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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Sistem yang Digunakan 

Untuk dapat menjalankan aplikasi sistem informasi sirkulasi pelayanan 

perpustakaan SMA N 14 Surabaya dibutuhkan: 

 

5.1.1  Software Pendukung 

1. Sistem Operasi Microsoft Windows XP Profesional 

2. Microsoft SQL Server 2000 

3. Microsoft VB.NET 2003. 

 

5.1.2  Hardware Pendukung 

1. Microprocessor Pentium III atau lebih tinggi, AMD Duron/Athlon. 

2.   Harddisk 40 Gb 

3. RAM 128 Mb atau yang lebih tinggi. 

4. Monitor 14 “ atau lebih besar sesuai dengan kebutuhan 

5. Mouse + Keyboard 

 

5.2  Cara Setup Program 

Untuk dapat menggunakan program ini terlebih dahulu dalam suatu 

komputer harus sudah memiliki beberapa software pendukung yang 

mempengaruhi jalannya program yaitu: 

a. Microsoft Visual Basic.NET 2003 

b. Microsoft SQL Server 2000 
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Setelah semua komponen terpenuhi maka langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah membuka installer program perpustakaan yang ada pada folder 

setup perpustakaan, kemudian cari setup perpustakaan.msi seperti gambar 5.1, 

kemudian klik dua kali akan muncul suatu halaman splash. Klik next maka akan 

muncul halaman selamat datang seperti gambar 5.2. 

 

 

Setup_Perpustakaan.msi
 

 
Gambar 5.1  Setup Perpustakaan.msi 

 

 

Gambar 5.2  Halaman Selamat Datang. 
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Untuk dapat melanjutkan proses instalasi, tekan next maka akan muncul 

halaman pilih  folder seperti gambar 5.3, sebaiknya hasil setup disimpan di drive 

C sebagai default menyimpan hasil setup. 

 

 

Gambar 5.3  Form Confirm Installation. 

 

Klik next maka akan muncul halaman proses instalasi, tunggu sampai 

proses instalasi selesai. Setelah selesai maka secara otomatis program sistem 

informasi koperasi telah terinstall di komputer anda seperti gambar 5.4. 

 

 
  

Gambar 5.4  Form Installation Complete. 
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5.2 Penjelasan Pemakaian 

Tahap ini merupakan langkah-langkah dari pemakaian program Sistem 

Informasi Sirkulasi Perpustakaan.  

Berikut sub-sub pembahasan pemakaian: 

5.3.1      Form Menu Utama 

Form ini adalah form menu utama dari aplikasi sistem informasi sirkulasi 

pelayanan perpustakaan, form ini akan ditampilkan pada saat pertama kali aplikasi 

ini dijalankan dan langsung mengarah ke tampilan login. Pada form login ini, 

terdapat 2 hak akses, yaitu: hak admin (hak akses secara keseluruhan) dan hak 

user (hak akses untuk aplikasi tertentu saja, seperti transaksi dan katalog). 

Untuk login, isi nama user dan pin sesuai dengan hak akses, kemudian tekan 

tombol Log-In, untuk logout tekan tombol Log-Out, untuk membatalkan login 

tekan tombol Batal, untuk mengubah pin tekan tombol Ubah PIN, untuk keluar 

dari aplikasi perpustakaan tekan tombol Keluar. 

 

 

Gambar 5.5  Form Menu Utama 
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5.3.2     Form Aplikasi 

Form ini berisi sub-sub aplikasi, seperti: Form Pengaturan, Form Daftar 

Anggota, Form Daftar Koleksi dan Pengarang serta Form Peminjaman dan 

Pengembalian. 

 

 

Gambar 5.6  Form Aplikasi 

 

5.3.3     Form Kelas 

Form ini berisi tentang pengaturan tiap – tiap kelas yang ada di SMA 

Negeri 14 Surabaya. SMA Negeri 14 terdiri dari banyak kelas, oleh karena itu 

dibuatlah Form Kelas untuk membedakan Kelas berdasarkan kode kelas. Pada 

Form Kelas petugas perpustakaan dapat mengubah data kelas yang sudah 

dientrykan.  
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Gambar 5.7  Form Kelas 

 

5.3.4     Form Kota 

Form Kota berisi Kota asal anggota atau tempat tinggal anggota. Petugas 

perpustakaan dapat mengatur kota asal atau tempat tinggal anggota. Pada 

Form Kota dapat menentukan kota asal mana yang paling paling banyak 

sekolah di SMA Negeri 14 Surabaya. Pada Form Kota ini petugas 

perpustakaan dapat menambahkan kota dan mengubah kota  

 

 

Gambar 5.8 Form Kota 
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5.3.5     Form Rak 

Form Rak adalah Form untuk maintenance pengaturan Rak koleksi 

berdasarkan Kategori koleksi. Dengan adanya Form Rak ini memudahkan 

petugas perpustakaan dalam pencarian koleksi yang dicari berada dirak 

berapa.  

 

Gambar 5.9 Form Rak 

5.3.6     Form Penerbit 

Pada Form Penerbit untuk maintenance asal penerbit koleksi. Pada form 

penerbit ini petugas perpustakaan lebih dimudahkan koleksi yang terbit 

banyak berasal dari penerbit mana, selain itu petugas perpustakaan juga dapat 

mengubah asal penerbit yang terbit dan menambahkan asal penerbit koleksi 

yang menerbitkan. 
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Gambar 5.10 Form Kota Terbit 

5.3.7    Form Denda 

Form Denda ini untuk maintenance Denda yang harus dibayar jika 

melakukan keterlambatan dalam mengembalikan koleksi. Pada Form Denda 

Petugas perpustakaan dapat menentukan besar denda per hari yang harus 

dibayar oleh anggota jika melakukan keterlambatan mengembalikan koleksi 

koleksi. Petugas perputakaan dapat mengubah besar denda per harinya. 

 

 

Gambar 5.11 Form Denda 
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5.3.8     Form Daftar Anggota 

Form ini digunakan untuk maintenance daftar anggota perpustakaan. 

Untuk input data baru tekan tombol Baru, kemudian isikan data pada textbox, jika 

sudah lengkap tekan tombol Simpan maka data tersebut akan secara otomatis 

tersimpan ke dalam tabel anggota. Untuk melakukan pencarian record/data tekan 

tombol Cari. Untuk melakukan edit data, pilih record pada datagrid kemudian 

tekan tombol Edit, lakukan perubahan kemudian tekan tombol OK maka data 

tersebut secara otomatis akan terupdate. Untuk membatalkan tekan tombol Batal. 

Untuk keluar dari Form Daftar Anggota tekan tombol Keluar. 

 

 

Gambar 5.12 Form Daftar Anggota 
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5.3.9     Form Cari anggota 

Form Cari anggota ini berguna sekali untuk petugas perpustakaan dalam 

melakukan pencarian data anggota. Petugas dapat menampilkan data anggota 

tersebut berdasarkan No. anggota, kelas, alamat, kota, keterangan, jenis 

kelamin dan petugas dapat menampilkannya bersadarkan semua. 

 

Gambar 5.13 Form Cari Anggota 

5.3.10    Form Daftar Koleksi 

Form ini digunakan untuk maintenance daftar koleksi. Pada tab koleksi 

untuk input data baru tekan tombol Baru, kemudian isikan data pada textbox, jika 

sudah lengkap tekan tombol Simpan maka data tersebut akan secara otomatis 

tersimpan ke dalam tabel koleksi. Untuk melakukan pencarian record/data tekan 

tombol Cari. Untuk melakukan ubah data, pilih record pada datagrid kemudian 

tekan tombol Ubah, lakukan perubahan kemudian tekan tombol OK maka data 
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tersebut secara otomatis akan terupdate. Untuk membatalkan tekan tombol Batal. 

Untuk keluar dari Form Daftar Anggota tekan tombol Keluar. 

 

 

Gambar 5.14 Form Daftar koleksi 

 

5.3.10    Form Daftar Pengarang 

Form ini digunakan untuk maintenance daftar pengarang. Pada tab 

pengarang untuk input pengarang baru tekan tombol Baru, kemudian isikan data 

pada textbox, jika sudah lengkap tekan tombol Simpan maka data tersebut akan 

secara otomatis tersimpan ke dalam tabel pengarang. Untuk melakukan pencarian 

record/data tekan tombol Cari. Untuk melakukan ubah data, pilih record pada 

datagrid kemudian tekan tombol Ubah, lakukan perubahan kemudian tekan 

tombol OK maka data tersebut secara otomatis akan terupdate. Untuk 
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membatalkan tekan tombol Batal. Untuk keluar dari Form Daftar Anggota tekan 

tombol Keluar. 

 

Gambar 5.15 Form Daftar Pengarang 

 

5.3.11    Form Transaksi Peminjaman dan Pengembalian 

Form ini digunakan untuk transaksi peminjaman dan pengembalian 

koleksi perpustakaan. Untuk peminjaman, petugas harus menginputkan no 

anggota perpustakaan berdasarkan no induk siswa pada Kartu Tanda Pelajar 

(KTP) kemudian tekan tombol Enter, jika record telah tersimpan, maka secara 

otomatis nama dan kelas akan terisi sesuai dengan no anggota, jika record belum 

tersimpan maka akan mengeluarkan pesan bahwa record tidak ada. Jika anggota 

telah melakukan peminjaman dan masih belum dikembalikan, maka akan muncul 

record/data koleksi buku-buku yang masih dipinjam. Untuk proses peminjaman 

isikan no induk koleksi yang tercantum pada koleksi yang dipinjam pada textbox 

no induk koleksi kemudian tekan Enter. Dalam proses peminjaman ini anggota 
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perpustakaan, hanya bisa melakukan peminjaman maksimal 3 buah. Jika tidak ada 

koleksi lagi yang dipinjam, tekan tombol Simpan untuk menyimpan record 

tersebut ke dalam tabel transaksi.  

Untuk proses pengembalian, tekan tombol Baru, isikan no anggota pada 

textbox no anggota kemudian tekan Enter, maka akan muncul record/data koleksi 

buku-buku yang masih dipinjam. Disini sistem akan mengecek tanggal 

pengembalian, jika ada keterlambatan maka total denda akan muncul sesuai 

dengan record/data koleksi buku-buku yang mengalami keterlambatan. Pada 

proses pembayaran denda ini, isikan jumlah yang dibayarkan oleh anggota yang 

bersangkutan tersebut kemudian tekan tombol Enter. Untuk proses pengembalian, 

pilih record/data koleksi yang akan dikembalikan pada datagrid kemudian tekan 

tombol Hapus, maka secara otomatis record tersebut akan terhapus dari data 

peminjaman anggota yang bersangkutan. Untuk keluar dari Form Peminjaman dan 

Pengembalian tekan tombol Keluar. 

 

 

Gambar 5.16  Form Peminjaman dan Pengembalian 
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5.3.12    Form Laporan 

Form ini digunakan untuk mencetak 3 jenis laporan, yaitu: laporan 

anggota, laporan koleksi dan laporan transaksi. 

 

 

Gambar 5.17  Form Laporan 

5.3.13  Form Laporan Anggota 

Form ini menampilkan laporan anggota perpustakaan dan pada form ini 

kita bisa melakukan filtering berdasarkan status keaktifan. 

 

 

Gambar 5.18  Form Laporan Anggota 
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5.3.14  Form Laporan Koleksi 

Form ini menampilkan laporan koleksi perpustakaan dan pada form ini 

kita bisa melakukan filtering berdasarkan kategori koleksi. Petugas Perpustakaan 

lebih mudah dalam mengelompokkan koleksi berdasarkan kategori yang 

dinginkan, sehingga memudahkan petugas perpustakaan dalam membuat laporan  

sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. 

 

 

Gambar 5.19  Form Laporan koleksi 

 

5.3.15    Form Laporan Peminjaman dan Pengembalian 

Form ini menampilkan laporan peminjaman dan pengembalian koleksi 

perpustakaan. Petugas perpustakaan dapat melihat dan mencetak laporan berdasar 

klasifikasi yang dibutuhkan, sehingga memudahkan petugas perpustakaan dalam 

membuat laporan.  
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Gambar 5.20  Form Laporan Peminjaman dan Pengembalian 

 

5.3.16    Form Katalog 

Form ini digunakan oleh anggota untuk melakukan pencarian koleksi 

pencarian dapat menggunakan bantuan pencarian melalui  jenis koleksi, 

penelusuran dan kata kunci. 

 

 

Gambar 5.21  Desain Form katalog pencarian koleksi 
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Gambar 5.22  Desain Form katalog pencarian koleksi 

 


