram Login 

 

Gambar 4. 2 Activity Diagram Login 

Pada (Gambar 4.2) di atas menunjukkan aktivitas diagram proses login. 

Diagram di atas menunjukkan jika pihak administrasi harus memasukkan username 

dan password agar dapat masuk ke halaman utama atau dashboard aplikasi 

perpustakaan. 



23 

 

 

 

2. Activity Diagram Master Data 

 

Gambar 4. 3 Activity Diagram Master Data 

Pada (Gambar 4.3) menjelaskan aktivitas master data. Dalam halaman 

master data ini, admin dapat melakukan input data atau menambah, mengubah dan 



24 

 

 

 

menghapus master data. Jika ingin menambah master data, maka admin akan 

menginput data secara lengkap dan data akan tersimpan pada database master data. 

Untuk mengubah data yang sudah ada, admin akan memilih edit data dan data yang 

telah dirubah akan masuk dalam database master data. Jika data yang sudah ada 

tidak diperlukan lagi, maka admin dapat menghapus data tersebut dengan memilih 

“delete”, sehingga data akan terhapus dari database master data.  

3. Activity Diagram Transkasi 

 

Gambar 4. 4 Activity Diagram Transaksi 
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Pada (Gambar 4.4) menggambarkan aktivitas transaksi peminjaman dan 

pengembalian koleksi perpustakaan. Pada transaksi peminjaman, admin akan 

membuka halaman transaksi dan memilih tambah transaksi. Selanjutnya mengisi 

data koleksi yang akan dipinjam dan data akan masuk dalam database transaksi. 

Jika akan melakukan transaksi pengembalian koleksi, maka admin membuka 

halaman transaksi dan memilih action “sudah kembali”. Data tersebut akan masuk 

dalam database transaksi. 

4. Activity Diagram Laporan 

 

Gambar 4. 5 Activity Diagram Laporan 
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Pada (Gambar 4.5) menunjukkan aktivitas laporan peminjaman dan 

pengembalian koleksi perpustakaan. Jika ingin mencetak laporan aktivitas 

peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan, maka admin masuk dalam 

“laporan” dan memilih “export PDF”. Laporan yang diinginkan akan terunduh 

dalam bentuk pdf. 

 

4.4.3 Flow Of Event 

1. Flow Of Event Login 

Tabel 4. 1 Flow Of Event Login 

Nama Login 

Deskripsi Merupakan sebuah proses yang harus di ikuti oleh 

admin untuk memasuki halaman utama sebagai 

autentikasi 

Prasyarat Harus mengisi username dan password dengan benar 

Post condition 1. Login berhasil 

2. Masuk ke halaman utama 

Aktor Administrasi 

Utama Aksi Aktor Reaksi Sistem 

  Aktor membuka 

aplikasi 

 Sistem menampilkan 

halaman login 

  Aktor memasukkan 

username dan 

password (A.1) 

 Sistem mengecek 

apakah data yang 

dimasukkan valid 

(A.2) 
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 Sistem mengecek 

apakah username 

dan password ada di 

database master 

Admin (A.3) 

 Sistem menampilkan 

menu utama 

Alternatif (A.1) Aktor 

memasukankan 

ulang data 

(A.2) (A.3) Jika data 

tidak valid, maka 

sistem akan 

menampilkan pesan 

error lalu kembali ke 

menu login 

(A.2) (A.3) username 

dan password tidak 

terdaftar yang dimana 

sistem akan 

menampilkan pesan 

error dan kemudian 

kembali ke menu login 

Kesalahan   
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Kondisi Akhir  Sukses : Aktor masuk 

kehalaman utama 

Gagal : Aktor tidak 

dapat masuk ke 

halaman utama 

1) Data yang 

dimasukkan tidak 

valid 

2) Username

/ 

password 

tidak 

terdaftar 

 

2. Flow Of Event Master Data 

Tabel 4. 2 Flow Of Event Master Data 

Nama Master Data 

Deskripsi Proses ini adalah sebuah kegiatan untuk menambah data 

data pendukung seperti data koleksi, data rak, data buku 

dll agar bisa menjadi sumber data pada traksaksi 

Precondition Usecase Login 

Aktor Pustakawan 

 Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Alur Tambah Data Master 
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  Aktor memilih salah 

satu menu master data 

 Sistem menampilkan 

menu Master data 

 Sistem menampilkan 

data- data dari tabel 

master 

  Aktor mengklik 

tombol tambah 

 Sistem mengarahkan ke 

halaman tambah data 

master 

 

  Admin mengisi 

formulir tambah data 

 Admin mengklik 

tombol simpan data 

 Data masuk kedalam 

sistem 

 Admin diarahkan ke 

halaman tabel master 

data 

 tambah data master 

sukses 

Alur Update Master 

  Aktor memilih menu 

Update Master 

 Sistem menampilkan 

menu Master data 

 Sistem menampilkan 

data-    data dari tabel 

master 

  Aktor mengklik menu 

edit 

 Sistem mengarahkan 

kehalaman update data 
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  Admin mengisi 

formulir edit data 

 Admin mengklik 

tombol simpan data 

 Data masuk 

kedalam sistem 

 Admin diarahkan 

ke halaman tabel 

master data 

 edit data master 

sukses 

Alur Delete Master 

  Aktor memilih menu 

history pembayaran 

 Sistem menampilkan 

menu Master data 

 Sistem menampilkan 

data-    data dari tabel 

master 

  Aktor mengklik menu 

Delete 

 Sistem mencari data 

yang cocok untuk di 

delete. 

 Sistem mengeluarkan 

peringatan untuk 

konfirmasi delete 

  Aktor mengklik salah 

satu tombol 

konfirmasi delete 

 

 Jika klik batal maka 

sistem tidak menghapus 

data 

 Jika klik hapus maka 
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data akan terhapus dan 

sistem akan 

mengeluarkan 

notifikasi hapus 

berhasil 

Alternatif - - 

Kesalahan  - - 

Kondisi akhir - Sukses: 

1. Data tersimpan pada 

database master data 

 

3. Flow Of Event Transaksi 

Tabel 4. 3 Flow Of Event Transaksi 

Nama Transaksi Peminjaman dan Pengembalian 

Deskripsi Proses ini adalah sebuah kegiatan yang melakukan 

pencatatan transaksi peminjaman koleksi dan 

konfirmasi pengembalian koleksi 

Precondition Usecase Login 

Aktor Pustakawan 

 Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Alur Transaksi Peminjaman 

  Aktor memilih menu 

transaksi  

 Sistem menampilkan 

data dari menu 

transaksi 
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  Aktor menekan 

tombol tambah 

transaksi 

 Aktor mengisi data 

formulir peminjaman 

koleksi 

 Aktor mengklik 

tombol tambah  

 

 Sistem menampilkan 

pop up yang berisikan 

formulir transaksi 

peminjaman 

 Data masuk kedalam 

sistem 

 Admin diarahkan ke 

halaman transaksi 

 Tambah data transaksi 

sukses 

Alur Transaksi Pengembalian 

  Aktor memilih menu 

transaksi  

 Sistem menampilkan 

data dari menu 

transaksi 

  Aktor menekan 

tombol konfirmasi 

transaksi 

 Aktor memilih salah 

satu dari pilihan 

tersebut 

 Sistem menampilkan 

pop up yang berisi 

pilihan sudah kembali 

dan delete 

 Jika aktor memilih 

sudah kembali maka 

status akan berubah 

menjadi kembali, jika 

pilih hapus data akan 

terhapus. 
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 Data telah diperbarui 

 Admin diarahkan ke 

halaman transaksi. 

Alternatif - - 

Kesalahan -  Terjadi kesalahan 

penghapusan data 

Kondisi akhir - Sukses: 

1. Data transaksi 

peminjaman berhasil 

tersimpan 

2. Data transaksi 

pengembalian 

berhasil tersimpan 

3. Data terhapus dari 

sistem 

 

4. Flow Of Event Laporan 

Tabel 4. 4 Flow Of Event Laporan 

Nama Laporan 

Deskripsi Proses ini adalah sebuah kegiatan untuk mencetak 

laporan peminjaman dan pengembalian koleksi 

perpustakaan 

Precondition Usecase Login 

Aktor Pustakawan 
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 Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Alur Cetak laporan 

  Aktor memilih salah 

satu menu cetak 

laporan 

 Sistem menampilkan 

halaman cetak laporan 

  Aktor mengklik 

tombol cetak 

 Sistem menampilkan 

pop up pilihan cetak 

laporan. 

  Aktor mengklik salah 

satu cetak laporan 

 Sistem memproses cetak 

laporan dalam bentuk 

pdf. 

 Laporan tercetak dalam 

bentuk pdf. 

Alternatif - - 

Kesalahan  - - 

Kondisi akhir - Sukses: 

1. Laporan berhasil tercetak 

dengan format pdf 
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4.4.4 Squence Diagram 

1. Sequence Diagram Login 

 

Gambar 4. 6 Sequence Diagram Login 

Pada (Gambar 4.6) menjelaskan proses login. Pustakawan/ admin 

mengakses form login, form login mengirimkan permintaan tampil pada controller. 

Selanjutnya controller menampilkan halaman form login. Pustakawan/ admin 

melakukan login  dengan  memasukan username dan password, lalu  bagian 

controller melakukan pengecekan data yang diambil dari tabel users. Jika proses 

login yang dilakukan berhasil, maka controller akan menampilkan halaman 

dashboard. Jika login gagal, maka controller akan menampilkan kembali form 

login kepada pustakawan/ admin. 
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2. Sequence Diagram Add Master Data 

 

Gambar 4. 7 Sequence Diagram Add Master Data 

Pada (Gambar 4.7) menunjukkan proses penambahan master data. Jika 

pustakawan ingin melakukan penambahan master data, setelah berhasil login 

selanjutnya memilih add master data. Kemudian akan muncul form add master 

data. Pustakawan melakukan pengisian data-data yang dibutuhkan dan menyimpan 

data tersebut sehingga akan tersimpan pada database. 
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3. Sequence Diagram Edit Master Data 

 

Gambar 4. 8 Sequence Diagram Edit Master Data 

Pada (Gambar 4.8) menunjukkan proses edit master data. Pustakawan 

melakukan proses login terlebih dulu, selanjutnya memilih edit master data. 

Kemudian akan muncul form edit master data. Pustakawan melakukan perubahan 

data yang diperlukan, lalu menyimpan data yang telah diubah sehingga perubahan 

data tersebut tersimpan data database. 
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4. Sequence Diagram Delete Master Data 

 

Gambar 4. 9 Sequence Diagram Delete Master Data 

Pada (Gambar 4.9) menjelaskan proses penghapusan master data. Untuk 

melakukan proses penghapusan data yang sudah tidak diperlukan atau data yang 

salah, maka pustakawan memilih delete. Selanjutnya akan muncul konfirmasi ya 

atau tidak, pustakawan memilih ya jika yakin ingin menghapus. Data akan terhapus 

atau hilang dari database. 
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5. Sequence Diagram Transaksi Peminjaman 

 

Gambar 4. 10 Sequence Diagram Transaksi Peminjaman 

Pada (Gambar 4.10) menunjukkan proses transaksi peminjaman koleksi 

perpustakaan. Pustakawan membuka halaman transaksi. Kemudian akan muncul 

form transaksi, lalu memilih add. Pustakawan mengisi data-data yang dibutuhkan 

dan menyimpannya. Sehingga data transaksi peminjaman akan tersimpan dalam 

database. 



40 

 

 

 

6. Sequence Diagram Transaksi Pengembalian 

 

Gambar 4. 11 Sequence Diagram Transaksi Pengembalian 

Pada (Gambar 4.11) menunjukkan proses transaksi pengembalian koleksi 

perpustakaan. Pustakawan membuka halaman transaksi dan melakukan update 

status. Jika peminjam melakukan pengembalian, maka pustakawan mengisi data 

transaksi pengembalian. Tetapi jika koleksi yang dipinjam hilang, maka 

pustakawan memilih delete. Selanjutnya akan muncul konfirmasi yes atau no. Jika 

yakin ingin menghapus data maka memilih yes. Jika tidak yakin mengahapus data 

maka memilih no. 
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7. Sequence Diagram Laporan 

 

Gambar 4. 12 Sequence Diagram Laporan 

Pada (Gambar 4.12) menunjukkan proses menampilkan laporan. 

Pustakawan membuka halaman laporan dan memilih cetak data sehingga laporan 

yang diinginkan akan muncul. Apabila pustakawan ingin mengunduh laporan 

tersebut, maka memilih unduh data dan akan muncul konfirmasi yes atau no. Jika 

benar ingin mengunduh laporan, maka memilih yes. Tetapi jika tidak ingin 

mengunduh, maka memilih no. 
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4.4.5 Class Diagram 

 

Gambar 4. 13 Class Diagram 

4.5 Implementasi 

Sebelum membuat sebuah aplikasi, dibutuhkan suatu rancangan dasar dari 

tampilan yang akan digunakan sebagai landasan desain aplikasinya. Berikut adalah 

tampilan desain dari aplikasi peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan 

pada SMA Islam Al Mizan Surabaya: 
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4.5.1 Halaman Login 

 

Gambar 4. 14 Halaman Login 

Pada (Gambar 4.14) merupakan tampilan menu login. Jika pustakawan 

ingin masuk ke halaman dashboard, maka harus mengisi username dan password 

dengan benar.  

4.5.2 Halaman Dashboard 

 

Gambar 4. 15 Halaman Dashboard 
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Pada (Gambar 4.15) merupakan tampilan dari menu dashboard setelah 

pustakawan  melakukan login dengan benar. 

4.5.3 Halaman Master Data Anggota 

 

Gambar 4. 16 Halaman Data Anggota 

Pada (Gambar 4.16) merupakan tampilan data anggota yang terdaftar di 

perpustakaan SMA Islam Al Mizan Surabaya. 

 

Gambar 4. 17 Halaman Tambah Data Anggota 
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Pada (Gambar 4.17) merupakan tampilan dari menu tambah data anggota. 

Pustakawan dapat menambahkan anggota baru perpustakaan pada menu ini. 

 

Gambar 4. 18 Halaman Edit dan Delete Data Anggota 

Pada (Gambar 4.18) merupakan tampilan data anggota perpustakaan 

dengan fitur edit dan delete. Pustakawan dapat mengubah maupun menghapus data 

anggota perpustakaan pada menu ini. 

4.5.4 Halaman Master Data Koleksi Perpustakaan 

 

Gambar 4. 19 Halaman Data Koleksi 
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Pada (Gambar 4.19) merupakan tampilan data koleksi yang terdaftar di 

perpustakaan SMA Islam Al Mizan Surabaya. 

 

Gambar 4. 20 Halaman Tambah Data Koleksi 

Pada (Gambar 4.20) merupakan tampilan dari menu tambah data koleksi. 

Pustakawan dapat menambahkan koleksi baru perpustakaan pada menu ini. 

 

Gambar 4. 21 Halaman Edit dan Delete Data Koleksi 
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Pada (Gambar 4.21) merupakan tampilan data koleksi perpustakaan 

dengan fitur edit dan delete. Pustakawan dapat mengubah maupun menghapus data 

koleksi perpustakaan pada menu ini. 

4.5.5 Halaman Master Data Jenis Koleksi Perpustakaan 

 

Gambar 4. 22 Halaman Data Jenis Koleksi 

Pada (Gambar 4.22) merupakan tampilan data jenis koleksi yang terdaftar 

di perpustakaan SMA Islam Al Mizan Surabaya. 

 

Gambar 4. 23 Halaman Tambah Data Jenis Koleksi 



48 

 

 

 

Pada (Gambar 4.23) merupakan tampilan dari menu tambah data jenis 

koleksi. Pustakawan dapat menambahkan jenis koleksi baru perpustakaan pada 

menu ini. 

 

 

Gambar 4. 24 Halaman Edit dan Delete Data Anggota 

Pada (Gambar 4.24) merupakan tampilan data jenis koleksi perpustakaan 

dengan fitur edit dan delete. Pustakawan dapat mengubah maupun menghapus data 

jenis koleksi perpustakaan pada menu ini. 
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4.5.6 Halaman Master Data Rak 

 

Gambar 4. 25 Halaman Data Rak 

Pada (Gambar 4.25) merupakan tampilan data rak yang terdaftar di 

perpustakaan SMA Islam Al Mizan Surabaya. 

 

Gambar 4. 26 Halaman Tambah Data Anggota 

Pada (Gambar 4.26) merupakan tampilan dari menu tambah data rak. 

Pustakawan dapat menambahkan rak baru perpustakaan pada menu ini. 



50 

 

 

 

 

Gambar 4. 27 Halaman Edit dan Delete Data Anggota 

Pada (Gambar 4.27) merupakan tampilan data rak perpustakaan dengan 

fitur edit dan delete. Pustakawan dapat mengubah maupun menghapus data rak 

perpustakaan pada menu ini. 

 

4.5.7 Halaman Master Data User 

 

Gambar 4. 28 Halaman Data User 
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Pada (Gambar 4.28) merupakan tampilan data user yang terdaftar di 

perpustakaan SMA Islam Al Mizan Surabaya. 

 

Gambar 4. 29 Halaman Tambah Data User 

Pada (Gambar 4.29) merupakan tampilan dari menu tambah data user. 

Pustakawan dapat menambahkan user baru perpustakaan pada menu ini. 

 

Gambar 4. 30 Halaman Edit dan Delete Data User 
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Pada (Gambar 4.30) merupakan tampilan data user perpustakaan dengan 

fitur edit dan delete. Pustakawan dapat mengubah maupun menghapus data user 

perpustakaan pada menu ini. 

4.5.8 Halaman Master Data Kelas 

 

Gambar 4. 31 Halaman Data Kelas 

Pada (Gambar 4.31) merupakan tampilan data kelas yang terdaftar di 

perpustakaan SMA Islam Al Mizan Surabaya. 

 

Gambar 4. 32 Halaman Tambah Data Kelas 
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Pada (Gambar 4.32) merupakan tampilan dari menu tambah data Kelas. 

Pustakawan dapat menambahkan kelas baru perpustakaan pada menu ini. 

 

Gambar 4. 33 Halaman Edit dan Delete Data Kelas 

Pada (Gambar 4.33) merupakan tampilan data kelas perpustakaan dengan 

fitur edit dan delete. Pustakawan dapat mengubah maupun menghapus data kelas 

perpustakaan pada menu ini. 

 

4.5.9 Halaman Transaksi peminjaman 

 

Gambar 4. 34 Halaman Data Transaksi Peminjam 
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Pada (Gambar 4.34) merupakan tampilan data transaksi peminjam. 

Pustakawan dapat melihat daftar transaksi yang dilakukan di perpustakaan  mulai 

dari koleksi yang dipinjam, peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, 

maupun denda. Pada menu ini terdapat fitur tambah transaksi dan action utuk proses 

pengembalian transaksi. 

 

Gambar 4. 35 Halaman Peminjaman Koleksi 

Pada (Gambar 4.35) adalah tampilan jika pustakawan memilih tambah 

transaksi yang ada di halaman data transaksi peminjaman. Jika ada yang melakukan 

peminjaman koleksi, pustakawan harus mengisi form tersebut secara lengkap 

sehingga data peminjam dapat tersimpan dalam data transaksi peminjam. 
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4.5.10 Halaman Transaksi Pengembalian 

 

Gambar 4. 36 Halaman Transaksi Pengembalian  

Pada (Gambar 4.36) adalah tampilan jika pustakawan memilih tombol 

action pada Gambar 4.34. pustakawan dapat memilih tombol sudah kembali jika 

peminjam telah mengembalikan koleksi perpustakaan. 

4.5.11 Halaman Laporan 

 

Gambar 4. 37 Halaman Laporan 

Pada (Gambar 4.37) merupakan tampilan menu laporan. Pustakawan 

memilih tombol export pdf untuk menampilkan laporan yang diinginkan. Pada 

menu ini terdapat fitur semua transaksi yang artinya akan menampilkan laporan 
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semua transaksi, pinjam yang artinya hanya laporan transaksi peminjaman, dan 

kembali yang artinya akan menampilkan laporan transaksi pengembalian. 

 

Gambar 4. 38 Hasil Laporan 

Pada (Gambar 4.38) merupakan tampilan file laporan yang telah diunduh. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil rancang bangun aplikasi 

peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan pada SMA Islam Al Mizan 

Surabaya. Aplikasi yang dihasilkan pada kerja praktik ini meliputi: master data 

anggota, master data koleksi, master data jenis koleksi, master data rak, master data 

user, master data kelas, transaksi peminjaman koleksi perpustakaan, proses 

transaksi pengembalian koleksi perpustakaan, dan membuat laporan transaksi di 

perpustakaan. Aplikasi yang telah dibuat dapat menyelesaikan permasalahan yang 

ada di perpustakaan SMA Islam Al Mizan Surabaya.  

5.2 Saran 

Saran untuk pengembangan aplikasi yang akan melanjutkan aplikasi 

peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan SMA Islam Al Mizan 

Surabaya di masa yang akan datang yaitu: 

a) Mengevaluasi terhadap aplikasi terkait kinerja aplikasi. 

b) Mengevaluasi terhadap aplikasi terkait interface aplikasi. 

c) Penambahan fitur record absensi pengunjung. 

d) Aplikasi yang ada dapat dikembangkan dalam bentuk android. 
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