
53 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Sistem yang Telah Lama Berjalan 

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah komunikasi 

dengan pustakawan. Berdasarkan komunikasi tersebut, diperoleh hasil bahwa 

sistem manajemen dibagi menjadi dua golongan, yaitu siswa dan pegawai. Hasil 

tersebut diuraikan secara rinci sebagai berikut: 

1. Peminjaman Buku untuk Pegawai 

Peminjaman buku untuk pegawai diawali dengan penyerahan kartu 

anggota dan buku yang ingin dipinjam oleh pegawai. Setelah penyerahan kartu, 

selanjutnya pustakawan mencatat peminjaman buku tersebut di kartu anggota 

dan di catatan manual. Alur peminjaman buku untuk pegawai secara rinci 

digambarkan dalam bentuk flowchart pada Gambar 18. 
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Gambar 18. Alur peminjaman buku untuk pegawai 
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2. Peminjaman Buku untuk Siswa 

Peminjaman buku untuk siswa diawali dengan penyerahan kartu anggota 

dan buku yang ingin dipinjam oleh siswa. Setelah penyerahan kartu, selanjutnya 

pustakawan mencatat peminjaman buku tersebut di kartu anggota perpustakaan 

dan di catatan manual. 

Perbedaan peminjaman buku untuk siswa dengan peminjaman buku 

untuk pegawai terletak pada masa peminjaman buku. Jika pegawai tidak diberla-

kukan masa peminjaman buku, maka siswa diberlakukan masa peminjaman buku 

selama tujuh hari. Adanya masa peminjaman buku tersebut mengakibatkan 

adanya kondisi siswa tidak dapat meminjam buku. Siswa tidak dapat meminjam 

buku jika mengalami salah satu dari tiga kondisi sebagai berikut: 

1) Siswa belum mengembalikan dua buku yang sedang dipinjam. Jika siswa 

ingin dapat meminjam buku, maka siswa harus mengembalikan buku minimal 

satu buku. 

2) Siswa belum membayar denda dua buku karena terlambat mengembalikan. 

Jika siswa ingin dapat meminjam buku, maka siswa harus melunasi denda 

yang belum dibayar. 

3) Siswa belum mengembalikan satu buku yang sedang dipinjam dan denda 

satu buku yang belum dibayar karena terlambat mengembalikan. Jika siswa 

ingin dapat meminjam buku, maka siswa harus mengembalikan satu buku 

atau melunasi denda yang belum dibayar. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka langkah selanjutnya adalah 

menyusun alur peminjaman buku untuk siswa. Alur tersebut digambarkan secara 

rinci dalam bentuk flowchart pada Gambar 19. 
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Gambar 19. Alur peminjaman buku untuk siswa 
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3. Perpanjangan Peminjaman Buku 

Perpanjangan peminjaman buku hanya berlaku untuk siswa. Siswa dapat 

melakukan perpanjangan peminjaman buku maksimal dua kali. Perpanjangan 

peminjaman buku diawali dengan menyerahkan kartu anggota dan buku yang 

ingin diperpanjang masa peminjamannya. Setelah siswa menyerahkan kartu dan 

buku, selanjutnya pustakawan mengecek data peminjaman buku. Jika buku yang 

dipinjam telah melebihi jatuh tempo pengembalian buku, maka buku tersebut 

wajib dikembalikan ke perpustakaan. Alur perpanjangan peminjaman buku 

secara rinci digambarkan dalam bentuk flowchart pada Gambar 20. 
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Gambar 20. Alur perpanjangan peminjaman buku   
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4. Pengembalian Buku 

Pengembalian buku diawali dengan penyerahan kartu anggota dan buku 

yang akan dikembalikan. Setelah penyerahan kartu, selanjutnya pustakawan 

mencatat pengembalian buku tersebut di kartu anggota perpustakaan dan di 

catatan manual. Alur pengembalian buku digambarkan secara rinci dalam bentuk 

flowchart pada Gambar 21. 
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Gambar 21. Alur pengembalian buku 
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5. Pembayaran Denda 

Pembayaran denda buku hanya berlaku untuk siswa. Pembayaran denda 

diawali dengan penyerahan kartu anggota. Setelah siswa menyerahkan kartu, 

selanjutnya pustakawan mengecek denda untuk mengetahui nominal denda yang 

harus dibayar oleh siswa. Siswa diwajibkan untuk membayar lunas atas denda 

yang telah diinformasikan. Alur pembayaran denda digambarkan secara rinci 

dalam bentuk flowchart pada Gambar 22. 
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Gambar 22. Alur pembayaran denda 
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B. Analisis Masalah dan Solusi yang Diharapkan 

Setelah mengetahui sistem yang selama ini berjalan, langkah selanjutnya 

adalah diskusi tanya jawab untuk mengetahui permasalahan pustakawan dalam 

mengelola perpustakaan. Kendala yang dihadapi oleh pustakawan adalah belum 

tersedianya sistem manajemen yang efektif dan efisien. Secara rinci adalah 

sebagai berikut: 

1. Buku baru yang datang dalam jumlah banyak tidak dapat didata dengan 

cepat. Hal ini menjadi masalah ketika buku tersebut harus segera dipinjam 

oleh guru untuk mengajar. 

2. Keterbatasan waktu pustakawan dalam bekerja (rata-rata enam jam dalam 

sehari) mengakibatkan pekerjaan seringkali harus diselesaikan di rumah. 

Pustakawan harus membawa segala inventaris perpustakaan ke rumah. Hal 

tersebut menjadi masalah ketika inventaris yang dibawa berlebihan, dapat 

mengakibatkan sebagian inventaris tidak sengaja tertinggal atau tercecer. 

3. Pustakawan hanya dapat mengecek anggota yang belum mengembalikan 

buku dan belum membayar denda pada setiap akhir tahun ajaran baru. Hal 

tersebut mengakibatkan munculnya dua masalah, yaitu: 

a. Peredaran koleksi buku kepada para anggota tidak dapat dilaksanakan 

dengan adil. 

b. Pada setiap tahun ajaran baru, pustakawan melakukan pendataan ulang 

anggota perpustakaan lama. 

4. Petugas harus mencatat satu per satu katalog dan label buku yang ada di 

perpustakaan. Hal ini menyita waktu petugas dalam bekerja karena petugas 
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harus melihat terlebih dahulu data buku di dokumen Microsoft Excel untuk 

ditulis kembali dalam katalog buku dan label buku. 

5. Beban kerja pustakawan yang terlalu berat kadang-kadang mengakibatkan 

ketidaksesuaian pencatatan data sirkulasi antara kartu anggota dan catatan 

manual. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diperoleh dari diskusi tersebut, 

maka pustakawan menginginkan perbaikan sistem manajemen perpustakaan 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Sistem dapat melakukan pendataan anggota, buku, dan sirkulasi dengan 

cepat. Sebagai contoh, buku baru yang datang dalam jumlah banyak dapat 

didata dengan cepat sehingga buku tersebut dapat segera dipinjam oleh guru 

untuk mengajar. 

2. Sistem dapat diakses setiap saat di sekolah maupun di luar sekolah sehingga 

pustakawan dapat menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas di rumah. 

3. Data anggota, data buku, dan data sirkulasi berada dalam suatu wadah yang 

dapat mengelola data-data tersebut dengan efektif dan efisien. 

4. Pengecekan anggota yang belum mengembalikan buku dan siswa yang 

belum membayar denda dapat dilakukan setiap saat. 

5. Masa keanggotaan siswa dapat berlaku sampai lulus. 

6. Masa keanggotaan pegawai dapat berlaku selama pegawai tersebut bekerja 

di SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta. 

7. Sistem dapat mencetak katalog dan label buku sesuai keinginan pustakawan, 

sehingga tidak perlu melihat terlebih dahulu data buku di dokumen Microsoft 

Excel untuk ditulis kembali dalam bentuk katalog buku dan label buku. 
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C. Analisis Kebutuhan 

Langkah yang dilakukan setelah mengetahui sistem manajemen yang 

sudah berjalan, menganalisis masalah, dan mengetahui harapan pustakawan 

terhadap sistem baru adalah planning (perencanaan). Planning diawali dengan 

analisis kebutuhan. Kebutuhan sistem pada penelitian ini terdiri dari dua macam, 

yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan hardware software. 

1. Kebutuhan Fungsional 

Pengguna sistem terdiri dari satu orang, yaitu pustakawan. Fungsi utama 

yang dibutuhkan pustakawan adalah adanya sistem yang dapat mengelola 

sirkulasi secara efektif dan efisien. Sirkulasi merupakan aktivitas peminjaman dan 

pengembalian buku oleh anggota perpustakaan. Berdasarkan kebutuhan fungsi 

utama, maka dapat diuraikan fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh pustakawan 

dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut: 

a. Manajemen data anggota 

Fungsi yang disediakan dalam manajemen data anggota adalah fungsi 

tambah, cari, ubah dan hapus data anggota. Berdasarkan keperluan manajemen, 

anggota terdiri dari tipe siswa dan pegawai. Berdasarkan status keanggotaan, 

anggota terdiri dari anggota aktif dan anggota yang telah bebas pustaka. 

b. Manajemen data buku 

Fungsi yang disediakan dalam manajemen data buku adalah fungsi 

tambah, cari, ubah dan hapus data buku. Selain identitas data buku secara rinci, 

sistem akan menyediakan informasi jumlah buku yang dipinjam. Informasi ini 

bermanfaat ketika ada anggota yang bertanya kepada pustakawan terkait 

ketersediaan buku yang akan dipinjam. 
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c. Manajemen Sirkulasi 

Sirkulasi terdiri dari dua macam, yaitu peminjaman dan pengembalian 

buku. Berdasarkan kebutuhan sistem manajemen, sirkulasi dibagi menjadi dua 

tipe, yaitu tipe siswa dan tipe pegawai. Berdasarkan uraian pada analisis sistem 

lama yang telah berjalan, perbedaan antara siswa dan pegawai terletak pada 

aturan peminjaman. Jika pegawai tidak diberlakukan masa peminjaman buku, 

maka siswa diberlakukan masa peminjaman buku selama tujuh hari. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sirkulasi untuk siswa ditambahkan 

fungsi perpanjangan peminjaman buku dan pembayaran denda. Perpanjangan 

peminjaman buku berfungsi agar siswa dapat memperpanjang masa peminjaman 

buku. Pembayaran denda berfungsi bagi siswa yang akan melunasi denda akibat 

terlambat mengembalikan buku. 

d. Mencetak kartu anggota 

Kartu anggota merupakan syarat mutlak bagi anggota perpustakaan 

untuk melakukan sirkulasi. Kartu anggota berisikan identitas anggota yang terdiri 

dari nomor anggota, nama, tipe, dan jenis kelamin. 

e. Mencetak katalog dan label buku 

Katalog buku berfungsi sebagai arsip identitas dari koleksi buku. Label 

buku berisikan call number sebagai pembeda antar satu buku dengan buku 

lainnya. Pada implementasinya, label buku akan ditempelkan pada cover buku 

sebagai pembeda antar satu buku dengan buku lainnya. 

f. Mencetak Laporan 

Laporan berfungsi sebagai penunjang manajemen perpustakaan. Laporan 

terdiri dari dua jenis, yaitu laporan grafik dan laporan tabel. 
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1) Laporan grafik 

Laporan grafik terdiri dari dua jenis, yaitu laporan grafik lingkaran dan 

laporan grafik batang. Laporan grafik lingkaran berfungsi untuk mengetahui 

persebaran data anggota, anggota, asal buku, bahasa buku, dan jenis buku. 

Laporan grafik batang untuk mengetahui perbandingan jumlah sirkulasi antar 

satu bulan dengan bulan lainnya dalam satu tahun. 

2) Laporan tabel 

Laporan tabel berfungsi sebagai penunjang sirkulasi. Berdasarkan uraian 

analisis sistem lama yang telah berjalan, laporan tabel terdiri dari anggota yang 

sedang meminjam buku, siswa yang belum membayar denda, pemasukan denda, 

riwayat peminjaman, dan riwayat sirkulasi. 

2. Kebutuhan Hardware dan Software 

a. Komputer server 

Komputer server terdiri satu unit yang telah terpasang Sistem Operasi 

Windows Server 2008 Enterprise, Web server berbasis Apache dengan bahasa 

pemograman PHP 5.3.8, dan penyimpanan basis data berbasis MySQL. Komputer 

server dipastikan selalu terhubung dengan jaringan Internet berkoneksi tinggi 

agar Web dapat diakses secara maksimal. Web server pada sistem ini dijalankan 

dengan perangkat lunak XAMPP versi 1.7.8. 

b. Komputer user 

Komputer user terdiri satu unit yang telah terhubung dengan jaringan 

Internet dan terpasang salah satu dari lima Web browser berbasis desktop. 

Kelima Web browser tersebut adalah Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet 

Explorer, Opera, dan Safari.  
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D. Spesifikasi Sistem 

Langkah yang dilakukan setelah menyusun analisis kebutuhan adalah 

menentukan spesifikasi sistem. Spesifikasi sistem disusun berdasarkan analisis 

kebutuhan dan unsur-unsur sistem dengan rincian sebagai berikut: 

1. Input (masukan) 

a. Input user dan kata sandi pada halaman masuk. 

b. Input merubah kata sandi. 

c. Input pencarian data yang terdiri dari: 

1) Data anggota. 

2) Data anggota yang telah bebas pustaka. 

3) Data Dewey Decimal Classification atau DDC. 

4) Data buku, data penerbit, data kota penerbit, dan data penulis buku. 

d. Input data untuk mendaftarkan anggota untuk bebas pustaka. 

e. Input untuk manajemen data yang terdiri dari: 

1) Tambah dan ubah data anggota. 

2) Cetak kartu anggota. 

3) Tambah dan ubah data buku. 

4) Cetak katalog dan buku. 

5) Tambah dan ubah data penerbit buku. 

6) Tambah dan ubah data kota penerbit buku. 

7) Tambah dan ubah data penulis buku. 

f. Input pada halaman sirkulasi yang terdiri dari: 

1) Memasukkan nomor anggota perpustakaan pada halaman awal sirkulasi. 

2) Memasukkan nomor buku perpustakaan untuk mengurus peminjaman buku. 
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3) Pengembalian buku. 

4) Memperpanjang peminjaman buku untuk siswa. 

5) Pembayaran denda untuk siswa. 

g. Input untuk melihat dan mencetak laporan keseluruhan yang terdiri dari: 

1) Laporan grafik lingkaran anggota, asal buku, bahasa buku, dan jenis buku. 

2) Laporan tabel pegawai yang sedang meminjam buku. 

3) Laporan tabel siswa yang sedang meminjam buku.  

4) Laporan tabel siswa yang belum membayar denda. 

5) Laporan tabel pemasukan denda, riwayat peminjaman dan riwayat sirkulasi. 

h. Input berupa tahun untuk melihat dan mencetak laporan berdasarkan tahun 

yang terdiri dari: 

1) Laporan grafik batang peminjaman dan sirkulasi. 

2) Laporan tabel pemasukan denda, riwayat peminjaman dan riwayat sirkulasi. 

2. Processing (pemrosesan) 

a. Proses verifikasi user dan kata sandi pada halaman masuk. Proses tersebut 

berfungsi untuk mengecek kebenaran user dan kata sandi yang dimasukkan. 

b. Proses verifikasi pada ubah kata sandi. Proses tersebut berfungsi untuk 

mengecek kebenaran input pada ubah kata sandi yang dimasukkan. 

c. Proses mencari data: 

1) Data anggota. 

2) Data anggota yang telah bebas pustaka. 

3) Data Dewey Decimal Classification atau DDC. 

4) Data buku, data penerbit, data kota penerbit, dan data penulis buku. 



66 

d. Proses mencari data anggota yang belum bebas pustaka untuk mendaftarkan 

bebas pustaka bagi anggota yang dituju. 

e. Proses verifikasi pada halaman manajemen data yang terdiri dari: 

1) Tambah dan ubah data anggota. 

2) Cetak kartu anggota. 

3) Tambah dan ubah data buku. 

4) Cetak katalog dan label buku. 

5) Tambah dan ubah data penerbit buku. 

6) Tambah dan ubah data kota penerbit buku. 

7) Tambah dan ubah data penulis buku. 

f. Proses verifikasi pada halaman sirkulasi untuk: 

1) Nomor anggota perpustakaan pada halaman awal sirkulasi. 

2) Nomor buku perpustakaan untuk mengurus peminjaman buku. 

3) Pengembalian buku. 

4) Memperpanjang peminjaman buku untuk siswa. 

5) Pembayaran denda untuk siswa. 

g. Proses verifikasi untuk melihat dan mencetak laporan keseluruhan yang 

terdiri dari: 

1) Laporan grafik lingkaran anggota, asal buku, bahasa buku, dan jenis buku. 

2) Laporan tabel pegawai yang sedang meminjam buku. 

3) Laporan tabel siswa yang sedang meminjam buku.  

4) Laporan tabel siswa yang belum membayar denda. 

5) Laporan tabel pemasukan denda, riwayat peminjaman dan riwayat sirkulasi. 
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h. Proses verifikasi untuk melihat dan mencetak laporan berdasarkan tahun 

yang terdiri dari: 

1) Laporan grafik batang peminjaman dan sirkulasi. 

2) Laporan tabel pemasukan denda, riwayat peminjaman dan riwayat sirkulasi.  

3. Output (hasil) 

a. Informasi dari proses verifikasi user dan kata sandi pada halaman masuk. 

Jika diterima, maka pengguna dapat menggunakan sistem. Jika ditolak, 

muncul informasi bahwa kombinasi user dan kata sandi adalah salah. 

b. Informasi dari proses verifikasi ubah kata sandi. Jika diterima, maka muncul 

informasi bahwa kata sandi berhasil dirubah. Jika ditolak, maka muncul 

bahwa ada kesalahan pengisian pada ubah kata sandi. 

c. Informasi dari pencarian data: 

1) Data anggota. 

2) Data anggota yang telah bebas pustaka. 

3) Data Dewey Decimal Classification atau DDC. 

4) Data buku, data penerbit, data kota penerbit, dan data penulis buku. 

d. Informasi dari pencarian anggota yang belum bebas pustaka untuk fiksasi 

bebas pustaka bagi anggota yang dituju. 

e. Informasi dari proses verifikasi manajemen data yang terdiri: 

1) Tambah dan ubah data anggota. 

2) Cetak kartu anggota. 

3) Tambah dan ubah data buku. 

4) Cetak katalog dan label buku. 

5) Tambah dan ubah data penerbit buku. 
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6) Tambah dan ubah data kota penerbit buku. 

7) Tambah dan ubah data penulis buku. 

f. Informasi dari proses verifikasi aktivitas sirkulasi yang terdiri dari: 

1) Nomor anggota perpustakaan pada halaman awal sirkulasi. 

2) Nomor buku perpustakaan untuk mengurus peminjaman buku. 

3) Pengembalian buku. 

4) Memperpanjang peminjaman buku untuk siswa. 

5) Pembayaran denda untuk siswa. 

g. Informasi dari proses verifikasi tahun untuk melihat dan mencetak laporan 

keseluruhan yang terdiri dari: 

1) Laporan grafik lingkaran anggota, asal buku, bahasa buku, dan jenis buku. 

2) Laporan tabel pegawai yang sedang meminjam buku. 

3) Laporan tabel siswa yang sedang meminjam buku.  

4) Laporan tabel siswa yang belum membayar denda. 

5) Laporan tabel pemasukan denda, riwayat peminjaman dan riwayat sirkulasi. 

h. Informasi dari proses verifikasi untuk melihat dan mencetak laporan 

berdasarkan tahun yang terdiri dari: 

1) Laporan grafik batang peminjaman dan sirkulasi. 

2) Laporan tabel pemasukan denda, riwayat peminjaman dan riwayat sirkulasi. 

4. Storage (penyimpanan) 

Sistem berupa hasil coding menggunakan CodeIgniter Web application 

framework version 2.20 dengan modifikasi HMVC oleh Wiredesignz, data foto 

anggota, dan basis data MySQL. Sistem disimpan di Web server yang disediakan 

oleh SD Muhammadiyah Condongcatur Yogyakarta. 
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E. Hasil Implementasi Kerangka Kerja Modeling 

1. Perancangan UML (Unified Modeling Language) 

a. Perancangan component diagram 

Komponen yang akan digunakan adalah model, view, controller, CSS 

(Cascading Style Sheets), images dalam format PNG (Portable Network 

Graphics), basis data MySQL, dan javascript. Relasi ketergantungan antar 

komponen dirancang menyesuaikan teknik pemograman MVC (modul, view, dan 

controller) pada CodeIgniter. Gambar 23 menggambarkan relasi yang akan 

diterapkan dalam aktivitas pembangunan perangkat lunak. 

 

Gambar 23. Rancangan component diagram 

b. Perancangan use case diagram 

Use case diagram sistem ini terdiri dari satu aktor, yaitu pustakawan yang 

berperan sebagai pengelola perpustakaan SD Muhammadiyah Condongcatur 

Yogyakarta. Perilaku yang dilakukan oleh pustakawan terhadap sistem 

digambarkan di Lampiran 4. Use case yang digambarkan di Lampiran 4 diuraikan 

lebih rinci dalam bentuk use case descriptions pada Lampiran 5.  

c. Perancangan sequence diagram 

Sequence diagram menggambarkan perilaku aktor terhadap use case. 

Sequence diagram dibuat berdasarkan use case descriptions pada Lampiran 5. 

MVC

Controllers

Models

Viewsdatabase

MySQL

assets

*.png
<<artifact>>

*.js
<<artifact>>

*.css
<<artifact>>
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Gambar 24. Sequence diagram “Melakukan login” 

 

 

 

Gambar 25. Sequence diagram “Merubah kata sandi” 

 

 

 : Pustakawan

Sistem DatabaseWeb

1 : aksesHalamanBeranda() 2 : cekLogin() 3 : validasiLogin()

4 : serahHasil()5 : ifLoginTrue()6 : tampilHalamanBeranda()

7 : ifLoginFalse()8 : tampilHalamanMasuk()

9 : inputUserSandi() 10 : serahUserSandi()

11 : validasiUserSandi()

12 : serahHasil()13 : ifUserSandiFalse()
14 : tampilInfoLoginDitolak()

15 : ifUserSandiTrue()
16 : tampilHalamanBeranda()

 : Pustakawan

SistemWeb Database

1 : aksesUbahSandi() 2 : cekLogin() 3 : validasiLogin()

4 : serahHasil()

5 : ifLoginFalse()6 : tampilHalamanMasuk()

7 : ifLoginTrue()8 : tampilHalamanUbahSandi()

9 : inputUbahSandi() 10 : cekAturanUbahSandi()
11 : validasiUbahSandi()

12 : serahHasil()

13 : tolakIfAturanFalse()14 : tampilInfoGagalUbahSandi() 15 : ubahSandiIfAturanTrue()

16 : serahHasil()17 : serahHasil()18 : tampilInfoSuksesUbahSandi()
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Gambar 26. Sequence diagram “Menambah data” 

 

 

 

Gambar 27. Sequence diagram “Melihat data” 

 

 

 

 : Pustakawan

Sistem DatabaseWeb

1 : aksesTambahData() 2 : cekLogin() 3 : validasiLogin()

4 : serahHasil()5 : ifLoginFalse()6 : tampilHalamanMasuk()

7 : ifLoginTrue()8 : tampilHalamanTambahData()

9 : inputTambahData()
10 : cekAturanTambahData()

11 : validasiTambahData()

12 : serahHasil()

13 : tolakIfAturanFalse()14 : tampilGagalTambahData()

15 : AddDataIfAturanTrue()

<<create>>

16 : serahHasil()17 : serahHasil()18 : tampilSuksesTambahData()

 : Pustakawan

Web Sistem Database

1 : aksesLihatDataAll() 2 : cekLogin() 3 : validasiLogin()

4 : hasilValidasi()5 : ifLoginFalse()6 : tampilHalamanMasuk()

7 : cekDataIfLoginTrue()

8 : serahHasil()

9 : ifTidakAdaData()10 : tampilInfoTidakAdaData()

11 : ifAdaData()12 : tampilLihatDataAll()

13 : inputCariAtributTertentu() 14 : serahInputAtribut() 15 : cariDataBerdasarkanAtribut()

16 : serahHasil()17 : serahHasil()18 : tampilDataBerdasarkanAtribut()
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Sequence diagram “Menghapus data” merupakan lanjutan dari sequence 

diagram “Melihat data” pada Gambar 27. 

 

Gambar 28. Sequence diagram “Menghapus data” 

 

Sequence diagram “Merubah data” merupakan lanjutan dari sequence 

diagram “Melihat data” pada Gambar 27. 

 

Gambar 29. Sequence diagram “Merubah data” 

 

 : Pustakawan

Web Sistem Database

19 : inputPilihSatuDataUntukDihapus() 20 : serahInputHapusData()

21 : serahKonfirmasi()

22 : konfirmasiHapusAtauTidak()

23 : pilihTidak()

24 : mintaTidakHapus() 25 : cegahHapusData()

<<destroy>>

26 : pilihYa() 27 : mintaHapusDataPilihan()
28 : hapusDataPilihan()

29 : serahHasil()30 : serahHasil()31 : tampilSuksesHapusData()

 : Pustakawan

Web Sistem Database

19 : pilihSatuDataUntukDirubah() 20 : serahInputUbahData() 21 : ambilDetilData()

22 : serahHasil()23 : serahHasil()24 : tampilUbahData()

25 : merubahData() 26 : cekAturanUbahData() 27 : validasiUbahData()

28 : serahHasil()29 : ifAturanFalse()30 : tampilTolakUbahData()

31 : ubahDataIfAturanTrue()

32 : serahHasil()33 : serahHasil()34 : tampilSuksesUbahData()



73 

 

Gambar 30. Sequence diagram “Mencetak” 

 

 

Gambar 31. Sequence diagram “Mengakses halaman awal sirkulasi” 

 

 : Pustakawan

Web Sistem Database

1 : aksesHalamanCetak() 2 : cekLogin() 3 : validasiLogin()

4 : hasilValidasi()5 : ifLoginFalse()6 : tampilHalamanMasuk()

7 : ambilDataCetakIfLoginTrue()

8 : serahData()9 : serahHasil()10 : tampilHalamanCetak()

11 : pesanCetak()

12 : mencetak()

 : Pustakawan

SistemWeb Database

1 : aksesHalamanAwalSirkulasi() 2 : cekLogin() 3 : validasiLogin()

4 : hasilValidasi()5 : ifLoginFalse()6 : tampilHalamanMasuk()

7 : ifLoginTrue()8 : tampilHalamanAwalSirkulasi()

9 : inputNomorAnggota() 10 : serahInput()

11 : validasiNomorAnggota()

12 : serahHasil()13 : ifNomorSalah()14 : tampilInfoNomorAnggotaSalah()

15 : ifNomorBenar()

16 : cekSiswaPegawai()

17 : validasiSiswaPegawai()

18 : serahHasil()

19 : ifPegawai()20 : tampilHalamanPeminjamanPegawai()
21 : cekJumlahTrxIfSiswa()

22 : serahHasil()

23 : ifTrx=Dua()24 : tampilTidakDapatPinjamBuku() 25 : cekDendaIfTrx!=Dua()

26 : serahHasil()27 : ifDenda=Dua()28 : tampilTidakDapatPinjamBuku()

29 : cekTrxDendaIfDenda!=Dua()

30 : serahHasil()31 : tampilTidakDapatPinjamBuku() 32 : ifTrxDenda=Dua()

33 : ifTrxDenda!=Dua()34 : tampilHalamanPeminjamanSiswa()
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Sequence diagram “Meminjamkan buku” merupakan lanjutan dari 

sequence diagram “Mengakses halaman awal sirkulasi” pada Gambar 31. 

 

Gambar 32. Sequence diagram “Meminjamkan buku” 

 

 

Sequence diagram “Memperpanjang peminjaman buku” dan “Mengurus 

pembayaran denda” merupakan lanjutan dari sequence diagram “Mengakses 

halaman awal sirkulasi” pada Gambar 31. 

 

Gambar 33. Sequence diagram “Memperpanjang peminjaman buku” 

 

 : Pustakawan

Web Sistem Database

1 : inputNomorBuku() 2 : cekNomorBuku() 3 : validasiNomorBuku()

4 : serahHasil()5 : tampilNomorSalah() 6 : ifNomorSalah()

7 : cekStatusPeminjaman()

8 : serahHasil()9 : ifSedangPinjam()10 : tampilSedangPinjamBukuTsb()
11 : cekStatusDenda()

12 : serahHasil()13 : ifBelumBayarDenda()14 : tampilBelumBayarDendaBukuTsb()

15 : cekBukuTersediaDiPerpus()

16 : serahHasil()17 : ifTidakAdaBukuTersedia()
18 : tampilTidakAdaBukuTersedia()

19 : terapkanPeminjamanIfBukuTersedia()

20 : serahHasil()

21 : serahHasil()22 : tampilSuksesPinjam()

 : Pustakawan

Web Sistem Database

1 : aksesSedangDipinjam() 2 : cekPeminjamanBuku() 3 : validasiPeminjamanBuku()

4 : serahHasil()5 : ifTidakAdaPeminjaman()6 : tampilTidakAdaPeminjaman()

7 : ifAdaPeminjaman()8 : tampilAdaPeminjaman()

9 : inputPerpanjangan() 10 : mintaPerpanjangan() 11 : terapkanPerpanjangan()

12 : serahHasil()13 : serahHasil()14 : tampilSuksesPerpanjang()
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Gambar 34. Sequence diagram “Mengurus pembayaran denda” 

 

 

Sequence diagram “Mengurus pengembalian buku” merupakan lanjutan 

dari sequence diagram “Mengakses halaman awal sirkulasi” pada Gambar 31. 

 

Gambar 35. Sequence diagram “Mengurus pengembalian buku” 

 

 

 : Pustakawan

Web Sistem Database

1 : aksesHalamanDenda() 2 : cekDenda() 3 : validasiDenda()

4 : serahHasil()5 : ifTidakAdaDenda()6 : tampilTidakAdaDenda()

7 : ifAdaDenda()8 : tampilDataDenda()

9 : inputBayarLunas() 10 : serahInputBayarLunas()
11 : melunasiDenda()

12 : serahHasil()13 : serahHasil()14 : tampilDendaLunas()

 : Pustakawan

Web Sistem Database

1 : aksesSedangDipinjam() 2 : cekPeminjamanBuku() 3 : validasiPeminjamanBuku()

4 : serahHasil()5 : ifTidakAdaPeminjaman()6 : tampilTidakAdaPeminjaman()

7 : ifAdaPeminjaman()8 : tampilAdaPeminjaman()

9 : inputKembalikanBuku() 10 : mintaKembalikanBuku() 11 : terapkanPengembalian()

12 : serahHasil()13 : serahHasil()14 : tampilSuksesKembalikan()
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Gambar 36. Sequence diagram “Melihat laporan keseluruhan” 

 

 

 

Gambar 37. Sequence diagram “Melihat laporan berdasarkan tahun” 

 

 : Pustakawan

Web Sistem Web

1 : aksesLaporanAll() 2 : cekLogin() 3 : validasiLogin()

4 : serahHasil()5 : ifLoginFalse()

6 : tampilHalamanMasuk() 7 : cekDataIfLoginTrue()

8 : serahHasil()9 : ifTidakAdaData()10 : tampilTidakAdaData()

11 : ifAdaData()12 : tampilLaporanAll()

 : Pustakawan

Web Sistem Database

1 : aksesLaporanTahun() 2 : cekLogin() 3 : validasiLogin()

4 : serahHasil()5 : ifLoginFalse()6 : tampilHalamanMasuk()

7 : ifLoginTrue()8 : tampilIsianLaporanTahun()

9 : inputTahun() 10 : serahInput() 11 : cekLaporanTahun()

12 : serahHasil()13 : ifTidakAda()14 : tampilTidakAdaLaporan()

15 : ifAda()16 : tampilLaporan()



77 

 

Gambar 38. Sequence diagram “Mengurus bebas pustaka” 

 

 

Gambar 39. Sequence diagram “Mengunggah foto anggota” 

 

 : Pustakawan

Web Sistem Database

1 : aksesDaftarBebasPustaka() 2 : cekLogin() 3 : validasiLogin()

4 : serahHasil()5 : ifLoginFalse()6 : tampilHalamanMasuk()

7 : ifLoginTrue()8 : tampilDaftarBebasPustaka()

9 : inputNomorAnggota() 10 : cekAturan() 11 : validasiAturan()

12 : ifTidakSesuaiAturan() 13 : serahHasil()

14 : ifSesuaiAturan()15 : konfirmasiBebasPustaka()

16 : pilihTidak() 17 : mintaTidakBebasPustaka()
18 : cegahBebasPustaka()

<<destroy>>

19 : pilihYa() 20 : mintaBebasPustaka() 21 : terapkanBebasPustaka()

22 : serahHasil()23 : serahHasil()24 : tampilSuksesBebasPustaka()

 : Pustakawan

Web Sistem Database

1 : aksesDetilAnggota() 2 : cekLogin() 3 : validasiLogin()

4 : serahHasil()5 : ifLoginFalse()6 : tampilHalamanMasuk()

7 : ifLoginTrue()8 : tampilDetilAnggota()

9 : unggahFoto() 10 : validasiFoto()

11 : ifTidakSesuaiKetentuan()12 : tampilInfoFotoTidakSesuai()

13 : unggahFotoIfSesuai() 14 : serahNamaFileFoto()

15 : serahHasil()16 : tampilDetilAnggota() 17 : serahHasil()
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Gambar 40. Sequence diagram “Menghapus foto anggota” 

 

 

Gambar 41. Sequence diagram “Melakukan logout” 

 

 : Pustakawan

Web Sistem Database

1 : aksesDetilAnggota() 2 : cekLogin() 3 : validasiLogin()

4 : serahHasil()5 : ifLoginFalse()6 : tampilHalamanMasuk()

7 : ifLoginTrue()

8 : tampilDetilAnggota()

9 : mintaHapusFoto()

10 : konfirmasiHapusFoto()

11 : memilihTidak() 12 : cegahHapusFoto()

<<destroy>>

13 : memilihYa() 14 : hapusFoto() 15 : hapusFileNameFoto()

16 : serahHasil()17 : serahHasil()18 : tampilDetilTanpaFoto()

 : Pustakawan

Web Sistem Database

1 : aksesHalamanBeranda() 2 : cekLogin() 3 : validasiLogin()

4 : serahHasil()5 : ifLoginFalse()6 : tampilHalamanMasuk()

7 : ifLoginTrue()8 : tampilHalamanBeranda()

9 : mintaLogout() 10 : serahPerintahLogout() 11 : akhiriLogin()

<<destroy>>

12 : serahHasil()13 : serahHasil()14 : tampilHalamanMasuk()
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2. Perancangan Interface 

Interface dirancang sesuai dengan keinginan calon pengguna. Interface 

dirancang berdasarkan spesifikasi IPO (input, processing, dan output) yang telah 

ditetapkan pada kerangka kerja planning. Rancangan interface digunakan 

sebagai panduan untuk membangun berbagai view pada CodeIgniter. 

a. Halaman Masuk dan Halaman Beranda 

Rancangan interface halaman masuk digambarkan pada Gambar 42. Web 

akan menampilkan halaman beranda jika ID pengguna dan kata sandi benar. 

 

Gambar 42. Rancangan interface halaman masuk 

 

Gambar 43. Rancangan interface halaman beranda  
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b. Halaman Ubah Kata Sandi 

 

Gambar 44. Rancangan interface halaman ubah kata sandi 

c. Halaman Pencarian Data 

 

Gambar 45. Rancangan interface halaman pencarian data anggota 

 

Gambar 46. Rancangan interface halaman pencarian data anggota bebas pustaka 
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Gambar 47. Rancangan interface halaman pencarian data DDC 

 

Gambar 48. Rancangan interface halaman pencarian data buku 

 

Gambar 49. Rancangan interface halaman pencarian data penerbit buku   



82 

 

Gambar 50. Rancangan interface halaman pencarian data kota penerbit buku 

 

Gambar 51. Rancangan interface halaman pencarian data penulis buku 

d. Halaman Pendaftaran Bebas Pustaka 

 

Gambar 52. Rancangan interface halaman pendaftaran bebas pustaka   
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e. Halaman Manajemen Data 

1) Halaman Tambah Data Anggota 

 

Gambar 53. Rancangan interface halaman tambah data siswa 

 

Gambar 54. Rancangan interface halaman tambah data pegawai 

2) Halaman Detil dan Ubah Data Anggota 

Pengguna dapat merubah data anggota jika telah mengakses halaman 

detil data anggota seperti yang tampak pada Gambar 55. 

 

Gambar 55. Rancangan interface halaman detil data anggota 
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Gambar 56. Rancangan interface halaman ubah data siswa 

 

Gambar 57. Rancangan interface halaman ubah data pegawai 

3) Halaman Cetak Kartu Anggota 

 

Gambar 58. Rancangan interface halaman cetak kartu anggota 
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4) Halaman Tambah Data Buku 

 

Gambar 59. Rancangan interface halaman tambah data buku 

5) Halaman Detil dan Ubah Data Buku 

Pengguna dapat merubah data buku jika telah mengakses halaman detil 

data buku seperti yang digambarkan pada Gambar 60. 

 

Gambar 60. Rancangan interface halaman detil data buku 
 



86 

 

Gambar 61. Rancangan interface halaman ubah data buku 

6) Halaman Cetak Katalog dan Label Buku 

 

Gambar 62. Rancangan interface halaman cetak katalog dan label buku 

 

7) Halaman Manajemen Data Penerbit Buku 

 

Gambar 63. Rancangan interface halaman tambah data penerbit buku 
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Gambar 64. Rancangan interface halaman ubah data penerbit buku 

8) Halaman Manajemen Data Kota Penerbit Buku 

 

Gambar 65. Rancangan interface halaman tambah data kota penerbit buku 

 

Gambar 66. Rancangan interface halaman ubah data kota penerbit buku 

 

9) Halaman Manajemen Data Penulis Buku 

 

Gambar 67. Rancangan interface halaman tambah data penulis buku 
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Gambar 68. Rancangan interface halaman ubah data penulis buku 

f. Halaman Sirkulasi 

 

Gambar 69. Rancangan interface halaman awal sirkulasi 

 

Gambar 70. Rancangan interface halaman peminjaman buku 

 

Gambar 71. Rancangan interface halaman sedang dipinjam 
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Gambar 72. Rancangan interface halaman pembayaran denda 

g. Halaman Laporan Keseluruhan 

1) Laporan Grafik Lingkaran 

Laporan grafik lingkaran pada sistem ini adalah persebaran jumlah data 

jenis anggota, asal buku, bahasa buku, dan jenis buku. Rancangan interface dari 

berbagai laporan tersebut mengacu satu rancangan pada Gambar 73. Letak 

perbedaan hanya pada sub-judul dan konten laporan. 

 

Gambar 73. Rancangan interface halaman laporan grafik lingkaran 
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2) Laporan Tabel Anggota yang Sedang Meminjam Buku 

Laporan anggota yang sedang meminjam buku dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu untuk pegawai dan siswa. Laporan tabel anggota yang sedang meminjam 

buku pada dasarnya mengacu satu rancangan interface pada Gambar 74. 

 

Gambar 74. Rancangan interface laporan siswa yang sedang meminjam buku 

3) Laporan Tabel Siswa yang Belum Membayar Denda 

Laporan tabel siswa yang belum membayar denda pada dasarnya 

mengacu satu rancangan interface pada Gambar 74. Letak perbedaan hanya 

pada sub-judul dan konten laporan. 

4) Laporan Tabel Pemasukan Denda Keseluruhan 

 

Gambar 75. Rancangan interface laporan tabel pemasukan denda keseluruhan 
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5) Laporan Tabel Riwayat Peminjaman dan Sirkulasi Keseluruhan 

 

Gambar 76. Rancangan interface laporan tabel riwayat peminjaman keseluruhan 

 

Gambar 77. Rancangan interface laporan tabel riwayat sirkulasi keseluruhan 

h. Halaman Laporan Berdasarkan Tahun 

1) Halaman Awal Laporan Berdasarkan Tahun 

Seperti yang tampak pada Gambar 78, semua laporan berdasarkan tahun 

diawali dengan halaman awal untuk memasukkan tahun. 

 

Gambar 78. Rancangan interface halaman awal laporan berdasarkan tahun 
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2) Laporan Grafik Batang Peminjaman dan Sirkulasi 

Laporan grafik batang peminjaman dan sirkulasi per tahun pada dasarnya 

mengacu satu rancangan interface pada Gambar 79. Letak perbedaan hanya 

pada sub-judul dan konten laporan. 

 

Gambar 79. Rancangan interface halaman laporan grafik batang peminjaman 

3) Laporan Tabel Per Semester 

 

Gambar 80. Rancangan interface laporan tabel pemasukan denda per semester 
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Gambar 81. Rancangan interface laporan tabel riwayat peminjaman per semester 

 

Gambar 82. Rancangan interface laporan tabel riwayat sirkulasi per semester 

3. Perancangan Basis Data 

a. Kamus Data Tabel Tidak Berelasi 

1) Tabel “login” 

Tabel “login” berfungsi untuk menyimpan data ID pustakawan beserta 

kata sandi. Pustakawan dapat melakukan login jika ID pustakawan dan kata 

sandi yang dimasukkan sesuai dengan data di tabel “login”. Atribut-atribut pada 

tabel “login” ditentukan berdasarkan rancangan use case descriptions 

“Melakukan login” di Lampiran 5 dan sequence diagram “Melakukan login” pada 

Gambar 24. Kamus data tabel “login” dapat dilihat pada Tabel 12. 



94 

Tabel 12. Kamus data tabel “login” 

Nama tabel: login 

Atribut Tipe Null Key Comment 

id tinyint(1) No PK Id dari atribut “username” 

username char(20) No  Identitas unique pustakawan 

password varchar(200) No  Kata sandi 
 
2) Tabel “ci_sessions” 

Tabel “ci_sessions” berfungsi sebagai penyimpanan login session 

pustakawan ketika berhasil login. Atribut-atribut pada tabel “ci_sessions” 

mengikuti panduan yang telah ditetapkan di CodeIgniter User Guide pada 

Gambar 83. Kamus data tabel “ci_sessions” dapat dilihat pada Tabel 13. 

 

Gambar 83. CodeIgniter User Guide untuk membuat tabel “ci_sessions” 

Tabel 13. Kamus data tabel “ci_sessions” 

Nama tabel: ci_sessions 

Atribut Tipe Null Key Comment 

session_id varchar(40) No PK Id dari session login 

ip_address varchar(45) No  Alamat IP yang digunakan untuk login 

user_agent varchar(120) No  Data browser dan sistem operasi yang 
digunakan oleh pengguna ketika 
melakukan login 

last_activity int(10) No  Data aktivitas terakhir 

user_data text No  Data pengguna yang melakukan login 
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b. Kamus Data Tabel Berelasi 

1) Tabel “anggota” 

Tabel “anggota” berfungsi untuk menyimpan data anggota. Atribut-atribut 

di tabel “anggota” pada Tabel 14 ditentukan berdasarkan atribut-atribut di 

rancangan use case descriptions “Melihat data anggota” dan “Mencetak kartu 

anggota” di Lampiran 5. 

Tabel 14. Kamus data tabel “anggota” 

Nama tabel: anggota 

Atribut Tipe Null Key Comment 

kd_anggota tinyint(5) No PK Id dari atribut “no_induk” 

tipe tinyint(1) No FK Id dari tipe anggota 

Tabel referensi: tipe 

no_induk varchar(4) No  Nomor induk anggota 

nama varchar(10) No  Nama anggota 

kelamin enum('L','P') No  Jenis kelamin anggota 

L: Laki-laki P: Perempuan 

foto varchar(255) No  URL foto anggota 

bebas_pustaka enum('1','2') No  1: Anggota aktif 

2: Anggota telah bebas pustaka 

 
2) Tabel “tipe” 

Tabel “tipe” berfungsi untuk menyimpan data tipe anggota. Tabel “tipe” 

merupakan hasil normalisasi dari tabel “anggota” pada Tabel 14. Kamus data 

tabel “tipe” dapat dilihat pada Tabel 15. 

Tabel 15. Kamus data tabel “tipe” 

Nama tabel: tipe 

Atribut Tipe Null Key Comment 

tipe tinyint(1) No PK Id dari tipe anggota 

nam char(14) No  Tipe anggota 

(Siswa, guru, karyawan, kepala sekolah) 
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3) Tabel “buku” 

Tabel “buku” berfungsi untuk menyimpan data buku. Atribut-atribut di 

tabel “buku” ditentukan berdasarkan rancangan use case descriptions “Melihat 

data buku” dan “Mencetak katalog dan label buku” di Lampiran 5. Kamus data 

tabel “buku” dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 16. Kamus data tabel “buku” 

Nama tabel: buku 

Atribut Tipe Null Key Comment 

kd_buku tinyint(7) No PK Id dari atribut “no_buku” 

penulis_tam varchar(100) No  Penulis buku tambahan 

no_buku varchar(3) No  Nomor buku 

nomor_klasifikasi char(3) No FK Nomor DDC 

(Tabel referensi: ddc) 

kd_penerbit tinyint(5) No FK Id dari penerbit 

(Tabel referensi: penerbit) 

kd_kota tinyint(5) No FK Id dari kota buku diterbitkan 

(Tabel referensi: kota_penerbit) 

kd_penulis tinyint(5) No FK Id dari nama penulis buku 

(Tabel referensi: penulis) 

kd_bahasa tinyint(1) No FK Id dari bahasa buku 

(Tabel referensi: bahasa) 

kd_jenis tinyint(1) No FK Id dari jenis buku 

(Tabel referensi: jenis) 

detil_klasifikasi char(21) No  Nomor sub divisi DDC 

detil_sub varchar(100) No  Keterangan sub divisi DDC 

judul varchar(200) No  Judul buku 

isbn varchar(30) No  ISBN dari judul buku 

ukuran varchar(10) No  Ukuran buku (panjang x lebar) 

halaman varchar(10) No  Jumlah halaman buku 

cetakan tinyint(2) No  Buku cetakan ke-n (1, 2, dst.) 

asal enum('B','S') No  Asal buku 

B: Pembelian S: Sumbangan 

tahun year No  Tahun terbit buku 

jumlah int(2) No  Jumlah ekslempar buku 
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4) Tabel “ddc” 

Tabel “ddc” berfungsi untuk menyimpan data DDC (Dewey Decimal 

Classification) dari buku. Tabel “ddc” merupakan hasil normalisasi dari tabel 

“buku” pada Tabel 16. Kamus data tabel “ddc” dapat dilihat pada Tabel 17. 

Tabel 17. Kamus data tabel “ddc” 

Nama tabel: ddc 

Atribut Tipe Null Key Comment 

nomor_klasifikasi char(3) No PK Nomor DDC 

nama_klasifikasi varchar(255) No  Divisi DDC 

 
5) Tabel “penulis” 

Tabel “penulis” berfungsi untuk menyimpan data penulis buku. Tabel 

“penulis” merupakan hasil normalisasi dari tabel “buku” pada Tabel 16. Kamus 

data tabel “penulis” dapat dilihat pada Tabel 18. 

Tabel 18. Kamus data tabel “penulis” 

Nama tabel: penulis 

Atribut Tipe Null Key Comment 

kd_penulis char(3) No PK Id dari atribut “nama_penulis” 

nama_penulis varchar(100) No  Nama penulis 

jenis_penulis enum('1','2') No  Jenis penulis 

1: Korporasi 2: Perseorangan 

 

6) Tabel “jenis” 

Tabel “jenis” berfungsi untuk menyimpan data jenis buku. Tabel “jenis” 

merupakan hasil normalisasi dari tabel “buku” pada Tabel 16. Kamus data tabel 

“jenis” dapat dilihat pada Tabel 19. 

Tabel 19. Kamus data tabel “jenis” 

Nama tabel: jenis 

Atribut Tipe Null Key Comment 

kd_jenis tinyint(1) No PK Id dari atribut “jenis” 

jenis varchar(9) No  Jenis buku 

(Fiksi, non fiksi, referensi, teks) 
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7) Tabel “kota_penerbit” 

Tabel “kota_penerbit” berfungsi untuk menyimpan data lokasi kota buku 

diterbitkan. Tabel “kota_penerbit” merupakan hasil normalisasi dari tabel “buku” 

pada Tabel 16. Kamus data tabel “kota_penerbit” dapat dilihat pada Tabel 20. 

Tabel 20. Kamus data tabel “kota_penerbit” 

Nama tabel: kota_penerbit 

Atribut Tipe Null Key Comment 

kd_kota tinyint(1) No PK Id dari atribut “kota” 

kota varchar(25) No  Kota buku diterbitkan 

 

8) Tabel “bahasa” 

Tabel “bahasa” berfungsi untuk menyimpan data bahasa buku. Tabel 

“bahasa” merupakan hasil normalisasi dari tabel “buku” pada Tabel 16. Kamus 

data tabel “penulis” dapat dilihat pada Tabel 21. 

Tabel 21. Kamus data tabel “bahasa” 

Nama tabel: bahasa 

Atribut Tipe Null Key Comment 

kd_bahasa tinyint(1) No PK Id dari atribut “bahasa” 

bahasa varchar(9) No  Bahasa buku 

(Indonesia, inggris, daerah) 
 

9) Tabel “penerbit” 

Tabel “penerbit” berfungsi untuk menyimpan data penerbit buku. Tabel 

“penerbit” merupakan hasil normalisasi dari tabel “buku” pada Tabel 16. Kamus 

data tabel “kota_penerbit” dapat dilihat pada Tabel 22. 

Tabel 22. Kamus data tabel “kota_penerbit” 

Nama tabel: kota_penerbit 

Atribut Tipe Null Key Comment 

kd_penerbit tinyint(5) No PK Id dari atribut “nama_penerbit” 

nama_penerbit varchar(100) No  Nama penerbit buku 
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10) Tabel “pinjam” 

Tabel “pinjam” berfungsi untuk menyimpan data peminjaman buku. Tabel 

“pinjam” berelasi dengan tabel “buku” untuk mengambil data buku yang 

dipinjam. Tabel “pinjam” berelasi dengan tabel “anggota” untuk mengambil data 

anggota yang meminjam buku. Atribut-atribut di tabel “pinjam” ditentukan 

berdasarkan rancangan use case description “Meminjamkan buku” dan 

“Memperpanjang peminjaman buku” di Lampiran 5. Kamus data tabel “pinjam” 

dapat dilihat pada Tabel 23. 

Tabel 23. Kamus data tabel “pinjam” 

Nama tabel: pinjam 

Atribut Tipe Null Key Comment 

kd_pinjam tinyint(7) No PK Id dari peminjaman buku 

kd_anggota tinyint(5) No FK Id dari anggota yang meminjam 

buku (Tabel referensi: anggota) 

kd_buku tinyint(7) No FK Id dari buku yang dipinjam 

(Tabel referensi: buku) 

tgl_pinjam date No  Tanggal meminjam 

pinjam_ke tinyint(1) No  Informasi peminjaman buku ke-n 

tgl_batas date No  Tanggal batas pengembalian buku 

 

11) Tabel “kembali” 

Tabel “kembali” berfungsi untuk keperluan sirkulasi dan pembayaran 

denda buku. Tabel “kembali” berelasi dengan tabel “pinjam” untuk mengetahui 

informasi tanggal peminjaman dan tanggal batas pengembalian buku. Informasi 

tersebut diperlukan agar sirkulasi dan pembayaran denda buku dapat berjalan 

sesuai rencana. Atribut-atribut di tabel “kembali” pada Tabel 24 ditentukan 

berdasarkan rancangan use case description “Mengurus pengembalian buku” dan 

“Mengurus pembayaran denda” di Lampiran 5. 
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Tabel 24. Kamus data tabel “kembali” 

Nama tabel: kembali 

Atribut Tipe Null Key Comment 

kd_kembali tinyint(7) No PK Id dari pengembalian buku 

kd_pinjam tinyint(7) No FK Id dari peminjaman buku 

(Tabel referensi: pinjam) 

tgl_balik date No  Tanggal pengembalian buku 

tgl_bayar date No  Tanggal pembayaran denda. Jika 
anggota tidak terlambat 
mengembalikan buku, maka 
tgl_bayar = '1990-01-01' 

status_denda enum('1','2') No  1: Denda belum dibayar 

2: Jika tgl_bayar = '1990-01-01' 
maka anggota tidak terlambat 
mengembalikan buku. Jika 
tgl_bayar ≠ '1990-01-01' maka 
anggota telah melunasi denda.  

 

c. Model crow’s foot 

Berdasarkan kamus data yang telah disusun, tabel data terdiri dari tabel 

berelasi dan tabel tidak berelasi. Tabel berelasi terdiri dari dari sebelas tabel, 

yaitu tabel “anggota”, “tipe”, “buku”, “ddc”, “penulis”, “jenis”, “kota_penerbit”, 

“bahasa”, “penerbit”, “pinjam”, dan “kembali”. Tabel berelasi dirancang dalam 

model crow’s foot. Tabel tidak berelasi terdiri dari dua tabel, yaitu tabel “login” 

dan “ci_sessions”. 

Seperti yang terlihat pada Gambar 84, tabel berelasi dihubungkan dengan 

garis putus-putus untuk mengambil data referensi dari tabel yang dituju. Primary 

key (PK) ditunjukkan dengan simbol kunci berwarna kuning di samping kiri 

atribut. Foreign key (FK) ditunjukkan dengan simbol diamond berwarna merah 

muda di samping kiri atribut. Atribut non key ditunjukkan dengan simbol 

diamond berwarna biru muda di samping kiri atribut. 
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Gambar 84. Rancangan basis data model crow’s foot 
 

 

F. Hasil Implementasi Kerangka Kerja Construction 

1. Hasil Implementasi Rancangan Basis Data 

a. Tabel yang Tidak Memiliki Foreign Key (FK) 

Langkah awal penerapan rancangan basis data pada Gambar 83 adalah 

membuat tabel yang tidak memiliki foreign key. Tabel yang tidak memiliki foreign 
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key adalah tabel “login”, “ci_sessions”, “tipe”, “ddc”, "penulis", "jenis", 

"kota_penerbit", "bahasa", dan "penerbit". 

1) Tabel “login” 

Tabel “login” berfungsi untuk menyimpan ID pustakawan di atribut 

“username” dan kata sandi di atribut “password”. 

 

Gambar 85. Tabel “login” 
 

2) Tabel “ci_sessions” 

Tabel “ci_sessions” berfungsi sebagai penyimpanan login session 

pustakawan ketika berhasil login.  

 

Gambar 86. Tabel “ci_sessions” 

3) Tabel “tipe” 

Tabel “tipe” berfungsi untuk menyimpan data tipe anggota. Data tipe 

anggota tersebut digunakan untuk manajemen data anggota. Rancangan tabel 

“tipe” diimplementasikan pada Gambar 87. Isi dari tabel “tipe” yang berisikan 

tipe-tipe anggota diuraikan pada Gambar 88. 

 

Gambar 87. Tabel “tipe” 
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Gambar 88. Isi tabel “tipe” 

4) Tabel “ddc” 

Tabel “ddc” berfungsi untuk menyimpan data DDC atau Dewey Decimal 

Classification. Data DDC tersebut digunakan untuk manajemen data buku. 

Rancangan tabel “ddc” diimplementasikan pada Gambar 89. Isi dari tabel “ddc” 

yang berisikan data-data DDC diuraikan pada Gambar 90. 

 

Gambar 89. Tabel “ddc” 

 

Gambar 90. Sebagian isi tabel “ddc” 
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5) Tabel “penulis” 

Tabel “penulis” berfungsi untuk menyimpan data penulis buku. Data 

penulis buku tersebut digunakan untuk manajemen data buku. Rancangan tabel 

“penulis” diimplementasikan pada Gambar 91. 

 

Gambar 91. Tabel “penulis” 

6) Tabel “jenis” 

Tabel “penulis” berfungsi untuk menyimpan data jenis buku. Data jenis 

buku tersebut digunakan untuk manajemen data buku. Rancangan tabel “jenis” 

diimplementasikan pada Gambar 92. 

 

Gambar 92. Tabel “jenis” 

7) Tabel “kota_penerbit” 

Tabel “kota_penerbit” berfungsi untuk menyimpan data kota penerbit 

buku. Data kota penerbit buku tersebut digunakan untuk manajemen data buku. 

Rancangan tabel “kota_penerbit” diimplementasikan pada Gambar 93. 

 

Gambar 93. Tabel “kota_penerbit” 
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8) Tabel “bahasa” 

Tabel “bahasa” berfungsi untuk menyimpan data bahasa buku. Data 

bahasa buku tersebut akan digunakan untuk manajemen data buku. Rancangan 

tabel “bahasa” diimplementasikan pada Gambar 94. 

 

Gambar 94. Tabel “bahasa” 

9) Tabel “penerbit” 

Tabel “penerbit” berfungsi untuk menyimpan data penerbit buku. Data 

penerbit buku tersebut akan digunakan untuk keperluan manajemen data buku. 

Rancangan tabel “penerbit” diimplementasikan pada Gambar 95. 

 

Gambar 95. Tabel “penerbit” 

b. Tabel yang Memiliki Foreign Key (FK) 

Hal yang dilakukan setelah membuat tabel yang tidak memiliki foreign 

key adalah membuat tabel yang memiliki foreign key. Tabel yang memiliki 

foreign key adalah tabel “anggota”, “buku”, “pinjam”, dan “kembali”. 

1) Tabel “anggota” 

Tabel “anggota” berfungsi untuk menyimpan data anggota aktif dan data 

anggota yang telah bebas pustaka. Seperti yang tampak pada Gambar 95, 

atribut “tipe” pada tabel “anggota” menggunakan referensi data atribut “tipe” 

pada tabel “tipe”. 
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Gambar 96. Tabel “anggota” 

2) Tabel “buku” 

Tabel “buku” berfungsi untuk menyimpan data buku. Seperti yang 

tampak pada Gambar 97, atribut “kd_penerbit” pada tabel “buku” menggunakan 

referensi data atribut “kd_penerbit” pada tabel “penerbit”. Atribut “kd_penulis” 

pada tabel “buku” menggunakan referensi data atribut “kd_penulis” pada tabel 

“penulis”. Atribut “kd_kota” pada tabel “buku” menggunakan referensi data 

atribut “kd_kota” pada tabel “kota_penerbit”. Atribut “kd_bahasa” pada tabel 

“buku” menggunakan referensi data atribut “kd_bahasa” pada tabel “bahasa”. 

Atribut “nomor_klasifikasi” pada tabel “buku” menggunakan referensi data atribut 

“nomor_klasifikasi” pada tabel “ddc”. Atribut “kd_jenis” pada tabel “buku” 

menggunakan referensi data atribut “kd_jenis” pada tabel “jenis”. 

 

Gambar 97. Tabel “buku” 
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3) Tabel “pinjam” 

Tabel “pinjam” berfungsi untuk menyimpan data peminjaman buku. 

Seperti yang tampak pada Gambar 98, atribut “kd_anggota” pada tabel pinjam 

menggunakan referensi data atribut “kd_anggota” pada tabel “anggota”. Atribut 

“kd_buku” pada tabel pinjam menggunakan referensi data atribut “kd_buku” 

pada tabel “buku”. 

 

Gambar 98. Tabel “anggota” 

4) Tabel “kembali” 

Tabel “kembali” berfungsi untuk keperluan sirkulasi dan pembayaran den-

da buku. Seperti yang tampak pada Gambar 99, atribut “kd_pinjam” pada tabel 

kembali menggunakan referensi data atribut “kd_pinjam” pada tabel “pinjam”. 

 

Gambar 99. Tabel “kembali” 

2. Hasil Implementasi Rancangan Component Diagram 

a. Relasi antara model dan basis data MySQL 

Seperti yang telah dirancang pada Gambar 23, komponen model 

bergantung pada komponen basis data MySQL. Sebagai komponen pengolah 

data, model harus memiliki relasi dengan basis data MySQL. Salah satu 
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penerapan relasi ini terjadi pada file “mdl_buku.php” di modul HMVC “buku”. 

Seperti yang tampak pada Gambar 100, function cekIsi() berisikan perintah 

MySQL query untuk menghitung jumlah baris data pada tabel “buku”. 

 

Gambar 100. Relasi antara model dengan basis data MySQL 

b. Relasi antara controller dan model 

Seperti yang telah dirancang pada Gambar 23, komponen controller ber-

gantung pada komponen model. Sebagai komponen domain logic, controller 

harus memiliki relasi dengan model untuk mengakses data yang disimpan di 

basis data MySQL. Salah satu penerapan relasi ini terjadi pada file “ddc_cari.php” 

pada modul HMVC “ddc”. Seperti yang tampak pada Gambar 101, function 

__construct() berisikan perintah memanggil model  “mdl_klasifikasi.php”. 

 

Gambar 101. Relasi antara controller dan model 
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c. Relasi antara controller dan view 

Seperti yang telah dirancang pada Gambar 23, komponen controller ber-

gantung pada komponen view. Sebagai komponen domain logic, controller harus 

memiliki relasi dengan view untuk menampilkan interface. Salah satu penerapan 

relasi ini terjadi pada controller “laporan”. Seperti yang tampak pada Gambar 

102, function index() berisikan perintah memanggil berbagai view untuk 

dijadikan interface bagi controller “laporan”. 

 

Gambar 102. Relasi antara controller dan view 

d. Relasi antara view dan image dalam format PNG 

Seperti yang telah dirancang pada Gambar 23, komponen view bergan-

tung pada file image dalam format PNG. Sebagai komponen penampil interface, 

view harus memiliki relasi dengan image dalam format PNG (Portable Network 

Graphics) agar Web dapat menampilkan gambar. Salah satu penerapan relasi ini 

terjadi pada file “footer.php” di modul HMVC “beranda”. 

 

Gambar 103. Relasi antara view dan image dalam format PNG 
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e. Relasi antara view dan javascript 

Seperti yang telah dirancang pada Gambar 23, komponen view 

bergantung pada file javascript. Relasi ini diterapkan pada view berkebutuhan 

khusus seperti pencegahan error ketika mengatur data dan laporan grafik. Salah 

satu penerapan relasi ini terjadi pada file “view_grafik_buku.php” di modul HMVC 

“laporan_grafik_buku”. 

 

Gambar 104. Relasi antara view dan javascript 

f. Relasi antara view dan CSS 

Seperti yang telah dirancang pada Gambar 23, komponen view 

bergantung pada file CSS (Cascading Style Sheets). Sebagai komponen penampil 

interface, view harus memiliki relasi dengan CSS agar tampilan Web nyaman 

dipandang pengguna. Salah satu penerapan relasi ini terjadi pada file 

“masuk_view.php” di modul HMVC “masuk”. 

 

Gambar 105. Relasi antara view dan CSS 

3. Hasil Implementasi Flowchart, Rancangan Interface, Use Case 

Diagram, Use Case Descriptions, dan Sequence Diagram 

a. Halaman Masuk dan Halaman Beranda 

Halaman masuk merupakan halaman awal sistem jika pustakawan belum 

melakukan login. Halaman masuk terdiri dari tiga fungsi utama, yaitu kolom isian 
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(field) ID pengguna, isian kata sandi, dan tombol “Masuk”. Halaman masuk 

berfungsi sebagai halaman login untuk pustakawan. Pustakawan harus 

memasukkan ID pengguna dan kata sandi dengan benar agar pustakawan dapat 

mengakses halaman beranda pada Gambar 107. 

 

Gambar 106. Halaman masuk 

 

Gambar 107. Halaman beranda beserta menu dan sub-menu 
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Sistem akan menolak permintaan pustakawan mengakses halaman 

beranda jika terjadi kesalahan pengisian. Salah satu kesalahan yang dapat terjadi 

adalah salah memasukkan kombinasi ID pengguna dan kata sandi. Seperti yang 

tampak pada Gambar 108, sistem menampilkan informasi bahwa pustakawan 

salah mengisi kombinasi ID pengguna dan kata sandi. 

 

Gambar 108. Informasi kesalahan pengisian pada halaman masuk 

Fungsi tambahan yang disediakan pada halaman masuk adalah tombol 

“Reset”. Tombol “Reset” berfungsi untuk mengosongkan isian ID pengguna dan 

kata sandi. Tombol “Reset” dapat digunakan jika pustakawan merasa salah 

memasukkan ID pengguna dan kata sandi. 

Berdasarkan use case descriptions “Melakukan logout” di Lampiran 5 dan 

sequence diagram “Melakukan logout” pada Gambar 41, pustakawan dapat 

logout (keluar) dari sistem. Logout dapat dilakukan dengan cara menekan menu 

“Keluar” pada Gambar 107. Setelah menekan menu “Keluar”, sistem akan 

menampilkan halaman masuk pada Gambar 106. 
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b. Halaman Ubah Kata Sandi 

Halaman ubah kata sandi berfungsi untuk merubah kata sandi dari ID 

pustakawan. Halaman ubah kata sandi terdiri dari empat fungsi utama, yaitu 

kolom isian (field) kata sandi lama, isian kata sandi baru, isian konfirmasi kata 

sandi baru, dan tombol “Simpan”. Jika semua isian pada halaman ubah kata 

sandi diisi dengan benar, maka sistem akan menampilkan informasi keberhasilan 

merubah kata sandi pada Gambar 110. 

 

Gambar 109. Halaman ubah kata sandi 

 

Gambar 110. Informasi keberhasilan merubah kata sandi 
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Berdasarkan alternatives nomor 3c pada use case descriptions “Merubah 

kata sandi” di Lampiran 5 dan sequence diagram “Merubah kata sandi” pada 

Gambar 25, sistem akan menolak permintaan pustakawan merubah kata sandi 

jika terjadi kesalahan pengisian. Seperti yang tampak pada Gambar 110, salah 

satu kesalahan yang dapat terjadi adalah ketidaksesuaian antara isian kata sandi 

baru dan konfirmasi kata sandi baru. 

 

Gambar 111. Informasi kesalahan pada halaman ubah kata sandi 

Fungsi tambahan yang disediakan pada halaman ubah kata sandi adalah 

tombol “Batal”. Tombol “Batal” berfungsi untuk membatalkan keinginan merubah 

kata sandi. Jika pustakawan menekan tombol “Batal”, maka sistem akan 

menampilkan halaman beranda pada Gambar 107. Tulisan pada tombol “Batal” 

akan berubah menjadi “Kembali” jika pustakawan berhasil merubah kata sandi. 

Perubahan tersebut ditunjukkan pada Gambar 110. 

c. Halaman Pencarian Data 

1) Halaman Pencarian Data Anggota 

Halaman pencarian data anggota terdiri dari empat pencarian atribut, 

yaitu nomor anggota, nama, tipe, dan kelamin. Halaman pencarian data anggota 

berfungsi untuk mencari data anggota berdasarkan atribut yang dimasukkan. 

Sistem akan menampilkan seluruh data anggota jika tidak ada atribut yang 
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dimasukkan. Sistem akan menampilkan informasi bahwa sistem tidak memiliki 

data anggota jika sistem tidak memiliki data anggota. 

 

Gambar 112. Hasil pencarian data anggota berdasarkan atribut 

 

Gambar 113. Halaman pencarian data anggota 
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Gambar 114. Informasi tidak ada data anggota 

2) Halaman Pencarian Data Anggota Bebas Pustaka 

Halaman pencarian data anggota bebas pustaka terdiri dari empat 

pencarian atribut, yaitu nomor anggota, nama, tipe, dan kelamin. Halaman 

pencarian data anggota bebas pustaka berfungsi untuk mencari data anggota 

yang telah bebas pustaka berdasarkan atribut yang dimasukkan. Sistem akan 

menampilkan seluruh data anggota yang telah bebas pustaka jika tidak ada 

atribut yang dimasukkan. Sistem akan menampilkan informasi bahwa sistem 

belum memiliki data anggota yang telah bebas pusatka jika sistem tidak memiliki 

data anggota yang telah bebas pustaka.  

 

Gambar 115. Hasil pencarian data anggota bebas pustaka berdasarkan atribut 
 



117 

 

Gambar 116. Halaman pencarian data anggota yang telah bebas pustaka 

 

Gambar 117. Informasi belum ada data anggota yang telah bebas pustaka 

3) Halaman Pencarian Data DDC (Dewey Decimal Classification) 

Halaman pencarian data DDC terdiri dari dua pencarian atribut, yaitu 

nomor DDC dan divisi DDC. Halaman pencarian data DDC berfungsi untuk 

mencari data DDC berdasarkan atribut yang dimasukkan. Sistem akan 

menampilkan seluruh data DDC jika tidak ada atribut yang dimasukkan. 
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Gambar 118. Hasil pencarian data DDC berdasarkan atribut 

 

 

Gambar 119. Halaman pencarian data DDC 
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4) Halaman Pencarian Data Buku 

Halaman pencarian data buku terdiri dari sebelas pencarian atribut, yaitu 

nomor buku, judul buku, penulis utama buku, asal buku, bahasa buku, nomor 

divisi DDC (Dewey Decimal Classification), penerbit buku, kota penerbit buku, 

tahun terbit buku, ISBN (International Standard Book Number), dan jenis buku. 

Halaman pencarian data buku berfungsi untuk mencari data buku berdasarkan 

atribut yang dimasukkan. Sistem akan menampilkan seluruh data buku jika tidak 

ada atribut yang dimasukkan. Sistem akan menampilkan informasi bahwa sistem 

tidak memiliki data buku jika sistem tidak memiliki data buku. 

 

Gambar 120. Hasil pencarian data buku berdasarkan atribut 
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Gambar 121. Halaman pencarian data buku 

 

Gambar 122. Informasi tidak ada data buku 
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5) Halaman Pencarian Data Penerbit Buku 

Halaman pencarian data penerbit buku terdiri dari satu pencarian atribut, 

yaitu nama penerbit. Halaman pencarian data penerbit buku berfungsi untuk 

mencari data penerbit buku berdasarkan nama penerbit yang dimasukkan. 

Sistem akan menampilkan seluruh data penerbit buku jika pengguna tidak 

memasukkan nama penerbit. Sistem akan menampilkan informasi bahwa sistem 

tidak memiliki data penerbit jika sistem tidak memiliki data penerbit buku. 

 

Gambar 123. Hasil pencarian data penerbit buku berdasarkan nama penerbit 

 

Gambar 124. Halaman pencarian data penerbit buku 
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Gambar 125. Informasi tidak ada data penerbit buku 

6) Halaman Pencarian Data Kota Penerbit Buku 

Halaman pencarian data kota penerbit buku terdiri dari satu pencarian 

atribut, yaitu kota penerbit. Halaman pencarian data kota penerbit buku ber-

fungsi untuk mencari data kota penerbit buku berdasarkan kota penerbit. Sistem 

akan menampilkan seluruh data kota penerbit buku jika pengguna tidak mema-

sukkan kota penerbit. Sistem akan menampilkan informasi bahwa sistem tidak 

memiliki data kota penerbit jika sistem tidak memiliki data kota penerbit buku. 

 

Gambar 126. Hasil pencarian data kota penerbit buku berdasarkan kota penerbit 

 

 

Gambar 127. Halaman pencarian data kota penerbit buku 
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Gambar 128. Informasi tidak ada data kota penerbit buku 

7) Halaman Pencarian Data Penulis Buku 

Halaman pencarian data penulis buku terdiri dari satu pencarian atribut, 

yaitu nama penulis. Halaman pencarian data penulis buku berfungsi untuk 

mencari data penulis buku berdasarkan nama penulis. Sistem akan menampilkan 

seluruh data penulis buku jika pengguna tidak memasukkan nama penulis. 

Sistem akan menampilkan informasi bahwa sistem tidak memiliki data penulis 

jika sistem tidak memiliki data penulis buku. 

 

Gambar 129. Hasil pencarian data penulis buku berdasarkan nama penulis 
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Gambar 130. Halaman pencarian data penuilis buku 

 

Gambar 131. Informasi tidak ada data penulis buku 
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d. Halaman Pendaftaran Bebas Pustaka 

Halaman pendaftaran bebas pustaka berfungsi untuk menerapkan bebas 

pustaka pada anggota tertentu. Halaman pendaftaran bebas pustaka dari tiga 

fungsi utama yang terdiri dari kolom isian (field) nomor anggota dan tombol 

“Masukkan”. Jika pustakawan memasukkan nomor anggota dengan benar, maka 

sistem akan menampilkan konfirmasi. Sistem akan menerapkan bebas pustaka 

pada anggota yang dituju jika pustakawan menekan tombol “Ya”. 

 

Gambar 132. Halaman pendaftaran bebas pustaka 

 

Gambar 133. Konfirmasi pendaftaran bebas pustaka 
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Gambar 134. Informasi pendaftaran bebas pustaka sukses dilaksanakan 

Berdasarkan alternatives nomor 7 pada use case descriptions “Mengurus 

bebas pustaka” di Lampiran 5 dan sequence diagram “Mengurus bebas pustaka” 

pada Gambar 38, sistem akan menolak permintaan pustakawan mengurus bebas 

pustaka jika anggota belum mengembalikan buku atau belum membayar denda. 

Seperti yang tampak pada Gambar 135, sistem menolak permohonan mene-

rapkan bebas pustaka karena belum mengembalikan buku. 

 

Gambar 135. Sistem menolak permohonan bebas pustaka 
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e. Halaman Manajemen Data 

1) Halaman Tambah Data Anggota 

Halaman tambah data anggota dibagi menjadi dua tipe, yaitu siswa dan 

pegawai. Halaman tambah data siswa terdiri dari empat fungsi utama, yaitu 

kolom isian (field) nomor induk, isian nama, dropdown jenis kelamin, dan tombol 

“Tambah”. Halaman tambah data pegawai terdiri dari empat fungsi utama, yaitu 

kolom isian (field) nama, dropdown tipe anggota, dropdown jenis kelamin, dan 

tombol “Tambah”. Sistem akan menampilkan informasi keberhasilan menambah 

data anggota jika isian yang ada diisi dengan benar. 

 

Gambar 136. Halaman tambah data siswa 

 

Gambar 137. Halaman tambah data pegawai 
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Sistem menampilkan keberhasilan menambah data anggota sekaligus 

melakukan konfirmasi untuk unggah foto anggota. Jika menekan tombol “Ya”, 

maka sistem akan menampilkan halaman detil data anggota yang terdapat field 

unggah foto pada Gambar 140. Jika menekan tombol “Tidak”, maka sistem akan 

menampilkan halaman pencarian data anggota pada Gambar 113. 

 

Gambar 138. Informasi keberhasilan menambah data anggota 

Sistem akan menolak permintaan pustakawan menambah data anggota 

jika terjadi kesalahan pengisian. Seperti yang tampak pada Gambar 139, salah 

satu kesalahan yang dapat terjadi adalah nomor induk yang dimasukkan sudah 

terdaftar di sistem sebagai anggota perpustakaan. 

 

Gambar 139. Informasi kesalahan pengisian pada halaman tambah siswa 
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2) Halaman Detil dan Ubah Data Anggota 

Halaman detil anggota berisikan identitas anggota yang terdiri dari nomor 

anggota, nama, tipe, dan jenis kelamin. Halaman detil anggota dapat diakses 

setelah menekan opsi “Lihat” salah satu data anggota di halaman pencarian data 

anggota pada Gambar 113. Selain identitas anggota, halaman detil data anggota 

juga berisikan fungsi-fungsi untuk keperluan manajemen perpustakaan seperti 

hapus, ubah, cetak kartu anggota, dan unggah foto anggota. 

 

Gambar 140. Halaman detil data anggota 

Pustakawan dapat menghapus data anggota dengan menekan tombol 

“Hapus” pada halaman detil data anggota. Seperti yang tampak pada Gambar 

141, sistem melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pengguna terkait data 

anggota terpilih untuk dihapus. Jika menekan tombol “Ya”, maka sistem akan 

menghapus data anggota terpilih. Informasi keberhasilan menghapus data 

anggota terpilih ditunjukkan pada Gambar 142. 
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Gambar 141. Konfirmasi menghapus data anggota 

 

 

Gambar 142. Informasi keberhasilan menghapus data anggota 
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Pustakawan dapat merubah data anggota dengan menekan tombol “Ubah 

data” di halaman detil data anggota pada Gambar 140. Halaman ubah data 

anggota dibagi menjadi dua tipe, yaitu siswa dan pegawai. Seperti yang tampak 

pada Gambar 145, sistem akan menampilkan informasi keberhasilan menambah 

data anggota jika isian yang ada diisi dengan benar. 

 

Gambar 143. Halaman ubah data siswa 

 

Gambar 144. Halaman ubah data pegawai 
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Gambar 145. Informasi keberhasilan merubah data anggota 

Pustakawan dapat mengunggah foto anggota dengan cara menekan field 

unggah foto. Setelah selesai memilih foto, pustakawan dapat menekan tombol 

“Unggah foto”. Sistem akan menampilkan detil data anggota beserta foto jika 

foto yang diunggah sesuai ketentuan. Sistem menampilkan informasi kesalahan 

jika foto yang diunggah tidak sesuai ketentuan. 

 

Gambar 146. Halaman detil data anggota beserta foto 
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Gambar 147. Informasi kesalahan unggah foto anggota 

3) Halaman Cetak Kartu Anggota 

Pustakawan dapat melihat print preview kartu anggota dengan menekan 

tombol “Cetak kartu” pada halaman detil data anggota. Pustakawan dapat men-

cetak kartu dengan menekan tombol “Cetak” pada Gambar 148. 

 

Gambar 148. Halaman cetak kartu anggota 
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4) Halaman Tambah Data Buku 

Halaman tambah data buku terdiri dari tiga kategori fungsi, yaitu isian 

(field), dropdown, dan tombol. Isian terdiri dari judul, nomor divisi DDC, nomor 

sub divisi DDC, keterangan sub divisi DDC, tahun terbit buku, penulis buku 

tambahan, ISBN, ukuran buku, jumlah halaman buku, edisi cetakan buku, dan 

jumlah buku. Dropdown terdiri dari penerbit buku, kota penerbit buku, penulis 

buku, asal buku, bahasa buku, dan jenis buku. Sistem akan menampilkan 

informasi keberhasilan menambah data buku jika isian yang ada diisi dengan 

benar. Rincian data buku yang terakhir ditambah tersebut dapat diakses dengan 

menekan tombol “Rincian data” pada Gambar 150. Rincian data tersebut ditun-

jukkan dalam bentuk halaman detil data buku pada Gambar 153. 

 

Gambar 149. Halaman tambah data buku 
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Gambar 150. Informasi keberhasilan menambah data buku 

Sistem akan menolak permintaan pustakawan menambah data buku jika 

terjadi kesalahan pengisian. Seperti yang tampak pada Gambar 151, salah satu 

kesalahan yang dapat terjadi adalah ukuran buku belum dimasukkan. 

 

Gambar 151. Informasi kesalahan pada halaman tambah data buku 
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Seperti yang tampak pada Gambar 149, salah satu fungsi tambahan yang 

dapat dimanfaatkan ketika menambah data buku adalah tautan “Info DDC”. 

Tautan “Info DDC” berfungsi untuk menampilkan halaman popup pencarian data 

Dewey Decimal Classification (DDC) pada Gambar 152. Halaman popup 

pencarian data DDC berfungsi menampilkan data berdasarkan atribut. 

 

Gambar 152. Halaman popup pencarian data DDC 

5) Halaman Detil dan Ubah Data Buku 

Halaman detil buku berisikan identitas buku yang terdiri dari nomor buku, 

judul buku, call number buku, divisi DDC buku, keterangan sub divisi DDC buku, 

penerbit buku, kota penerbit buku, tahun terbit buku, penulis buku, ISBN, ukuran 

buku, jumlah halaman buku, edisi cetakan buku, asal buku, bahasa buku, jenis 

buku, jumlah buku, dan jumlah buku yang sedang dipinjam. Halaman detil buku 

dapat diakses setelah menekan opsi “Lihat” salah satu data buku di halaman 

pencarian data buku pada Gambar 121. 
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Selain identitas buku, halaman detil data buku juga berisikan fungsi-

fungsi untuk keperluan manajemen perpustakaan yang terdiri dari hapus data 

buku, ubah data buku, dan mencetak katalog beserta label buku. 

 

Gambar 153. Halaman detil data buku 

Pustakawan dapat menghapus data buku dengan menekan tombol 

“Hapus” pada halaman detil data buku. Seperti yang tampak pada Gambar 154, 

sistem melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pengguna terkait data buku 

terpilih untuk dihapus. Jika menekan tombol “Ya”, maka sistem akan menghapus 

data anggota terpilih. Informasi keberhasilan menghapus data buku terpilih 

ditunjukkan pada Gambar 155. 
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Gambar 154. Konfirmasi menghapus data buku 

 

 

Gambar 155. Informasi keberhasilan menghapus data buku 
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Pustakawan dapat merubah data buku dengan menekan tombol “Ubah” 

di halaman detil data buku pada Gambar 153. Halaman ubah data buku terdiri 

dari tiga kategori fungsi, yaitu isian (field), dropdown, dan tombol. Isian terdiri 

dari judul, nomor sub divisi DDC, keterangan sub divisi DDC, tahun terbit buku, 

penulis buku tambahan, ISBN, ukuran buku, jumlah halaman buku, edisi cetakan 

buku, dan jumlah buku. Dropdown terdiri dari penerbit buku, kota penerbit buku, 

dan penulis buku. Sistem akan menampilkan informasi keberhasilan menambah 

data buku jika isian yang ada diisi dengan benar. 

 

Gambar 156. Halaman ubah data buku 
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Gambar 157. Informasi keberhasilan merubah data buku 

Sistem akan menampilkan informasi kesalahan merubah data buku jika 

ada isian yang salah. Seperti yang tampak pada Gambar 158, sistem menolak 

merubah data buku karena edisi cetakan buku bukan berupa angka. 

 

Gambar 158. Informasi kesalahan pada halaman ubah data buku 
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6) Halaman Cetak Katalog dan Label Buku 

Pustakawan dapat melihat print preview katalog dan label buku dengan 

menekan tombol “Cetak katalog dan label” di halaman detil data buku pada 

Gambar 153. Jumlah katalog dan label yang muncul berdasarkan jumlah buku. 

Seperti yang terlihat pada Gambar 159, buku dengan judul “Album Foto Misteri” 

penulis “Ramya” berjumlah dua buku. Pustakawan dapat mencetak katalog dan 

label buku dengan menekan tombol “Cetak”. 

 

Gambar 159. Halaman cetak katalog dan label buku 

7) Halaman Manajemen Data Penerbit Buku 

Halaman manajemen data penerbit buku terdiri dari dua macam, yaitu 

tambah data penerbit dan ubah data penerbit. Halaman tambah data penerbit 

ditunjukkan pada Gambar 160. Halaman ubah data penerbit ditunjukkan pada 

Gambar 163. Sistem akan menampilkan informasi keberhasilan menambah atau 
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merubah data penerbit buku jika penerbit yang dimasukkan tidak ada di sistem. 

Sistem akan menampilkan informasi kesalahan menambah atau merubah data 

penerbit buku jika penerbit yang dimasukkan ada di sistem. 

 

Gambar 160. Halaman tambah data penerbit 

 

Gambar 161. Informasi keberhasilan menambah data penerbit 
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Gambar 162. Informasi kesalahan pada halaman tambah data penerbit 

 

Gambar 163. Halaman ubah data penerbit 

 

Gambar 164. Informasi keberhasilan merubah data penerbit 
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Gambar 165. Informasi kesalahan pada halaman ubah data penerbit 

8) Halaman Manajemen Data Kota Penerbit Buku 

Halaman manajemen data kota penerbit buku terdiri dari dua macam, 

yaitu tambah data kota penerbit dan ubah data kota penerbit. Halaman tambah 

data kota penerbit ditunjukkan pada Gambar 166. Halaman ubah data kota 

penerbit ditunjukkan pada Gambar 169. Sistem akan menampilkan informasi 

keberhasilan menambah atau merubah data kota penerbit buku jika kota 

penerbit yang dimasukkan tidak ada di sistem. Sistem akan menampilkan 

informasi kesalahan menambah atau merubah data kota penerbit buku jika nama 

penerbit yang dimasukkan ada di sistem. 

 

Gambar 166. Halaman tambah data kota penerbit 
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Gambar 167. Informasi keberhasilan menambah data kota penerbit 

 

Gambar 168. Informasi kesalahan pada halaman tambah data kota penerbit 

 

Gambar 169. Halaman ubah data kota penerbit 
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Gambar 170. Informasi keberhasilan merubah data kota penerbit 

 

Gambar 171. Informasi kesalahan pada halaman ubah data kota penerbit 

9) Halaman Manajemen Data Penulis Buku 

Halaman manajemen data penulis buku terdiri dari dua macam, yaitu 

tambah data penulis dan ubah data penulis. Halaman tambah data penulis 

ditunjukkan pada Gambar 172. Halaman ubah data penulis ditunjukkan pada 
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Gambar 175. Sistem akan menampilkan informasi keberhasilan menambah atau 

merubah data penulis buku jika nama penulis yang dimasukkan tidak ada di 

sistem. Sistem akan menampilkan informasi kesalahan menambah atau merubah 

data penulis buku jika nama penulis yang dimasukkan ada di sistem. 

 

Gambar 172. Halaman tambah data penulis 

 

Gambar 173. Informasi keberhasilan menambah data penulis 
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Gambar 174. Informasi kesalahan pada halaman tambah data penulis 

 

Gambar 175. Halaman ubah data penulis 

 

Gambar 176. Informasi keberhasilan merubah data penulis 
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Gambar 177. Informasi kesalahan pada halaman ubah data penulis 

f. Halaman Sirkulasi 

Halaman awal sirkulasi menyediakan isian (field) nomor anggota untuk 

mengelola sirkulasi anggota. Sistem akan menerima permintaan mengelola 

sirkulasi jika nomor anggota yang dimasukkan ada di sistem atau belum bebas 

pustaka. Sistem akan menolak permintaan mengelola sirkulasi jika nomor 

anggota yang dimasukkan tidak ada di sistem atau sudah bebas pustaka. 

 

Gambar 178. Halaman awal sirkulasi 
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Sistem menerima permintaan mengelola sirkulasi dengan cara menampil-

kan halaman peminjaman buku pada Gambar 179. Pustakawan cukup memasuk-

kan nomor buku perpustakaan yang akan dipinjam. Pustakawan dapat menggu-

nakan fasilitas halaman popup pencarian data buku dengan menekan tombol 

“Cari” untuk mengetahui nomor buku yang akan dipinjam. Informasi sukses 

meminjam buku ditunjukkan pada Gambar 180. 

 

Gambar 179. Halaman peminjaman buku untuk siswa 

 

Gambar 180. Informasi keberhasilan peminjaman buku 
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Halaman “sedang dipinjam” berisikan buku yang sedang dipinjam 

anggota. Halaman “sedang dipinjam” dibagi menjadi dua tipe, yaitu untuk siswa 

dan pegawai. Perbedaan terletak pada opsi aksi. Untuk siswa terdapat opsi 

“Perpanjang”, sedangkan untuk pegawai hanya terdapat opsi “Kembali”. 

 

Gambar 181. Halaman buku yang sedang dipinjam siswa 

 

Gambar 182. Halaman buku yang sedang dipinjam pegawai 
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Opsi “perpanjang” berfungsi untuk memperpanjang peminjaman buku. 

Opsi “kembali” berfungsi untuk mengembalikan buku. Informasi keberhasilan 

perpanjang peminjaman buku ditunjukkan pada Gambar 183. Informasi keber-

hasilan pengembalian buku ditunjukkan pada Gambar 184. 

 

Gambar 183. Informasi keberhasilan perpanjangan peminjaman buku 

 

Gambar 184. Informasi keberhasilan pengembalian buku 
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Jika anggota tidak meminjam buku apapun, maka sistem menampilkan 

informasi bahwa anggota tidak meminjam buku.  

 

Gambar 185. Informasi anggota yang tidak meminjam buku 

Halaman denda berisikan buku yang didenda karena terlambat mengem-

balikan buku. Jika anggota telah membayar denda dengan lunas, maka pustaka-

wan dapat menekan tombol “Bayar lunas”. 

 

Gambar 186. Halaman pembayaran denda 
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Gambar 187. Informasi keberhasilan melunasi denda 

 

Jika siswa tidak memiliki tanggungan denda, maka sistem menampilkan 

informasi bahwa siswa tidak memiliki tanggungan denda.  

 

Gambar 188. Informasi anggota yang tidak memiliki tanggungan denda 
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g. Halaman Laporan Keseluruhan 

1) Laporan Grafik Lingkaran 

Laporan grafik lingkaran pada sistem ini adalah persebaran jumlah data 

jenis anggota, asal buku, bahasa buku, dan jenis buku. Pustakawan dapat 

mencetak laporan grafik lingkaran dengan menekan tombol “Cetak”. 

 

Gambar 189. Halaman laporan grafik lingkaran 

2) Laporan Tabel Anggota yang Sedang Meminjam Buku 

Laporan tabel anggota yang sedang meminjam buku berisikan data 

anggota yang sedang meminjam buku. Laporan anggota yang sedang meminjam 

buku dibagi menjadi dua jenis, yaitu untuk pegawai dan siswa. Pustakawan 

dapat menekan opsi “Detil” untuk melihat halaman buku yang sedang dipinjam 

pada Gambar 181 atau Gambar 182. Jika tidak ada siswa atau pegawai yang 

meminjam buku, maka sistem menampilkan informasi bahwa tidak ada siswa 

atau pegawai yang sedang meminjam buku. 
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Gambar 190. Laporan tabel siswa yang sedang meminjam buku 

 

Gambar 191. Informasi tidak ada pegawai yang sedang meminjam buku 

3) Laporan Tabel Siswa yang Belum Membayar Denda 

Laporan tabel siswa yang belum membayar denda berisikan data siswa 

yang belum membayar denda. Pustakawan dapat menekan opsi “Detil” untuk 

melihat halaman pembayaran denda pada Gambar 186. Jika tidak ada siswa 

yang memiliki tanggungan denda, maka sistem menampilkan informasi bahwa 

tidak ada siswa yang memiliki tanggungan denda. 
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Gambar 192. Laporan tabel siswa yang belum membayar denda 

 

Gambar 193. Informasi tidak ada siswa yang memiliki tanggungan denda 

4) Laporan Tabel Pemasukan Denda Keseluruhan 

Laporan tabel pemasukan denda keseluruhan berisikan laporan denda 

dari awal sampai akhir. Pustakawan dapat mencetak laporan dengan menekan 

tombol “Cetak”. Halaman ini juga menyediakan tombol “Info anggota” dan “Info 

buku” untuk mengetahui lebih detil informasi buku atau anggota yang terdapat 

pada laporan tabel pemasukan denda keseluruhan. 
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Gambar 194. Laporan tabel pemasukan denda keseluruhan 

5) Laporan Tabel Riwayat Peminjaman dan Sirkulasi Keseluruhan 

Laporan tabel riwayat peminjaman berisikan laporan peminjaman buku 

dari awal sampai akhir. Laporan tabel riwayat sirkulasi berisikan laporan 

pengembalian buku dari awal sampai akhir. Pustakawan dapat mencetak laporan 

dengan menekan tombol “Cetak”. Halaman ini juga menyediakan tombol “Info 

anggota” dan “Info buku” untuk mengetahui lebih detil informasi buku atau 

anggota yang terdapat pada laporan tabel riwayat peminjaman atau sirkulasi 

keseluruhan. Jika tidak ada laporan riwayat peminjaman atau sirkulasi, maka 

sistem akan menampilkan informasi bahwa sistem belum mempunyai laporan 

peminjaman atau sirkulasi. Seperti yang terlihat pada Gambar 196, sistem 

menampilkan informasi tidak mempunyai laporan tabel riwayat peminjaman. 
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Gambar 195. Laporan tabel riwayat peminjaman keseluruhan 

 

Gambar 196. Informasi tidak ada data riwayat peminjaman keseluruhan 
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Gambar 197. Laporan tabel riwayat sirkulasi keseluruhan 

h. Halaman Laporan Berdasarkan Tahun 

1) Laporan Grafik Batang Peminjaman dan Sirkulasi 

Halaman laporan grafik batang peminjaman dan sirkulasi diawali dengan 

halaman berisikan input untuk memasukkan tahun. Halaman laporan grafik 

batang peminjaman dan sirkulasi berisikan persebaran jumlah peminjaman atau 

sirkulasi per bulan dalam satu tahun. Pustakawan dapat mencetak laporan 

dengan menekan tombol “Cetak”. Jika tidak ada data peminjaman atau sirkulasi, 

maka sistem akan menampilkan informasi bahwa sistem belum mempunyai data 

peminjaman atau sirkulasi. 
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Gambar 198. Halaman awal untuk mengakses laporan grafik batang sirkulasi 

 

Gambar 199. Laporan grafik batang sirkulasi tahun 2014 

 

Gambar 200. Informasi tidak ada data peminjaman pada tahun 2012 
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2) Laporan Tabel Per Semester 

Laporan tabel per semester terdiri dari laporan pemasukan denda, 

laporan riwayat peminjaman, dan laporan riwayat sirkulasi. Laporan tabel per 

semester dibagi menjadi dua jenis, yaitu semester gasal dan genap. Laporan 

tabel semester gasal diawali isian untuk memasukkan awal tahun ajaran. 

Laporan tabel semester genap diawali isian untuk memasukkan akhir tahun 

ajaran. Jika tidak ada laporan yang dimaksud, maka sistem akan menampilkan 

informasi bahwa sistem belum mempunyai data laporan yang dimaksud. 

 

Gambar 201. Halaman awal untuk mengakses laporan tabel semester gasal 

 

Gambar 202. Halaman awal untuk mengakses laporan tabel semester genap 
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Gambar 203. Laporan sirkulasi semester gasal tahun ajaran 2014/2015 

 

Gambar 204. Laporan sirkulasi semester genap tahun ajaran 2013/2014 

 

Gambar 205. Informasi tidak ada data sirkulasi pada semester genap 2011/2012 
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Gambar 206. Laporan pemasukan denda semester gasal tahun ajaran 2014/2015 

G. Hasil Penelitian 

1. Hasil Evaluasi Maintainability 

Analisis data evaluasi maintainability dihitung dengan tool The Source 

Code Engine untuk mengetahui Halstead Volume (HV), Cyclomatic Complexity 

(CC), dan LOC (Line of Codes). Perhitungan HV, CC dan LOC dihitung berda-

sarkan jumlah modul HMVC sebanyak 102 modul. Hasil HV, CC, dan LOC 

dimasukkan ke rumus Maintainability Index (MI). Hasil evaluasi maintainability 

diuraikan pada Tabel 25 dengan rincian pada Lampiran 6 dan Lampiran 7. 

Tabel 25. Hasil evaluasi maintainability 

No. Kriteria MI Jumlah modul HMVC 

1. Rendah 0 

2. Sedang 90 

3. Tinggi 12 

Total 102 
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2. Hasil Evaluasi Portability 

Evaluasi portability dilakukan dengan menjalankan sistem di lima Web 

browser berbasis desktop yang diuraikan pada Tabel 3. 

 

Gambar 207. Hasil evaluasi portability di Mozilla Firefox 

 

Gambar 208. Hasil evaluasi portability di Internet Explorer 
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Gambar 209. Hasil evaluasi portability di Google Chrome 

 

Gambar 210. Hasil evaluasi portability di Safari 
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Gambar 211. Hasil evaluasi portability di Opera 

Berdasarkan hasil pada Gambar 207 hingga Gambar 211, dapat dilakukan 

pengambilan data evaluasi portability yang diuraikan pada Tabel 26. 

Tabel 26. Hasil evaluasi portability 

No. Web browser Fungsionalitas 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Google Chrome 

Safari 

Opera 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

 
3. Hasil Evaluasi Interoperability 

Instrumen interoperability dievaluasi oleh tiga ahli yang terdiri dari satu 

ahli software engineering dan dua ahli perangkat lunak berbasis Web. Hasil 

evaluasi oleh tiga ahli tersebut diuraikan di Lampiran 10. Hasil perhitungan pada 

Lampiran 10 dimasukkan ke rumus interoperability sebagai berikut: 

X = 1 −
Jumlah 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑠 gagal

Jumlah 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑠 yang dievaluasi
= 1 −

0

244
= 1 
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4. Hasil Evaluasi Suitability 

Evaluasi suitability diawali dengan menghitung nilai per butir instrumen 

berdasarkan skala Likert lima level. 

Tabel 27. Perhitungan nilai per butir instrumen suitability 

Responden 
ke 

Butir ke 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 64 

2 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 52 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 62 
5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 48 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 51 
7 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 51 
8 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 57 
9 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 58 

10 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 48 

 
Langkah yang dilakukan setelah menghitung nilai per butir instrumen 

adalah melakukan evaluasi validitas instrumen dengan metode product moment. 

Hasil evaluasi validitas suitability dengan tool IBM SPSS Statistics 19 diuraikan di 

Tabel 28 dengan rincian di Lampiran 12. 

Tabel 28. Evaluasi validitas suitability dengan metode moment product 

Butir ke r hitung r tabel (N = 10) Valid 

1 0.883 0.632 Ya 

2 0.748 0.632 Ya 

3 0.495 0.632 Tidak 

4 0.717 0.632 Ya 

5 0.91 0.632 Ya 

6 0.65 0.632 Ya 

7 0.902 0.632 Ya 

8 0.915 0.632 Ya 

9 0.923 0.632 Ya 

10 0.849 0.632 Ya 

11 0.849 0.632 Ya 

12 0.886 0.632 Ya 

13 0.665 0.632 Ya 

Jumlah valid 12 
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Langkah yang dilakukan setelah selesai mengevaluasi validitas adalah 

mengevaluasi reliabilitas butir-butir instrumen yang dinyatakan valid dengan 

metode Alpha Cronbach. Hasil perhitungan Alpha Cronbach dengan tool IBM 

SPSS Statistics 19 diuraikan di Tabel 29. Berdasarkan tingkat reliabilitas pada 

Tabel 9, Alpha Cronbach sebesar 0,955 masuk kategori sangat reliabel. 

Tabel 29. Evaluasi reliabilitas suitability dengan metode Alpha Cronbach 

Cronbach's Alpha N of Items 

.955 12 

 
Langkah yang dilakukan setelah selesai mengevaluasi reliabilitas adalah 

menghitung nilai butir instrumen valid dan reliabel untuk mengetahui persentase 

perolehan nilai dengan uraian pada Tabel 30. 

Tabel 30. Perhitungan suitability setelah evaluasi validitas dan reliabilitas 

Responden 
ke 

Butir ke 
Total 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

2 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 48 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 58 

5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 44 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 47 

7 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 48 

8 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 53 

9 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 53 

10 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 44 

 
Hasil perhitungan pada Tabel 18 dimasukkan ke rumus sebagai berikut: 

Nilai 𝑠𝑢𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  
Nilai yang diperoleh

Nilai yang diharapkan
 x 100 =

515

12 ∗ 5 ∗ 10
 x 100 = 85,83% 

5. Hasil Evaluasi Security 

Security dievaluasi dengan tool Acunetix Web Vulnerability Scanner 

Version 8. Hasil evaluasi security oleh tool Acunetix Web Vulnerability Scanner 

Version 8 ditunjukkan pada Gambar 212. 
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Gambar 212. Evaluasi security oleh Acunetix Web Vulnerability Scanner 

Berdasarkan hasil pada Gambar 212, dapat dilakukan pengambilan data 

evaluasi security yang diuraikan pada Tabel 31. 

Tabel 31. Hasil evaluasi security 

No. Parameter Hasil 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

SQL Injection 

XPath Injection 

Code execution 

Buffer overflow 

Username/password disclosure 

Server path disclosure 

Tidak ditemukan 

Tidak ditemukan 

Tidak ditemukan 

Tidak ditemukan 

Tidak ditemukan 

Tidak ditemukan 

 
6. Hasil Evaluasi Usability 

Evaluasi suitability diawali dengan menghitung nilai per butir instrumen 

berdasarkan skala Likert tujuh level. Nilai per butir instrumen usability diuraikan 

di Lampiran 13. Langkah yang dilakukan setelah menghitung nilai per butir 

instrumen adalah melakukan evaluasi validitas instrumen dengan metode product 

moment. Hasil evaluasi validitas usability dengan tool IBM SPSS Statistics 19 

diuraikan pada Tabel 32 dengan rincian di Lampiran 14. 
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Tabel 32. Evaluasi validitas usability dengan metode moment product 

Butir ke r hitung r tabel (N = 10) Valid 

Usefulness 

1 0.717 0.632 Ya 

2 0.822 0.632 Ya 

3 0.615 0.632 Tidak 

4 0.457 0.632 Tidak 

5 0.893 0.632 Ya 

6 0.81 0.632 Ya 

7 0.486 0.632 Tidak 

8 0.82 0.632 Ya 

Ease of Use 

9 0.692 0.632 Ya 

10 0.764 0.632 Ya 

11 0.546 0.632 Tidak 

12 0.898 0.632 Ya 

13 0.769 0.632 Ya 

14 0.584 0.632 Tidak 

15 0.402 0.632 Tidak 

16 0.481 0.632 Tidak 

17 0.805 0.632 Ya 

18 0.541 0.632 Tidak 

19 0.714 0.632 Ya 

Ease of Learning 

20 0.738 0.632 Ya 

21 0.759 0.632 Ya 

22 0.759 0.632 Ya 

23 0.836 0.632 Ya 

Satisfaction 

24 0.82 0.632 Ya 

25 0.621 0.632 Tidak 

26 0.818 0.632 Ya 

27 0.925 0.632 Ya 

28 0.81 0.632 Ya 

29 0.877 0.632 Ya 

30 0.742 0.632 Ya 

Jumlah valid 21 

 
Langkah yang dilakukan setelah selesai mengevaluasi validitas adalah 

mengevaluasi reliabilitas butir-butir instrumen yang dinyatakan valid dengan 

metode Alpha Cronbach. Hasil perhitungan Alpha Cronbach dengan tool IBM 
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SPSS Statistics 19 diuraikan di Tabel 33. Berdasarkan tingkat reliabilitas pada 

Tabel 9, Alpha Cronbach sebesar 0,974 masuk kategori sangat reliabel. 

Tabel 33. Evaluasi reliabilitas usability dengan metode Alpha Cronbach 

Cronbach's Alpha N of Items 

.974 21 

 

Langkah yang dilakukan setelah selesai mengevaluasi reliabilitas adalah 

menghitung nilai butir instrumen valid dan reliabel untuk mengetahui persentase 

perolehan nilai dengan uraian di Lampiran 15. Hasil perhitungan pada Lampiran 

15 dimasukkan ke rumus sebagai berikut: 

Nilai 𝑢𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 =  
Nilai yang diperoleh

Nilai yang diharapkan
 x 100 =

1244

21 ∗ 7 ∗ 10
 x 100 = 84,63% 

7. Hasil Evaluasi Time Behavior 

Time behavior dievaluasi berdasarkan rata-rata response time dengan 

tool Loadster melalui limaWeb browser desktop yang lolos evaluasi portability. 

Hasil evaluasi pada Tabel 34 diuraikan secara rinci di Lampiran 16. 

Tabel 34. Hasil evaluasi time behavior 

No. Web browser Response time 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Google Chrome 

Safari 

Opera 

0,40 detik 

0,94 detik 

0,26 detik 

0,44 detik 

0,91 detik 

 
8. Hasil Evaluasi Maturity 

Maturity dievaluasi oleh dua puluh virtual user dengan metode stress 

testing pada tool Loadster melalui lima Web browser desktop yang lolos evaluasi 

portability. Hasil evaluasi digambarkan pada Gambar 212 hingga Gambar 216. 

Hasil pada Gambar 213 hingga Gambar 217 tersebut kemudian direkap untuk 

dihitung perolehan persentasenya pada Tabel 35. 
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Gambar 213. Evaluasi maturity melalui Mozilla Firefox 

 

Gambar 214. Evaluasi maturity melalui Internet Explorer 

 

Gambar 215. Evaluasi maturity melalui Google Chrome 
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Gambar 216. Evaluasi maturity melalui Safari 

 

Gambar 217. Evaluasi maturity melalui Opera 

Tabel 35. Hasil evaluasi maturity 

No. Web browser Indikator Jumlah Persentase 

1. Mozilla Firefox Pages 6624 
99,02% 

Hits 7024 

Errors 135 0,98% 

Total 13783 100% 

2. Internet Explorer Pages 5667 
99,07% 

Hits 6421 

Errors 113 0,93% 

Total 12201 100% 
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Lanjutan Tabel 35 

No. Web browser Indikator Jumlah Persentase 

3. Google Chrome Pages 5359 
99,28% 

Hits 5737 

Errors 81 0,72% 

Total 11177 100% 

4. Safari Pages 5769 
99,09% 

Hits 6237 

Errors 110 0,91% 

Total 12116 100% 

5. Opera Pages 6206 
98,66% 

Hits 6571 

Errors 174 1,34% 

Total 12951 100% 

 
H. Pembahasan Penelitian 

1. Maintainability 

Hasil evaluasi maintainability pada Tabel 25 membuktikan bahwa jika ada 

kerusakan, Web mudah untuk diperbaiki karena tidak ada satu modul yang 

berkriteria Maintainability Index (MI) rendah. Atas dasar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Web memenuhi aspek maintainability. 

2. Portability 

Hasil evaluasi portability pada Tabel 26 membuktikan bahwa Web dapat 

diakses di semua Web browser berbasis desktop tanpa kehilangan semua 

fungsionalitasnya. Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa Web memenuhi 

aspek portability. 

3. Interoperability 

Perhitungan menggunakan rumus evaluasi interoperability oleh ISO/IEC 

9126 menghasilkan nilai X = 1. Nilai X tersebut membuktikan bahwa Web sangat 

baik dari aspek interoperability. 
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4. Suitability 

Perolehan persentase nilai suitability yang diperoleh dari hasil evaluasi 

suitability adalah sebesar 85,83%. Berdasarkan tingkat kelayakan suitability pada 

Tabel 10, persentase 85,83% masuk dalam kriteria sangat layak. Atas dasar 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Web sangat layak dari aspek suitability. 

5. Security 

Hasil evaluasi security pada Tabel 31 membuktikan bahwa Web tidak 

memiliki celah keamanan menurut Marco, Nuno, dan Henrique (2009). Atas 

dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa Web memenuhi aspek security. 

6. Usability 

Perolehan persentase nilai usability yang diperoleh dari hasil evaluasi 

usability adalah sebesar 84,63%. Berdasarkan tingkat kelayakan usability pada 

Tabel 11, persentase 84,63% masuk dalam kriteria layak. Atas dasar tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Web layak dari aspek usability. 

7. Time Behavior 

Berdasarkan hasil pada Tabel 34, dapat diketahui response time tertinggi 

adalah 0,94 detik melalui Internet Explorer. Response time sebesar 0,94 detik 

masuk dalam kategori pengguna masih fokus terhadap Web. Atas dasar tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Web memenuhi aspek time behavior. 

8. Maturity 

Berdasarkan hasil pada Tabel 35, dapat diketahui persentase terendah 

“Pages dan Hits” sebesar 98,66% melalui Opera. Persentase 98,66% di atas 

standar Telcordia dalam Abhaya dan Jack (2009) sebesar 95%. Atas dasar 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Web memenuhi aspek maturity. 
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