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ABSTRAK 

 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin masih menggunakan 

sistem manual dalam proses pengelolaan data, baik data buku,  data anggota, data 

penyedia buku, data pegawai, hingga data transaksi pengadaan buku, data 

transaksi peminjaman dan data transaksi pengembalian. Hal ini menyebabkan 

memperlambat peminjam dan pegawai dalam proses peminjaman dan 

pengembalian buku yang akan dipinjam serta tidak efektifnya pekerjaan / 

transaksi yang berlangsung. 

Pembuatan aplikasi ini memerlukan langkah-langkah yaitu menganalisa 

proses transaksi melalui wawancara dan diperkuat dengan observasi untuk 

melihat keberlangsungan proses transaksi yang terjadi. Kemudian merancang 

bahasa permodelan sistem menggunakan Diagram Konteks dan Data Flow 

Diagram (DFD). Implementasi dan rancangan program ini dikembangkan 

menggunakan Microsoft Access dan Borland Delphi 7. 

Aplikasi ini dibuat untuk membantu pekerjaan pegawai / admin 

perpustakaan agar lebih efisien dalam pelayanan kepada anggota perpustakaan 

serta lebih cepat dan akurat dalam pembuatan laporan. 

Diharapkan dengan dibuatnya desain program ini untuk peneliti lain agar 

dapat menjadi informasi dan bisa mengembangkan penelitian ini dibidang aplikasi 

yang sama, sehingga aplikasi ini menjadi lebih baik. 

 

 

 

 

 

Kata Kunci : Aplikasi, Peminjaman, Pengembalian, Delphi 7. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1     Latar Belakang 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin yang disebut juga 

Dispustarsip adalah salah satu Instansi Pemerintah yang beralamat di Jalan Pelita 

No. 05 Kota Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi 

Kalimantan Selatan Kodepos 71114 email : kapustarda_tapin@yahoo.co.id telp : 

0517 31487 Fax : 0517 31590. 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin ini masih banyak 

sistem yang dilakukan secara manual, seperti halnya yang terjadi pada 

Perpustakaannya yaitu di Bidang Peminjaman dan Pengembalian Buku 

Perpustakaan. Sehingga permasalahan mekanisme seperti ini mengakibatkan 

mempersulit peminjam dan pegawai dalam proses pencarian buku yang akan 

dipinjam serta tidak efektifnya pekerjaan / kegiatan yang berlangsung. 

Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan secara manual pernah diselesaikan 

oleh (Irianti, 2007) dengan Judul sistem Peminjaman Buku di Perpustakaan 

menggunakan PHP dan MySQL, Penelitian. (Addis Sousan Abigail, 2018) dengan 

Judul Pengembangan dan analisis sistemin formasi perpustakaan Sekolah berbasis 

Website di SMK Negeri 1 Seyegan dengan menggunakan Yslow dan SPSS. 

Selain itu (Monica F Sebayang)  menyelesaikan dengan Judul Sistem Peminjaman 

Buku Pada Perpustakaan STMIK Kristen Neumann menggunakan Bahasa 
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Pemprograman Visual Basic 2010 dan Microsoft Office Access sebagai 

Databasenya. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut,  maka 

permasalahan akan dapat diselesaikan dengan membuat : “DESAIN APLIKASI 

PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN DI 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TAPIN 

MENGGUNAKAN DELPHI”. 

 

1.2     Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun desain aplikasi perpustakaan yang dapat menjadi 

solusi permasalahan yang dihadapi pihak Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Tapin ? 

2. Apakah sistem pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Tapin sudah efektif dan efisien ? 

3. Apakah sistem pembuatan laporan terkait dengan transaksi peminjaman 

dan pengembalian sudah akurat dan cepat ? 

1.3     Batasan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang 

dibahas, maka diperlukan batasan masalah penelitian yaitu menspesifikasikan 

hanya pada pengelolaan peminjaman dan pengembalian buku. Adapun batasan 

masalah tersebut meliputi :  
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1. Tidak membahas tentang penjadwalan petugas jaga. 

2. Tidak membahas honor petugas jaga. 

3. Tidak menangani pengadaan buku yang hilang maupun rusak. 

4. Laporan peminjam dan pengembalian dibuat secara global. 

5. Aplikasi ini hanya ditujukan untuk Admin / Pegawai dan Kepala Dinas. 

 

1.4     Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Penelitian ini adalah membangun aplikasi pencatatan dan arsip 

pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin untuk mempermudah si 

peminjam dalam proses peminjaman, memudahkan pegawai dalam proses 

pendataan serta administrasi dan pembuatan laporan. 

 

1.5     Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dibuatnya Desain Aplikasi Peminjaman dan Pengembalian 

Buku Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin 

menggunakan Delphi ini adalah : 

1. Mempermudah pengelolaan buku Perpustakaan 

2. Mengurangi kesalahan pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian 

buku 

3. Mempermudah memonitor data stok buku yang tersedia di Perpustakaan 

4. Menghasilkan Aplikasi yang dapat mempermudah pencatatan buku, 

pendaftaran anggota perpustakaan, transaksi peminjaman dan 

pengembalian buku kemudian pembuatan laporan. 



4 

 

 

1.6     Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan untuk pembuatan desain aplikasi ini 

yaitu Metode Pengumpulan Data, yang mencakup : 

1. Observasi  

Observasi dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin 

dari Senin, 23 Maret 2020 sampai dengan Jum’at, 27 Maret 2020. Hasil yang 

didapat yaitu dalam proses Peminjaman dan Pengembalian Buku yang dilakukan 

setiap harinya, setiap anggota / peminjam yang datang mengisi buku tamu yang 

sudah disedikan oleh petugasnya dan setelah anggota menemukan buku yang akan 

dipinjam baru mencatat ke buku peminjaman / Register begitu juga sebaliknya 

apabila ingin mengembalikan buku tersebut. Hasil yang didapat pada observasi 

yaitu mendapatkan data yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi berupa data 

anggota, data pegawai, data penyedia dan data buku.. 

2. Wawancara 

Wawancara melalui tanya jawab pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Tapin dalam rangka membantu proses pembuatan sistem yang akan 

dibuat. Wawancara dilakukan kepada Hj. Nor Aida, SH selaku Kepala Bidang 

Layanan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada hari Rabu, 

01 April 2020 bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Tapin. Hasil wawancara yang dilakukan ialah bahwa sistem yang digunakan yaitu 

masih secara manual dengan cara menggunakan buku besar tidak ada 

menggunakan komputerisasi. 
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1.7     Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 Bab 

yang diuraikan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas tentang dasar-dasar teori yang melandasi 

penyusunan dan perancangan dalam pengembangan sistem perangkat 

lunak, hasil-hasil penelitian sebelumnya atau penelitian terkait dan 

profil objek penelitian. 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini menguraikan tentang analisis sistem yang sedang 

berjalan, analisis kebutuhan sistem, rancangan model sistem, rancangan 

struktur basis data dan rancangan masukan dan keluaran sistem. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini membahas tentang spesifikasi sistem, langkah-langkah 

pembuatan sistem, tampilan aplikasi yaitu implementasi dari rancangan 

sistem yang telah dibuat dan pengujian. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan serta saran untuk 

dilaksanakan lebih lanjut guna pengembangan penelitian. 



 

 

6 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1     Landasan Teori 

Untuk mendukung pembuatan laporan ini, maka perlu dikemukakan hal-hal 

atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup 

pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan laporan ini. 

2.1.1 Desain 

Secara etimologis istilah desain berasal dari bahasa Inggris, yaitu “design” 

yang artinya reka rupa, rencana, atau rancangan. Di dalam proses desain akan 

memperhitungkan berbagai aspek, seperti : estetika, fungsi, dan berbagai aspek 

lainnya yang diperoleh dari riset dan pemikiran manusia. Desain adalah suatu 

perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, 

sistem, komponen, atau struktur. Dapat dikatakan desain adalah proses 

perencanaan atau perancangan suatu objek yang bertujuan agar objek yang 

diciptakan memiliki fungsi, memiliki nilai keindahan, dan berguna bagi manusia 

(Jogiyanto, 2004). 

2.1.2 Aplikasi 

Menurut (Kadir, 2013) aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai 

yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus. Istilah aplikasi sendiri 

diambil dari bahasa Inggris “application” yang dapat diartikan sebagai penerapan 

atau penggunaan. Secara harfiah, aplikasi merupakan suatu penerapan perangkat 
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lunak atau software yang dikembangkan untuk tujuan melakukan tugas-tugas 

tertentu. 

2.1.3 Program 

Menurut (Abdul, 2008) program adalah program siap pakai atau program yang 

direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. 

Aplikasi juga diartikan sebagai penggunaan atau penerapan suatu konsep yang 

menjadi pokok pembahasan atau sebagai program komputer yang dibuat untuk 

menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. Dapat dikatakan Program 

merupakan sekumpulan instruksi yang diapakai sebagai pegnatur komputer agar 

dapat menjalankan perintah tertentu. Tanpa adanya program, komputer 

sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya seperti mesin kosong. Program 

ialah bagian dari beberapa aspek penting dari sebuah komputer. Mungkin juga ada 

anggapan bahwa komputer mencakup tiga aspek penting. 

 

2.1.4 Rancangan Model Sistem 

Menurut (Kristanto, 2018) Perancangan adalah penggambaran,  perencanaan 

dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari berbagai elemen yang terpisah ke 

dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Pengertian perancangan menurut 

para ahli diantaranya adalah : 

1. Menurut Varzello / John Reuter III perancangan adalah tahap setelah 

analisis dari siklus pengembang sistem : Pendefinisian dari kebutuhan – 

kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun implementasi : 

“Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk”. 
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2. Menurut John Buch dan Gary Grudnitski perancangan dapat didefiniskan 

sebagai penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan 

dari beberap elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan 

berfungsi 

3. Menurut George M. Scott perancangan adalah menentukan bagaimana 

sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan; tahap ini 

menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen prangkat lunak 

dan perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah instalasi dari sistem 

akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada 

akhir tahap analisis sistem.  

Menurut (Oktafianto, 2016) ada 3 ( tiga ) bagan dokumentasi antara lain 

Diagram Arus Dokumen ( DAD ), Diagram Konteks dan Data Flow Diagram ( 

DFD ). Dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Diagram Arus Dokumen 

Diagram arus dokumen (DAD) adalah diagram arus yang mengarahkan atau 

menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk dalam tembusannya. 

Diagram arus dokumen ini menggambarkan tentang arus dokumen dan informasi 

dalam setiap bidang yang bertanggungjawab dalam suatu organisasi. 

Diagram atau bagan arus adalah sebuah jenis diagram yang mewakili 

algoritma, alir kerja atau proses, yang menampilkan langkah-langkah dalam 

bentuk simbol-simbol grafis, dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram 

ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Diagram alir 

https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritme
https://id.wikipedia.org/wiki/Alir_kerja
https://id.wikipedia.org/wiki/Proses
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digunakan untuk menganalisis, mendesain, mendokumentasi atau memanajemen 

sebuah proses atau program di berbagai bidang. 

 

2. Diagram Konteks 

Pengertian Diagram Konteks adalah sebuah bagian level dari Data Flow 

Diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan batasan sistem 

pada sebuah pemodelan. hal ini termasuk hubungan dengan entitas entitas diluar 

system itu sendiri, seperti sistem, kelompok organisasi, penyimpanan data 

eksternal lain. Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan 

menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. 

Diagram konteks merupakan diagram level tertinggi  dari DFD yang 

menggambarkan seluruh input ke sistem output dari sistem. Yang akan memberi 

gambaran tentang keseluruhan sistem. Sistem dibatasi oleh boundary ( dapat 

digambarkan dengan garis putus ). Dalam diagram konteks hanya ada satu proses. 

Tidak boleh ada store dalam diagram konteks. 

Diagram konteks sering disebut juga dengan Level 0 dan menjadi penentu 

utama pada sebuah sistem yang dimodelkan dalam Data Flow Diagram. namun 

untuk membangun suatu sistem DFD utuh masih dibutuhkan 2 level lanjutan, 

yaitu level 1 yang bertujuan memecah sistem menjadi lebih kecil serta level 2 

yang bertujuan untuk membuat rincian dari sistem / aplikasi yang akan dibuat. 

Manfaat diagram konteks pada sebuah perancangan sistem / aplikasi yaitu : 

a. Memperlihatkan ruang lingkup dan batas-batas suatu sistem termasuk 

sistem lain yang berinteraksi dengannya 
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b. Tidak ada pengetahuan teknis yang dianggap atau diperlukan untuk 

memahami diagram 

c. Mudah menggambar dan mengubah karena notasi yang terbatas 

d. Mudah diperluas dengan menambahkan berbagai level DFD 

e. Dapat menguntungkan khalayak luas termasuk pemangku kepentingan, 

analis bisnis, analis data, pengembang. 

3. Data Flow Diagram 

Data flow diagram atau disingkat DFD pertama kali dikenalkan dan 

dipopulerkan oleh Larry Constantine dan Ed Yourdon pada tahun 1970 dalam 

sebuah teks klasik. DFD mengacu pada teori grafik yang mulanya digunakan 

dalam penelitian untuk memodelkan alur kerja organisasi. 

DFD merupakan model dari sistem untuk menggambarkan pembagian 

sistem ke modul yang lebih kecil. Salah satu keuntungan menggunakan DFD yaitu 

memudahkan pemakai/ user yang kurang menguasai bidang komputer untuk 

mengerti sistem yang akan dikerjakan. 

DFD dan Diagram Konteks memiliki keterhubungan satu sama lain, dimana 

DFD akan dibuat setelah diagram konteks dapat digambarkan. 

DFD juga terdiri dari beberapa level, semakin tinggi levelnya berarti 

semakin detail pula sistem yang digambarkan. Sejauh ini sebuah sistem 

digambarkan hingga level 3 saja. 

Definisi DFD menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut : 

a. Andri Kristanto : Model proses data yang dibuat atau dirancang utuk 

mengambarkan aliran data, dari mana ia masuk dan kemana tujuannya. 
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b. Tata Sutabri : Suatu network yang menggambarkan sistem secara otomatis 

atau komputerisasi, manul serta gabuangan dari keduanya. 

Penggambarannya disusun dalam bentuk komponen dengan aturan tertentu. 

c. Jogiyanto Hartono : Suatu diagram yang menggunakan simbol atau notasi 

dalam menggambarkan sebuah arus sistem. 

d. Wijaya :  Sebuah gambaran grafis yang menggambarkan serta 

memperlihatkan aliran data dari sembernya dalam suatu objek kemudian 

ditrasformasikan ke tujuan lain dalam objek lain. 

 

2.1.5 Database dan Sistem Database 

1. Pengertian Database 

Menurut (Oktavia, 2010) Database adalah kumpulan informasi yang 

disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa 

menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis 

data tersebut. Database di representasikan sebagai kumpulan fakta yang saling 

berhubungan disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan 

(redudansi) yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang saling 

berkaitan pada suatu subjek tertentu pada tujuan tertentu pula. Database adalah 

susunan record data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan, 

yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode 

tertentu dalam komputer sehingga mampu memenuhi informasi yang optimal 

yang dibutuhkan oleh para pengguna. 
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Database ( basis data ) atau dengan sebutan pangkalan data ialah suatu 

kumpulan sebuah informasi yang disimpan didalam sebuah perangkat komputer 

secara sistematik sehingga dapat diperiksa dengan menggunakan suatu program 

komputer agar dapat informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang 

digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut dengan 

sistem manajemen basis data ( database management system, DBMS ) dalam 

sistem basis data dapat dipelajari dalam ilmu informasi (Indrajani, 2014). 

 

2. Komponen Sistem Database 

Menurut (Fathansyah, 2018) beberapa komponen Sistem Basis data : 

a. Perangkat Keras ( Hardware ) yaitu perangkat yang biasanya terdapat dalam 

sistem basis data misalnya memori sekunder hardisk. 

b. Sistem Operasi ( Operating System ) merupakan program yang 

mengaktifkan atau mengfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh 

sumber daya ( Resource ) dan melakukan operasi - operasi dalam komputer. 

Sistem Operasi yang banyak digunakan seperti : MS-DOS, MS-Windows 95 

MS Windows NT, dan Unix. 

c. Basis data ( Database ) dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis 

data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperi file atau 

tabel. Database Management System (DBMS) 

Pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara 

langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS 

yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah dan diambil kembali. 
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d. Pemakai ( User ) yaitu bagi pemakai dapat berinteraksi dengan basis data 

dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa 

pemprograman. 

 

3. Rancangan Basis Data 

Menurut (Indrajani, 2011) Basis data terdiri dari 2 kata yaitu basis dan data. 

basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang tempat bersarang atau 

berkumpul, sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili 

suatu objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, keadaan dan sebagainya, 

sehingga basis data didefinisikan sebagai himpunan kelompok data (arsip) yang 

saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat 

dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah yang disimpan dalam media 

penyimpanan elektronik. 

Menurut (Fathansyah, 2018) Perancangan basis data berguna untuk 

merancang suatu data agar memiliki keterhubungan satu sama lain, penggunaan 

data lebih mudah, sekuriti data lebih mudah, integritas data dapat selalu terjaga, 

kecepatan dan kepraktisan. 

1. Normalisasi 

Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan 

model data relational dan secara umum lebih tepat dikonekasikan dengan model 

data logika. 
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a. Normalisasi adalah proses pengelompokan data ke dalam bentuk tabel atau 

relasi atau file untuk menyatakan entitas dan hubungan mereka sehingga 

terwujud satu bentuk database yang mudah untuk dimodifikasi. 

b. Normalisasi adalah suatu proses untuk mengidentifikasikan “tabel” 

kelompok atribut yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi antara 

satu atribut dengan atribut lainnya 

c. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa normalisasi adalah : “Proses 

memperbaiki/membangun suatu data atau file agar data memiliki 

suatuketergantungan dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu 

database yang mudah untuk dimodifikasi”. 

2. Tabel Relasi 

Relasi tabel merupakan suatu file yang terdiri dari beberapa group elemen 

yang berulang–ulang perlu diorganisasikan kembali, proses mengorganisasikan 

file untuk menghilangkan group elemen yang berulang-ulang ini disebut relasi 

antar tabel, yang merupakan pengelompokan data menjadi tabel–tabel yang 

menunjukan entity dan relasinya yang berfungsi untuk mengakses data item 

sedemikian rupa sehingga database tersebut mudah di modifikasi. 
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2.1.6 Delphi 

 

Gambar 2.1 Tampilan Borland Delphi 7 

 

1. Pengertian Delphi 

Delphi adalah sebuah IDE Compiler untuk bahasa pemrograman Pascal dan 

lingkungan pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk merancang 

suatu aplikasi program (Kurniawan, 2010). IDE (Integrated Development 

Environment) adalah program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang 

diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Delphi juga dapat di artikan 

sebagai Suatu bahasa pemrograman yang menggunakan visualisasi sama seperti 

bahasa pemrograman Visual Basic ( VB ) . Namun Delphi menggunakan bahasa 

yang hampir sama dengan pascal ( sering disebut objek pascal ). Sehingga lebih 

mudah untuk digunakan . Bahasa pemrograman Delphi dikembangkan oleh 

CodeGear sebagai divisi pengembangan perangkat lunak milik embarcadero . 

Divisi tersebut awalnya milik borland , sehingga bahasa ini memiliki versi 

Borland Delphi (Kurniawan, 2010). 
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2. Sejarah Borland Delphi 

Menurut (Madcoms, 2006) , sejarah munculnya delphi dimulai dengan ide 

brilian Prof. Niclaus Wirth yang mengemukakan paparan tentang Struktur Data 

dan Algoritma (Algorthm and Data Structure).  Prof. Niklaus Wirth 

menerjemahkan paparan ini yang kemudian dikristalisasi ke dalam bahasa yang 

populer dan digunakan pertama kalinya sebagai bahasa yang berorientasi pada 

hal-hal yang Science dan Ilmiah yaitu Pascal.  Pascal sendiri kemudian 

distandarisasi ke dalam ANSI PASCAL (Pascal umum) oleh badan standarisasi 

Amerika Serikat (ANSI).  Kemudian, 20 Nopember 1983, Borland melakukan 

riset untuk menerjemahkan ide dari kristalisasi ANSI Pascal (Pascal yang 

distandarisasi) yang kemudian menelurkan compiler Pascal ke dalam 

pengembangan perangkat lunaknya yaitu Turbo Pascal 1.0. Turbo Pascal 1.0 

berjalan pada sistem operasi PC/MS DOS dengan keterabatasan memory yang 

saat itu bias berjalan pada ukuran 1 Mbyte saja. Dari penemuan Turbo Pascal 

inilah akhirnya Delphi diciptakan. 

a. Delphi versi 1 (berjalan pada windows 3.1 atau windows 16 bit) 

b. Delphi versi 2 (Berjalan pada windows 95 atau delphi 32 bit) 

c. Delphi versi 3 (berjalan pada windows 95 keatas dengan tambahan fitur 

internet atau web) 

d. Perkembangan selanjutnya diikuti dengan Delphi versi 4, 5 dan 6. 

e. Versi terkini dari delphi adalah versi 7 dengan tambahan vitur .net dengan 

tambahan file XML 
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3. Bahasa Pemprograman 

Menurut (Kadir A. , 2014) Bahasa Pemrograman Delphi adalah Hasil 

Pengembangan dari Turbo Pascal. Bahasa Delphi, atau dikenal pula sebagai object 

pascal (pascal dengan ekstensi pemrograman berorientasi objek (PBO/OOP). saat 

ini telah digunakan untuk mengembangkan aplikasi untuk Linux dan 

Microsoft.NET framework. 

4. Konsep Dasar Delphi 

Menurut (Kadir A. , 2014) Didalam delphi ada beberapa pengertian yang 

memerlukan penjelasan untuk memahami bagaimana dan apa saja komponen yang 

ada dalam delphi, adapun diantaranya adalah : 

a. Project  

Project delphi adalah sekumpulan file yang akan membangun aplikasi atau 

library yang dapat disebarkan kepada pemrogram lain. Pada saat memulai delphi, 

delphi akan membuat sebuah project baru. Setelah itu terserah pengguna, apakah 

ingin memodifikasi projek terasebut, membuat projek baru lagi atau mungkin 

membuka project yang sudah ada. 

b. Form 

Form yang dirancang dalam delphi bisa digunakan kembali oleh projek 

delphi yang lain. Form dapat juga disimpan dalam bentuk dll, sehingga dapat 

digunakan oleh aplikasi yang lain seperti c++, paradox, atau dbase. Delphi 

menawarkan kemudahan pembuatan form melalui model template. 
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Gambar 2.2 Form Kosong  

c. Unit 

merupakan modul yang terpisah yang dapat dikompilasi tersendiri, yang 

berisi deklarasi bagian publik ( antarmuka ) dan bagian privat ( implementasi ). 

Setiap form dalam delphi mempunyai satu unit yang bersesuaian. Source code 

unit tersimpan dengan ekstensi pas, sedangkan yang sudah terkompilasi tersimpan 

dengan ekstensi .dcu. proses link akan menggabung file .dcu menjadi satu file exe 

atau dll. 

 

Gambar 2.3 Unit 
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5. Intregrated Development Environment (IDE) pada Delphi 

Menurut (Kadir A. , 2014) IDE pada Delphi dibagi menjadi : 

a. Menu 

Menu pada delphi memiliki kegunaan seperti menu pada aplikasi Windows 

lainnya. Dari menu ini, Anda bisa memanggil atau menyimpan program, 

menjalankan dan melacak bug program. 

b. Speed Bar 

Disebut dengan Tool Bar, berisi kumpulan tombol yang tidak lain adalah 

beberapa menu yang sering digunakan setiap tombol pada Speed Bar menggatikan 

salah satu item menu. 

 

Gambar 2.4 Speed Bar 

 

c. Component Palette 

Component Palette berisi kumpulan icon yang melambangkan komponen-

komponen pada VCL (Visual component Library) atau CLX (Component Library 

for Crosa PlatForm). 

 

Gambar 2.5 Komponen Palette 
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d. Form Designer 

Merupakan tempat merancang jendela dari aplikasi windows. Perancangan 

form dilakukan dengan meletakkan komponen-komponen yang diambil dari 

component palette. 

e. Code Editor 

Code Editor adalah tempat di mana Anda menuliskan program. Disini Anda 

meletakkan pernyataan-pernyataan dalam bahasa Object Pascal. Yang perlu 

dipergatikan pada code Inspector adalah Anda tidak perlu menuliskan seluruh 

kode sumber. 

f. Object Tree view dan Object Inspector 

Object Tree View berisi daftar komponen yang telah Anda letakkan pada 

form designer. Object Inspector digunakan untuk mengubah karakteristik sebuah 

komponen. Pada object inspector ada dua tabs yaitu Properties dan Events. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Object Treeview dan Object Inspector 
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6. Menu Delphi 

Menurut (Kadir A. , 2014) , berikut menu utama yang ada pada Delphi : 

a. Menu File. Menu ini berhubungan dengan file seperti membuat, menyimpan 

dan mengakhiri sebuah pekerjaan 

b. Menu Edit. Menu ini berhubungan dengan penyuntingan apa yang 

dikerjakan seperti Undo , Redo,Cut, Copy, Paste atau dapat dengan tombol 

Ctrl+Z, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V. 

c. Menu Search. Berhubungan dengan pencarian dan penggantian data. 

d. Menu View. Menu ini berhubungan dengan penampilan atau apa yang akan 

ditampilkan. 

e. Menu Project. Menu ini berhubungan dengan proyek yang sedang dibuat, 

misal unit yang akan ditambahkan ke proyek ini, unit apa yang akan 

dihapus, dsb. 

f. Menu Run. Menu ini berhubungan dengan menjalankan program, mencari 

kesalahan (debug), dsb. 

g. Menu Component. Menu ini berhubungan dengan komponen, misal 

menambah komponen baru, menghapus komponen yang ada. 

h. Menu Database. Menu ini berhubungan dengan Database,  

Database Form Wizard dan Database Explorer. 

i. Menu Tools. Menu ini berhubungan dengan pengaturan/konfigurasi, tool-

tool pembantu Delphi. 

j. Menu Help. Menu ini berhubungan dengan informasi mengenai Delphi, 

Help / bantuan. 
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2.1.7 Access 

1. Pengertian Microsoft Access 

Menurut (Mangkulo, 2013) Microsoft Access adalah program aplikasi 

keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengelola 

database (basis data). Microsoft Access dapat menggunakan data yang disimpan 

di dalam format Microsoft Access, Microsoft Jet Database Engine, Microsoft SQL 

Server, Oracle Database, atau semua kontainer basis data yang mendukung 

standar ODBC. 

2. Penggunaan Microsoft Access 

Microsoft Access digunakan kebanyakan oleh bisnis-bisnis kecil dan 

menengah, di dalam sebuah organisasi yang kecil bahkan mungkin juga 

digunakan oleh perusahaan yang cukup besar, dan juga para programmer untuk 

membuat sebuah sistem buatan sendiri untuk menangani pembuatan dan 

manipulasi data. Access juga dapat digunakan sebagai sebuah basis data untuk 

aplikasi web dasar yang disimpan di dalam server yang menjalankan Microsoft 

Internet Information Services (IIS) dan menggunakan Microsoft Active Server 

Pages (ASP). Meskipun demikian, penggunaan Access kurang disarankan, 

mengingat telah ada Microsoft SQL Server yang memiliki kemampuan yang lebih 

tinggi.  Beberapa pengembang aplikasi profesional menggunakan Microsoft 

Access untuk mengembangkan aplikasi secara cepat (digunakan sebagai Rapid 

Application Development / RAD tool), khususnya untuk pembuatan purwarupa 

untuk sebuah program yang lebih besar dan aplikasi yang berdiri sendiri untuk 

para salesman (Simanjuntak, 2011).  Microsoft Access kurang begitu bagus jika 

https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://id.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database
https://id.wikipedia.org/wiki/Open_Database_Connectivity
https://id.wikipedia.org/wiki/Data
https://id.wikipedia.org/wiki/Aplikasi_web
https://id.wikipedia.org/wiki/Server
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services
https://id.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
https://id.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://id.wikipedia.org/wiki/Rapid_Application_Development
https://id.wikipedia.org/wiki/Rapid_Application_Development
https://id.wikipedia.org/wiki/Purwarupa
https://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer
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diakses melalui jaringan sehingga aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh banyak 

pengguna cenderung menggunakan solusi sistem manajemen basis data yang 

bersifat klien/server. Meskipun demikian, tampilan muka Access (form, report, 

query, dan kode Visual Basic) yang dimilikinya dapat digunakan untuk 

menangani basis data yang sebenarnya diproses oleh sistem manajemen basis data 

lainnya, seperti halnya Microsoft Jet Database Engine (yang secara default 

digunakan oleh Microsoft Access), Microsoft SQL Server, Oracle Database, dan 

beberapa produk lainnya yang mendukung ODBC (Talib, 2014).  

3. Fitur Microsoft Access 

Salah satu keunggulan Microsoft Access dilihat dari perspektif programmer 

adalah kompatibilitasnya dengan bahasa pemrograman Structured Query 

Language (SQL); query dapat dilihat dan disunting sebagai statemen-statemen 

SQL, dan statemen SQL dapat digunakan secara langsung di dalam Macro dan 

VBA Module untuk secara langsung memanipulasi tabel data dalam Access. Para 

pengguna dapat mencampurkan dan menggunakan kedua jenis bahasa tersebut 

(VBA dan Macro) untuk memprogram form dan logika dan juga untuk 

mengaplikasikan konsep berorientasi objek. Microsoft SQL Server Desktop 

Engine (MSDE) 2000, yang merupakan sebuah versi mini MAL dari Microsoft 

SQL Server 2000, dimasukkan ke dalam Office XP Developer Edition dan dapat 

digunakan oleh Microsoft Access sebagai alternatif dari Microsoft Jet Database 

Engine. Tidak seperti sebuah sistem manajemen basis data relasional yang 

komplet, Microsoft JET Database Engine tidak memiliki fitur trigger dan stored 

procedure. Dimulai dari Microsoft Access 2000 yang menggunakan Microsoft Jet 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Klien/server
https://id.wikipedia.org/wiki/Query
https://id.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
https://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Jet_Database_Engine
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://id.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database
https://id.wikipedia.org/wiki/ODBC
https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
https://id.wikipedia.org/wiki/Structured_Query_Language
https://id.wikipedia.org/wiki/Structured_Query_Language
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Statemen&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Macro&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/VBA
https://id.wikipedia.org/wiki/Logika
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_SQL_Server_Desktop_Engine&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_SQL_Server_Desktop_Engine&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Office_XP&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Jet_Database_Engine
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Jet_Database_Engine
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_manajemen_basis_data_relasional
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Trigger&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Stored_procedure&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Stored_procedure&action=edit&redlink=1
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Database Engine versi 4.0, ada sebuah sintaksis yang mengizinkan pembuatan 

kueri dengan beberapa parameter, dengan sebuah cara seperi halnya sebuah stored 

procedure, meskipun prosesur tersebut dibatasi hanya untuk sebuah pernyataan 

tiap prosedurnya. Access juga mengizinkan form untuk mengandung kode yang 

dapat dieksekusi ketika terjadi sebuah perubahan terhadap tabel basis data, seperti 

halnya trigger, selama modifikasi dilakukan hanya dengan menggunakan form 

tersebut, dan merupakan sesuatu hal yang umum untuk menggunakan query yang 

akan diteruskan (pass-through dan teknik lainnya di dalam Access untuk 

menjalankan stored procedure di dalam RDBMS yang mendukungnya.  Dalam 

berkas Access Database Project (ADP) yang didukung oleh Microsoft Access 

2000 dan yang selanjutnya, fitur-fitur yang berkaitan dengan basis data berbeda 

dari versi format/struktur data yang digunakan Access (*.MDB), karena jenis 

berkas ini dapat membuat koneksi ke sebuah basis data MSDE atau Microsoft 

SQL Server, ketimbang menggunakan Microsoft JET Database Engine. Sehingga, 

dengan menggunakan ADP, adalah mungkin untuk membuat hampur semua objek 

di dalam server yang menjalankan mesin basis data tersebut (tabel basis data 

dengan constraints dan trigger, view, stored procedure, dan UDF). Meskipun 

demikian, yang disimpan di dalam berkas ADP hanyalah form, report, macro, dan 

modul, sementara untuk tabel dan objek lainnya disimpan di dalam server basis 

data yang membelakangi program tersebut (Simanjuntak, 2011).  

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sintaksis
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabel_basis_data&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Server_basis_data
https://id.wikipedia.org/wiki/Server_basis_data
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2.1.8 Konsep Dasar Perpustakaan 

Menurut (Sutarno, 2006) Perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan, 

bagian dari gedung / bangunan atau gedung tersendiri yang berisi buku koleksi, 

yang diatur dan disusun demikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan 

dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca. Secara umum 

perpustakaan merupakan suatu lembaga atau tempat atau kumpulan bahan-bahan 

pustaka yang bentuknya dapat berupa buku dan non buku yang diatur sedemikian 

rupa secara sistematis dengan sistem tertentu agar dapat ditelusuri dan ditemukan 

dengan cepat dan tepat apabila diperlukan oleh pengguna jasa perpustakaan dalam 

mencari informasi atau untuk dibaca. 

2.1.9 Tujuan Perpustakaan 

Menurut (Sutarno, 2006) ,”Tujuan Perpustakaan adalah untuk menyediakan 

fasilitas dan sumber informasi dan menjadi pusat pembelajaran”. 

Menurut (Lasa, 2007), tujuan Perpustakaan yaitu : 

1. Menumbuhkembangkan minat baca dan tulis serta dapat memanfaatkan 

waktu untuk mendapat informasi di perpustakaan. Mengenalkan teknologi 

informasi. Perkembangan teknologi informasi harus terus diikuti pelajar dan 

pengajar. Untuk itu perlu proses pengenalan dan penerapan teknologi 

informasi dari perpustakaan  

2. Membiasakan akses informasi secara mandiri. Pelajar perlu didorong dan 

diarahkan untuk memiliki rasa percaya diri dan mandiri untuk mengakses 

informasi.  
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2.1.10 Jenis – Jenis Perpustakaan 

Beragam kebutuhan yang berbeda dari pemakai menimbulkan berbagai jenis 

perpustakaan. Menurut (Sutarno, 2006) jenis-jenis perpustakaan adalah sebagai 

berikut : 

1. Perpustakaan Nasional RI 

Merupakan Perpustakaan Nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Negara 

Indonesia yang mempunyai jangkauan dan ruang lingkup secara Nasional dan 

merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang 

bertanggung jawab kepada Presiden. 

2. Badan Perpustakaan Daerah 

Badan perpustakaan daerah atau lembaga lain yang sejenis adalah yang 

berkedudukan di tiap provinsi di Indonesia yang mengelola perpustakaan. 

3. Perpustakaan Umum 

Perpustakaan umum diibaratkan sebagai Universitas Rakyat atau 

Universitas Masyarakat, maksudnya adalah bahwa perpustakaan umum 

merupakan lembaga pendidikan bagi masyarakat umum. 

4. Perpustakaan Perguruan Tinggi 

Perpustakaan yang berada di Perguruan Tinggi, baik berbentuk Universitas, 

Akademi, Sekolah Tinggi, ataupun Institut. Keberadaan, tugas dan fungsi 

perpustakaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian / riset dan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Perpustakaan Sekolah 
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Perpustakaan sekolah berada di sekolah, dikelola sekolah, dan berfungsi 

untuk sarana kegiatan belajar mengajar, penelitian sederhana, menyediakan bahan 

bacaan, dan tempat rekreasi. 

6. Perpustakaan Khusus 

Perpustakaan khusus berada pada lembaga-lembaga pemerintahan dan 

swasta. Perpustakaan tersebut diadakan sebagai sumber informasi dan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan 

instansi induknya. 

7. Perpustakaan Lembaga Keagamaan 

Merupakan perpustakaan yang dimiliki dan dikelola oleh lembaga-lembaga 

keagamaan, misalnya perpustakaan, masjid, gereja. 

8. Perpustakaan Internasional 

Perpustakaan Internasional Merupakan perpustakaan internasional yang 

memiliki koleksi yang menyangkut negara-negara anggota atau negara-negara 

yang berafiliasi kepada lembaga dunia tersebut. Perpustakaan ini dikelola dan 

diselenggarakan lembaga internasional. 

9. Perpustakaan Kantor Perwakilan Negara-negara Asing 

Merupakan perpustakaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh lembaga / 

kantor perwakilan Negara masing-masing. Contohnya perpustakaan lembaga 

kebudayaan amerika dan pusat kebudayaan jepang. 

10. Perpustakaan Pribadi / Keluarga 

Merupakan perpustakaan yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau 

orang-orang tertentu bersama anggota keluarganya. 
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11. Perpustakaan Digital 

Perpustakaan digital bukan merupakan salah satu jenis perpustakaan yang 

berdiri sendiri, tetapi merupakan pengembangan dalam system pengelolaan dan 

layanan perpustakaan. 

 

2.1.11 Konsep Dasar Peminjaman dan Pengembalian Buku 

Kegiatan yang sering berlangsung di perpustakaan adalah kegiatan 

peminjaman dan pengembalian buku dimana peminjaman dan pengembalian buku 

adalah peredaran atau kegiatan keluar masuknya buku. 

Peminjaman buku merupakan kegiatan meminjam buku dari perpustakaan 

yang dilakukan oleh anggota disertai dengan batas waktu peminjaman yang telah 

ditentukan.Anggota yang meminjam buku harus terdaftar sebagai anggota 

perpustakaan terlebih dahulu, karena dalam meminjam buku anggota harus 

menunjukkan kartu anggota perpustakaan. 

Pengembalian buku merupakan proses pengembalian buku yang telah 

dipinjam sebelumnya tepat pada tanggal yang telah di tentukan, jika tanggal 

pengembalian tidak tepat pada waktunya maka anggota akan di kenakan denda. 

Anggota harus menunjukkan kartu anggota perpustakaan ketika akan 

mengembalikan buku. 

2.2 Penelitian Terkait 

Ada beberapa penelitian terkait dengan Sistem / Aplikasi Peminjaman Dan 

Pengembalian Buku Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Tapin, diantaranya :  
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Tabel 2.1  Penelitian Terkait 

NO JUDUL 

NAMA 

PENELITI 

dan 

TAHUN 

MASALAH APLIKASI KETIDAKSESUAIAN 

1. Sistem 

Peminjama

n Buku di 

Perpustaka

an 

(Iriyanti, 

2017) 

Sistem peminjaman buku di perpustakaan 

saat ini masih dilakukan secara manual. 

Umumnya peminjam harus terdaftar sebagai 

anggota perpustakaan serta memiliki kartu 

anggotanya kemudian peminjam baru bisa 

meminjam buku-buku tersebut. Proses 

peminjaman buku dilakukan dengan 

menyerahkan buku dan kartu anggota 

kepada petugas. Petugas akan mencatat 

transaksi peminjaman berupa nomor induk 

PHP & 

MySQL 

 Penerimaan baik dari 

peminjam atau petugas 

merupakan mudah atau tidak 

mudah bagi peminjam atau 

petugas terhadap fasilitas yang 

diberikan. Hal ini dipengaruhi 

dari beberapa faktor meliputi  

kerja sistem dan perangkat 

keras yang mendukung. Kerja 

sistem yang berjalan lamban 
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buku, judul buku, nama pengarang, tanggal 

peminjaman, tanggal pengembalian, nomor 

anggota peminjam, dan nama anggota 

peminjam. Lalu petugas akan menyerahkan 

buku yang akan dipinjam kepada peminjam 

dan menyimpan kartu anggota peminjam. 

Sedangkan proses pengembalian buku 

dilakukan dengan cara peminjam 

menyerahkan buku yang dipinjam kepada 

petugas kemudian petugas mencocokkan 

tanggal pengembalian. Jika peminjam 

terlambat mengembalikan buku, maka 

peminjam dikenakan denda. Dan jika 

peminjam ingin memperpanjang masa 

atau tidak mempengaruhi 

kenyamanan peminjam atau 

petugas. Begitupun dengan 

perangkat keras seperti 

processor, monitor, keyboard, 

mouse, dan perangkat keras 

yang mendukung lainnya 

apakah layak digunakan atau 

tidak. 

 Pengujian unit program untuk 

melakukan pengecekan data 

yang di-input atau yang keluar 

sesuai dengan yang diharapkan 

atau tidak. Beberapa pengujian 
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peminjaman buku, kembali lagi seperti pada 

proses peminjaman buku. Petugas akan 

menyimpan buku dan mengembalikan kartu 

anggota kepada peminjam. 

Dari sistem di atas dapat dilihat bahwa 

proses peminjaman secara manual 

membutuhkan waktu yang relatif lama. 

Peminjam harus mencari buku yang 

dibutuhkan satu demi satu pada rak 

penyimpanan buku. Peminjam juga tidak 

mengetahui apakah buku yang dibutuhkan 

tersedia atau tidak dan di mana letak buku 

secara tepat. Ketika peminjam menyerahkan 

buku kepada petugas, petugas harus 

yang diusulkan adalah : 

1) Apakah data yang diinput 

sesuai dengan tipe data ? 

2) Apakah data yang dinput 

melebihi jumlah karakter 

yang tersedia? 

 Pengujian ini dilakukan untuk 

menguji segala komponen 

terhubung satu sama lain 

meliputi input output, struktur 

data, pengkondisian logika dan 

lain-lain. Akan diuji apakah 

rancangan sistem sesuai 

dengan program aplikasi, 
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mencatat beberapa hal yang menyangkut 

transaksi peminjaman seperti yang telah 

dijelaskan di atas. Keadaan seperti ini 

tentunya merugikan baik peminjam maupun 

petugas. 

 

pengujian jumlah atau variabel 

atau tipe data yang sesuai 

dengan output, menguji 

rancangan sistem apakah 

informasi yang keluar sesuai 

dengan kebutuhan user. 

https://iriantisimbad.wordpress.com/2014/03/05/tugas12/ 

2 Sistem 

Peminjama

n Buku 

Pada 

Perpustaka

an Stmik 

Kristen 

(Sebayang, 

2018) 

Adapun permasalahan yang muncul : 

1. Merancang dan membangun suatu 

aplikasi yang dapat mempercepat proses 

kerja dan mempermudah admin dan 

mahasiswa dalam peminjaman buku pada 

perpustakaan STMIK Kristen Neumann 

Indonesia. 

Bahasa 

pemograma

n Visual 

Basic 2010 

dan 

Microsoft 

Office 

Adapun prosedur peminjaman 

buku pada Perpustakaan STMIK 

Kristen Neumann Indonesia 

Medan yaitu: 

1. Petugas perpustakaan 

mengecek buku dirak dan 

mencatat buku ke dalam 
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Neumann 

Indonesia 

2. Menampilkan data dalam buku yang 

dipinjam dengan cara menunjukkan QR 

Code yang telah dibuat pada buku dan 

dibaca oleh sistem yang dibantu oleh 

webcam. 

 

Access 

sebagai 

databasenya 

daftarbuku 

2. Anggota mendaftar ke petugas 

perpustakan 

3. Petugas perpustakaan mencatat 

data anggota kedalam buku 

anggota perpustakan dan 

petugas membuat kartu 

perpustakaan 

4. Kartu perpustakaan diserahkan 

keanggota 

5. Anggota meminjam buku 

dengan cara mencari dirak 

buku, selanjutnya anggota 

memberikan kepada petugas 
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untuk dicacat kedalam buku 

peminjaman dan petugas 

mencatat kedalam kartu 

anggota 

https://www.neliti.com/id/publications/283777/sistem-peminjaman-buku-pada-perpustakaan-stmik-kristen-neumann-indonesia-

menggun 

3 Pengembang

an dan 

analisis 

sistem 

informasi 

perpustakaa

n 

Sekolah 

(Abigail, 

2018) 

Pengelolaan data yang masih menggunakan 

cara konvensional tersebut dapat 

menimbulkan masalah. Pertama, proses 

pencarian data buku dilakukan dengan 

membuka kembali per halaman buku 

inventaris sehingga membutuhkan waktu 

yang cukup lama. Selain itu, proses 

pembuatan laporan seperti laporan 

Yslow, 

SPSS 

Keterbatasan produk yang 

dikembangkan dalam penelitian 

ini adalahsebagai berikut : 

1.Belum adanya fitur panduan 

menggunakan sistem informasi 

perpustakaan. 

2. Belum adanya fitur login dan 

halaman untuk anggota 

https://www.neliti.com/id/publications/283777/sistem-peminjaman-buku-pada-perpustakaan-stmik-kristen-neumann-indonesia-menggun
https://www.neliti.com/id/publications/283777/sistem-peminjaman-buku-pada-perpustakaan-stmik-kristen-neumann-indonesia-menggun
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berbasis 

website di 

smk negeri 1 

seyegan, 

sleman, 

Yogyakarta 

rekapitulasi data buku dan laporan daftar 

peminjam juga harus mengecek perhalaman 

buku inventaris dan menyalinnya kembali. 

Akibatnya, butuh waktu lamadalam 

melakukan rekap data dan menyusun 

laporan. Hal tersebut sangat pentingkarena 

perpustakaan harus memberikan laporannya 

ke kepala sekolah sebagai bahan evaluasi 

untuk tahun berikutnya dan sebagai acuan 

dalam penilaian akreditasi. 

perpustakaan dimana anggota 

perpustakaan dapat melihat 

daftar riwayat peminjaman 

buku. 

https://eprints.uny.ac.id/56146/1/Skripsi_Addis%20Sousan%20Abigail_13520241071.pdf 
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Kesimpulan dari penelitian terdahulu di atas bahwa pemanfaatan 

perpustakaan sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi belajar 

siswa. Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah variabel yangdi uji 

yakni tentang pemanfaatan perpustakaan. Yang menjadi pembeda adalah yang ini 

untuk Dinas / Instansi Pemerintah.  

 

2.3     Profil Objek Penelitian 

 

Gambar 2.7  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin 

 

2.3.1 Sejarah 

Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 untuk satuan kerja perangkat 

daerah ( SKPD ) status objek penelitian ini masih Kantor Perpustakaan dan Arsip 

Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 
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2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah berubah menjadi 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin sampai dengan sekarang. 

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 pasal 73 ayat (2) 

menyebutkan bahwa Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin dalam 

melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang pembinaan 

perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno; 

2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang pengelolaan kearsipan, 

pelindungan dan penyelamatan arsip dan pelayanan perizinan penggunaan 

arsip; 

3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan perpustakaan, pelestarian 

koleksi nasional dan naskah kuno; 

4. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan kearsipan, pelindungan 

dan penyelamatan arsip dan pelayanan perizinan penggunaan arsip; 

5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan 

kebijakan bidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan 

naskah kuno; 

6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan 

kebijakan bidang pengelolaan kearsipan, pelindungan dan penyelamatan 

arsip dan pelayanan perizinan penggunaan arsip; 

7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; 

8. Pengelolaan kesekretariatan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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2.3.2 Geografis 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin dengan nama lain 

Disperpusip Kabupaten Tapin, berada di Wilayah Pusat Kota Rantau tepatnya 

beralamat di Jl. Pelita No.05 Kecamatan : Tapin Utara, Kabupaten Tapin, 

Provinsi Kalimantan Selatan Kodepos 71114, No. Telp : 0517 31590, Faks : 0517 

31590, Email : Kapustarda_tapin@yahoo.co.id. Yang letak geografisnya yaitu 

sebagai berikut : 

 Sebelah Utara =  Jalan / Tepian Sungai 

 Sebelah Timur =  Rumah Warga 

 Sebelah Selatan =  Rumah Dinas Kepala Bank Rakyat Indonesia 

 Sebelah Barat =  Rumah Warga 

 

Adapun untuk kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Tapin adalah : 

1. Bangunan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Tapin yang ada sekarang berdiri diatas tanah seluas 337 m
2
.  Bertingkat dua 

dengan peruntukan di lantai 1 untuk ruang koleksi buku, ruang referensi dan 

ruang baca. Di lantai 2 untuk ruang Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala 

Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pelaksana. Luas gedung 

secara keseluruhan ± 130 m
2
 

2. Bagunan Perpustakaan Percontohan dengan gedung seluas 56 m
2
 

3. Depo Arsip yang cukup refresentatif dengan kondisi gedung berlantai dua 

seluas 240 m
2
 yang letaknya terpisah dengan gedung perpustakaan 

mailto:Kapustarda_tapin@yahoo.co.id
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4. 1 (satu) unit mobil perpustakaan keliling 

5. Internet/wifi gratis bagi semua pemustaka tanpa dipungut biaya. 

 

2.3.3 Visi-misi 

1. Visi  

Terwujudnya pemberdayaan perpustakaan untuk mencerdaskan masyarakat 

dan terwujudnya kearsipan sebagai bukti penyelenggaraan pemerintah. 

2. Misi 

a. Melaksanakan Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan semua 

jenis perpustakaan dan kearsipan 

b. Melaksanakan pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kebudayaan 

c. Meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat 

d. Meningkatkan kesadaran tata kelola kearsipan sebagai bukti 

penyelenggaraan pemerintah. 

 

2.3.4 Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.8  Struktur Organisasi 
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Struktur Organisasi Administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Tapin, yaitu : 

 H. Zainal Abidin, S.Sos selaku Kepala Dinas 

 Hj. Susiana Elyati, S.Sos, MM selaku Sekretaris Dinas 

 Hj. Nor Aida, SH selaku Kabid Layanan Perpustakaan dan Pembudayaan 

Kegemaran Membaca. 

 Rusma Yuliarti, S.Pd.I selaku Kabid Pengembangan, dan Pembinaan 

Perpustakaan 

 Firnadi Kurniawan,S.Sos selaku Kabid Penyelenggaraan Kearsipan. 

 Normaningsih Wati, S.AP selaku Kasi Pengembangan, Pengolahan dan 

Pelestarian Bahan Perpustakaan. 

 Yuni Lestari, S.AP selaku Kasi Layanan, Otomasi dan Kerjasama 

Perpustakaan. 

 Hj. Siti Juairiah selaku Kasi Pengelolaan Kearsipan. 

 Estiatin Johan, SKM selaku Kasi Pembudayaan Kegemaran Membaca. 

 Zakiah, SE selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan. 

 Tinah Sari, S.Kom selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian 

 Istiqamah, SP selaku Kasubbag Keuangan 

 M.Irvani Akbar Tanjung, S.Sos selaku Kasubbag  Perencanaan dan 

Pelaporan.



 

 

42 

 

BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1     Analisis Sistem yang Berjalan 

Proses transaksi peminjaman, pengembalian dan pengadaan buku 

perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin saat ini 

dilakukan secara manual, mulai dari pendataan buku, anggota, penyedia, dan 

laporan data perpustakaan serta dengan data buku yang ada di perpustakaan yaitu 

sekitar 19.025 eksemplar, proses pendataan selama ini cukup rumit dan terjadi 

penumpukkan buku pada lemari arsip sehingga dirasa kurang efektif dan efisien. 

Berdasarkan prosedur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin 

yaitu sistem pengelolaan data anggota, buku, penyedia dan pegawai masih belum 

menggunakan sistem aplikasi yang khusus, maka proses-proses yang dilakukan 

dalam transaksi peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan tersebut yaitu 

seperti diagram dibawah ini
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Tabel 3.1  Diagram Arus Dokumen (DAD) yang Berjalan 

 

3.1.1. Sistem Peminjaman Buku Perpustakaan 

1.  Penerimaan kartu anggota perpustakaan dari anggota, 

2.  Pemeriksaan keanggotaan, 

3.  Penerimaan buku yang akan dipinjam kepada pegawai perpustakaan, 

Pemeriksaan buku 

4. Pendataan identitas peminjaman dan buku perpustakaan yang dipinjam 

berikut penetapan waktu pinjam dan pengembalian buku oleh pegawai 

perpustakaan. 
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3.1.2. Sistem Pengembalian Buku Perpustakaan 

1. Penyerahan buku dari peminjam,  

2. Pengecekan data peminjam yang meliputi data peminjam dan buku,  

4. Pencatatan data transaksi sebagai dokumentasi laporan pengembalian,  

5. Penyerahan kartu anggota dari pegawai perpustakaan. 

 

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem adalah kebutuhan yang berisi proses – proses apa 

saja yang nantinya diproses oleh aplikasi yang akan di desain untuk 

dikembangkan. Pada penelitian ini menggunakan data kebutuhan sistem yaitu 

kebutuhan data, kebutuhan antarmuka dan kebutuhan fungsional. 

3.2.1 Kebutuhan Data 

Data yang diolah pada aplikasi ini, yaitu : 

1. Pengolahan Data Buku 

2. Pengolahan Data Anggota 

3. Pengolahan Data Pegawai 

4. Pengolahan Data Penyedia Buku 

3.2.2 Kebutuhan Antarmuka 

Kebutuhan untuk pengembangan aplikasi ini, yaitu : 

1. Aplikasi mampu membaca data kunci pada saat proses pencarian, proses 

penambahan data, proses perubahan data, proses penyimpanan data dan 

proses penghapusan data. 
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2. Aplikasi yang akan didesain mempunyai tampilan yang mudah digunakan 

bagi pemakai / pegawai. 

3. Terdapat proses dalam aplikasi yang mampu memperbaharui data yang 

disimpan dalam basis data.  

3.2.3 Kebutuhan Fungsional 

Desain Aplikasi ini mampu : 

1. Menampilkan antarmuka menu master data yang terdiri dari Baru, Edit, 

Simpan, Hapus, Keluar. 

2. Menampilkan antarmuka menu utama terdiri dari File, Master, Transaksi 

dan Laporan. 

3. Mengelola data-data yang dibuat oleh admin. 

Mengelola laporan-laporan yang apabila sudah selesai di input dapat di 

cetak ( print ). 

3.2.4 Kebutuhan Bahasa Pemprograman dan Perangkat Keras 

Perangkat keras adalah komponen fisik peralatan yang membentuk 

sistem komputer dan mendukung komputer dalam menjalankan tugasnya. 

Berikut adalah Bahasa Pemprograman dan perangkat keras yang di gunakan 

dalam membangun aplikasi ini : 

1. Aplikasi / Sistem ini menggunakan Bahasa Pemprograman Delphi dan 

Microsoft Access sebagai penyimpanan databasenya. 

2. Processor 

Processor ini digunakan sebagai otak, untuk menerima informasi dari 

berbagai macam komponen di badan komputer seperti harddisk, VGA, dan 
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RAM. Processor kemudian mengintegrasikan seluruh informasi dari 

komponen tersebut untuk dapat bekerja dengan optimal bagi sistem pada 

komputer. 

3. RAM 

RAM digunakan sebagai penyimpanan memory sementara. Fungsi 

RAM ini mampu menyimpan sementara memory dalam sebuah aplikasi / 

sistem 

4. VGA 

VGA berperan penting dalam menyimpan data-data penting yang 

dimiliki dalam sebuah hardisk. Selain itu juga mampu membuat tampilan 

sebuah gambar dengan kualitas terbaik. 

5. Monitor 

Berfungsi dan berperan untuk menampilkan semua data hasil proses 

baik itu teks, gambar, atau video yang berasal dari hasil proses.  

6. Keyboard dan Mouse 

Keyboard berisi susunan huruf, angka, dan fungsi kontrol yang lain. 

Sebagian perintah yang berupa teks dan kontrol lain yang dimasukkan ke 

dalam sistem komputer melalui keyboard. Dan Mouse adalah salah satu 

perangkat komputer untuk mengontrol pergerakan kursor di tampilan layar 

7. Printer 

Printer di gunakan untuk mencetak laporan-laporan baik data master 

maupun data transaksi. Yang berasal dari masukan data oleh admin / 

pengguna aplikasi. 
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3.3     Rancangan Model Sistem 

3.4.1 Diagram Konteks 

Diagram konteks desain aplikasi pengadaan , peminjaman, dan 

pengembalian buku perpustakaan, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Diagram Konteks 

Alur data pengadaan buku dimulai dari penyedia buku yang melakukan 

transaksi pengadaan buku kemudian proses diserahkan kepada pegawai di 

perpustakaan melalui sistem transaksi pengadaan buku. Dan alur data peminjaman 

dan pengembalian buku dimulai dari anggota / peminjam yang sudah terdaftar 

menjadi anggota atau yang belum terdaftar menjadi anggota, peminjaman dan 

pengembalian ini dilakukan dimana sistem akan melakukan proses pencarian data 

buku terlebih dahulu apakah sudah terinput kedalam sistem atau belum. Apabila 

buku sudah terinput dalam sistem, proses peminjaman dan pengembalian dapat 

dilakukan tanpa ada syarat. Semua data yang diproses sistem akan dilaporkan 

kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin. 
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3.4.2 Data Flow Diagram ( DFD ) 

DFD level 1 dibawah ini menjelaskan mulai dari data anggota, buku, 

pegawai dan penyedia buku diinput ke dalam master data menggunakan aplikasi 

kemdian data masuk ke database agar dapat dilakukan transaksi pengadaan, 

peminjaman dan pengembalian buku selanjutnya data diproses menjadi laporan 

yang akan diterima oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Tapin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Data Flow Diagram Level 1 
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3.4     Rancangan Basis Data 

Sebelum mulai membuat aplikasi, programmer harus merancang dulu 

database yang akan digunakan serta merencanakan format tabel-tabel yang 

diperlukan. Tabel yang diperlukan nantinya yaitu tabel anggota, buku, penyedia, 

pegawai, pengadaan, peminjaman dan pengembalian buku. 

3.4.1 Rancangan Tabel  Data 

Rancangan tabel data ini berguna untuk menyimpan data-data yang di 

inputkan oleh desain aplikasi nantinya. Rancangan database suatu file akan saling 

berhubungan dengan satu sama lainnya, dan dapat digunakan sesuai kebutuhan. 

Adapun rancangan tabel-tabel yang akan digunakan dalam rancangan program ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Tabel Data Admin 

Tabel 3.2  Tabel Data Pengguna Aplikasi / User 

 

No. Nama Type Keterangan 

1 Nama_Pengguna Text Primary Key 

2 Kata_Kunci Text   

 

2. Tabel Data Anggota 

 Tabel 3.3  Tabel Data Anggota 

 

No. Nama Type Keterangan 

1 Id_Anggota Auto Number (5) Primary Key 

2 Identitas Text (15)   

3 No_Identitas Text (20)   

4 Nama Text (40)   

5 Alamat Text (50)   

6 Tempat Lahir Text (30)   

7 Tanggal Lahir Date/Time   

8 Pekerjaan Text (20)   
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9 Alamat_Pekerjaan Text (50)   

10 Tanggal Daftar  Date/Time   

11 Status Anggota Text (15)   

12 Jenis Kelamin Text (10)   

13 Foto Image   

14 No_Telepon Number   
 

3. Tabel Data Buku 

Tabel 3.4  Tabel Data Buku 

 

No. Nama Type Keterangan 

1 No. urut Auto Number (5)   

2 Id_Buku Text (15) Primary Key 

3 Stok Number (5)   
4 Judul_Buku Text (50)   
5 Pengarang Text (40)   
6 Penerbit Text (30)   
7 Tahun Terbit Date/Time   
8 Lokasi Terbit Text (30)   
9 Lokasi Buku Text (20)   
10 Klasifikasi Text (20)   
11 Kategori Text (20)   
12 Sumber Dana Text (15)   
13 Proses Pengadaan Text (50)   

 

4. Tabel Pegawai 

Tabel 3.5  Tabel Data Pegawai 

 

No. Nama Type Keterangan 

1 Id_Pegawai Auto Number (5) Primary Key 

2 Nama Text (30)   

3 Tempat_Lahir Text (30)   

4 Tanggal_Lahir Date/Time   

5 Jenis_Kelamin Text (20)   

6 No_Telepon Number (13)   

7 Alamat Text (50)   
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5. Tabel Penyedia 

Tabel 3.6  Tabel Data Penyedia 

 

No. Nama Type Keterangan 

1 Id_Penyedia Auto Number (5) Primary Key 

2 Nama Text (30)   

3 Alamat Text (50)   
4 Kota/Provinsi Text (30)   
5 No_Telepon Number (13)   
6 Email Text (30)   

 

6. Tabel Peminjaman 

Tabel 3.7  Tabel Data Transaksi Peminjaman Buku 

No. Nama Type Keterangan 

1 No_Peminjaman Auto Number (5) Primary Key 

2 Tanggal Date/Time   

3 Tanggal Wajib Kembali Date/Time   
4 Id_Buku Text (25)   

5 Judul_Buku Text (50)   
6 Id_Anggota Number (5)   
7 Nama_Anggota Text (40)   
8 Id_Pegawai Number (5)   
9 Nama_Pegawai Text (30)   

 

7. Tabel Pengembalian 

Tabel 3.8  Tabel Data Transaksi Pengembalian Buku 

No. Nama Type Keterangan 

1 No_Pengembalian Auto Number (5) Primary Key 

2 No_Peminjaman Number (5)   

3 Tanggal Harus Kembali Date/Time   

4 Tanggal_Kembali Date/Time   

5 Jumlah_Keterlambatan Number (5)   

6 Denda /hari (Rp.) Currency (std)   

7 Biaya_Denda (Rp.) Currency (std)   
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8. Tabel Pengadaan 

Tabel 3.9  Tabel Data Transaksi Pengadaan Buku 

No. Nama Type Keterangan 

1 No_Pengadaan Auto Number (5) Primary Key 

2 Tanggal Date/Time   

3 Id_Buku Text (25)   

4 Judul_Buku Text (50)   

5 Harga /pax Currency (std)   

6 Jumlah Currency (doub)   

7 Total Currency (std)   

8 Id_Penyedia Number (5)   

9 Nama_Penyedia Text (30)   

10 Id_Pegawai Number (5)   

11 Nama_Pegawai Text (30)   

12 Keterangan Text (50)   
 

9. Tabel buku yang sering dipinjam 

Tabel 3.10 Tabel Buku Yang Sering Di Pinjam 

No. Nama Type Keterangan 

1 No_Peminjaman Auto Number (5) Primary Key 

2 Id_Buku Text (25)   

3 Id_Anggota Number (5)   

4 Id_Pegawai Number (5)   

 

10. Tabel anggota yang sering terlambat mengembalikan 

Tabel 3.11 Tabel Anggota Yang Sering Terlambat Mengembalikan 

No. Nama Type Keterangan 

1 No_Pengembalian Auto Number (5) Primary Key 

2 No_Peminjaman Number (5)   

3 Id_Buku Text (25)   

4 Id_Anggota Number (5)   

5 Id_Pegawai Number (5)   
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3.4.2 Relasi Tabel 

Berikut ini adalah  relasi antar tabel yang digunakan untuk pembuatan 

desain aplikasi peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3  Relasi Tabel 
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3.5     Rancangan Antarmuka Masukan Sistem 

Pada tahap ini sistem dirancang untuk memasukkan semua data yang 

berkaitan dengan transaksi peminjaman, pengembalian dan pengadaan buku 

perpustakaan kemudian menyimpan serta mengolah data-data tersebut sehingga 

menghasilkan laporan yang cepat dan akurat. 

Berikut ini perancangan antarmuka desain aplikasi peminjaman dan 

pengembalian buku perpustakaan di Dinas  Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Tapin : 

1. Rancangan Form Login 

 

Gambar 3.4  Rancangan Form Login 

Pada gambar diatas, rancangan form login terdapat kolom pengisian nama 

pengguna dan password yang berfungsi mengidentifikasi pengguna aplikasi. 

Terdapat komponen pallet sebagai berikut : 

a. Image  :  Menampilkan Logo Pemerintah Kabupaten Tapin 

b. Label1  :  Menampilkan tulisan DINAS PERPUSTAKAAN DAN  

             KEARSIPAN KABUPATEN TAPIN 
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c. Label2  :  Menampilkan tulisan === LOGIN === 

d. Label3  :  Menampilkan tulisan Nama Pengguna 

e. Label4  :  Menampilkan tulisan Password 

f. Edit1  :  Menampilkan inputan Nama_Pengguna 

g. Edit2  :  Menampilkan inputan Kata_Kunci 

h. Button OK : Proses nama_pengguna dan password apakah sesuai 

dengan database, jika sesuai maka dilanjutkan dengan masuk ke menu 

utama. 

i. Button Cancel :  Pembatalan masuk ke menu utama 

 

2. Rancangan Form Menu Utama 

 

Gambar 3.5  Rancangan Form Menu Utama 

Pada Gambar diatas, Rancangan Form Menu Utama pada gambar terdapat 

komponen pallet sebagai berikut : 
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a. Image : menampilkan foto Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Tapin sebagai wallpaper aplikasi. 

b. Main Menu yang berisi File dengan sub menu : Login dan Logout. Master 

dengan sub menu : Buku, Anggota, Penyedia dan Pegawai. Transaksi 

dengan sub menu : Pengadaan Buku, Peminjaman Buku dan Pengembalian 

Buku. Laporan dengan sub menu : Laporan Buku, Laporan Anggota, 

Laporan Pegawai, Laporan Penyedia Buku, Laporan Peminjaman, Laporan 

Pengembalian, Laporan Pengadaan Buku. Laporan Jumlah Koleksi, Laporan 

Buku Paling Sering di Pinjam, dan Laporan Anggota yang Terlambat 

Mengembalikan. 

c. Status Bar yang dibagi menjadi 2 (dua) kegunaan pada form menu utama 

yaitu Status Bar1 : menampilkan hari dan jam aktifnya aplikasi. Status Bar2 

: untuk menampilkan tulisan “Aplikasi Peminjaman & Pengembalian Buku 

Perpustakaan”.  
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3. Rancangan Form Master Buku 

 

Gambar 3.6  Rancangan Form Master Buku 

Pada Gambar diatas, Rancangan Form Master Buku terdapat komponen 

pallet sebagai berikut : 

a. Image  : Menampilkan Logo Pemerintah Kabupaten Tapin 

b. Label1,2,3 : Menampilkan tulisan DINAS PERPUSTAKAAN DAN  

KEARSIPAN KABUPATEN TAPIN Jl. Pelita No. 05 Kec. Tapin Utara 

Kab. Tapin 71114. 

c. Label4  : Menampilkan tulisan DATA BUKU 

d. Label5 - 19 : Menampilkan tulisan Cari ID. Buku/Barcode, No., ID 

Buku, Stok, Eks., Judul Buku, Pengarang, Penerbit, Tahun Terbit, Lokasi 

Terbit, Sumber Dana, Klasifikasi, Kategori, Lokasi Buku, Proses 

Pengadaan.  
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e. Edit1 sampai dengan Edit8 digunakan untuk menampilkan inputan yang 

terhubung ke database. 

f. ComboBox1 sampai dengan ComboBox6 digunakan untuk menampilkan 

pilihan data yang telah diinput terlebih dahulu pada Object Inspector, 

Properties Items. 

g. Button1 sampai dengan Button5 digunakan untuk pemprosesan hasil 

inputan data dengan tampilan Button Baru, Button Edit, Button Simpan, 

Button Hapus dan Button Keluar. 

h. DbGrid  : Menampilkan hasil inputan yang tersimpan ke database. 

 

4. Rancangan Form Master Anggota 

 

Gambar 3.7  Rancangan Form Master Anggota 

Pada Gambar diatas, Rancangan Form Master Anggota terdapat komponen 

pallet sebagai berikut : 
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a. Image  : Menampilkan Logo Pemerintah Kabupaten Tapin 

b. Label1,2,3 : Menampilkan tulisan DINAS PERPUSTAKAAN DAN  

KEARSIPAN KABUPATEN TAPIN Jl. Pelita No. 05 Kec. Tapin Utara 

Kab. Tapin 71114. 

c. Label4  : Menampilkan tulisan DATA ANGGOTA 

d. Label5 - 16 : Menampilkan tulisan Cari Nama Anggota, ID Anggota, 

Identitas/Nomor, Nama, Alamat, Tempat/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, 

Pekerjaan, Alamat Pekerjaan, Tanggal Daftar, Status, No. Telp.   

e. Edit1 sampai dengan Edit6 digunakan untuk menampilkan inputan yang 

terhubung ke database. 

f. ComboBox1 sampai dengan ComboBox4 digunakan untuk menampilkan 

pilihan data yang telah diinput terlebih dahulu pada Object Inspector, 

Properties : Items. 

g. DateTimePicker1 dan 2 digunakan untuk inputan tanggal. 

h. Radio Button : Menampilkan sebuah pilihan. 

i. Button1 sampai dengan Button5 digunakan untuk pemprosesan hasil 

inputan data dengan tampilan Button Baru, Button Edit, Button Simpan, 

Button Hapus dan Button Keluar. 

j. Button6 yaitu Upload Foto digunakan untuk mencari gambar pada file 

explorer yang nanti setelah foto ditemukan atau dipilih makan akan muncul 

pada Image2. 

k. Image2  : Menampilkan foto anggota yang telah dipilih. 

l. DbGrid  : Menampilkan hasil inputan yang tersimpan ke database. 
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5. Rancangan Form Master Penyedia Buku 

 

Gambar 3.8  Rancangan Form Master Penyedia Buku 

Pada Gambar diatas, Rancangan Form Master Penyedia Buku terdapat 

komponen pallet sebagai berikut : 

a. Image  : Menampilkan Logo Pemerintah Kabupaten Tapin 

b. Label1,2,3 : Menampilkan tulisan DINAS PERPUSTAKAAN DAN  

KEARSIPAN KABUPATEN TAPIN Jl. Pelita No. 05 Kec. Tapin Utara 

Kab. Tapin 71114. 

c. Label4  : Menampilkan tulisan DATA PENYEDIA 

d. Label5 - 11 : Menampilkan tulisan Cari Nama, ID Penyedia, Telp., 

Nama, Alamat, Kota/Provinsi, Email.   

e. Edit1 sampai dengan Edit6 digunakan untuk menampilkan inputan yang 

terhubung ke database. 
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f. ComboBox1 digunakan untuk menampilkan pilihan data Kota/Provinsi yang 

telah diinput terlebih dahulu pada Object Inspector, Properties : Items. 

g. Button1 sampai dengan Button5 digunakan untuk pemprosesan hasil 

inputan data dengan tampilan Button Baru, Button Edit, Button Simpan, 

Button Hapus dan Button Keluar. 

h. DbGrid  : Menampilkan hasil inputan yang tersimpan ke database. 

 

6. Rancangan Form Master Pegawai 

 

Gambar 3.9  Rancangan Form Master Pegawai 

Pada Gambar diatas, Rancangan Form Master Pegawai terdapat komponen 

pallet sebagai berikut : 

a. Image  : Menampilkan Logo Pemerintah Kabupaten Tapin 

b. Label1,2,3 : Menampilkan tulisan DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
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KEARSIPAN KABUPATEN TAPIN Jl. Pelita No. 05 Kec. Tapin Utara 

Kab. Tapin 71114. 

c. Label4  : Menampilkan tulisan DATA PEGAWAI 

d. Label5 - 11 : Menampilkan tulisan Cari Nama, ID Pegawai, No. Telp., 

Nama, Alamat, Tempat/Tanggal Lahir, Gender.   

e. Edit1 sampai dengan Edit5 digunakan untuk menampilkan inputan yang 

terhubung ke database. 

f. ComboBox1 digunakan untuk menampilkan pilihan data Tempat Lahir yang 

telah diinput terlebih dahulu pada Object Inspector, Properties : Items. 

g. DateTimePicker1 : Menampilkan inputan tanggal. 

h. Radio Button : Menampilkan sebuah pilihan. 

i. Button1 sampai dengan Button5 digunakan untuk pemprosesan hasil 

inputan data dengan tampilan Button Baru, Button Edit, Button Simpan, 

Button Hapus dan Button Keluar. 

j. DbGrid  : Menampilkan hasil inputan yang tersimpan ke database. 
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7. Rancangan Form Transaksi Pengadaan Buku 

 

Gambar 3.10  Rancangan Form Transaksi Pengadaan Buku 

Pada Gambar diatas, Rancangan Form Transaksi Pengadaan Buku terdapat 

komponen pallet sebagai berikut : 

a. Image  : Menampilkan Logo Pemerintah Kabupaten Tapin 

b. Label1,2,3 : Menampilkan tulisan DINAS PERPUSTAKAAN DAN  

KEARSIPAN KABUPATEN TAPIN Jl. Pelita No. 05 Kec. Tapin Utara 

Kab. Tapin 71114. 

c. Label4 : Menampilkan tulisan TRANSAKSI PENGADAAN BUKU 

d. Label5 - 14 : Menampilkan tulisan Cari No. Pengadaan, No. 

Pengadaan, Tanggal, ID/Nama Buku, ID/Nama Penyeda, ID/Nama Pegawai, 

Harga (Rp.), Jumlah, Total (Rp.), Keterangan.   

e. Edit1 sampai dengan Edit9 digunakan untuk menampilkan inputan yang 

terhubung ke database. 
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f. DateTimePicker1 : Menampilkan inputan tanggal. 

g. Button1 sampai dengan Button7 digunakan untuk pemprosesan hasil 

inputan data dengan tampilan Button Cetak, Button Tambah Buku, Button 

Baru, Button Edit, Button Simpan, Button Hapus dan Button Keluar. 

h. DbGrid  : Menampilkan hasil inputan yang tersimpan ke database. 

 

8. Rancangan Form Transaksi Peminjaman Buku 

 

Gambar 3.11  Rancangan Form Transaksi Peminjaman Buku 

Pada Gambar diatas, Rancangan Form Transaksi Peminjaman Buku terdapat 

komponen pallet sebagai berikut : 

a. Image  : Menampilkan Logo Pemerintah Kabupaten Tapin 

b. Label1,2,3 : Menampilkan tulisan DINAS PERPUSTAKAAN DAN  

KEARSIPAN KABUPATEN TAPIN Jl. Pelita No. 05 Kec. Tapin Utara 

Kab. Tapin 71114. 
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c. Label4 : Menampilkan tulisan TRANSAKSI PEMINJAMAN BUKU 

d. Label5 - 11 : Menampilkan tulisan Cari No. Peminjaman, No. 

Peminjaman, Tanggal Pinjam, Tanggal Kembali, ID/Nama Buku, ID/Nama 

Anggota, ID/Nama Pegawai.   

e. Edit1 sampai dengan Edit8 digunakan untuk menampilkan inputan yang 

terhubung ke database. 

f. DateTimePicker1 dan 2 : Menampilkan inputan tanggal. 

g. Button1 sampai dengan Button6 digunakan untuk pemprosesan hasil 

inputan data dengan tampilan Button Cetak, Button Baru, Button Edit, 

Button Simpan, Button Hapus dan Button Keluar. 

h. DbGrid  : Menampilkan hasil inputan yang tersimpan ke database. 

 

9. Rancangan Form Transaksi Pengembalian Buku 

 

Gambar 3.12  Rancangan Form Transaksi Pengembalian Buku 
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Pada Gambar diatas, Rancangan Form Transaksi Peminjaman Buku terdapat 

komponen pallet sebagai berikut : 

a. Image  : Menampilkan Logo Pemerintah Kabupaten Tapin 

b. Label1,2,3 : Menampilkan tulisan DINAS PERPUSTAKAAN DAN  

KEARSIPAN KABUPATEN TAPIN Jl. Pelita No. 05 Kec. Tapin Utara Kab. 

Tapin 71114. 

c. Label4 : Menampilkan tulisan TRANSAKSI PENGEMBALIAN BUKU 

d. Label5 - 12 : Menampilkan tulisan Cari No. Pengembalian, No. 

Pengembalian, Tanggal, No. Peminjaman, Tanggal Harus Kembali, Jumlah 

Keterlambatan, Denda per Hari (Rp.), dan Total Denda (Rp.).   

e. Edit1 sampai dengan Edit5 digunakan untuk menampilkan inputan yang 

terhubung ke database. 

f. Combobox : Menampilkan nominal denda jika terlambat 

mengembalikan buku. 

g. DateTimePicker1 dan 2 : Menampilkan inputan tanggal. 

h. Button1 sampai dengan Button6 digunakan untuk pemprosesan hasil 

inputan data dengan tampilan Button Cetak, Button Baru, Button Edit, 

Button Simpan, Button Hapus dan Button Keluar. 

i. DbGrid  : Menampilkan hasil inputan yang tersimpan ke database. 
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3.6 Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Rancangan Form Laporan Buku 

 

Gambar 3.13  Rancangan Form Laporan Buku 

Pada Gambar diatas, Rancangan Form Laporan Data Buku menggunakan 

QuickReport untuk menampilkan laporan hasil dari inputan yang tersimpan di 

database.  

 

2. Rancangan Form Laporan Data Anggota 

 

Gambar 3.14  Rancangan Form Laporan Data Anggota 

Pada Gambar diatas, Rancangan Form Laporan Data Anggota menggunakan 

QuickReport untuk menampilkan laporan hasil dari inputan yang tersimpan di 

database. 
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3. Rancangan Form Laporan Pegawai 

 

Gambar 3.15  Rancangan Form Laporan Data Pegawai 

Pada Gambar diatas, Rancangan Form Laporan Data Pegawai 

menggunakan QuickReport untuk menampilkan laporan hasil dari inputan yang 

tersimpan di database. 

 

4. Rancangan Form Laporan Penyedia Buku 

 

Gambar 3.16  Rancangan Form Laporan Data Penyedia Buku 

Pada Gambar diatas, Rancangan Form Laporan Data Penyedia Buku 

menggunakan QuickReport untuk menampilkan laporan hasil dari inputan yang 

tersimpan di database. 
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5. Rancangan Form Laporan Transaksi Peminjaman Buku 

 

Gambar 3.17  Rancangan Form Laporan Transaksi Peminjaman Buku 

Pada Gambar diatas, Rancangan Form Transaksi Peminjaman Buku 

menggunakan QuickReport untuk menampilkan laporan hasil dari inputan yang 

tersimpan di database. 

 

6. Rancangan Form Laporan Transaksi Pengembalian Buku 

 

Gambar 3.18  Rancangan Form Laporan Transaksi Pengembalian Buku 

Pada Gambar diatas, Rancangan Form Laporan Transaksi Pengembalian 

Buku menggunakan QuickReport untuk menampilkan laporan hasil dari inputan 

yang tersimpan di database. 
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7. Rancangan Form Laporan Transaksi Pengadaan Buku 

 

Gambar 3.19  Rancangan Form Laporan Transaksi Pengadaan Buku 

Pada Gambar diatas, Rancangan Form Laporan Transaksi Pengadaan Buku 

menggunakan QuickReport untuk menampilkan laporan hasil dari inputan yang 

tersimpan di database. 

8. Rancangan Form Laporan Jumlah Koleksi Buku 

 

Gambar 3.20  Rancangan Form Laporan Jumlah Koleksi Buku 

Pada Gambar diatas, Rancangan Form Laporan Jumlah Koleksi Buku 

menggunakan QuickReport untuk menampilkan laporan hasil dari inputan yang 

tersimpan di database. 
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9. Rancangan Laporan Buku Paling Sering di Pinjam 

 

Gambar 3.21  Rancangan Form Laporan Buku Paling Sering di Pinjam 

Pada Gambar diatas, Rancangan Form Laporan Buku Paling Sering di 

Pinjam menggunakan QuickReport untuk menampilkan laporan hasil dari inputan 

yang tersimpan di database. 

 

10. Rancangan Form Laporan Anggota Paling Sering Terlambat 

Mengembalikan 

 

Gambar 3.22  Rancangan Form Laporan Anggota Terlambat Mengembalikan 

Pada Gambar diatas, Rancangan Form Laporan Anggota Yang Terlambat 

Mengembalikan menggunakan QuickReport untuk menampilkan laporan hasil 

dari inputan yang tersimpan di database.
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 

 
4.1     Spesifikasi Sistem 

4.1.1 Perangkat Keras ( Hardware) 

Sebelum menginstal aplikasi, siapkan keperluan hardware terlebih dahulu, 

yaitu : 

1. Processor : Intel ® Core ™ i3 – 3217U 

2. RAM  : 2 Gb 

3. Hardisk  : 1 Tb 

4. VGA dan Monitor 

5. Keyborad dan Mouse 

6. Printer  :  Dapat digunakan semua jenis / merk printer 

 

4.1.2 Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat Lunak (Software) yang digunakan untuk menjalankan aplikasi 

peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan, yaitu : 

1. Microsoft windows XP, Windows Vista, Windows 7 atau lainnya yang 

digunakan sebagai sistem operasi 

2. Borland Delphi 7 

3. Microsoft Office Access 2007 
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4.2     Langkah - langkah Pembuatan Aplikasi 

Dalam pembuatan Aplikasi Perpustakaan ini ada beberapa langkah, yaitu : 

1. Install Microsoft Access 2007 

Pada komputer yang akan digunakan sebagai tempat peletakan aplikasi 

perpustakaan ini harus memiliki Software Microsoft Access 2007 terlebih dahulu. 

Instalan Microsoft Access 2007 ini digunakan untuk pengaksesan database yang 

dibuat, yang kemudian data tersebut diolah / dimodifikasi dengan menggunakan program 

Borland Delphi 7. Program yang dibuat terbatas pada menampilkan membuat database, 

pembuatan program database, membaca database, menghapus database. 

2. Install aplikasi Borland Delphi 7 

Selanjutnya untuk pembuatan aplikasi perpustakaan ini harus terinstall juga 

software Borland Delphi 7 yang digunakan sebagai desain aplikasi perpustakaan 

yang didalamnya ada menu-menu yang memudahkan kita untuk membuat 

aplikasi. 

3. Install Aplikasi Penunjang 

Aplikasi penunjang yang dimaksud di sini yaitu QuickReport yang 

digunakan untuk pembuatan hasil cetakan laporan. QuickReport ini dapat di 

install pada Component - Install Packages yang terdapat dalam instalan aplikasi 

Borland Delphi 7 itu sendiri.  

4. Membuat Tabel, Database dan Relasi Database pada Microsoft Access 

Sebelum memulai pembuatan kode / perintah program, buat dulu daftar 

tabel yang akan digunakan dalam aplikasi ini yang disesuaikan dengan keperluan 

data yang terkait dengan aplikasi yang akan dibuat, kalau daftar tabel selesai 

dibuat selanjutnya buat Relasi Database. Relasi Database ini dibuat untuk 
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menghubungkan beberapa buah tabel yang saling berkaitan satu sama lain. 

Biasanya relasi dilakukan pada filed name dengan data type yang sama antara 

tabel yang satu dengan tabel yang lainnya 

5. Membuat Antar Muka Aplikasi 

Selanjutnya, dalam pembuatan desain aplikasi perpustakaan ini buat antar 

muka aplikasinya ( user interface ). User interface atau tampilan antar muka 

aplikasi ini berfungsi untuk membuat tampilan sebuah program yang telah dibuat 

agar dapat dilihat dengan baik. Dalam hal ini User interface lebih kepada designer 

yang mendesain berbagai tampilan, dari berbagai ukuran layar, sehingga dapat 

mudah digunakan, sebagai contoh : pada awal kita membuka aplikasinya akan 

muncul form login, menu utama sampai setiap dan lainnya. 

6. Membuat Kode / Perintah Program 

Kemudian, setelah tampilan antar muka aplikasi selesai dibuat maka 

dilanjutkan dengan membuat kode (coding) / Perintah Program untuk 

menjalankan aplikasi. kode (coding) / Perintah Program yang ditulis sesuai dengan 

keinginan, kode (coding) / Perintah Program selalu di tulis dan diawali dengan 

BEGIN dan di akhiri dengan END; 

7. Membuat Laporan (Report)  

Langkah terakhir yaitu membuat laporan (Report). Untuk membuat laporan 

(report) ini dibutuhkan komponen report, dalam aplikasi ini menggunakan quick 

report. laporan (Report) ini dalam bentuk print out dari data. Data yang dimaksud 

dapat berupa data keseluruhan dari suatu tabel atau data yang diperoleh dari suatu 

query pencarian. 
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4.3     Hasil Tampilan Aplikasi 

Hasil tampilan desain aplikasi peminjaman dan pengembalian buku 

perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin, yaitu 

sebagai berikut : 

4.3.1 Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Form Login 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  Tampilan Form Login 

 Pada Gambar diatas, Form Login merupakan form yang digunakan oleh 

admin / user untuk masuk ke halaman Form Menu Utama dengan mengisi Nama 

Pengguna dan Password yang telah terdaftar pada tabel login di Microsoft Access 

yang telah dibuat sebelumnya. Apabila Nama Pengguna dan Passoword telah diisi 

dengan benar lalu tombol OK ditekan maka akan muncul pemberitahuan “Anda 
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berhasil login” kemudian klik ok dan otomatis masuk ke menu utama. Tetapi 

apabila terjadi kesalahan dalam mengisi nama pengguna dan password maka akan 

muncul pemberitahuan “ Username / Passoword SALAH !! “. Dan apabila tombol 

cancel ditekan maka aplikasi perpustakaan ini akan dikeluarkan.  

 

2. Tampilan Form  Menu Utama 

 

Gambar 4.2  Tampilan Form Menu Utama 

Pada Gambar diatas, Form Menu Utama merupakan form tampilan awal 

aplikasi perpustakaan yang terdiri dari menu file dengan submenu Login dan 

Logout. Menu master dengan sub menu buku, anggota, penyedia dan pegawai. 

Menu transaksi dengan sub menu pengadaan buku, peminjaman buku, dan 

pengembalian buku. Menu Laporan dengan sub menu laporan buku, laporan 

anggota, lapongan pegawai, laporan penyedia, laporan peminjaman, laporan 

pengembalian, laporan pengadaan, laporan koleksi, laporan buku yang sering 

dipinjam, dan laporan anggota yang terlambat mengembalikan. 
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3. Tampilan Form Master Data Buku 

 

Gambar 4.3  Tampilan Form  Master Data Buku 

Pada Gambar diatas, Form Master Data Buku berisi field – field untuk 

mengisi data mengenai buku. Dan setelah selesai dimasukkan datanya akan 

muncul pada daftar / list yang tersedia. Serta terdiri dari beberapa tombol untuk 

memudahkan admin / user dalam menjalankan aplikasi. Tombol – tombol tersebut 

terdiri dari :  

 Tombol Cari : untuk melakukan pencarian data buku yang ingin di 

tampilkan. 

 Tombol Baru : untuk menambahkan atau memasukkan data buku yang baru. 
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 Tombol Edit : untuk mengubah isi data buku. 

 Tombol Simpan : untuk menyimpan data buku yang telah dimasukkan. 

 Tombol Hapus : untuk menghapus data buku  yang tidak terpakai. 

 Tombol Keluar : untuk keluar dari Form master data buku. 

 

4. Tampilan Form Master Data Anggota 

 

Gambar 4.4  Tampilan Form Master Data Anggota 

Pada Gambar diatas, Form Master Data Anggota berisi field-field untuk 

mengisi data mengenai anggota yang mendaftar sebagai anggota. Dan setelah 

selesai dimasukkan datanya akan muncul pada daftar / list yang tersedia. Serta 
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terdiri dari beberapa tombol untuk memudahkan admin / user dalam menjalankan 

aplikasi. Tombol-tombol tersebut terdiri dari :  

 Tombol Cari Nama : untuk melakukan pencarian data nama anggota yang 

ingin di tampilkan. 

 Tombol Baru :  untuk menambahkan atau memasukkan data anggota yang 

baru melakukan pendaftaran sebagai anggota perpustakaan. 

 Tombol Edit : untuk mengubah isi data anggota. 

 Tombol Simpan : untuk menyimpan data anggota yang telah dimasukkan. 

 Tombol Hapus : untuk menghapus data anggota yang tidak terpakai. 

 Tombol Keluar : untuk keluar dari Form master data anggota. 

 Tombol Upload Foto : untuk menampilkan foto yang dipilih dari file yang 

terdapat pada komputer dan tersimpan di database. 
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5. Tampilan Form Master Data Penyedia 

 

Gambar 4.5  Tampilan Form Master Data Penyedia 

Pada Gambar diatas, Form Master Data Penyedia berisi field – field untuk 

mengisi data mengenai penyedia yang berhubungan dengan pengadaan buku 

perpustakaan. Dan setelah selesai dimasukkan datanya akan muncul pada daftar 

/list yang tersedia. Serta terdiri dari beberapa tombol untuk memudahkan admin / 

user dalam menjalankan aplikasi. Tombol-tombol tersebut terdiri dari :  

 Tombol Cari Nama : melakukan pencarian nama penyedia yang ingin di 

tampilkan. 

 Tombol Baru :  untuk menambahkan atau memasukkan data penyedia yang 

baru melakukan pengadaan buku perpustakaan. 

 Tombol Edit : untuk mengubah isi data penyedia. 
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 Tombol Simpan : untuk menyimpan data penyedia yang telah dimasukkan. 

 Tombol Hapus : untuk menghapus data penyedia yang tidak terpakai. 

 Tombol Keluar : untuk keluar dari Form master data penyedia. 

 

6. Tampilan Form Master Data Pegawai 

 

Gambar 4.6  Tampilan Form Master Data Pegawai 

Pada Gambar diatas, Form Master Data Pegawai berisi field – field untuk 

mengisi data mengenai pegawai yang selaku pengguna aplikasi perpustakaan ini. 

Dan setelah selesai dimasukkan datanya akan muncul pada daftar /list yang 

tersedia. Serta terdiri dari beberapa tombol untuk memudahkan admin / user 

dalam menjalankan aplikasi. Tombol – tombol tersebut terdiri dari :  
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 Tombol Cari Nama : untuk melakukan pencarian nama data pegawai yang 

ingin di tampilkan. 

 Tombol Baru :  untuk menambahkan atau memasukkan data pegawai yang 

baru melakukan pengadaan buku perpustakaan. 

 Tombol Edit : untuk mengubah isi data pegawai. 

 Tombol Simpan : untuk menyimpan data pegawai yang telah dimasukkan. 

 Tombol Hapus : untuk menghapus data pegawai yang tidak terpakai. 

 Tombol Keluar : untuk keluar dari Form master data pegawai. 

 

7. Tampilan Form Transaksi Pengadaan Buku 

 

Gambar 4.7  Tampilan Form Transaksi Pengadaan Buku 
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Pada Gambar diatas, Form transaksi pengadan buku terdapat field-field yang 

digunakan untuk mengisi data setiap transaksi pengadaan buku yang dilakukan 

antara pegawai dan penyedia buku. Dan setelah selesai dimasukkan datanya akan 

muncul pada daftar /list yang tersedia. Serta terdiri dari beberapa tombol untuk 

memudahkan admin / user dalam menjalankan aplikasi. Tombol – tombol tersebut 

terdiri dari :  

 Tombol Cari : untuk melakukan pencarian nomor pengadaan yang ingin di 

tampilkan. 

 Tombol Cetak : untuk membuat output / keluaran dari setiap transaksi 

pengadaan yang dilakukan.  

 Tombol Baru :  untuk menambahkan atau memasukkan data transaksi 

pengadaan yang baru dilakukan. 

 Tombol Edit : untuk mengubah isi data transaksi pengadaan. 

 Tombol Simpan : untuk menyimpan data transaksi pengadaan yang telah 

dimasukkan. 

 Tombol Hapus : untuk menghapus data transaksi pengadaan yang tidak 

terpakai. 

 Tombol Keluar : untuk keluar dari Form transaksi pengadaan buku. 
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8. Tampilan Form Transaksi Peminjaman Buku 

 

Gambar 4.8  Tampilan Form Transaksi Peminjaman Buku 

Pada Gambar diatas, Form transaksi peminjaman buku terdapat field-field 

yang digunakan untuk mengisi data setiap transaksi peminjaman buku yang 

dilakukan antara anggota dan pegawai. Dan setelah selesai dimasukkan datanya 

akan muncul pada daftar /list yang tersedia. Serta terdiri dari beberapa tombol 

untuk memudahkan admin / user dalam menjalankan aplikasi. Tombol – tombol 

tersebut terdiri dari :  

 Tombol Cari No. : untuk melakukan pencarian nomor peminjaman buku 

yang ingin di tampilkan. 

 Tombol Cetak : untuk membuat output / keluaran dari setiap transaksi 

peminjaman yang dilakukan.  
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 Tombol Buku : untuk menambahkan atau memasukkan data buku yang 

dipinjam jika buku yang dipinjam lebih dari satu. 

 Tombol Baru :  untuk menambahkan atau memasukkan data transaksi 

peminjaman yang baru dilakukan. 

 Tombol Edit : untuk mengubah isi data transaksi peminjaman. 

 Tombol Simpan : untuk menyimpan data transaksi peminjaman yang telah 

dimasukkan. 

 Tombol Hapus : untuk menghapus data transaksi peminjaman buku yang 

tidak terpakai. 

 Tombol Keluar : untuk keluar dari form transaksi peminjaman buku. 

 

9. Tampilan Form Transaksi Pengembalian Buku 

 

Gambar 4.9  Tampilan Form Transaksi Pengembalian Buku 
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Pada Gambar diatas, Form transaksi pengembalian buku terdapat field-field 

yang digunakan untuk mengisi data setiap transaksi pengembalian buku yang 

dilakukan antara anggota dan pegawai. Dan setelah selesai dimasukkan datanya 

akan muncul pada daftar /list yang tersedia. Serta terdiri dari beberapa tombol 

untuk memudahkan admin / user dalam menjalankan aplikasi. Tombol – tombol 

tersebut terdiri dari :  

 Tombol Cari No. : untuk melakukan pencarian nomor pengembalian buku 

yang ingin di tampilkan. 

 Tombol Cetak : untuk membuat output / keluaran dari setiap transaksi 

pengembalian yang dilakukan.  

 Tombol Baru :  untuk menambahkan atau memasukkan data transaksi 

pengembalian yang baru dilakukan. 

 Tombol Edit : untuk mengubah isi data transaksi pengembalian. 

 Tombol Simpan : untuk menyimpan data transaksi pengembalian yang telah 

dimasukkan. 

 Tombol Hapus : untuk menghapus data transaksi pengembalian buku yang 

tidak digunakan lagi. 

 Tombol Keluar : untuk keluar dari form transaksi pengembalian buku. 
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4.3.2 Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Tampilan Laporan Data Buku 

 

Gambar 4.10  Tampilan Laporan 1 ( satu ) Data Buku 

 

Gambar 4.11  Tampilan Laporan Semua Data Buku 

Pada kedua gambar diatas merupakan tampilan output / laporan 1 ( satu) 

data buku dan laporan semua data buku.  
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2. Tampilan Laporan Data Anggota 

 

Gambar 4.12  Tampilan Laporan Data Anggota ( Kartu Anggota ) 

 

Gambar 4.13  Tampilan Laporan Semua Data Anggota 

Pada kedua gambar diatas merupakan tampilan output / laporan kartu 

anggota dan laporan semua data anggota yang telah terdaftar sebagai anggota. 
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3. Tampilan Laporan Data Pegawai 

 

Gambar 4.14  Tampilan Laporan Data Pegawai 

 

Gambar 4.15  Tampilan Laporan Semua Data Pegawai 

Pada kedua gambar diatas merupakan tampilan output / laporan 1 (satu) data 

pegawai dan laporan semua data pegawai perpustakaan. 
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4. Tampilan Laporan Data Penyedia Buku 

 

Gambar 4.16  Tampilan Laporan Data Penyedia Buku 

 

Gambar 4.17  Tampilan Laporan Semua Data Penyedia Buku 

Pada kedua gambar diatas merupakan tampilan output / laporan 1 (satu) data 

penyedia buku dan laporan semua data penyedia buku di perpustakaan. 
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5. Tampilan Laporan Transaksi Peminjaman Buku 

 

Gambar 4.18  Tampilan Laporan Transaksi Peminjaman Buku 

Pada gambar diatas merupakan tampilan output / laporan transaksi 

peminjaman buku perpustakaan. 
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6. Tampilan Laporan Transaksi Pengembalian Buku 

 

Gambar 4.19  Tampilan Laporan Transaksi Pengembalian Buku 

Pada gambar diatas merupakan tampilan output / laporan transaksi 

pengembalian buku perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. 

Tapin. 
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7. Tampilan Laporan Transaksi Pengadaan Buku 

 

 

Gambar 4.20  Tampilan Laporan Transaksi Pengadaan Buku 

Pada gambar diatas merupakan tampilan output / laporan transaksi 

pengadaan buku perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tapin. 
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8. Tampilan Laporan Jumlah Koleksi 

 

 

Gambar 4.21  Tampilan Laporan Jumlah Koleksi 

Pada kedua gambar diatas merupakan tampilan output / laporan jumlah 

koleksi buku perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tapin. 
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9. Tampilan Laporan Buku yang Sering di Pinjam 

 

Gambar 4.22  Tampilan Laporan Buku yang Sering di Pinjam 

Pada gambar diatas merupakan tampilan output / laporan buku yang sering 

dipinjam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tapin. 
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10. Tampilan Laporan Anggota yang Terlambat Mengembalikan Buku 

 

Gambar 4.23 Tampilan Laporan Anggota yang Terlambat Mengembalikan Buku 

Pada gambar diatas merupakan tampilan output / laporan anggota yang 

terlambat mengembalikan buku perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kab. Tapin. 
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4.4 Pengujian 

Proses pengujian setelah aplikasi selesai dibuat perlu dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan yang mendasari perancangan dan pengembangan aplikasi  

agar aplikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dalam pengujian unit-unit 

yang digunakan pada aplikasi. Teknik yang digunakan untuk menguji aplikasi ini 

yaitu dengan teknik black box testing. 

 

1. Pengujian Form Login Admin / User 

Tabel 4.1  Pengujian Form Login Admin / User 

Aktivitas 

Penguji 

Hasil yang 

diharapkan 
Kesimpulan Gambar 

Mengisi 

Username 

dan Password 

dengan benar 

Muncul 

pemberitahuan 

“Anda 

Berhasil Login 

!!” 

Sesuai 

 

 
 

Mengisi 

Username 

dan Password 

dengan salah 

Muncul 

pemberitahuan 

“Username / 

Password 

SALAH !!” 

Sesuai 
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2. Pengujian Form Data Buku 

Tabel 4.2  Pengujian Form Data Buku 

Aktivitas 

Penguji 

Hasil yang 

diharapkan 
Kesimpulan Gambar 

masukan data 

buku dengan 

menekan 

tombol “Baru” 

Akan 

menampilkan 

field-field data 

buku 

Sesuai 

 

Edit data buku 

dengan 

menekan 

tombol “Edit” 

Data di tabel 

akan tampil di 

form data buku 

serta dapat 

mengubah dan 

dapat 

menyimpan 

data update ke 

database 

Sesuai 

 

 

Simpan data 

buku dengan 

menekan 

tombol 

“Simpan” 

Data akan 

tersimpan di 

database dan 

akan di 

tampilkan di 

data buku 

Sesuai 

 

 

Hapus data 

buku dengan 

menekan 

tombol 

“Hapus” 

Data dapat di 

hapus dan data 

di dalam tabel 

buku akan 

hilang 

Sesuai 
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Pencarian data 

buku dengan 

menekan 

tombol “Cari” 

Data dapat di 

cari dan data 

tersebut akan 

tampil di form 

Sesuai 

 
 

3. Pengujian Form Data Anggota 

Tabel 4.3  Pengujian Form Data Anggota 

Aktivitas 

Penguji 

Hasil yang 

diharapkan 
Kesimpulan Gambar 

masukan 

data anggota 

dengan 

menekan 

tombol 

“Baru” 

Akan 

menampilkan 

field-field 

data anggota 

Sesuai 

 

 
 

Edit data 

anggota 

dengan 

menekan 

tombol 

“Edit” 

Data di tabel 

akan tampil di 

form data 

anggota serta 

dapat 

mengubah 

dan dapat 

menyimpan 

pembaruan 

data ke 

database 

Sesuai 
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Simpan data 

anggota 

dengan 

menekan 

tombol 

“Simpan” 

Data akan 

tersimpan di 

database dan 

akan di 

tampilkan di 

data anggota 

Sesuai 

 
 

Hapus data 

anggota 

dengan 

menekan 

tombol 

“Hapus” 

Data dapat di 

hapus dan 

data di dalam 

tabel anggota 

akan 

menghilang 

Sesuai 

 
 

Pencarian 

data anggota 

dengan 

menekan 

tombol 

“Cari” 

Data dapat di 

cari dan data 

tersebut akan 

tampil di form 

Sesuai 

 
 

Upload foto 

data anggota 

dengan 

menekan 

tombol 

“Upload” 

Data dapat di 

Upload dan 

data tersebut 

akan 

tersimpan di 

database 

Sesuai 
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4. Pengujian Form Data Penyedia 

Tabel 4.4  Pengujian Form Data Penyedia 

Aktivitas 

Penguji 

Hasil yang 

diharapkan 
Kesimpulan Gambar 

masukan data 

penyedia 

dengan 

menekan 

tombol “Baru” 

Menampilka

n field-field 

data penyedia 

Sesuai 

 
 

Edit data 

penyedia 

dengan 

menekan 

tombol “Edit” 

Data di tabel 

akan tampil 

di form data 

penyedia 

serta dapat 

mengubah 

dan dapat 

menyimpan 

pembaruan 

data ke 

database 

Sesuai 

 

 
 

Simpan data 

penyedia 

dengan 

menekan 

tombol 

“Simpan” 

Data akan 

tersimpan di 

database dan 

akan di 

tampilkan di 

data penyedia 

Sesuai 
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Hapus data 

penyedia 

dengan 

menekan 

tombol 

“Hapus” 

Data dapat di 

hapus dan 

data di dalam 

tabel 

penyedia 

akan hilang 

Sesuai 

 
 

Pencarian data 

penyedia 

dengan 

menekan 

tombol “Cari” 

Data dapat di 

cari dan data 

tersebut akan 

tampil di 

form 

Sesuai 

 
 

5. Pengujian Form Data Pegawai 

Tabel 4.5  Pengujian Form Data Pegawai 

Aktivitas 

Penguji 

Hasil yang 

diharapkan 
Kesimpulan Gambar 

masukan 

data 

pegawai 

dengan 

menekan 

tombol 

“Baru” 

Menampilkan 

field-field data 

pegawai 

Sesuai 
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Edit data 

pegawai 

dengan 

menekan 

tombol 

“Edit” 

Data di tabel 

akan tampil di 

form data 

pegawai serta 

dapat 

mengubah dan 

dapat 

menyimpan 

pembaruan 

data ke 

database 

Sesuai 

 
 

Simpan data 

pegawai 

dengan 

menekan 

tombol 

“Simpan” 

Data akan 

tersimpan di 

database dan 

akan di 

tampilkan di 

data pegawai 

Sesuai 

 
 

 

Hapus data 

pegawai 

dengan 

menekan 

tombol 

“Hapus” 

Data dapat di 

hapus dan data 

di dalam 

tabelpegawai  

akan hilang 

Sesuai 

 
 

Pencarian 

data 

pegawai 

dengan 

menekan 

tombol 

“Cari” 

Data dapat di 

cari dan data 

tersebut akan 

tampil di form 

Sesuai 
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6. Pengujian Form Transaksi Pengadaan Buku 

Tabel 4.6  Pengujian Form Transaksi Pengadaan Buku 

Aktivitas 

Penguji 

Hasil yang 

diharapkan 
Kesimpulan Gambar 

masukan 

data 

transaksi 

pengadaan 

dengan 

menekan 

tombol 

“Baru” 

Menampilkan 

field-field data 

transaksi 

pengadaan 

Sesuai 

 
 

Edit data 

transaksi 

pengadaan 

dengan 

menekan 

tombol 

“Edit” 

Data di tabel 

akan tampil di 

form data 

transaksi 

pengadaan serta 

dapat mengubah 

dan dapat 

menyimpan 

pembaruan data 

ke database 

Sesuai 

 
 

Simpan data 

transaksi 

pengadaan 

dengan 

menekan 

tombol 

“Simpan” 

Data akan 

tersimpan di 

database dan 

akan di 

tampilkan di 

data transaksi 

pengadaan 

Sesuai 

 
 

Hapus data 

transaksi 

pengadaan 

dengan 

menekan 

tombol 

“Hapus” 

Data dapat di 

hapus dan data 

di dalam tabel 

transaksi 

pengadaan  akan 

hilang 

Sesuai 
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Pencarian 

no. data 

transaksi 

pengadaan 

dengan 

menekan 

tombol 

“Cari” 

Data dapat di 

cari dan data 

tersebut akan 

tampil di form 

Sesuai 

 
 

cetak / print 

data 

transaksi 

pengadaan 

dengan 

menekan 

tombol 

“Cetak” 

Data transaksi 

pengadaan dapat 

di cetak 

Sesuai 

 
 

7. Pengujian Form Transaksi Peminjaman 

Tabel 4.7  Pengujian Form Transaksi Peminjaman 

Aktivitas 

Penguji 

Hasil yang 

diharapkan 
Kesimpulan Gambar 

masukan 

data 

transaksi 

peminjaman 

dengan 

menekan 

tombol 

“Baru” 

Menampilkan 

field-field data 

transaksi 

peminjaman 

Sesuai 
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tambahkan 

data buku 

jika 

meminjam 

lebih dari 1 

(satu) buku 

dengan 

menekan 

tombol 

“Buku” 

Menampilkan 

field data buku 

pada transaksi 

peminjaman 

Sesuai 

 
 

 

Edit data 

transaksi 

peminjaman 

dengan 

menekan 

tombol 

“Edit” 

Data di tabel 

akan tampil di 

form data 

transaksi 

peminjaman 

serta dapat 

mengubah dan 

dapat 

menyimpan 

pembaruan data 

ke database 

Sesuai 

 
 

Simpan data 

transaksi 

peminjaman 

dengan 

menekan 

tombol 

“Simpan” 

Data akan 

tersimpan di 

database dan 

akan di 

tampilkan di 

data transaksi 

peminjaman 

Sesuai 

 
 

Hapus data 

transaksi 

pengadaan 

dengan 

menekan 

tombol 

“Hapus” 

Data dapat di 

hapus dan data 

di dalam tabel 

transaksi 

pengadaan  akan 

hilang 

Sesuai 
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Pencarian 

no. data 

transaksi 

peminjaman 

dengan 

menekan 

tombol 

“Cari” 

Data dapat di 

cari dan data 

tersebut akan 

tampil di form 

Sesuai 

 

cetak / print 

data 

transaksi 

peminjaman 

dengan 

menekan 

tombol 

“Cetak” 

Data transaksi 

pengadaan dapat 

di cetak 

Sesuai 

 

 
 

 

8. Pengujian Form Transaksi Pengembalian 

Tabel 4.8  Pengujian Form Transaksi Pengembalian 

Aktivitas 

Penguji 

Hasil yang 

diharapkan 
Kesimpulan Gambar 

masukan data 

transaksi 

Pengembalia

n dengan 

menekan 

tombol 

“Baru” 

Menampilkan 

field-field data 

transaksi 

pengembalian 

Sesuai 

 
 

Edit data 

transaksi 

Pengembalia

n dengan 

menekan 

tombol 

“Edit” 

Data di tabel 

akan tampil, 

dapat 

mengubah dan 

menyimpan 

pembaruan 

data ke 

database 

Sesuai 
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Simpan data 

transaksi 

Pengembalia

n dengan 

menekan 

tombol 

“Simpan” 

Data akan 

tersimpan di 

database dan 

akan di 

tampilkan di 

data transaksi 

Pengembalian 

Sesuai 

 
 

Hapus data 

transaksi 

Pengembalia

n dengan 

menekan 

tombol 

“Hapus” 

Data dapat di 

hapus dan data 

di dalam tabel 

transaksi 

Pengembalian  

akan hilang 

Sesuai 

 
 

 

Pencarian no. 

data transaksi 

Pengembalia

n dengan 

menekan 

tombol 

“Cari” 

 

Data dapat di 

cari dan data 

tersebut akan 

tampil di form 

Sesuai 

 
 

cetak / print 

data transaksi 

Pengembalia

n dengan 

menekan 

tombol 

“Cetak” 

Data transaksi 

pengadaan 

dapat di cetak 

Sesuai 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji coba, desain aplikasi peminjaman dan pengembalian 

buku perpustakaan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan 

dan berjalan dengan baik. 

2. Pembuatan desain aplikasi peminjaman dan pengembalian buku 

perpustakaan dilakukan berdasarkan pada proses transaksi yang terjadi 

pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin, sehingga 

aplikasi dapat diterapkan untuk membantu petugas perpustakaan dalam 

melakukan pencatatan dan pembuatan laporan. 

5.2     Saran 

Dalam pembuatan aplikasi ini, dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. Desain aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan metode scan 

barcode untuk buku yang terdapat barcodenya. 

2. Penambahan form riwayat untuk transaksi pengadaan masing-masing penyedia 

serta riwayat peminjaman dan pengembalian masing-masing anggota. 

3. Penambahan fitur backup database kedalam penyimpanan lain, sehingga 

apabila terjadi hal-hal diluar teknis data Perpustakaan dapat dilihat pada file 

backup. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

Lampiran dapat diurutkan sebagai berikut : 

1) Lembar Persetujuan Judul 

2) Lembar Penetapan Pembimbing Skipsi ( Pembimbing 1 dan 2 ) 

3) Lembar Kartu Konsultasi Skripsi ( Pembimbing 1 dan 2 ) 

4) Lembar Revisi Berita Acara Ujian Skripsi ( Penguji I, II, III ) 

5) Lembar Berita Acara Ujian Skripsi 

6) Sertifikat Seminar Nasional 

7) Sertifikat Praktikum 
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