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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga (FPK Unair) 

merupakan Fakultas ke -14 dari 15 Fakultas yang didirikan di lingkungan kampus 

C Universitas Airlangga Surabaya. FPK Unair merupakan pengembangan dari 

Program Studi S1 Budidaya Perairan di bawah Fakultas Kedokteran Hewan 

Universitas Airlangga. FPK Unair berdiri dengan visi menjadi Fakultas yang 

mandiri, inovatif yang diakui secara nasional dan intenasional serta mempunyai 

keunggulan di bidang perikanan dan kelautan berdasarkan moral keagamaan. 

Serta mempunyai misi : 1) menyelenggarakan pendidikan akademik berbasis 

teknologi pembelajaran modern dengan menerapkan prinsip penjaminan mutu 

(Quality Assurance). 2) menyelenggarakan penelitian dasar, terapan dan 

penelitian yang inovatif dan untuk menunjang pengembangan pendidikan dan 

pengabdian kepada masyarakat. 3) mendharmabaktikan keahlian dalam bidang 

perikanan dan kelautan kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan. 

Untuk menunjang sarana dalam bidang akademik, Bagian Sarana dan 

Prasarana mendirikan fasilitas ruang baca sebagai penyedia informasi yang terus 

tumbuh dan berkembang serta fasilitas yang berkualitas diharapkan dapat 

menumbuhkan minat sehingga dapat mewujudkan generasi yang berpotensi, 

profesional dan handal dalam hal sains dan teknologi. Ruang baca FPK 

Unairmenyediakan bahan – bahan (referensi)pustakaseperti 
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koleksi buku, skripsi, jurnal, laporan PKL, tesis, laporan penelitian dosen, 

disertasi, majalah dan beberapa komputer yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa 

sebagai penunjang proses belajar mengajar. Kemudian ruang baca FPK Unair 

bertanggung jawab dalam pemeliharaan bahan pustaka, diantaranya dengan 

melakukan penambalan, penyambungan, dan laminasi pada bahan pustaka yang 

telah rusak. Ruang baca FPK Unair juga bertanggung jawab dalam pengolahan 

bahan pustaka dengan melakukan inventarisasi, klasifikasi berdasarkan tema, 

katalogisasi berdasarkan kategori buku, dan peletakaan/ penjajaran koleksi 

berdasarkan kategori buku. Selain itu,  ruang baca FPK Unair secara rutin 

melakukan pengadaan bahan pustaka sesuai dengan permintaan dari departemen. 

Ruang baca FPK Unair buka setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai 

pukul 08.00 – 16.00 WIB, merupakan tempat membaca di tempat untuk proses 

belajar yang melayani peminjaman buku sebagai referensi dan menyediakan akses 

internet tidak berbayar untuk pengunjung pihak dalam dan pihak luar(tamu). 

Pengunjung pihak dalam terdiri dari mahasiswa FPK Unair, mahasiswa Unair 

selain FPK, dan dosen/ karyawan Unair. Sedangkan pengunjung pihak luar (tamu) 

adalah pengunjung dari luar Unair dan harus menyertakan surat pengantar dari 

instansi asal untuk melakukan aktivitas di ruang baca FPK Unair. Dalam proses 

menciptakan sarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar, maka FPK Unair 

menginginkan terpenuhinya kebutuhan informasi yang memadahi dengan 

meningkatkan kualitas pelayanan ruang baca FPK Unair. Selama ini proses yang 

berjalan di ruang baca FPK Unair masih dilakukan secara manual. Seperti 

pengisian daftar pengunjungyang masih ditulis manual di buku daftar pengunjung. 
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Hal ini menyebabkan antrian ketika banyak pengunjung yang datang ke ruang 

baca FPK Unair. Yang kedua yaitu proses peminjaman buku pada petugas, proses 

ini juga masih dilakukan dengan mengisi form bon peminjaman. Pada pengisian 

form bon peminjaman tidak ada keterangan yang membedakan antara pengunjung 

yang akan membacabuku atau meminjam buku (referensi), sehingga terkadang 

menyulitkan petugas untuk membedakan jenis bon peminjaman ketika akan 

membuat laporan. Selain itu terkadang petugas juga mengalami kehilangan form 

bon peminjaman, sehingga laporanyang dihasilkan menjadi tidak akurat. Pada 

proses pengembalian buku, petugas hanya memberikan checklist pada bon 

peminjaman ketika buku sudah dikembalikan. Selain itu,saat terjadi keterlambatan 

dalam pengembalian buku, petugasakan memberikan reminder pengembalian 

buku tidak langsung kepada peminjam yang dituju, namun melalui departemen di 

FPK terlebih dahulu dan juga tidak kepada semua peminjam yang terlambat 

mengembalikan buku. Sehingga menyebabkan penyampaian informasi 

keterlambatan buku berlangsung lama dan kurang optimal. Hal – hal tersebut 

menjadikan pelayanan ruang baca FPK Unair tidak efektif dan efisien. Selain itu 

katalog koleksi buku (referensi) juga masih dalam bentuk lembaran, sehingga 

menyulitkan pengunjung untuk mencari daftar buku (referensi) yang diinginkan. 

Oleh karena itu, perlu dibuatkan sistem terkomputerisasi untuk proses pelayanan 

ruang baca FPK Unair.  

Sehingga dalam hal ini diperlukan suatu rancangan sistem informasi untuk 

mengelola sistem pelayanan ruang baca FPK Unair yang terpadu. Dengan 

menggunakan sistem informasi pelayanan ruang baca berbasis web yang 
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dilengkapi dengan fitur katalog koleksi buku online dan reminderpengembalian 

buku berbasise-mailgateway, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi 

dan meningkatkan kualitas pelayanan ruang baca FPK Unair menjadi lebih efektif 

dan efisien. Setiap pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi yang 

ada pada sistem dan juga data tetap terjaga keamanannya. Dengan melihat 

permasalahan yang ada saat ini, maka diperlukan adanya pemecahan masalah, 

melakukan analisis kebutuhan, merancang dan membuat implementasi untuk 

Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas 

Airlangga Surabaya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat disimpulkan 

rumusan masalah pada perancangan dan pembuatan aplikasi sistem ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang dan membuat sistem informasi untuk ruang baca 

secara terkomputerisasi yang terdiri daripendataan pengunjung, peminjaman 

dan pengembalian buku (referensi), serta dapat menyajikan laporan hasil 

transaksi tersebut? 

b. Bagaimana membuat laporan mengenai daftar pengunjung, peminjaman, 

pengembalian, dan data koleksi buku (referensi) secara tepat dan akurat? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan uraian masalah di atas, terdapat tujuan pembuatan system ini 

adalah sebagai berikut : 
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a. Merancang dan membuat sistem informasi untuk pelayanan ruang baca secara 

terkomputerisasi yang terdiri dari pendataan pengunjung, peminjaman dan 

pengembalian buku (referensi), serta dapat menyajikan laporan hasil transaksi 

tersebut. 

b. Membuat laporan mengenai daftar pengunjung, peminjaman, pengembalian, 

dan data koleksi buku (referensi) secara tepat dan akurat. 

1.4 Manfaat 

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat yang diharapkan penulis dalam 

pembuatan system adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan ruang baca Fakultas Perikanan dan 

Kelautan Universitas Airlangga menjadi lebih mudah, efektif dan efisien 

untuk dijalankan.  

b. Mempermudah pihak – pihak yang terkait dalam system untuk menjalankan 

aktivitas pada ruang baca, yaitu pengisian buku pengunjung, peminjaman, 

pengembalian, dan pencarian daftar koleksi buku.  

c. Mempermudah pembuatan laporan mengenai data pengunjung, data 

peminjaman, dan data koleksi buku (referensi) serta meminimalkan terjadinya 

kesalahan yang dapat mengurangi keakuratan laporan. 

d. Mempermudah pengunjung dalam proses pengisian buku pengunjung, 

peminjaman, pengembalian, dan pencarian dafar koleksi buku.  
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1.5 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka batasan masalah 

pada perancangan dan pembuatan aplikasi sistem ini adalah sebagai berikut : 

a. Proses pendataan pengunjung 

b. Proses peminjaman buku 

c. Proses pengembalian buku  

d. Proses pembuatan laporan 
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BAB II 

ANALISIS SISTEM 

Analisis sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang 

menguraikan sebuah sistem menjadi bagian – bagian komponen dengan tujuan 

mempelajari seberapa bagus bagian – bagian komponen tersebut bekerja dan 

berinteraksi untuk meraih tujuan mereka (Whitten, Bentley, Dittman.2004).Dalam 

bab ini akan dibahas lebih detail tentang sistem yang digunakan saat ini. Metode 

yang digunakan sistem pada saat ini adalah dengan menggunakan pendekatan 

proses oriented. Adapun metode analisis dan desain sistem yang digunakan untuk 

perancangan dan pembuatan aplikasi yaitu: 

2.1 Metode Analisis dan Desain Sistem 

Analisis dan desain sistem informasi merupakan sebuah metode yang 

diciptakan untuk menciptakan dan memelihara sistem informasi yang 

menjalankan fungsi bisnis tertentu. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi 

kinerja user dengan menerapkan solusi perangkat lunak yang tepat untuk 

mengerjakan tugas/pekerjaan tertentu. Pendekatan terstruktur perlu digunakan 

untuk menjamin keberhasilan penggunaan perangkat lunak tersebut.  

Analisa sistem terstruktur adalah sebuah teknik model-driven dan 

berpusat pada proses yang digunakan untuk menganalisis sistem yang ada, 

mendefinisikan persyaratan – persyaratan bisnis untuk sebuah sistem baru, atau 

keduanya (Whitten, Bentley, Dittman.2004). Analisa sistem adalah proses 
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memahami sistem yang sedang berjalan beserta masalahnya, menguraikan 

kebutuhan-kebutuhan informasi dan menetapkan prioritas untuk pekerjaan sistem 

selanjutnya. Untuk mendefinisikan kebutuhan data dalam suatu pendekatan 

proses-oriented akan dijalankan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Mendefinisikan masalah   

2. Mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan  

3. Menjabarkan kebutuhan informasi  

4. Menentukan pemrosesan yang dibutuhkan  

5. Menentukan spesifikasi kebutuhan data  

Alasan mengapa pendekatan proses-oriented kadang-kadang disebut 

pendekatan problem-oriented adalah karena dimulai dengan suatu masalah. 

Masalah dapat baik atau buruk atau dapat menjadi suatu ancaman bagi instansi 

atau peluang untuk dieksploitasi. Setelah masalah teridentifikasi, data dan 

pemrosesan yang berhubungan dengan solusi masalah tersebut juga akan dapat 

ditentukan.kekuatan dari pendekatan proses-oriented adalah bahwa pendekatan ini 

dapat mengatasi masalah dengan baik. Sekumpulan diagram tentang 

keterhubungan antar data, seperti:  

2.1.1 Data Flow Diagram (DFD)  

Data Flow Diagram atau sering disingkat DFD adalah 

sebuah alat untuk menggambarkan aliran data dan proses kerjanya yang terjadi di 

system(Whitten, Bentley, Dittman.2004). Data Flow Diagram (DFD) merupakan 

representasi grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen – 
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komponen sebuah sistem, aliran – aliran data di mana komponen – komponen 

tersebut, dan asal, tujuan, dan penyimpanan dari data tersebut.  

Simbol – simbol yang digunakan dalam Data Flow Diagram dapat dilihat 

pada Tabel 2.1 sebagai berikut : 

Tabel 2. 1 Tabel simbol – simbol dalam Data Flow Diagram 

Notasi Yourdan/Demarco Notasi Gane & Sarson Keterangan 

 
 
 
 

 

Symbol externd entity/ 

Terminator 
menggambarkan asal 
atau tujuan data di luar 
sistem 

 

 

 
Symbol lingkaran 
menggambarkan entitas 
atau proses di mana 
aliran data masuk 
ditransformasikan ke 
aliran data keluar 

  
Symbol aliran data 
menggambarkan aliran 
data 

  
Symbol file 
menggambarkan 
tempat data disimpan 

 

2.1.2 Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model (CDM) adalah model data yang menggunakan 

beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam konteks entitas dan hubungan 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR SISTEM INFORMASI RUANG... FITRIA YASMITA SARI



10 

 
 

yang dideskripsikan oleh data tersebut (Whitten, Bentley, Dittman.2004). Berikut 

adalah simbol-simbol dalam CDM asalah sebagai berikut : 

a. Entity 

Entitas mewakili suatu objek yang didefinisikan dalam sistem informasi 

dimana kita ingin menyimpan informasi. Simbol entitiy ditunjukkan pada gambar  

2.1. 

 
Gambar 2. 1 Simbol entity 

b. Relationship 

Relationship merupakan hubungan antar entitas, yang terdiri dari :  

1) Mandatory  

Mandatory berarti hubungan antara entitas pertama dengan entitas kedua 

harus memiliki nilai (harus diisi). Simbol mandatory ditunjukkan pada Gambar 

2.2. 

 
Gambar 2. 2 Simbol Mandatory 

2) Bukan Mandatory 

Bukan mandatory berarti hubungan antara entitas pertama dengan entitas 

kedua tidak harus memiliki nilai (boleh tidak diisi). Simbol bukan mandatory 

ditunjukkan pada Gambar 2.3 
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Gambar 2. 3 Simbol Bukan Mandatory 

c. Dependent  

Entitas pertama keberadaannya bergantung kepada entitas kedua, jika 

entitas kedua tidak ada maka entitas pertama juga tidak ada. Tanda | berarti 

mandatory, sedangkan tanda o berarti bukan mandatory. Simbol dependent 

ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

 
Gambar 2. 4 Simbol Dependent 

 

d. Kardinalitas Relasi 

Kardinalitas relasi adalah sebuah bilangan yang menunjukkan jumlah 

maksimum elemen dari sebuah entitas yang dapat berelasi dengan elemen dari 

entitas yang lain. Faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan 

kardinalitas relasi dalam CDM, yaitu sebagai berikut : 

1) Satu ke Satu (one to one) 

Setiap elemen dari entitas pertama dapat berhubungan dengan maksimal 

satu elemen pada entitas kedua. Sebaliknya, setiap elemen dari entitas kedua 

dapat berhubungan dengan maksimal satu elemen pada entitas pertama. 

Kardinalitas satu ke satu (one to one) dijelaskan pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2. 2 Tabel Kardinalitas Satu ke Satu 

No. Simbol Keterangan 
1.   

 
Kardinalitas satu non mandatory 
ke satu non mandatory 

2.   

 

Kardinalitas satu mandatory ke 
satu mandatory 

 

2) Satu ke Banyak (one to many) 

Hubungan one to many berarti setiap elemen dari entitas pertama dapat 

berhubungan dengan maksimal banyak elemen dari entitas kedua. Sebaliknya, 

setiap elemen dari entitas kedua dapat berhubungan dengan maksimal satu 

elemen dari entitas pertama. Kardinalitas satu ke banyak (one to many) dijelaskan 

pada Tabel 2.3. 

Tabel 2. 3 Tabel Kardinalitas Satu ke Banyak 

No. Simbol Keterangan 
1.  

 
Kardinalitas satu non mandatory 
ke banyak non mandatory 

2.  
 
 
 
 
 

 

 
Kardinalitas satu mandatory ke 
banyakmandatory 

3.  
 
 
 
 
 
 

 
Kardinalitas satu non mandatory 
ke banyakmandatory 

4.  
 
 
 
 
 
 

 
Kardinalitas satu mandatory ke 
banyak nonmandatory 

 

3) Banyak ke Banyak (many to many) 

Setiap elemen dari entitas pertama dapat berhubungan dengan maksimal 

banyak elemen dari entitas kedua. Dan sebaliknya, setiap elemen dari entitas 

kedua dapat berhubungan dengan maksimal banyak elemen dari entitas pertama. 

Kardinalitas banyak ke banyak dijelaskan pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2. 4 Tabel Kardinalitas Banyak ke Banyak 

No. Simbol Keterangan 
1.   

 
 

Kardinalitas banyak non 
mandatory ke banyak non 
mandatory 

2.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Kardinalitas banyakmandatory ke 
banyakmandatory 

3.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Kardinalitas banyak non 
mandatory ke banyakmandatory 

4.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Kardinalitas banyakmandatory ke 
banyak nonmandatory 

 

2.1.3 Pysical Data Model (PDM) 

Physical data model (PDM) menspesifikasikan implementasi secara fisik 

pada database. Selain itu, harus mempertimbangkan secara detail implementasi 

fisik dan memperhitungkan target software dan struktur storage-nya. (Whitten, 

Bentley, Dittman.2004). 

PDM adalah organisasi fisik dalam suatu format grafis yang menghasilkan 

catatan modifikasi dan rancangan database yang mempertimbangkan perangkat 

lunak dan penimpanan data struktur. PDM didapatkan dari hasil generate CDM 

dengan atribut yang diperluas. Obyek dalam PDM ditunjukkan pada Tabel 2.5. 
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Tabel 2. 5 Tabel Obyek dalam PDM 
No.  Obyek Keterangan  

1 Tabel  
Menggambarkan sekumpulan data yang diatur 
dalam bentuk baris dan kolom yang merupakan 
pemodelan dari tabel basis data. 

2 Kolom  

Merupakan struktur data yang sudah dipilih untuk 
mengidentikasikan baris secara unik yang berfungsi 
untuk mempermudah pengaturan dan perbaikan 
data. 

3 Primary Key 

Suatu atribut yang sudah dipilih untuk 
mengidentifikasikan baris secara unik yang 
berfungsi untuk mempermudah pengaturan dan 
perbaikan data. 

4 Foreign Key 
Merupakan kunci (key) pada suatu tabel yang 
terhubung dengan primary key pada tabel yang lain. 

5 Reference  
Merupakan hubungan antara primary key dan 
foreign key dari tabel yang berbeda. 

 

2.1.4 Diagram Jenjang 

Diagram jenjang disebut juga Hierarchy plus Input-Proses-Output (HIPO) 

adalah metodologi yang dikembangkan dan didukung oleh IBM. Tetapi saat ini 

HIPO juga banyak digunakan sebagai alat desain dan teknik dokumentasi dalam 

siklus pengembangan sistem (Jogiyanto, 1990). Diagram ini secara grafis 

menjelaskan fungsi suatu sistem dari tingkat umum ke tingkat khusus. Mula-mula 

tiap fungsi utama diidentifikasikan dan kemudian dibagi lagi kedalam tingkatan 

fungsi yang lebih. Contoh pembuatan Diagram Jenjang dapat dilihat pada Gambar 

2.5. 
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Gambar 2. 5 Contoh Diagram Jenjang 

2.1.5 Flow of Document Diagram 

Bagan Alir Dokumen (Flow Of Document) adalah bagan-bagan yang 

mempunyaiarus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu 

masalah.Bagan aliradalah bagan yang menunjukkan alir (flow) di dalam program 

atau prosedur sistemsecara logika. Bagan alir digunakan untuk menggambarkan 

prosedur sistem baik sistemberjalan ataupun sistem yang akan diusulkan. 

(Whitten, Bentley, Dittman.2004). Disebut juga bagan alir formulir (form flow 

chart) atau paperwork flowchart merupakan bagan alir yang menunjukan arus dari 

laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Dapat menggambarkan 

tiap-tiap bagian organisasi yang terlibat dalam pengolahan dokumen di dalam 

proses-proses yang dikerjakan sistem (Jogiyanto, 1990). Komponen dari bagan 

tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.6. 
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Tabel 2. 6 Simbol - simbol document flow diagram 

 

 

2.1.6 Fishbone Diagram 

Metode analisis kebutuhan sistem ini menggunakan diagram fishbone 

(tulang ikan). Diagram fishbone adalah sebuah alat grafis yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengeksplorasi dan menggambarkan suatu masalah, sebab dan 

akibat dari masalah itu. Sering disebut diagram sebab-akibat atau diagram tulang 

ikan karena menyerupai tulang ikan.Konsep dasar dari diagram fishbone adalah 

nama masalah yang mendapat perhatiandicantumkan di sebelah kanan diagram 

(atau pada kepala ikan) dan penyebab masalah yangmungkin digambarkan sebagai 

tulang-tulang dari tulang utama. (Whitten, D.Bentley, & Ditmann, 2004, 228-229). 

Fishbone dipakai jika ada perlu untuk kategorikan berbagai sebab 

potensial dari satu masalah atau pokok persoalan dengan cara yang 

mudahdimengerti dan rapi. Fishbone juga membantu dalam menganalisa apa yang 
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sesungguhnya terjadi dalam proses. Yaitu dengan cara memecah proses menjadi 

sejumlah kategori yang berkaitan dengan proses, mencakup manusia, material, 

mesin, prosedur , kebijakan, dan sebagainya. 

 
Gambar 2. 6 Contoh Diagram Fishbone 

Gambar diatas adalah gambar diagram fishbone dimana problem 

merupakan permasalahan utama dari sistem yang akan dibangun. Tulang rusuk 

yang besar (Main cause) adalah penyebab utama dari permalasahan utama. Level 

1 cause adalah penyebab dari main cause dan seterusnya. 

2.2 Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga 

Berikut sedikit profil Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas 

Airlangga Surabaya. 
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2.2.1 Sejarah Singkat FPK Universitas Airlangga 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga didirikan pada 25 

Juli 2008 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga, nomor 

5887/JO3/OT/2008, merupakan Fakultas ke-14 dari 15 Fakultas, yang didirikan di 

lingkungan Universitas Airlangga.Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas 

Airlangga merupakan pengembangan dari Program Studi S1 Budidaya Perairan di 

bawah Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga berdasarkan Surat 

Keputusan Dirjen Dikti Nomor 325/DIKTI/Kep/2000 tanggal 7 September 2000. 

Dalam perkembangannya, Program Studi S1 Budidaya Perairan sudah 

terakreditasi dengan nilai A berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Nomor :004/BAN-PT/Ak-XV/S1/IV/2012 

tanggal 27 April 2012. Tersertifikasi ISO, IWA dan Malcom Baldrige.  

Bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair 

mendirikan sarana Ruang Baca sebagai salah satu fasilitas penunjang akademik 

yang terdapat di Fakultas Perikanan dan Kelautan UNAIR.Sesuai dengan surat 

keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 0103/0/1981, dimana Ruang Baca 

berfungsi sebagai pusat kegiatan belajar mengajar, pusat penelitian dan pusat 

informasi bagi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan tugas :  

1. Melaksanakan pengelolaan Ruang Baca. 
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2. Menyiapkan, menyajikan bahan pustaka serta pelayanan perpustakaan dan 

bertanggung jawab dalam pemeliharaan, pengolahan bahan pustaka serta 

sarana perpustakaan. 

2.2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi : 

Menjadi Fakultas yang mandiri, inovatif yang diakui secara nasional dan 

intenasional serta mempunyai keunggulan di bidang perikanan dan kelautan 

berdasarkan moral keagamaan. 

Misi : 

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik berbasis teknologi pembelajaran 

modern dengan menerapkan prinsip penjaminan mutu (Quality Assurance).  

2. Menyelenggarakan penelitian dasar, terapan dan penelitian yang inovatif dan 

untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada 

masyarakat.  

3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang perikanan dan kelautan kepada 

masyarakat untuk mendukung pembangunan. 

2.2.3 Lokasi Perusahaan 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Surabaya berlokasikan pada 

Kampus C di Jl. Mulyorejo Surabaya, 60113, Jawa Timur, Indonesia.  
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2.2.4 Struktur Organisasi 

Berikut adalah struktur organisasi Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair, 

digambarkan pada struktur organisasi perusahaan Gambar 2.7. 

 

Sumber : FPK Unair   Keterangan  : 

         Garis Koordinasi 

         Garis Komando 

Gambar 2. 7 Struktur Organisasi FPK Unair 

Pada Gambar 2.7. bagian yang berwarna biru merupakan bagian yang terlibat 

dalam Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) 

Universitas Airlangga Surabaya. 
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2.3 Bagian yang Terlibat 

Bagian-bagian yang terlibat dalam Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas 

Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Bagian Sarana Prasarana 

Kepala bagian sarana dan prasaranaadalah personal yang membawahi 

ruang baca FPK Unair. Mempunyai kewajiban dalam mengetahui dan 

mengesahkan laporan peminjaman, data pengunjung, dan data koleksi buku di 

ruang baca FPK Unair.  

2. Petugas Ruang Baca  

Petugas ruang baca adalah personal yang bertanggung jawab dalam 

mengelola pelayanan di ruang baca FPK Unair. Dalam hal ini petugas ruang 

baca menangani peminjaman dan pengembalian buku, serta pembuatan 

laporan di ruang baca FPK Unair.  

3. Pengunjung  

Pengunjung terdiri dari pihak dalam dan pihak luar. Pihak dalam 

terdiri dari mahasiswa FPK Unair, mahasiswa Unair, dosen/ karyawan Unair 

dan pihak luar/ tamu. Sedangkan pihak luar (tamu) adalah pengunjung dari 

luar Unair dan harus menyertakan surat pengantar dari instansi asal untuk 

melakukan aktivitas di ruang baca FPK Unair. Pengunjung dapat melakukan 

pendataan pengunjung, peminjaman dan pengembalian buku, serta 

mendapatkan fasilitas di ruang baca.  
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2.4 Dokumen yang Digunakan 

Dokumen – dokumen yang digunakan dalam pelayanan ruang baca 

fakultas perikanan dan kelautan Universitas Airlangga Surabaya, antara lain : 

1. Buku daftar pengunjung ruang baca 

Buku ini digunakan untuk pengisian data identitas pengunjung pihak dalam 

yang mengunjungi ruang baca. (Lampiran 1) 

2. Buku daftar pihak luar/ tamu 

Buku ini digunakan untuk pengisian data identitas pengunjung yang 

mengunjungi ruang baca dari tamu/ pihak luar. (Lampiran 2) 

3. Buku peminjaman dosen/karyawan 

Buku ini digunakan untuk pendataan peminjaman buku yang dilakukan oleh 

dosen/ karyawan Unair. (Lampiran 3) 

4. Form bon peminjaman 

Form ini berisi daftar buku yang akan dipinjam dan digunakan untuk 

mengajukan permintaan buku kepada petugas ruang baca. (Lampiran 4) 

5. Katalog buku teks perikanan 

Katalog ini berisi daftar koleksi buku teks perikanan yang ada di ruang baca 

FPK Unair. (Lampiran 5) 

6. Katalog buku teks agama 

Katalog ini berisi daftar koleksi buku teks agama yang ada di ruang baca FPK 

Unair. (Lampiran 6) 
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7. Katalog buku teks  

Katalog ini berisi daftar koleksi buku teks yang ada di ruang baca FPK Unair. 

(Lampiran 7) 

8. Katalog majalah, buletin, jurnal 

Katalog ini berisi daftar koleksi majalah, buletin, jurnal yang ada di ruang 

baca FPK Unair. (Lampiran 8) 

9. Katalog PKL 

Katalog ini berisi daftar koleksi PKL yang ada di ruang baca FPK Unair. 

(Lampiran 9) 

10. Katalog skripsi 

Katalog ini berisi daftar koleksi skripsi yang ada di ruang baca FPK Unair. 

(Lampiran 10) 

11. Katalog tesis 

Katalog ini berisi daftar koleksi tesis yang ada di ruang baca FPK Unair. 

(Lampiran 11) 

12. Laporan data pengunjung dan peminjaman  

Laporan pengunjung ruang baca berisi jumlah pengunjung ruang baca 

berdasarkan tanggal danlaporan peminjaman berisi jumlah pengunjung yang 

meminjam buku berdasarkan tanggal. (Lampiran 12) 

13. Laporan data koleksi buku  

Laporan koleksi buku berisi jumlah koleksi buku berdasarkan kategori buku. 

(Lampiran 13) 
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2.5 Sistem Kerja Saat Ini 

Sistem kerja saat ini menceritakan bagian proses dan prosedur kerja dan 

permasalahan sistem saat ini yaitu: 

2.5.1 Proses Kerja 

Proses kerja yang ada di Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan 

dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya saat ini adalah sebagai berikut: 

2.5.1.1 Proses Pendataan Pengunjung 

Proses pendataan pengunjung adalah proses pengisian data diri 

pengunjung pada buku daftar pengunjung ruang baca yang dilakukan sebelum 

pengunjung melakukan kegiatan di ruang baca. Proses ini dapat dilakukan oleh 

pengunjung. Pengunjung dibedakan menjadi pengunjung pihak dalam dan 

pengunjung pihak luar (tamu). Pengunjung pihak dalam terdiri dari mahasiswa 

FPK Unair, mahasiswa Unair selain FPK, dan dosen/ karyawan Unair. Sedangkan 

pengunjung pihak luar (tamu) adalah pengunjung dari luar Unair dan harus 

menyertakan surat pengantar dari instansi asal untuk melakukan aktivitas di ruang 

baca FPK Unair. 

2.5.1.2 Proses Peminjaman Buku 

Proses peminjaman buku terdiri dari perpanjangan masa peminjaman buku 

dan peminjaman. Sedangkan peminjaman terdiri dari pengisian form bon 

peminjaman, permintaan buku pada petugas ruang baca dan pencatatan data 

peminjaman oleh petugas ruang baca. Kegiatan peminjaman memiliki dua 

kategori yaitu membaca buku dan meminjam buku. Kategori membaca buku dapat 

dilakukan oleh seluruh pengunjung, yaitu pengunjung dapat membaca seluruh 
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buku/ referensi di ruang baca. Kategori meminjam buku dapat dilakukan oleh 

pengunjung pihak dalam(mahasiswa FPK Unair, mahasiswa Unair dan 

dosen/karyawan Unair), yaitu dapat membawa keluar buku teks, jurnal dan 

majalah dari ruang baca untuk dipinjam dengan maksimal peminjaman tiga buku. 

Waktu peminjaman untuk mahasiswa FPK Unair adalah dua hari dengan masa 

perpanjangan satu hari. Waktu peminjaman untuk mahasiswa Unair adalah satu 

hari. Dan waktu peminjaman untuk dosen/karyawan Unair adalah dua minggu 

dengan masa perpanjangan satu minggu. Sedangkan pengunjung pihak luar (tamu) 

tidak diperbolehkan untuk meminjam buku.  

2.5.1.3 Proses Pengembalian Buku 

Proses pengembalian buku dilakukan jika pengunjung telah selesai 

membaca dan meminjam buku maka buku dikembalikan kepada petugas ruang 

baca. Proses ini terdiri dari penerimaan buku, pengecekan kelengkapan buku dan 

pemberian tanda/ pencatatan pengembalian buku serta pengembalian buku pada 

rak sesuai tempatnya. Buku dengan kondisi hilang/ rusak pada saat pengembalian 

buku, harus diganti sesuai dengan buku tersebut. Jika buku sudah diganti maka 

buku dianggap sudah dikembalikan.  

2.5.1.4 Proses Pembuatan Laporan 

Proses pembuatan laporan adalah perekapan data transaksi yang ada di 

ruang baca FPK Unair. Data yang digunakan dalam laporan terdiri dari data 

pengunjung ruang baca, data peminjaman dan data koleksi buku. Pembuatan 
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laporan ini dilakukan tiga bulan dan satu tahun sekali, untuk kemudian diserahkan 

kepada bagian sarana prasarana.  

2.5.2 Prosedur Kerja 

Adapun prosedur untuk masing-masing proses dalam sistem kerja saat ini, 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

2.5.2.1 Prosedur Pendataan Pengunjung 

1. Pengunjung mendatangai ruang baca FPK Unair.  

2. Pengunjung dibedakan menjadi dua, yaitupihak dalam dan pihak luar. Pihak 

dalam terdiri dari mahasiswa FPK Unair, mahasiswa Unair, dosen/ karyawan 

Unair dan pihak luar(tamu). Sedangkan pihak luar/ tamu adalah pengunjung 

dari luar Unair. 

3. Jika pengunjung berasal dari pihak luar (tamu) maka harus menyerahkan 

surat pengantar instansi dari instansinya kepada petugas ruang baca. 

4. Petugas ruang baca menerima surat pengantar instansi dari pengunjung pihak 

luar/tamu dan mengarsipkannya. 

5. Kemudian pengunjung pihak luar (tamu) mengisi data diri di buku daftar 

pihak luar/tamu.  

6. Sedangkan pengunjung dari pihak dalam yang mengunjungi ruang baca maka 

harus mengisi data diri di buku daftar pengunjung ruang baca. 

Document flow diagram proses pendataan pengunjung pada Sistem 

Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga 

Surabaya, mengacu pada gambar berikut ini.  
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Gambar 2. 8 Docflow Proses Pendataan Pengunjung 

2.5.2.2 Prosedur Peminjaman Buku 

1. Petugas ruang baca menanyakan keperluan pengunjung untuk bertransaksi. 

2. Transaksi pengunjung dibedakan menjadi dua, yaitu perpanjangan masa 

peminjaman buku dan peminjaman.  

3. Jika pengunjung melakukan perpanjangan masa peminjaman buku maka 

harus memberitahukan kepada petugas ruang baca untuk memperpanjang 

masa peminjamannya.  
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4. Ketika yang melakukan perpanjangan masa peminjaman buku adalah 

pengunjung pihak dalam (mahasiswa FPK Unair), maka petugas ruang baca 

akan mencatat data perpanjangan masa peminjaman buku pada form bon 

peminjaman.  

5. Ketika yang melakukan perpanjangan masa peminjaman buku adalah 

pengunjung pihak dalam (dosen/ karyawan Unair), maka petugas ruang baca 

akan mencatat data perpanjangan masa peminjaman pada buku peminjaman 

dosen/ karyawan.  

6. Jika pengunjung melakukan peminjaman,untuk pengunjung pihak dalam 

(dosen/karyawan Unair) langsung meminta buku kepada petugas sesuai yang 

diinginkan. 

7. Sedangkan peminjaman untuk pengunjung pihak dalam (mahasiswa FPK 

Unair, mahasiswa Unair dan pihak luar (tamu)) harus mengisi form bon 

peminjaman maksimal tiga buku, kemudian menyerahkan kepada petugas 

ruang baca.  

8. Petugas ruang baca menerima form bon peminjaman dari pengunjung pihak 

dalam (mahasiswa FPK Unair, mahasiswa Unair dan pihak luar (tamu)) 

kemudian disimpan. 

9. Setelah itu petugas ruang baca mencarikan buku sesuai permintaan 

pengunjung dan memberikan kepada pengunjung.   

10. Jika pengunjung melakukan peminjaman untuk membaca buku, maka buku 

dibaca di ruang baca. 
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11. Jika pengunjung pihak dalam (dosen/ karyawan Unair) melakukan 

peminjaman untuk meminjam buku, maka petugas ruang baca mencatat data 

peminjaman ke buku daftar peminjaman dosen/ karyawan Unair. 

12. Jika pengunjung pihak dalam(mahasiswa FPK Unair, mahasiswa Unair dan 

pihak luar (tamu)) melakukan peminjaman untuk meminjam buku, maka 

harus menyerahkan KTM/kartu identitas kepada petugas ruang baca.  

13. Pengunjung pihak luar (tamu) dilarang melakukan peminjaman untuk 

meminjam buku.  

Document flow diagram proses peminjaman buku pada Sistem Informasi 

Ruang Baca Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya, 

mengacu pada gambar berikut ini. 
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Gambar 2. 9 Docflow Proses Peminjaman Buku 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR SISTEM INFORMASI RUANG... FITRIA YASMITA SARI



31 

 
 

2.5.2.3 Prosedur Pengembalian Buku 

1. Pengunjung menyerahkan buku dan memberitahukan NIM/NIP/NIK/No 

identitas kepada petugas ruang baca.  

2. Kemudian petugas ruang baca menerima buku dari pengunjung. 

3. Jika pengunjung pihak dalam (mahasiswa FPK Unair, mahasiswa Unair dan 

pihak luar (tamu)), maka petugas mencari form bon peminjaman dan 

mengecek kelengkapan buku sesuai form bon peminjaman.  

4. Jika pengunjung pihak dalam (dosen/karyawan Unair) maka petugas mencari 

data peminjaman pada buku daftar peminjaman dosen/karyawan Unair dan 

mengecek kelengkapan buku sesuai data peminjaman. 

5. Jika buku belum lengkap, maka petugas ruang baca memberitahukan 

informasi kekurangan kepada pengunjung. 

6. Jika buku sudah lengkap namun kondisi buku hilang/ rusak maka pengunjung 

mengganti sesuai dengan buku tersebut, kemudian petugas ruang baca 

mencatat data pengembaliannya sesuai kategori pengunjung. 

7. Jika kondisi buku baik, untuk pengunjung pihak dalam (mahasiswa FPK 

Unair, mahasiswa Unair dan pihak luar (tamu))maka petugas ruang baca 

memberikan checklist pada form bon peminjaman.  

8. Sedangkan untuk pengunjung pihak dalam (dosen/ karyawan Unair) ketika 

buku sudah lengkap dan melakukan transaksi membaca maka petugas ruang 

baca mengembalikan buku pada rak dan jika melakukan transaksi meminjam 

maka petugas ruang baca mencatat data pengembaliannya pada buku 

peminjaman dosen/ karyawan.  
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9. Selanjutnya untuk pengunjung pihak dalam (mahasiswa FPK Unair, 

mahasiswa Unair dan pihak luar (tamu)), jika melakukan transaksi membaca 

maka petugas ruang baca mengembalikan buku pada rak dan jika melakukan 

transaksi meminjam maka petugas ruang baca menyerahkan KTM/kartu 

identitas kepada pengunjung.  

10. Kemudian pengunjung pihak dalam (mahasiswa FPK, mahasiswa Unair dan 

pihak luar (tamu)) menerima KTM/kartu identitasnya. 

Document flow diagram proses pengembalian buku pada Sistem Informasi 

Ruang Baca Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya, 

mengacu pada gambar berikut ini. 
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Gambar 2. 10 Docflow Proses Pengembalian Buku 
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2.5.2.4 Prosedur Pembuatan Laporan 

1. Petugas ruang baca merekap dan mengolah data transaksi pengunjung ruang 

baca, data peminjaman dan data koleksi buku. 

2. Data transaksi yang sudah diolah kemudian dicetak dalam bentuk hardcopy 

sebanyak dua lembar. 

3. Setelah itu, petugas ruang baca menyerahkan laporan kepada bagian sarana 

prasarana untuk disetujui. 

4. Kepala bagian sarana prasarana menyetujui laporan dan mengarsipkan satu 

laporan yang telah disetujui.  

5. Petugas ruang baca menerima lembar kedua yang telah disetujui kepala 

bagian sarana prasarana dan mengarsipkannya. 

Document flow diagram proses pembuatan laporan pada Sistem Informasi 

Ruang Baca Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya, 

mengacu pada gambar berikut ini. 
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Gambar 2. 11 Docflow Proses Pembuatan Laporan 

2.6 Permasalahan Sistem Saat Ini 

Pelayanan di ruang baca Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair masih 

dilakukan secara manual, sehingga menjadikan sebagian kegiatan tidak optimal. 

Permasalahan yang terjadi pada sistem saat ini terdiri daripermasalahan pada 

proses pengisian daftar pengunjung, perekapan data, proses pengembalian buku, 

daftar koleksi, dan proses pembuatan laporan.  

Pada proses pengisian daftar pengunjung masih dilakukan secara manual, 

sehingga proses pengisian berlangsung lama dan menimbukan antrian. Hal 

tersebut diakibatkan karena pengunjung beberapa kali salah membedakan antara 
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buku pengunjung ruang baca dan buku tamu. Selain itu, beberapa kali pengunjung 

mengisikan data dirinya ke buku pengunjung secara berulang – ulang, sehingga 

terjadi penumpukan data yang sama.  

Pada perekapan atau pencatatan data berlangsung tidak efektif. Hal 

tersebut diakibatkan data yang terdapat pada form – form yang digunakan masih 

kurang lengkap. Pada proses peminjaman, janis form bon peminjaman juga belum 

dibedakan berdasarkan kategori peminjamannya. Selain itu, form – form transaksi 

di ruang baca FPK Unair sering terselip. Hal ini diakibatkan tempat penyimpanan 

form – form transaksi yang belum aman.  

Pada proses pengembalian buku, aktivitas reminder pengembalian buku 

berlangsung tidak optimal karena masih dilakukan secara manual. Hal ini 

diakibatkan informasi pengembalian buku disampaikan kepada pihak departemen 

FPK Unair terlebih dahulu, sehingga proses penyampaian informasinya 

berlangsung lama. Selain itu, informasi pengembalian buku terkadang hanya 

disampaikan kepada peminjam dari mahasiswa FPK Unair, sehingga tidak semua 

peminjam mendapatkan reminder.  

Pada daftar koleksi buku, proses pencariannya masih dilakukan secara 

manual sehingga berlangsung lama dan menimbulkan antrian. Hal ini diakibatkan 

bentuk katalog buku masih belum praktis, yaitu terpisah – pisah berdasarkan 

kategorinya, berbentuk lembaran dan isinya dalam bentuk list.  

Selanjutnya pada proses pembuatan laporan masih dilakukan secara 

manual, sehingga menimbulkan waktu lama dalam proses pembuatan dan hasilnya 
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tidak akurat. Hal ini diakibatkan dalam perhitungan jumlah pengunjung, 

peminjaman, dan koleksi buku terkadang masih dilakukan secara manual yaitu 

menggunakan kalkulator kemudian direkap di Microsoft Excel. Selain itu karena 

ada beberapa form transaksi yang terselip, perekapan data menjadi tidak lengkap.  

Untuk penggambaran permasalahan digunakan Fishbone Diagram yang 

bisa dilihat pada Gambar 2.12. 

Pelayanan Ruang 
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Gambar 2. 12 Diagram Fishbone Sistem 

2.7 Kebutuhan Sistem Baru 

1. Fitur Login 

Fitur ini untuk membatasi  hak  pengguna  agar  tidak  terjadi  

penyalahgunaan tugas dan kewajiban. 
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2. Fitur Pendataan Pengunjung 

Fitur ini digunakan untuk mempermudah pengunjung menginputkan data diri 

saat pengisian daftar pengunjung. 

3. Fitur Peminjaman Buku 

Fitur ini digunakan oleh admin untuk mempermudah menginputkan data 

peminjaman buku dan perpanjangan peminjaman buku. 

4. Fitur Pengembalian Buku 

Fitur ini digunakan oleh admin untuk mempermudah menginputkan data 

pengembalian buku.  

5. Fitur KatalogOnline 

Fitur ini digunakan untuk mempermudah pencarian daftar koleksi buku secara 

otomatis. 

6. Fitur Reminder Pengembalian Buku  Berbasis E-mail Gateway 

Fitur ini digunakan untuk mempermudah dalam pemberian reminder kepada 

peminjam untuk mengembalikan buku.  

7. Fitur Pembuatan Laporan 

Fitur ini mempermudah admin untuk melakukan pembuatan laporan secara 

otomatis. 
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BAB III 

DESAIN SISTEM 

Desain sistem adalah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan 

berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang diidentifikasi dalam analisis 

sistem (Whitten, 2004). Desain sistem ini akan mengidentifikasi komponen - 

komponen sistem informasi yang akan didesain. Sedangkan desain sistem yang 

akan dijelaskan pada laporan berikut ini adalah menyangkut desain model, desain 

database serta desain input dan output. 

3.1 Sistem Kerja Baru 

Sistem kerja baru yang akan dibuat akan mengalami perubahan pada 

proses yang ada.Yakni pada proses pendataan pengunjung, pengunjung 

memasukkan no identitas ke dalam sistem dan sistem akan mendeteksi apakah 

pengunjung sudah terdaftar pada sistem atau belum, jika pengunjung belum 

terdaftar maka akan dilakukan proses registrasi dan validasi pengunjung sehingga 

sistem dapat mencetak kartu pengunjung. Pada proses peminjaman buku, sistem 

akan mencetak bukti peminjamanbuku serta bukti perpanjanganbuku sebagai 

pengganti form bon peminjaman. Proses pengembalian buku, sistem akan 

mencetak bukti pengembalian buku dan mengirimkan remindere-mailgateway 

kepada peminjam yang jatuh tempo serta terlambat mengembalikan buku. 

Perubahan tersebut akan mempermudah dan mempersingkat dalam melakukan 

proses pendataan pengunjung, peminjaman, pengembalian dan pembuatan 

laporan. 
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3.1.1 Bagian yang Terlibat dalam Sistem 

Berikut adalah bagian yang terlibat dalamSistem Informasi Ruang Baca Fakultas 

Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya: 

a. Admin : Berperan sebagai pemelihara fungsionalitas sistem dan mengelola 

user pengguna sistem. Aktor berhak memasukkan seluruh data master pada 

sistem. 

b. Petugas ruang baca : Berhak melakukan transaksi peminjaman buku, 

pengembalian buku, melihat data transaksi dan melakukan validasi 

pengunjungpada proses pendataan pengunjung, serta bertanggung jawab atas 

pembuatan laporan transaksi.  

c. Kepala sarana prasarana  : Berhak melihat data transaksi pendataan 

pengunjung, peminjaman buku, pengembalian buku, dan data koleksi buku.  

d. Pengunjung  : Berhak melakukan transaksi pendataan pengunjung ruang baca 

FPK Unair. 

3.1.2 Proses Kerja Baru 

Proses kerja baru pada Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan 

dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya saat ini adalah sebagai berikut: 

3.1.2.1 Proses Pengisian Data Master 

Proses ini digunakan untuk mengelola data master yang digunakan pada 

sistem. Meliputi data master fakultas, prodi, instansi, jabatan, pegawai, otoritas, 

provinsi, kota, penerbit, klasifikasi tema, pengarang editor, kategori buku, buku, 

buku laporan, dan item buku. Hak akses sistem ini adalah admin. 
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3.1.2.2 Proses Pendataan Pengunjung 

Proses pendataan pengunjung terdapat lima subproses yaitu proses 

registrasi pengunjung pihak dalam, registrasi pengunjung pihak luar (tamu), cetak 

kartu pengunjung, pengisian daftar pengunjung, dan lihat data transaksi pendataan 

pengunjung. Proses registrasi dilakukan jika data diri pengunjung belum terdaftar 

pada sistem. Setelah petugas ruang baca melakukan validasi data diri pengunjung, 

secara otomatis sistem akan mencetak kartu pengunjung dan pengunjung dapat 

melakukan pengisian daftar kunjungan. Proses pendataan pengunjung akan 

merekam data aktivitas kunjungan yang digunakan untuk mengetahui data 

kunjungan dan rekapan jumlah pengunjung yang mengunjungi ruang baca FPK 

Unair. Proses registrasi pengunjung dapat dilakukan secara online, sedangkan 

proses pengisian data pengunjung dilakukan sebelum pengunjung melakukan 

kegiatan di ruang baca. Hak akses sistem ini adalah pengunjung, petugas ruang 

baca dan kepala bagian sarana prasarana.  

3.1.2.3 Proses Peminjaman Buku 

Proses peminjaman buku terdiri dari lima subproses, yaitu proses input 

data peminjaman, cetak bukti peminjaman, perpanjangan masa peminjaman, cetak 

bukti perpanjangan peminjaman buku, dan lihat data transaksi peminjaman buku. 

Setelah data peminjaman buku dimasukkan pada sistem, secara otomatis sistem 

akan mencetak bukti peminjaman buku tersebut. Begitu pula saat data 

perpanjangan peminjaman buku telah dimasukkan pada sistem, secara otomatis 

sistem akan mencetak bukti perpanjangan peminjaman buku tersebut. Sedangkan 

proses lihat data transaksi peminjaman buku digunakan untuk melihat daftar 
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peminjaman buku per-periode. Pada proses peminjaman buku pengunjung harus 

memberikan kartu pengunjung kepada petugas ruang baca. Proses ini akan 

merekam data aktivitas peminjaman buku yang dilakukan oleh pengunjung dan 

digunakan untuk mengetahui data peminjaman serta rekapan jumlah daftar koleksi 

buku yang terpinjam pada saat transaksi peminjaman buku. Hak akses sistem ini 

adalah petugas ruang baca dan kepala bagian sarana prasarana.  

3.1.2.4 Proses Pengembalian Buku 

Proses pengembalian buku terdiri dari empat subproses, yaitu proses input 

data pengembalian, cetak bukti pengembalian, lihat data transaksi pengembalian 

buku, dan pengiriman E-mailgateway pengembalian buku. Setelah data 

pengembalian buku dimasukkan pada sistem, secara otomatis sistem akan 

mencetak bukti pengembalian buku tersebut. Petugas ruang baca juga dapat 

memasukkan data buku baru ketika buku yang akan dikembalikan hilang atau 

rusak. Sedangkan proses lihat data transaksi pengembalian buku digunakan untuk 

melihat data daftar pengembalian per-periode. Dan proses pengiriman E-mail 

gateway pengembalian buku digunakan oleh petugas ruang baca untuk 

memberikan informasi reminder melalui E-mail kepada peminjam yang telah 

jatuh tempo untuk mengembalikan buku dan peminjam yang sudah diberikan 

reminder namun belum mengembalikan buku. Gateway adalah sebuah perangkat 

yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan dengan satu atau lebih 

jaringan komputer yang menggunakan protokol yang berbeda sehingga informasi 

dari satu jaringan komputer dapat diberikan kepada jaringan komputer lain yang 

protokolnya berbeda. Salah satu contoh penggunaan gateway adalah pada E-
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mail,sehingga perutakaran E-mail dapat dilakukan pada sistem yang 

berbeda.Pada proses pengembalian buku petugas ruang baca harus 

memberikan kartu pengunjung kepada pengunjung. Proses pengembalian 

buku akan merekam data aktivitas pengembalian buku yang digunakan untuk 

mengetahui rekapan data pengembalian buku. Hak akses sistem ini adalah petugas 

ruang baca dan kepala bagian sarana prasarana.  

3.1.2.5 Proses Pembuatan Laporan 

Pada proses ini terdapat empat subproses yaitu proses rekap laporan 

pengunjung ruang baca, rekap laporan peminjaman, rekap laporan pengembalian, 

dan rekap laporan koleksi buku. Proses tersebut didapat dari hasil generate data 

yang direkam oleh sistem menjadi informasi yang disajikan berdasarkan kategori, 

yaitu : 

a. Diagram batang 

b. Tabel detail 

c. Diagram batang dan tabel detail 

Hak akses sistem ini adalah petugas ruang baca. 

3.1.3 Prosedur Sistem Kerja Baru 

Prosedur sistem kerja baru pada Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas 

Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya saat ini adalah sebagai 

berikut: 

3.1.3.1 Prosedur Pengisian Data Master 

1. Admin login ke sistem. 
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2. Admin memilih menu data master yang akan dimasukkan ke sistem. 

3. Untuk memasukkan data baru, admin memasukkan data ke form pengisian 

data master, kemudian klik button simpan untuk menyimpan data yang sudah 

diisikan.  

4. Untuk mengubah atau menghapus data, admin membuka halaman form data 

master yang terdapat tabel data master. Klik button ubah pada tabel navigasi 

untuk mengubah data. Isikan field yang ingin dirubah, klik button simpan 

untuk menyimpan data yang sudah dirubah. Jika ingin menghapus data, klik 

buttonhapus pada tabel navigasi dan data akan dihapus secara otomatis. 

5. Untuk melihat detail data pada master pegawai, buku, buku laporan, dan item 

buku, admin membuka halaman form data master yang terdapat tabel data 

master. Klik buttondetail pada tabel navigasi untuk melihat detail data. 

3.1.3.2 Prosedur Pendataan Pengunjung 

Pendataan pengunjung dibagi menjadi lima tahap yaitu, registrasi 

pengunjung pihak dalam, registrasi pengunjung pihak luar (tamu), cetak kartu 

pengunjung, pengisian daftar pengunjung, dan lihat data transaksi pendataan 

pengunjung. Berikut adalah penjelasan prosedurnya. 

a. Registrasi Pengunjung Pihak Dalam 

1. Pengunjung pihak dalam yang belum terdaftar pada sistem memilih menu 

registrasidan submenu registrasi Unair.  

2. Kemudian mengisi data diri pada formregistrasi dan klik button simpan 

untuk menyimpan data yang sudah diisikan. 
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b. Registrasi Pengunjung Pihak Luar (Tamu) 

1. Pengunjung pihak luar yang belum terdaftar pada sistem memilih menu 

registrasidan submenu registrasi tamu.  

2. Kemudian mengisi data diri pada formregistrasi dan klik button simpan 

untuk menyimpan data yang sudah diisikan. 

c. Cetak Kartu Pengunjung  

1. Petugas ruang baca login ke sistem dan memilih menu pendataan 

kunjungan serta submenu validasi pengunjung. 

2. Kemudian memilih data pengunjung yang diinginkan dengan cara klik 

button detailpada form tabeldata registrasi pengunjung ruang baca.  

3. Petugas ruang baca mencocokan data pengunjung dengan bukti yang 

digunakan.  

4. Jika data pengunjung sesuai, maka klik button validasi. Secara otomatis 

sistem akan mencetak kartu pengunjung.  

d. Pengisian Daftar Pengunjung 

1. Pengunjung login ke sisem. 

2. Pengunjung memasukkan nomor identitas ke dalam form pengisian daftar 

pengunjung, setelah disimpan maka sistem akan merekam data kunjungan 

pengunjung.  

e. Lihat Data Transaksi Pendataan Pengunjung 

Berikut adalah prosedur lihat data transaksi pendataan pengunjung oleh 

petugas ruang baca: 

1. Petugas ruang baca login ke sistem. 
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2. Petugas ruang baca memilih menu pendataan pengunjung dan submenu 

data kunjungan. 

3. Petugas ruang baca memasukkan periode pada field form lihat data 

pendataan pengunjung dan klik button lihat data. 

4. Sistem akan menampilkan daftar pendataan pengunjung sesuai isian field 

yang diinginkan. 

5. Petugas ruang baca memilih menu pendataan pengunjung dan submenu 

data pengunjung. 

6. Sistem akan menampilkan daftar pengunjung yang telah tervalidasi. 

Berikut adalah prosedur lihat data transaksi pendataan pengunjung oleh 

kepala bagian sarana prasarana : 

1. Kepala bagian sarana prasaranalogin ke sistem. 

2. Kepala bagian sarana prasarana memilih menu pendataan pengunjung 

dan submenu data kunjungan. 

3. Kepala bagian sarana prasarana memasukkan periode pada field form 

lihat data peminjaman dan klik button lihat data. 

4. Sistem akan menampilkan daftar pendataan pengunjung sesuai isian 

field yang diinginkan. 

5. Kepala bagian sarana prasarana memilih menu pendataan pengunjung 

dan submenu data pengunjung. 

6. Sistem akan menampilkan daftar pengunjung yang telah tervalidasi. 
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3.1.3.3 Prosedur Peminjaman Buku 

Peminjaman buku dibagi menjadi 5 tahap yaitu, input data peminjaman,  

cetak bukti peminjaman buku, perpanjangan masa peminjaman, cetak bukti 

perpanjangan peminjaman buku dan lihat data transaksi peminjaman buku. 

Berikut adalah penjelasan prosedurnya. 

a. Input Data Peminjaman  

1. Petugas ruang baca login ke sistem,kemudian memilih menu peminjaman 

dan klik buton tambah peminjaman. 

2. Sistem akan menampilkan form input peminjaman meminjam dan form 

input peminjaman membaca. 

3. Petugas ruang baca memasukkan data identitas peminjam. 

4. Kemudian memasukkan data buku yang akan dipinjam, data kategori 

peminjaman buku dan data tanggal pengembalian buku untuk form input 

peminjaman meminjam, serta data buku yang akan dipinjam dan data 

kategori peminjaman buku untuk form input peminjaman membaca. Klik 

button tambah untuk memasukkan data item buku ke tabel detail 

peminjaman.   

5. Kemudian klik button simpan untuk menyimpan data peminjaman buku 

yang sudah diisikan atau button batal untuk membatalkan transaksi 

peminjaman buku. 

6. Sedangkan untuk melihat detail data, petugas ruang baca membuka 

halaman form peminjaman yang terdapat tabel data peminjaman dan 
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memilih data yang diinginkan. Klik button detail untuk melihat data 

peminjaman buku yang diinginkan.  

b. Cetak Bukti Peminjaman Buku 

Setelah petugas ruang baca memasukkan data peminjaman baru, secara 

otomatis sistem akan mencetak bukti peminjaman buku.  

c. Perpanjangan Masa Peminjaman  

1. Petugas ruang baca login ke sistem,kemudianmemilih menu peminjaman 

dan klik buton perpanjangan peminjaman. 

2. Petugas ruang baca memasukkan no identitas peminjamkemudian klik 

button lihat data.  

3. Kemudian memilih data peminjaman buku yang dinginkan pada form 

tabeldaftar peminjamandan memasukkan data tanggal pengembalian 

buku. 

4. Klikbuttonsimpan untuk menyimpan data perpanjangan masa 

peminjamanbuku atau klik button batal untuk membatalkan transaksi 

perpanjangan peminjaman buku.  

d. Cetak Bukti Perpanjangan Peminjaman Buku  

Setelah petugas ruang baca memasukkan data perpanjangan masa 

peminjaman baru, secara otomatis sistem akan mencetak bukti perpanjangan 

peminjaman buku. 

e. Lihat Data Transaksi Peminjaman Buku 

Berikut adalah prosedur lihat data transaksi peminjaman buku oleh petugas 

ruang baca : 
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1. Petugas ruang baca login ke sistem. 

2. Petugas ruang baca memilih menu peminjaman. 

3. Petugas ruang baca memasukkan periode pada field form lihat data 

peminjaman buku dan klik button lihat data. 

4. Sistem akan menampilkan daftar peminjaman buku sesuai isian field 

yang diinginkan.  

Berikut adalah prosedur lihat data transaksi peminjaman buku oleh kepala 

bagian sarana prasarana : 

1. Kepala bagian sarana prasaranalogin ke sistem. 

2. Kepala bagian sarana memilih menu peminjaman. 

3. Kepala bagian sarana memasukkan periode pada field form lihat data 

peminjaman buku dan klik button lihat data. 

4. Sistem akan menampilkan daftar peminjaman buku sesuai isian field 

yang diinginkan. 

3.1.3.4 Prosedur Pengembalian Buku 

Pengembalian buku dibagi menjadi 4 tahap yaitu, input data 

pengembalian, cetak bukti pengembalian buku, lihat data transaksi pengembalian 

buku dan pengiriman E-mailgateway pengembalian buku. Berikut adalah 

penjelasan prosedurnya. 

a. Input Data Pengembalian 

1. Petugas ruang baca login ke sistem,kemudian memilih menu 

pengembalian dan klik button tambah pengembalian.  
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2. Petugas ruang baca memasukkan no identitas peminjamkemudian klik 

button lihat data.  

3. Kemudian memilih data peminjaman buku yang diinginkan pada form 

tabeldaftar peminjaman. 

4. Klikbuttonkembali untuk menyimpan data pengembalianbukuatau klik 

button batal untuk membatalkan transaksi pengembalianbuku.  

5. Jika akan memasukkan data buku pengganti baru, maka petugas ruang 

bacamemilih data peminjaman buku yang diinginkan pada form 

tabeldaftar peminjaman dan klik button ganti buku. 

6. Kemudian petugas ruang baca memasukkan data buku baru dan klik 

button simpan. 

b. Cetak Bukti Pengembalian Buku 

Setelah petugas ruang baca memasukkan data pengembalian baru, secara 

otomatis sistem akan mencetak bukti pengembalian buku. 

c. Lihat Data Transaksi Pengembalian Buku 

Berikut adalah prosedur lihat data transaksi pengembalian buku oleh petugas 

ruang baca: 

1. Petugas ruang baca login ke sistem. 

2. Petugas ruang baca memilih menu pengembalian. 

3. Petugas ruang baca memasukkan periode pada field form lihat data 

pengembalian buku dan klik button lihat data. 

4. Sistem akan menampilkan daftar pengembalian buku sesuai isian field 

yang diinginkan. 
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Berikut adalah prosedur lihat data transaksi pengembalian buku oleh kepala 

bagian sarana prasarana : 

1. Kepala bagian sarana prasaranalogin ke sistem. 

2. Kepala bagian sarana prasarana memilih menu pengembalian. 

3. Kepala bagian sarana prasarana memasukkan periode pada field form 

lihat data pengembalian buku dan klik button lihat data. 

4. Sistem akan menampilkan daftar pengembalian buku sesuai isian field 

yang diinginkan. 

d. Pengiriman E-mailGateway Pengembalian Buku 

1. Petugas ruang baca login ke sistem. 

2. Petugas ruang baca memilih menu pengembalian dan submenu 

pengiriman E-mail. 

3. Sistem akan menampilkan halaman forminput reminder pengembalian 

jatuh tempo dan forminput reminder pengembalianbelum kembali.  

4. Petugas ruang baca memilih data daftar reminder pengembalian yang 

diinginkan dan klik button kirim untuk mengirimkan E-mailreminder 

pengembalian buku kepada pengunjung yang meminjam.  

5. Secara otomatis sistem akan mengirimkan reminder berbasis E-

mailgateway tersebut dan merekam aktivitas tersebut. 

3.1.3.5 Prosedur Pembuatan Laporan 

Berikut adalah prosedur proses pembuatan laporan oleh petugas ruang baca : 

1. Petugas ruang baca login ke sistem.  
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2. Petugas ruang baca memilih menu laporan dan submenu laporan yang 

diinginkan. 

3. Selanjutnya memasukkan isian pada field form laporan, memilih jenis 

laporan, periode laporan dan tahun laporan. 

4. Kemudian klik button cetak untuk mencetak laporan atau klik button batal 

untuk membatalkan transaksi pembuatan laporan. 

3.2 Desain Proses 

Desain proses yaitu mempresentasikan secara grafis proses-proses untuk 

mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan mendistribusikan data antara 

sistem dengan lingkungannya, dan diantara komponen sistem lainnya. 

Memodelkan proses di dalam sistem bertujuan memfasilitasi upaya untuk 

mengumpulkan informasi selama proses identifikasi kebutuhan. Hasilnya berupa 

sekumpulan diagram tentang keterhubungan antar data seperti, diagram jenjang 

(Hieracy Proccess Output), Data Flow Diagram (DFD) sistem saat ini dan Data 

Flow Diagram (DFD) sistem yang akan dibangun, Conceptual Data Model 

(CDM), dan Physical Data Model (PDM). 

3.2.1 Diagram Jenjang (Hieracy Procces Output) 

Diagram jenjang pada Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan 

dan Kelautan (FPK) Universitas Airlangga Surabaya ada 5 proses utama, yaitu 

proses pengisian data master, proses pendataan pengunjung, proses peminjaman 

buku, proses pengembalian buku, dan proses pembuatan laporan. Proses pengisian 

data master dibagi menjadi 15 sub proses, yaitu proses pengelolaan data fakultas, 

prodi, instansi, jabatan, pegawai, otoritas, provinsi, kota, penerbit, klasifikasi 
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tema, pengarang editor, kategori buku, buku, buku laporan, dan item buku. Proses 

pendataan pengunjung dibagi menjadi 5 sub proses, yaitu proses registrasi 

pengunjung pihak dalam, proses registrasi pengunjung pihak luar (tamu), proses 

cetak kartu pengunjung, proses pengisian daftar pengunjung, dan proses lihat data 

transaksi pendataan pengunjung. Proses peminjaman buku dibagi menjadi 5 sub 

proses, yaitu proses input data peminjaman, proses cetak bukti peminjaman buku, 

proses perpanjangan masa peminjaman, proses cetak bukti perpanjangan 

peminjaman buku, dan proses lihat data transaksi peminjaman buku. Proses 

pengembalian buku dibagi menjadi 4 sub proses, yaitu proses input data 

pengembalian, proses cetak bukti pengembalian buku, proses lihat data transaksi 

pengembalian buku, dan proses pengiriman E-mailgateway pengembalian buku. 

Proses pembuatan laporan dibagi menjadi 4 sub proses, yaitu proses rekap laporan 

pengunjung ruang baca, proses rekap laporan peminjaman, proses rekap laporan 

pengembalian, dan proses rekap laporan koleksi buku. Diagram jenjang untuk 

Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas 

Airlangga Surabaya dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3. 1 Diagram Jenjang Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan 
dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya 

 
3.2.2 Data Flow Diagram (DFD) 

Desain model dari aplikasi Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas 

Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya ini disajikan dalam 

bentuk model logika yang digambarkan dengan menggunakan Data Flow 
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Diagram (DFD), yang sering digunakan untuk menggambarkan aliran data 

melalui sebuah sistem dan tugas atau pengolahan yang dilakukan oleh sistem. 

3.2.2.1 Context Diagram 

Context diagram adalah tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan 

memuat satu proses, menunjukkan sistem secara keseluruhan. DFD aplikasiSistem 

Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga 

Surabayamempunyai empat entitas pelaku dengan hak akses pada masing–masing 

bagian. Berikut ini adalah penjelasannya: 

a. Admin : Berperan sebagai pemelihara fungsionalitas sistem dan mengelola 

user pengguna sistem. Aktor berhak memasukkan seluruh data master pada 

sistem. 

b. Petugas ruang baca: Berhak melakukan transaksi peminjaman buku, 

pengembalian buku, melihat data transaksi dan melakukan validasi 

pengunjung pada proses pendataan pengunjung, serta bertanggung jawab atas 

pembuatan laporan transaksi.  

c. Kepala sarana prasarana : Berhak melihat data transaksi pendataan 

pengunjung, peminjaman buku, pengembalian buku, dan data koleksi buku.  

d. Pengunjung  : Berhak melakukan transaksi pendataan pengunjung ruang baca 

FPK Unair.  

Context diagram untuk Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan dan 

Kelautan Universitas Airlangga Surabaya dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR SISTEM INFORMASI RUANG... FITRIA YASMITA SARI



56 

 
 

 

Gambar 3. 2Context diagramSistem Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan 
dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya 
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3.2.2.2 DFD Level 0 

DFD level 0 adalah pengembangan dari context diagram. Pada DFD level 

0 terdapat gambaran aliran data dari pengelolaan data master, pengelolaan 

transaksi, pengelolaan laporan. Pada Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas 

Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya yang dijelaskan di 

context diagram, dapat dijabarkan lagi menjadi 5 proses besar yakni proses 

pengisian data master, pendataan pengunjung, peminjaman buku, pengembalian 

buku, dan pembuatan laporan. DFD Level 0 akan dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3. 3 DFD Level 0 Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan dan 
Kelautan Universitas Airlangga Surabaya 
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3.2.2.3 DFD Level 1 Pengisian Data Master 

DFD level 1proses pengisian data master adalahdecompose dari proses 

pengisian data master yang terdapat pada level 0. Pada DFD level 1proses 

pengisian data master dapat dijabarkan lagi menjadi 16 proses, yakni proses 

pengelolaan data fakultas, prodi, instansi, jabatan, pegawai, otoritas, provinsi, 

kota, pengunjung, penerbit, klasifikasi tema, pengarang editor, kategori buku, 

buku, buku laporan, dan item buku. DFD Level 1 proses pengisian data master 

akan dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3. 4 DFD Level 1 Proses Pengisian Data Master 
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3.2.2.4 DFD Level 1 Pendataan Pengunjung 

DFD level 1proses pendataan pengunjung adalahdecompose dari proses 

pendataan pengunjung yang terdapat pada level 0. Pada DFD level 1proses 

pendataan pengunjung dapat dijabarkan lagi menjadi 5 proses, yakni proses 

registrasi pengunjung pihak dalam, proses registrasi pengunjung pihak luar 

(tamu), proses cetak kartu pengunjung, proses pengisian daftar pengunjung, dan 

proses lihat data transaksi pendataan pengunjung. DFD Level 1 proses pendataan 

pengunjung akan dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3. 5 DFD Level 1 Proses Pendataan Pengunjung 
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3.2.2.5 DFD Level 1 Peminjaman Buku 

DFD level 1proses peminjaman buku adalahdecompose dari proses 

peminjaman buku yang terdapat pada level 0. Pada DFD level 1proses 

peminjaman buku dapat dijabarkan lagi menjadi 5 proses, yakni proses input data 

peminjaman, proses cetak bukti peminjaman buku, proses perpanjangan masa 

peminjaman, proses cetak bukti perpanjangan peminjaman buku, dan proses lihat 

data transaksi peminjaman buku. DFD Level 1 proses peminjaman buku akan 

dapat dilihat pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3. 6 DFD Level 1 Proses Peminjaman Buku 
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3.2.2.6 DFD Level 1 Pengembalian Buku 

DFD level 1proses pengembalian buku adalahdecompose dari proses 

pengembalian buku yang terdapat pada level 0. Pada DFD level 1proses 

pengembalian buku dapat dijabarkan lagi menjadi 4 proses, yakni proses input 

data pengembalian, proses cetak bukti pengembalian buku, proses lihat data 

transaksi pengembalian buku, dan proses pengiriman E-mailgateway 

pengembalian buku. DFD Level 1 proses pengembalian buku akan dapat dilihat 

pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3. 7 DFD Level 1 Proses Pengembalian Buku
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3.2.2.7 DFD Level 1 Pembuatan Laporan 

DFD level 1proses pembuatan laporan adalahdecompose dari proses 

pembuatan laporan yang terdapat pada level 0. Pada DFD level 1proses 

pembuatan laporan dapat dijabarkan lagi menjadi 5 proses, yakni proses rekap 

laporan pengunjung ruang baca, proses rekap laporan peminjaman, proses rekap 

laporan pengembalian, dan proses rekap laporan koleksi buku. DFD Level 1 

proses pengembalian buku akan dapat dilihat pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3. 8 DFD Level 1 Proses Pembuatan Laporan 
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3.3 Desain Database 

Database adalah kumpulan file yang saling terkait dari bermacam-macam 

record yang memiliki hubungan antar record untuk menyimpan atau merekam 

serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi/perusahaan 

sehinggamampu menyediakan informasi yang optimal yang diperlukan pemakai 

untuk proses pengambilan keputusan (Whitten et al, 2004). 

3.3.1 Conceptual Data Model (CDM) 

Desain database dari aplikasi Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas 

Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya ini disajikan dalam 

bentuk model logika yang digambarkan dengan menggunakan Conceptual data 

model (CDM), yang digunakan untuk melakukan identifikasi entitas, atribut dan 

relasi antar entitas. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

beberapa entitas pada Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan dan 

Kelautan Universitas Airlangga Surabaya dapat dilihat pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3. 9 CDM Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya 
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CDM aplikasi Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan dan 

Kelautan Universitas Airlangga Surabaya terdapat 21 entitas, yaitu entitas master 

fakultas, entitas master prodi, entitas master instansi, entitas master jabatan, 

entitas master pegawai, entitas master otoritas, entitas master provinsi, entitas 

master kota, entitas pengunjung, entitas master penerbit, entitas master klasifikasi 

tema, entitas master pengarang editor, entitas master kategori buku, entitas master 

buku, entitas master buku laporan, entitas master item buku, entitas detail 

pengarang editor bukulaporan, entitas detail pengarang editor buku, entitas 

transaksi pendataan pengunjung, entitas transaksi peminjaman, dan entitas 

transaksi pengembalian. Keterangan lebih detail untuk masing – masing entitas 

adalah sebagai berikut : 

1. Entitas Master Fakultas 

Pada entitas master fakultas terdapat beberapa atribut yaitu : 

id_fakultas dan nama_fakultas. Entitas fakultas berfungsi untuk menyimpan 

data fakultas. Entitas pegawai berelasi dengan satu entitas, yaitu entitas prodi. 

Relasi antara entitas fakultas dan entitas prodi bernilai one-to-many yang 

artinya satu fakultas dapat ditempatioleh banyak prodi dan satu prodi hanya 

berada di satu fakultas. Entitas fakultas bersifat dominan untuk memberikan 

primary key kepada entitas prodi dan menjadi foreign key di entitas prodi. 

Fakultas minimal harus ditempati oleh satu prodi (mandatory) dan 

prodiminimal harus beradadi satu fakultas (mandatory). 
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2. Entitas Master Prodi 

Pada entitas master prodi terdapat beberapa atribut yaitu : id_prodi 

dan nama_prodi. Entitas prodi berfungsi untuk menyimpan data prodi. Entitas 

prodi berelasi dengan 2 entitas, yaitu entitas pengunjung dan entitas fakultas. 

Relasi pertama antara entitas prodi dan entitas pengunjung bernilai one-to-

many yang artinya satu prodi dapat ditempatioleh banyak pengunjung dan 

satu pengunjung hanya berasal dari satu prodi. Entitas prodi bersifat dominan 

untuk memberikan primary key kepada entitas pengunjung dan menjadi 

foreign key di entitas pengunjung. Relasi kedua antara entitas prodi dan 

entitas fakultas bernilai many-to-oneyang artinya satu prodihanya dapat 

berada di satu fakultas dan satu fakultas dapat ditempati oleh banyak prodi. 

Prodi minimal harus ditempati oleh satu fakultas (mandatory) dan 

fakultasminimal harus beradadi satu prodi (mandatory). 

3. Entitas Master Instansi 

Pada entitas master instansi terdapat beberapa atribut yaitu : 

id_instansi dan nama_instansi. Entitas instansi berfungsi untuk menyimpan 

data instansi. Entitas instansi berelasi dengan satu entitas, yaitu entitas 

pengunjung. Relasi antara entitas instansi dan entitas pengunjung bernilai 

one-to-many yang artinya satu instansi dapat ditempatioleh banyak 

pengunjung dan satu pengunjung hanya berasal dari satu instansi. Entitas 

instansi bersifat dominan untuk memberikan primary key kepada entitas 
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pengunjung dan menjadi foreign key di entitas pengunjung. Pengunjung 

minimal harus berasaldari satu instansi (mandatory). 

4. Entitas Master Jabatan  

Pada entitas master jabatan terdapat beberapa atribut yaitu : id_jab dan 

nama_jab. Entitas jabatan berfungsi untuk menyimpan data jabatan. Entitas 

jabatan berelasi dengan satu entitas, yaitu entitas pegawai. Relasi antara 

entitas jabatan dan entitas pegawai bernilai one-to-many yang artinya satu 

jabatan dapat dijabatoleh banyak pegawai dan satu pegawai hanya dapat 

menjabat pada satu jabatan. Entitas jabatan bersifat dominan untuk 

memberikan primary key kepada entitas pegawai dan menjadi foreign key di 

entitas pegawai. Pegawai minimal harus menjabat pada satu jabatan 

(mandatory). 

5. Entitas Master Pegawai  

Pada entitas master pegawai terdapat beberapa atribut yaitu : nip, 

nama_peg, alamat_peg, telp_peg, user_pegawai, dan pass_pegawai. Entitas 

pegawai berfungsi untuk menyimpan data pegawai. Entitas pegawai berelasi 

dengan 4 entitas, yaitu entitas jabatan, entitas otoritas, entitas peminjaman, 

dan entitas kota. Relasi pertama antara entitas pegawai dan entitas jabatan 

bernilai many-to-oneyang artinya satu pegawaihanya dapat menjabatpada satu 

jabatan dan satu jabatan dapat dijabat oleh banyak pegawai. Pegawai minimal 

harus menjabat pada satu jabatan (mandatory).Relasi kedua antara entitas 

pegawai dan entitas otoritas bernilai many-to-oneyang artinya satu 
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pegawaihanya dapat memilikisatu otoritas dan satu otoritas dapat dimiliki 

oleh banyak pegawai. Otoritas minimal harus dimiliki oleh satu pegawai 

(mandatory).Relasi ketiga antara entitas pegawai dan entitas peminjaman 

bernilai one-to-manyyang artinya satu pegawai dapat menangani banyak 

peminjaman dan satu peminjaman hanya dapat ditangani oleh satu pegawai. 

Peminjaman minimal harus ditangani oleh satu pegawai (mandatory). Relasi 

keempat antara entitas pegawai dan entitas kota bernilai many-to-oneyang 

artinya satu pegawaihanya berasal dari satu kota dan satu kota dapat ditempati 

oleh banyak pegawai. Pegawai minimal harus berasal dari satu kota 

(mandatory). 

6. Entitas Master Otoritas  

Pada entitas master otoritas terdapat beberapa atribut yaitu : 

id_otoritas dan nama_otoritas. Entitas otoritas berfungsi untuk menyimpan 

data otoritas. Entitas prodi berelasi dengan 2 entitas, yaitu entitas pegawai dan 

entitas pengunjung. Relasi pertama antara entitas otoritas dan entitas pegawai 

bernilai one-to-many yang artinya satu otoritas dapat dimilikioleh banyak 

pegawai dan satu pegawai hanya memiliki satu otoritas.Otoritas minimal 

harus dimiliki oleh satu pegawai (mandatory).Entitas otoritas bersifat 

dominan untuk memberikan primary key kepada entitas pegawai dan menjadi 

foreign key di entitas pegawai. Relasi kedua antara entitas otoritas dan entitas 

pengunjung bernilai one-to-many yang artinya satu otoritas dapat dimilikioleh 

banyak pengunjung dan satu pengunjung hanya memiliki satu 

otoritas.Otoritas minimal harus dimiliki oleh satu pengunjung (mandatory) 
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dan pengunjung minimal harus memiliki satu otoritas (mandatory).Entitas 

otoritas bersifat dominan untuk memberikan primary key kepada entitas 

pengunjung dan menjadi foreign key di entitas pengunjung.  

7. Entitas Master Provinsi  

Pada entitas master provinsi terdapat beberapa atribut yaitu: 

id_provinsi dan nama_provinsi. Entitas provinsi berfungsi untuk menyimpan 

data provinsi. Entitas provinsi berelasi dengan satu entitas, yaitu entitas kota. 

Relasi antara entitas provinsi dan entitas kota bernilai one-to-many yang 

artinya satu provinsi dapat ditempatioleh banyak kota dan satu kota hanya 

berada di satu provinsi. Entitas provinsi bersifat dominan untuk memberikan 

primary key kepada entitas kota dan menjadi foreign key di entitas kota. 

Provinsi minimal harus ditempati oleh satu kota (mandatory) dan 

kotaminimal harus beradadi satu provinsi (mandatory). 

8. Entitas Master Kota  

Pada entitas master kota terdapat beberapa atribut yaitu: id_kota dan 

nama_kota. Entitas kota berfungsi untuk menyimpan data kota. Entitas kota 

berelasi dengan 4 entitas, yaitu entitas provinsi, entitas pengunjung, entitas 

pegawai, dan entitas penerbit. Relasi pertama antara entitas kota dan entitas 

provinsi bernilai many-to-oneyang artinya satu kota hanya berada di satu 

provinsi dan satu provinsi dapat ditempatioleh banyak kota. Kotaminimal 

harus beradadi satu provinsi (mandatory) dan provinsi minimal harus 

ditempati oleh satu kota (mandatory).Relasi kedua antara entitas kota dan 
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entitas pengunjung bernilai one-to-manyyang artinya satu kota dapat 

ditempati oleh banyak pengunjung dan satu pengunjung hanya dapat berasal 

dari satu kota.Entitas kota bersifat dominan untuk memberikan primary key 

kepada entitas pengunjung dan menjadi foreign key di entitas pengunjung. 

Pengunjungminimal harus berasal dari satu kota (mandatory). Relasi ketiga 

antara entitas kota dan entitas pegawai bernilai one-to-manyyang artinya satu 

kota dapat ditempati oleh banyak pegawai dan satu pegawai hanya dapat 

berasal dari satu kota.Entitas kota bersifat dominan untuk memberikan 

primary key kepada entitas pegawai dan menjadi foreign key di entitas 

pegawai. Pegawaiminimal harus berasal dari satu kota (mandatory). Relasi 

keempat antara entitas kota dan entitas penerbit bernilai one-to-manyyang 

artinya satu kota dapat ditempati oleh banyak penerbit dan satu penerbit 

hanya dapat berasal dari satu kota.Entitas kota bersifat dominan untuk 

memberikan primary key kepada entitas penerbit dan menjadi foreign key di 

entitas penerbit. Penerbitminimal harus berasal dari satu kota (mandatory).  

9. Entitas Pengunjung  

Pada entitas master pengunjung terdapat beberapa atribut yaitu: 

no_identitas, nama_pengunjung, alamat_pengunjung, telp_pengunjung, 

kat_pengunjung, email, dan status_pengunjung. Entitas pengunjung berfungsi 

untuk menyimpan data pengunjung. Entitas pengunjung berelasi dengan 6 

entitas, yaitu entitas instansi, entitas prodi, entitas otoritas, dan entitas kota, 

entitas peminjaman, dan entitas pendataan pengunjung.Relasi pertama antara 

entitas pengunjung dan entitas instansi bernilai many-to-oneyang artinya satu 
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pengunjung hanya dapat berasal dari satu instansi dan satu instansi dapat 

ditempati oleh banyak pengunjung. Pengunjungminimal harus berasal dari 

satu instansi (mandatory). Relasi kedua antara entitas pengunjung dan entitas 

prodi bernilai many-to-oneyang artinya satu pengunjung hanya dapat berasal 

dari satu prodi dan satu prodi dapat ditempati oleh banyak pengunjung.Relasi 

ketiga antara entitas pengunjung dan entitas otoritas bernilai many-to-

oneyang artinya satu pengunjung hanya dapat memiliki satu otoritas dan satu 

otoritas dapat dimiliki oleh banyak pengunjung. Pengunjungminimal harus 

memiliki satu otoritas (mandatory) dan otoritasminimal harus memiliki satu 

pengunjung (mandatory). Relasi keempat antara entitas pengunjung dan 

entitas kota bernilai many-to-oneyang artinya satu pengunjung hanya dapat 

berasal dari satu kota dan satu kota dapat ditempati oleh banyak pengunjung. 

Pengunjungminimal harus berasal dari satu kota (mandatory). 

Pengunjungminimal harus berasal dari satu kota (mandatory). Relasi kelima 

antara entitas pengunjung dan entitas peminjaman bernilai one-to-manyyang 

artinya satu pengunjung dapat melakukan banyak peminjaman dan satu 

peminjaman hanya dapat dilakukan oleh satu pengunjung.Entitas pengunjung 

bersifat dominan untuk memberikan primary key kepada entitas peminjaman 

dan menjadi foreign key di entitas peminjaman. Peminjamanminimal harus 

dilakukan oleh satu pengunjung (mandatory). Relasi keenam antara entitas 

pengunjung dan entitas pendataan pengunjung bernilai one-to-manyyang 

artinya satu pengunjung dapat melakukan banyak pendataan pengunjung dan 

satu pendataan pengunjung hanya dapat dilakukan oleh satu 
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pengunjung.Entitas pengunjung bersifat dominan untuk memberikan primary 

key kepada entitas pendataan pengunjung dan menjadi foreign key di entitas 

pendataan pengunjung. Pendataan pengunjungminimal harus dilakukan oleh 

satu pengunjung (mandatory) dan pengunjung minimal harus melakukan satu 

pendataan pengunjung (mandatory). 

10. Entitas Master Penerbit  

Pada entitas master penerbit terdapat beberapa atribut yaitu : 

id_penerbit dan nama_penerbit. Entitas penerbit berfungsi untuk menyimpan 

data penerbit. Entitas penerbit berelasi dengan 2 entitas, yaitu entitas kota dan 

entitas buku. Relasi pertama antara entitas penerbit dan entitas kota bernilai 

many-to-oneyang artinya satu penerbit hanya dapat berasal dari satu kota dan 

satu kota dapat ditempati oleh banyak penerbit. Penerbit minimal harus 

berasal dari satu kota (mandatory). Relasi kedua antara entitas penerbit dan 

entitas buku bernilai one-to-manyyang artinya satu penerbit dapat dimiliki 

banyak buku dan satu buku hanya dapat memiliki satu penerbit. Entitas 

penerbit bersifat dominan untuk memberikan primary key kepada entitas buku 

dan menjadi foreign key di entitas buku. Buku minimal harus memiliki satu 

penerbit (mandatory). 

11. Entitas Master Klasifikasi Tema 

Pada entitas master klasifikasi tema terdapat beberapa atribut yaitu : 

kode_tema dan nama_tema. Entitas klasifikasi tema berfungsi untuk 

menyimpan data klasifikasi tema. Entitas klasifikasi tema berelasi dengan 
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satu entitas, yaitu entitas buku. Relasi antara entitas klasifikasi tema dan 

entitas buku bernilai one-to-many yang artinya satu klasifikasi tema dapat 

dimilikioleh banyak buku dan satu buku hanya memiliki satu klasifikasi tema. 

Entitas klasifikasi tema bersifat dominan untuk memberikan primary key 

kepada entitas buku dan menjadi foreign key di entitas buku. Buku minimal 

harus memiliki satu klasifikasi tema (mandatory). 

12. Entitas Master Pengarang Editor 

Pada entitas master pengarang editor terdapat beberapa atribut yaitu : 

id_pengarang, no_identitas_pengarang, dan nama_pengarang. Entitas 

pengarang editor berfungsi untuk menyimpan data pengarang editor. Entitas 

pengarang editor berelasi dengan dua entitas, yaitu entitas buku yang 

menghasilkan change entity menjadi entitas detail pengarang editor buku dan 

entitas bukulaporan yang menghasilkan change entity menjadi entitas detail 

pengarang editor bukulaporan.Relasi yang pertama antara entitas pengarang 

editor dan entitas buku bernilai many-to-many yang artinya satu pengarang 

editor dapat dimilikioleh banyak bukudan satu bukudapat memiliki banyak 

pengarang editor. Pengarang editor minimal harus dimilikioleh satu buku 

(mandatory) dan buku minimal harus memiliki satu pengarang editor 

(mandatory).Relasi yang kedua antara entitas pengarang editor dan entitas 

bukulaporan bernilai many-to-many yang artinya satu pengarang editor dapat 

dimilikioleh banyak bukulaporan dan satu bukulaporan dapat memiliki 

banyak pengarang editor.Pengarang editor minimal harus dimilikioleh satu 
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buku laporan (mandatory) dan bukulaporan minimal harus memiliki satu 

pengarang editor (mandatory). 

13. Entitas Master Kategori Buku 

Pada entitas master kategori buku terdapat beberapa atribut yaitu : 

id_kat dan nama_kat. Entitas kategori buku berfungsi untuk menyimpan data 

kategori buku. Entitas kategori buku berelasi dengan dua entitas, yaitu entitas 

buku dan buku laporan. Relasi yang pertama antara entitas kategori buku dan 

entitas buku bernilai one-to-many yang artinya satu kategori buku dapat 

dimilikioleh banyak buku dan satu buku hanya memiliki satu kategori buku. 

Entitas kategori buku bersifat dominan untuk memberikan primary key 

kepada entitas buku dan menjadi foreign key di entitas buku. Buku minimal 

harus memiliki satu kategori buku (mandatory).Relasi yang kedua antara 

entitas kategori buku dan entitas buku laporan bernilai one-to-many yang 

artinya satu kategori buku dapat dimilikioleh banyak buku laporan dan satu 

buku laporan hanya memiliki satu kategori buku. Entitas kategori buku 

bersifat dominan untuk memberikan primary key kepada entitas buku laporan 

dan menjadi foreign key di entitas buku laporan. Buku laporan minimal harus 

memiliki satu kategori buku (mandatory). 

14. Entitas Master Buku 

Pada entitas master buku terdapat beberapa atribut yaitu : 

id_pustakabuku, judul, tahun, cover, deskripsi,isbn_issn, bahasa, exlempar, 

volume, edisi, keterangan, dan asal buku. Entitas buku berfungsi untuk 
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menyimpan data buku. Entitas buku berelasi dengan 5 entitas, yaitu entitas 

penerbit, entitas klasifikasi tema, entitas item buku, entitas kategori buku, dan 

entitas pengarang editor yang menghasilkan change entity menjadi entitas 

detail pengarang editor buku. Relasi pertama antara entitas buku dan entitas 

penerbit bernilai many-to-oneyang artinya satu bukuhanya dapat memilikisatu 

penerbit dan satu penerbit dapat dimiliki oleh banyak buku. Buku minimal 

harus memiliki satu penerbit (mandatory).Relasi kedua antara entitas buku 

dan entitas klasifikasi tema bernilai many-to-oneyang artinya satu bukuhanya 

dapat memilikisatu klasifikasi tema dan satu kalsifikasi tema dapat dimiliki 

oleh banyak buku. Buku minimal harus memiliki satu kalsifikasi tema 

(mandatory).Relasi ketigaantara entitas buku dan entitas item buku bernilai 

one-to-manyyang artinya satu buku dapat digunakanbanyakitem buku dan 

satu item bukuhanya dapat menggunakansatu buku. Relasi keempatantara 

entitas buku dan entitas kategori buku bernilai many-to-oneyang artinya satu 

bukuhanya dapat memilikisatu kategori bukudan satu kategori bukudapat 

dimiliki oleh banyak buku. Buku minimal harus memiliki satu kategori buku 

(mandatory).Relasi kelimaantara entitas buku dan entitas pengarang editor 

bernilai many-to-many yang artinya satu buku dapat memilikibanyak 

pengarang editor dan satu pengarang editor dapat dimiliki oleh banyak buku. 

Bukuminimal harus memiliki satu pengarang editor (mandatory). 
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15. Entitas Master Buku Laporan 

Pada entitas master bukulaporan terdapat atribut id_pustakabukulap, 

judul, tahun, cover, deskripsi,jml_halaman. Entitas bukulaporan berfungsi 

untuk menyimpan data buku laporan. Entitas bukulaporan berelasi dengan 3 

entitas, yaitu entitas item buku, kategori buku, dan entitas pengarang editor 

yang menghasilkan change entity menjadi entitas detail pengarang editor 

bukulaporan. Relasi pertama antara entitas bukulaporan dan entitas item buku 

bernilai one-to-manyyang artinya satu bukulaporan dapat 

digunakanbanyakitem buku dan satu item bukuhanya dapat menggunakansatu 

bukulaporan.Relasi keduaantara entitas bukulaporan dan entitas kategori buku 

bernilai many-to-oneyang artinya satu bukulaporan hanya dapat memilikisatu 

kategori bukudan satu kategori bukudapat dimiliki oleh banyak buku laporan. 

Bukulaporan minimal harus memiliki satu kategori buku (mandatory).Relasi 

ketigaantara entitas bukulaporan dan entitas pengarang editor bernilai many-

to-many yang artinya satu bukulaporan dapat memilikibanyak pengarang 

editor dan satu pengarang editor dapat dimiliki oleh banyak buku laporan. 

Bukulaporan minimal harus memiliki satu pengarang editor (mandatory). 

16. Entitas Master Item Buku 

Pada entitas master item buku terdapat beberapa atribut yaitu : 

id_buku, no_induk_pustaka, tgl_waktu_pencatatan, dan status_ketersediaan. 

Entitas item buku berfungsi untuk menyimpan data item buku. Entitas item 

buku berelasi dengan 3 entitas, yaitu entitas buku, entitas buku laporan dan 
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entitas peminjaman yang menghasilkan change entity menjadi entitas 

pengembalian. Relasi pertama antara entitas item buku dan entitas 

bukubernilai many-to-oneyang artinya satu item bukuhanya dapat 

memilikisatu bukudan satu bukudapat dimiliki oleh banyak item buku. Relasi 

keduaantara entitas item buku dan entitas bukulaporanbernilai many-to-

oneyang artinya satu item bukuhanya dapat memilikisatu bukulaporan dan 

satu bukulaporan dapat dimiliki oleh banyak item buku. Relasi ketigaantara 

entitas item buku dan entitas peminjaman bernilai many-to-many yang artinya 

satu item buku dapat dipinjamoleh banyak peminjaman dan satu peminjaman 

dapat meminjam banyak item buku. Peminjaman minimal harus meminjam 

satu item buku (mandatory). 

17. Entitas Detail Pengarang Editor Buku 

Pada entitas detail pengarang editorbuku terdapat atribut 

urutan_pengarang_buku. Entitas detail pengarang editorbuku berelasi secara 

dependent dengan entitas pengarang editor dan entitas buku. Entitas detail 

pengarang editorbuku disebut sebagai weak entity karena entitas detail 

pengarang editorbuku terbuat dari haril relasi many-to-many antara entitas 

pengarang editor dengan entitas buku. 

18. Entitas Detail Pengarang Editor Buku Laporan 

Pada entitas detail pengarang editorbukulaporan terdapat atribut 

urutan_pengarang_bukulaporan. Entitas detail pengarang editorbukulaporan 

berelasi secara dependent dengan entitas pengarang editor dan entitas buku 
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laporan. Entitas detail pengarang editorbuku disebut sebagai weak entity 

karena entitas detail pengarang editorbuku terbuat dari haril relasi many-to-

many antara entitas pengarang editor dengan entitas buku laporan. 

19. Entitas Transaksi Pendataan Pengunjung  

Pada entitas pendataan pengunjung terdapat beberapa atribut yaitu : 

id_pendataan dantgl_waktu_kunjungan. Entitas pendataan pengunjung 

berfungsi untuk menyimpan data pendataan pengunjung. Entitas pendataan 

pengunjung berelasi dengan satu entitas, yaitu entitas pengunjung. Relasi 

antara entitas pendataan pengunjung dan entitas pengunjung bernilai many-to-

oneyang artinya satu pendataan pengunjunghanya dapat dilakukanoleh satu 

pengunjung dan satu pengunjung dapat melakukan banyak pendataan 

pengunjung. Pendataan pengunjung minimal harus dilakukan satu 

pengunjung (mandatory) dan pengunjung minimal harus melakukan satu 

pendataan pengunjung (mandatory). 

20. Entitas Transaksi Peminjaman 

Pada entitas peminjaman terdapat beberapa atribut yaitu : 

id_peminjaman, tgl_waktu_peminjaman, dan tgl_reminder. Entitas 

peminjaman berfungsi untuk menyimpan data peminjaman. Entitas 

peminjaman berelasi dengan 3 entitas, yaitu entitas pegawai, entitas 

pengunjung, dan entitas item buku yang menghasilkan change entity menjadi 

entitas pengembalian. Relasi pertama antara entitas peminjaman dan entitas 

pegawai bernilai many-to-oneyang artinya satu peminjamanhanya dapat 
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ditanganioleh satupegawai dan satu pegawai dapat menangani banyak 

peminjaman. Peminjaman minimal harus ditangani oleh satu pegawai 

(mandatory). Relasi kedua antara entitas peminjaman dan entitas pengunjung 

bernilai many-to-oneyang artinya satu peminjamanhanya dapat dilakukanoleh 

satupengunjung dan satu pengunjung dapat melakukan banyak peminjaman. 

Peminjaman minimal harus dilakukan oleh satu pengunjung (mandatory). 

Relasi ketiga antara entitas peminjaman dan entitas item buku bernilai many-

to-many yang artinya satu peminjaman dapat meminjam banyak item buku 

dan satu item buku dapat dipinjam oleh banyak peminjaman. Peminjaman 

minimal harus meminjam satu item buku (mandatory). 

21. Entitas Transaksi Pengembalian 

Pada entitas pengembalian terdapat beberapa atribut, yaitu : 

kategori_peminjaman, status_pengembalian, tgl_waktu_perpanjangan, 

tgl_waktu_pengembalian, dan tgl_harus_kembali. Entitas pengembalian 

berelasi secara dependent dengan entitas peminjaman dan entitas item buku. 

Entitas pengembalian disebut sebagai weak entity karena entitas 

pengembalian terbuat dari haril relasi many-to-many antara entitas 

peminjaman dengan entitas item buku. 

3.3.2 Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model (PDM) menspesifikasikan implementasi secara fisik 

pada database. Selain itu, harus mempertimbangkan secara detail implementasi 

fisik dan memperhitungkan target software dan struktur storage-nya.  
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PDM adalah organisasi fisik dalam suatu format grafis yang menghasilkan 

catatan modifikasi dan rancangan database yang mempertimbangkan perangkat 

lunak dan penimpanan data struktur. PDM didapatkan dari hasil generate CDM 

dengan atribut yang diperluas. Obyek dalam PDM ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Tabel Obyek dalam PDM 

No Obyek Keterangan 
1 Tabel  Menggambarkan sekumpulan data yang diatur 

dalam bentuk baris dan kolom yang merupakan 
pemodelan dari tabel basis data. 

2 Kolom  Merupakan struktur data yang sudah dipilih untuk 
mengidentifikasikan baris secara unik yang 
berfungsi untuk mempermudah pengaturan dan 
perbaikan data. 

3 Primary Key Suatu atribut yang sudah dipilih untuk 
mengidentifikasikan baris secara unik yang 
berfungsi untuk mempermudah pengaturan dan 
perbaikan data. 

4 Foreign Key Merupakan kunci (key) pada suatu tabel yang 
terhubung dengan primary key pada tabel yang 
lain. 

5 Reference  Menghubungkan hubungan antara primary key 
dan foreign key dari tabel yang berbeda. 

 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai PDM Sistem Informasi 

Ruang Baca Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya 

dapat dilihat pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3. 10 PDM Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga 

ID_ PENGARANG = ID_ PENGARANG
ID_ PUSTAKABUKU = ID_ PUSTAKABUKU

ID_ PUSTAKABUKUL AP = ID_ PUSTAKABUKUL AP

ID_ PENGARANG = ID_ PENGARANG

ID_ KAT = ID_ KAT

ID_ KAT = ID_ KAT

ID_ PUSTAKABUKUL AP = ID_ PUSTAKABUKUL AP

ID_ PUSTAKABUKU = ID_ PUSTAKABUKU

ID_ OTORITAS = ID_ OTORITAS

ID_ KOTA = ID_KOTA

KODE_TEM A = KODE_ TEM A

ID_ BUKU = ID_BUKU

ID_ PEM INJ AM AN = ID_ PEM INJ AM AN

ID_ PENERBIT = ID_ PENERBIT

ID_ KOTA = ID_KOTA

ID_ INSTANSI = ID_INSTANSI

ID_ PRODI  = ID_ PRODI

ID_ FAKUL TAS = ID_ FAKULTAS

NIP = NIP

NO_ IDENTITAS = NO_ IDENTITAS

ID_ OTORITAS = ID_ OTORITAS

ID_ JAB = ID_ JAB

NO_ IDENTITAS = NO_ IDENTITAS

ID_ KOTA = ID_KOTA

ID_ PROVINSI = ID_PROVINSI

OTORITAS
ID_ OTORITAS in te g er
NAM A_ OTORITAS v arch a r(5 0 )

PENGUNJ UNG
NO_ IDENTITAS v arch a r(1 6 )
ID_ KOTA in te g er
ID_ PRODI in te g er
ID_ INSTANSI in te g er
ID_ OTORITAS in te g er
NAM A_ PENGUNJUNG v arch a r(5 0 )
ALAM AT_ PENGUNJ UNG v arch a r(1 0 0)
TEL P_PENGUNJ UNG v arch a r(1 5 )
KAT_ PENGUNJUNG c ha r(1)
USER_PENGUNJ UNG v arch a r(1 6 )
PASS_PENGUNJ UNG v arch a r(2 0 )
EM AIL v arch a r(5 0 )

PENERBIT
ID_ PENERBIT in te g er
ID_ KOTA in te g er
NAM A_ PENERBIT v arch a r(5 0 )

PENGARANG_ EDITOR
ID_ PENGARANG in te g er
NO_ IDENTITAS_ PENGA v arch a r(1 6 )
NAM A_ PENGARANG v arch a r(5 0 )

PENDATAAN_ PENGUNJU
ID_ PENDATAAN v arch a r(1 6 )
NO_ IDENTITAS v arch a r(1 6 )
TGL _ WAKTU_ KUNJ UNGA ti m es ta m p

PEM INJ AM AN
ID_ PEM INJ AM AN v arch a r(1 0 )
NO_ IDENTITAS v arch a r(1 6 )
NIP v arch a r(1 6 )
TGL _ WAKTU_ PEM INJ AM ti m es ta m p
TGL _ REM INDER d ate
STATUS_ PEM INJ AM AN c ha r(1)

KLASIFIKASI_ TEM A
KODE_TEM A v arch a r(1 5 )
NAM A_ TEM A v arch a r(5 0 )

KOTA
ID_ KOTA in te g er
ID_ PROVINSI in te g er
NAM A_ KOTA v arch a r(5 0 )

PROVINSI
ID_ PROVINSI in te g er
NAM A_ PROVINSI v arch a r(5 0 )

PEGAWAI
NIP v arch a r(1 6 )
ID_ JAB in te g er
ID_ OTORITAS in te g er
ID_ KOTA in te g er
NAM A_ PEG v arch a r(5 0 )
ALAM AT_ PEG v arch a r(1 0 0)
TEL P_PEG v arch a r(1 5 )
USER_PEGAWAI v arch a r(1 6 )
PASS_PEGAWAI v arch a r(2 0 )

J ABATAN
ID_ JAB in te g er
NAM A_ JAB v arch a r(5 0 )

KATEGORI_ BUKU
ID_ KAT in te g er
NAM A_ KAT v arch a r(5 0 )

PRODI
ID_ PRODI in te g er
ID_ FAKUL TAS in te g er
NAM A_ PRODI v arch a r(5 0 )

FAKULTAS
ID_ FAKUL TAS in te g er
NAM A_ FAKUL TAS v arch a r(5 0 )

INSTANSI
ID_ INSTANSI in te g er
NAM A_ INSTANSI v arch a r(5 0 )

BUKU
ID_ PENERBIT in te g er
KODE_TEM A v arch a r(1 5 )
ID_ KAT in te g er
ISBN_ ISSN v arch a r(1 5 )
BAHASA c ha r(4)
EX in te g er
VOL UM E in te g er
EDISI in te g er
KETERANGAN v arch a r(5 0 )
ASAL _BUKU c ha r(1)
ID_ PUSTAKABUKU in te g er
J UDUL v arch a r(1 0 0)
TAHUN v arch a r(4 )
COVER lo n g by te
DESKRIPSI v arch a r(1 0 0)

BUKU_L APORAN
ID_ KAT in te g er
J M L_ HAL AM AN in te g er
ID_ PUSTAKABUKUL AP in te g er
J UDUL v arch a r(1 0 0)
TAHUN v arch a r(4 )
COVER lo n g by te
DESKRIPSI v arch a r(1 0 0)

ITEM _BUKU
ID_ BUKU in te g er
NO_ INDUK_ PUSTAKA v arch a r(5 0 )
TGL _ WAKTU_ PENCATAT ti m es ta m p
STATUS_ KETERSEDIAA c ha r(1)
ID_ PUSTAKABUKU in te g er
ID_ PUSTAKABUKUL AP in te g er

PENGEM BALIAN
ID_ BUKU in te g er
ID_ PEM INJ AM AN v arch a r(1 0 )
KATEGORI_ PEM INJ AM A c ha r(1)
STATUS_ PENGEM BAL IA c ha r(1)
TGL _ WAKTU_ PERPANJ A ti m es ta m p
TGL _ WAKTU_ PENGEM BA ti m es ta m p
TGL _ HARUS_ KEM BAL I d ate

DETAIL __ PENGARANG_
ID_ PUSTAKABUKUL AP in te g er
ID_ PENGARANG in te g er
URUTAN_ PENGARANG_B in te g er

DETAIL _PENGARANG_ E
ID_ PUSTAKABUKU in te g er
ID_ PENGARANG in te g er
URUTAN_ PENGARANG_B in te g er
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3.3.3 Struktur Tabel 

Tabel merupakan sekelompok record data yang masing-masing berisi 

informasi. Database yang dibangun untuk Dalam Sistem Informasi Ruang Baca 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya terdiri dari 15 

tabel master, yaitu tabel fakultas, prodi, instansi, jabatan, pegawai, otoritas, 

provinsi, kota, penerbit, klasifikasi tema, pengarang editor, kategori buku, buku, 

buku laporan, dan item buku. Serta terdiri dari 6 tabel transaksi yaitu tabel 

transaksi pengunjung, transaksi detail pengarang editor buku, transaksi detail 

pengarang editor buku laporan, transaksi pendataan pengunjung, transaksi 

peminjaman, dan transaksi pengembalian. Keterangan lebih detail masing-masing 

tabel sebagai berikut : 

1. Tabel Fakultas 

Fungsi   : Menyimpan data fakultas 

Primary Key  : id_fakultas(not null)  

Tabel 3.2 menjelaskan struktur tabel dari tabel Fakultas. 

Tabel 3. 2 Struktur Tabel Fakultas 
No  Field Name Data Type Field Size Keterangan  
1 ID_FAKULTAS INTEGER 2  
2 NAMA_FAKULTAS  VARCHAR  50  

 

2. Tabel Prodi 

Fungsi   : Menyimpan data prodi 

Primary Key  : id_prodi(not null)  

Foreign Key  : id_fakultas (reference of tabel fakultas) 

Tabel 3.3 menjelaskan struktur tabel dari tabel Prodi. 
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Tabel 3. 3 Struktur Tabel Prodi 

No  Field Name Data Type Field Size Keterangan  
1 ID_PRODI INTEGER 3  
2 ID_FAKULTAS INTEGER 2  
3 NAMA_PRODI  VARCHAR  50  

 

3. Tabel Instansi 

Fungsi   : Menyimpan data instansi 

Primary Key  : id_instansi(not null)  

Tabel 3.4 menjelaskan struktur tabel dari tabel Instansi. 

Tabel 3. 4 Struktur Tabel Instansi 

No  Field Name Data Type Field Size Keterangan  
1 ID_INSTANSI INTEGER 6  
2 NAMA_INSTANSI  VARCHAR  50  

 

4. Tabel Jabatan  

Fungsi   : Menyimpan data jabatan 

Primary Key  : id_jab(not null)  

Tabel 3.5 menjelaskan struktur tabel dari tabel Jabatan. 

Tabel 3. 5 Struktur Tabel Jabatan 

No  Field Name Data Type Field Size Keterangan  
1 ID_JAB INTEGER 6  
2 NAMA_JAB  VARCHAR  50  

 

5. Tabel Pegawai 

Fungsi   : Menyimpan data pegawai 

Primary Key  : nip(not null)  
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Foreign Key  : id_jab (reference of tabel jabatan), id_otoritas (reference 

of tabel otoritas), dan id_kota (reference of tabel kota) 

Tabel 3.6 menjelaskan struktur tabel dari tabel Pegawai. 

Tabel 3. 6 Struktur Tabel Pegawai 

No  Field Name Data Type Field Size Keterangan  
1 NIP VARCHAR  16  
2 ID_JAB INTEGER 6  
3 ID_OTORITAS INTEGER 2  
4 ID_KOTA INTEGER 3  
5 NAMA_PEG  VARCHAR  50  
6 ALAMAT_PEG VARCHAR  100  
7 TELP_PEG VARCHAR  15  
8 USER_PEGAWAI VARCHAR  16  
9 PASS_PEGAWAI VARCHAR  20  

 

6. Tabel Otoritas 

Fungsi   : Menyimpan data otoritas 

Primary Key  : id_otoritas(not null)  

Tabel 3.7 menjelaskan struktur tabel dari tabel Otoritas. 

Tabel 3. 7 Struktur Tabel Otoritas 

No  Field Name Data Type Field Size Keterangan  
1 ID_OTORITAS INTEGER 2  
2 NAMA_OTORITAS VARCHAR  50  

 

7. Tabel Provinsi 

Fungsi   : Menyimpan data provinsi 

Primary Key  : id_provinsi(not null)  

Tabel 3.8 menjelaskan struktur tabel dari tabel Provinsi. 
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Tabel 3. 8 Struktur Tabel Provinsi 

No  Field Name Data Type Field Size Keterangan  
1 ID_PROVINSI INTEGER 2  
2 NAMA_PROVINSI VARCHAR  50  

 

8. Tabel Kota 

Fungsi   : Menyimpan data kota 

Primary Key  : id_kota(not null)  

Foreign Key  : id_provinsi (reference of tabel provinsi) 

Tabel 3.9 menjelaskan struktur tabel dari tabel Kota. 

Tabel 3. 9 Struktur Tabel Kota 

No  Field Name Data Type Field Size Keterangan  
1 ID_KOTA INTEGER 3  
2 ID_PROVINSI INTEGER 2  
3 NAMA_KOTA VARCHAR  50  

 

9. Tabel Pengunjung 

Fungsi   : Menyimpan data pengunjung 

Primary Key  : no_identitas(not null)  

Foreign Key  : id_prodi (reference of tabel prodi), id_otoritas (reference 

of tabel otoritas), id_instansi (reference of tabel instansi), dan id_kota 

(reference of tabel kota) 

Tabel 3.10 menjelaskan struktur tabel dari tabel Pengunjung. 
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Tabel 3. 10 Struktur Tabel Pengunjung 

No  Field Name Data Type Field 

Size 

Keterangan  

1 NO_IDENTITAS Varchar  16  
2 ID_PRODI Integer 3  
3 ID_OTORITAS Integer 2  
4 ID_INSTANSI Integer 6  
5 ID_KOTA Integer 3  
6 NAMA_PENGUNJUNG  Varchar  50  
7 ALAMAT_PENGUNJUNG Varchar  100  
8 TELP_PENGUNJUNG Varchar  15  
9 KAT_PENGUNJUNG Char   1 A : pihak dalam 

mahasiswa FPK. 
B : Pihak Dalam 
Mahasiswa Unair 
Selain FPK. 
C : pihak dalam 
dosen/karyawan 
unair. 
D : pihak luar 
(tamu). 

10 EMAIL Varchar  50  
11 STATUS_PENGUNJUNG Char 1 0: belum 

tervalidasi 
1 : Tervalidasi 

 

10. Tabel Penerbit 

Fungsi   : Menyimpan data penerbit 

Primary Key  : id_penerbit(not null)  

Foreign Key  : id_kota (reference of tabel kota) 

Tabel 3.11 menjelaskan struktur tabel dari tabel Penerbit. 

Tabel 3. 11 Struktur Tabel Penerbit 

No  Field Name Data Type Field Size Keterangan  
1 ID_PENERBIT INTEGER 6  
2 ID_KOTA INTEGER 3  
3 NAMA_KOTA VARCHAR  50  
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11. Tabel Klasifikasi Tema 

Fungsi   : Menyimpan data klasifikasi tema 

Primary Key  : kode_tema(not null)  

Tabel 3.12 menjelaskan struktur tabel dari tabel Klasifikasi Tema. 

Tabel 3. 12 Struktur Tabel Klasifikasi Tema 

No  Field Name Data Type Field Size Keterangan  
1 KODE_TEMA VARCHAR  15  
2 NAMA_TEMA VARCHAR  50  

 

12. Tabel Pengarang Editor 

Fungsi   : Menyimpan data pengarang editor 

Primary Key  : id_pengarang(not null)  

Tabel 3.13 menjelaskan struktur tabel dari tabel Pengarang Editor. 

Tabel 3. 13 Struktur Tabel Pengarang Editor 

No  Field Name Data Type Field 

Size 

Keterangan  

1 ID_PENGARANG INTEGER 6  
2 NO_IDENTITAS_PENGARANG VARCHAR  16  
3 NAMA_PENGARANG VARCHAR  50  

 

13. Tabel Kategori Buku 

Fungsi   : Menyimpan data kategori buku 

Primary Key  : id_kat(not null)  

Tabel 3.14 menjelaskan struktur tabel dari tabel Kategori Buku. 

Tabel 3. 14 StrukturTabel Kategori Buku 

No  Field Name Data Type Field Size Keterangan  
1 ID_KAT INTEGER 6  
2 NAMA_KAT VARCHAR  50  
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14. Tabel Buku 

Fungsi   : Menyimpan data buku 

Primary Key  : id_pustakabuku 

Foreign Key  : id_penerbit (reference of tabel penerbit), id_kat (reference 

of tabel kategori buku), dankode_tema (reference of tabel klasifikasi tema). 

Tabel 3.15 menjelaskan struktur tabel dari tabel Buku. 

Tabel 3. 15 Struktur Tabel Buku 

No  Field Name Data Type Field 

Size 

Keterangan  

1 ID_PUSTAKABUKU INTEGER 6  
2 ID_PENERBIT INTEGER 6  
3 KODE_TEMA INTEGER 15  
4 ID_KAT INTEGER 6  
5 JUDUL VARCHAR  100  
6 TAHUN VARCHAR  4  
7 COVER BITMAP 200  
8  DESKRIPSI VARCHAR  100  
9 ISBN_ISSN VARCHAR  15  

10 BAHASA CHAR  4 Indo : Indonesia 
Ingg : Inggris 
Lain : lain 

11 EXLEMPAR INTEGER  3  
12 VOLUME INTEGER  2  
13 EDISI  INTEGER   2  
14 KETERANGAN  VARCHAR  50  
15 ASAL_BUKU CHAR  1 B : beli  

H : hadiah 
 

15. Tabel Buku Laporan 

Fungsi   : Menyimpan data buku laporan 

Primary Key  : id_pustakabukulap 

Foreign Key  : id_kat (reference of tabel kategori buku) 

Tabel 3.16 menjelaskan struktur tabel dari tabel Buku Laporan. 
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  Tabel 3. 16 Struktur Tabel Buku Laporan 

No  Field Name Data Type Field 

Size 

Keterangan  

1 ID_PUSTAKABUKULAP INTEGER 6  
2 ID_KAT INTEGER 6  
3 JUDUL VARCHAR  100  
4 TAHUN VARCHAR  4  
5 COVER BITMAP  200  
6 DESKRIPSI VARCHAR  100  
7 JML_HALAMAN INTEGER  3  

 

16. Tabel Item Buku 

Fungsi   : Menyimpan data item buku 

Primary Key  : id_buku (not null) 

Foreign Key  : id_pustakabuku (reference of tabel buku) dan 

id_pustakabukulap (reference of tabel buku laporan) 

Tabel 3.17 menjelaskan struktur tabel dari tabel Item Buku. 

Tabel 3. 17 Struktur Tabel Item Buku 

No  Field Name Data Type Field 

Size 

Keterangan  

1 ID_BUKU INTEGER 8  
2 ID_PUSTAKABUKU INTEGER 6  
3 ID_PUSTAKABUKULAP INTEGER 6  
4 NO_INDUK_PUSTAKA VARCHAR  50  
5 TGL_WAKTU_PENCATATAN DATETIME    
6 STATUS_KETERSEDIAAN CHAR  1 S : Tersedia 

K : Kosong 
G : Diganti 

 

17. Tabel Detail Pengarang Editor Buku  

Fungsi   : Menyimpan data detail pengarang editor buku 

Primary Key  : id_pustakabuku dan id_pengarang 
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Foreign Key  : id_pustakabuku (reference of tabel buku) dan 

id_pengarang (reference of tabel pengarang editor) 

Tabel 3.19 menjelaskan struktur tabel dari tabel Detail Pengarang Editor 

Buku. 

Tabel 3. 18 Struktur Tabel Detail Pengarang Editor Buku 

No  Field Name Data Type Field 

Size 

Keterangan  

1 ID_PUSTAKABUKU INTEGER 6  
2 ID_PENGARANG INTEGER 6  
3 URUTAN_PENGARANG_BUKU CHAR  1  

 

18. Tabel Detail Pengarang Editor Buku Laporan  

Fungsi   : Menyimpan data detail pengarang editor buku 

Primary Key  : id_pustakabuku dan id_pengarang 

Foreign Key  : id_pustakabuku (reference of tabel buku) dan 

id_pengarang (reference of tabel pengarang editor) 

Tabel 3.19 menjelaskan struktur tabel dari tabel Detail Pengarang Editor 

Buku. 

Tabel 3. 19 Struktur Tabel Detail Pengarang Editor Buku 

No  Field Name Data Type Field 

Size 

Keterangan  

1 ID_PUSTAKABUKULAP INTEGER 6  
2 ID_PENGARANG INTEGER 6  
3 URUTAN_PENGARANG_BUKUL

APORAN 
CHAR  1  

 

19. Tabel Pendataan Pengunjung 

Fungsi   : Menyimpan data pendataan pengunjung 

Primary Key  : id_pendataan (not null) 
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Foreign Key  : no_identitas (reference of tabel pengunjung) 

Tabel 3.20 menjelaskan struktur tabel dari tabel Pendataan Pengunjung. 

Tabel 3. 20 Struktur Tabel Pendataan Pengunjung 

No  Field Name Data Type Field 

Size 

Keterangan  

1 ID_PENDATAAN VARCHAR  10  
2 NO_IDENTITAS VARCHAR  16  
3 TANGGAL_WAKTU_ 

KUNJUNGAN 
DATETIME     

 

20. Tabel Peminjaman 

Fungsi   : Menyimpan data peminjaman 

Primary Key  : id_peminjaman (not null) 

Foreign Key  : id_pegawai (reference of tabel pegawai) dan no_identitas 

(reference of tabel pengunjung) 

Tabel 3.21 menjelaskan struktur tabel dari tabel Peminjaman. 

Tabel 3. 21 Struktur Tabel Peminjaman 

No  Field Name Data Type Field Size Keterangan  
1 ID_PEMINJAMAN VARCHAR  10  
2 NIP VARCHAR  16  
3 NO_IDENTITAS VARCHAR  16  
4 TGL_WAKTU_ 

PEMINJAMAN 
DATETIME    

5 TGL_REMINDER DATE    
 

21. Tabel Pengembalian 

Fungsi   : Menyimpan data pengembalian 

Primary Key  : id_peminjaman dan id_buku 

Foreign Key  : id_peminjaman (reference of tabel peminjaman) dan 

id_buku (reference of tabel item buku) 
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Tabel 3.22 menjelaskan struktur tabel dari tabel Pengembalian. 

Tabel 3. 22 Struktur Tabel Pengembalian 

No  Field Name Data Type Field 

Size 

Keterangan  

1 ID_PEMINJAMAN VARCHAR  10  
2 ID_BUKU INTEGER 6  
3 KATEGORI_PEMINJAMAN CHAR  1 A : meminjam 

B : membaca  
4 STATUS_PENGEMBALIAN CHAR  1 S : sudah 

kembali 
B : belum 
kembali 
G : buku 
diganti 

5 TGL_WAKTU_PERPANJAN
GAN 

DATETIME    

6 TGL_WAKTU_PENGEMBA
LIAN 

DATETIME    

7 TGL_HARUS_KEMBALI DATE    
 

3.4 Desain Input dan Output 

Desain input dan output adalah salah satu bagian yang penting didalam 

perancangan sebuah sistem informasi. Perancangan desain input dan output yang 

baik akan berpengaruh terhadap efektifitas dan kemudahan penggunaan sistem 

informasi oleh user. 

3.4.1 Desain Input 

Desain input adalah desain yang digunakan untuk menerima masukan data 

yang akan disimpan ke dalam database dan nantinya akan digunakan ke dalam 

proses transaksi maupun sebagai output yang dilaporkan. Desain ini terdiri dari 

desain form utama dan pendukung. Dalam membuat desain input tersebut 
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dibutuhkan beberapa komponen, diantaranya adalah textbox, combobox,  grid, 

radio button, button, dan lain – lain.  

Berikut ini adalah desain input dari Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas 

Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya : 

1. Home Website 

Home website adalah halaman yang pertama kali ditampilkan pada saat 

user menggunakan Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan dan 

Kelautan Universitas Airlangga Surabaya. Home website memiliki fitur untuk 

user seperti katalog online, daftar koleksi, link, downlaod, video pembelajaran, 

dan e-book. Home website juga menampilkan form login user dimana user 

langsung bisa login sesuai otoritas. Otoritas ini untuk melakukan sebuah proses 

demi kepentingan yang berhubungan dengan Sistem Informasi Ruang Baca 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya. Adapun user 

yang bisa login dalam sistem ini yaitu : 

a. Admin 

b. Petugas ruang baca  

c. Kepala bagian sarana prasarana 
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Gambar 3. 11 Gambar Desain Input Home Website 

2. Halaman Utama Admin 

Halaman ini merupakan halaman utama Admin yang menampilkan profil 

pegawai admin dan beberapa menu untuk melakukan pengelolaan data master. 

Desain halamanutama admin ditunjukkan pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3. 12 Gambar Desain Input Halaman Utama Admin 

3. Form Data Master Fakultas 

Form ini digunakan untuk menambah dan mengubah data fakultas. Form 

ini hanya bisa diakses oleh admin. Desain form input data fakultas dan form lihat 

data fakultas ditunjukkan pada Gambar 3.13 dan Gambar 3.14. 

 

Gambar 3. 13 Gambar Desain FormInput Data Fakultas 
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Gambar 3. 14 Gambar Desain FormLihat Data Fakultas 

4. Form Data Master Prodi 

Form ini digunakan untuk menambah dan mengubah data prodi. Form ini 

hanya bisa diakses oleh admin. Desain form input data prodi dan form lihat data 

prodi ditunjukkan pada Gambar 3.15 dan Gambar 3.16. 

 
Gambar 3. 15 Gambar Desain FormInput Data Prodi 

 
Gambar 3. 16 Gambar Desain Form Lihat Data Prodi 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR SISTEM INFORMASI RUANG... FITRIA YASMITA SARI



103 

 
 

5. Form Data Master Instansi 

Form ini digunakan untuk menambah dan mengubah data instansi. Form 

ini hanya bisa diakses oleh admin. Desain form input data instansi dan form lihat 

data instansi ditunjukkan pada Gambar 3.17 dan Gambar 3.18. 

 
Gambar 3. 17 Gambar Desain FormInput Data Instansi 

 
Gambar 3. 18 Gambar Desain Form Lihat Data Instansi 

6. Form Data Master Jabatan 

Form ini digunakan untuk menambah dan mengubah data jabatan. Form 

ini hanya bisa diakses oleh admin. Desain form input data jabatan dan form lihat 

data jabatan ditunjukkan pada Gambar 3.19 dan Gambar 3.20. 
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Gambar 3. 19 Gambar Desain FormInput Data Jabatan 

 
Gambar 3. 20 Gambar Desain Form Lihat Data Jabatan 

7. Form Data Master Pegawai 

Form ini digunakan untuk menambah dan mengubah data pegawai. Form 

ini hanya bisa diakses oleh admin. Desain form input data pegawai dan form lihat 

data pegawai ditunjukkan pada Gambar 3.21 dan Gambar 3.22. 
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Gambar 3. 21 Gambar Desain FormInput Data Pegawai 

 
Gambar 3. 22 Gambar Desain Form Lihat Data Pegawai 

8. Form Data Master Otoritas 

Form ini digunakan untuk menambah dan mengubah data otoritas. Form 

ini hanya bisa diakses oleh admin. Desain form input data otoritas dan form lihat 

data otoritas ditunjukkan pada Gambar 3.23 dan Gambar 3.24. 
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Gambar 3. 23 Gambar Desain FormInput Data Otoritas 

 
Gambar 3. 24 Gambar Desain Form Lihat Data Otoritas 

9. Form Data Master Provinsi 

Form ini digunakan untuk menambah dan mengubah data provinsi. Form 

ini hanya bisa diakses oleh admin. Desain form input data provinsi dan form lihat 

data provinsi ditunjukkan pada Gambar 3.25 dan Gambar 3.26. 

 
Gambar 3. 25 Gambar Desain FormInput Data Provinsi 
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Gambar 3. 26 Gambar Desain Form Lihat Data Provinsi 

10. Form Data Master Kota 

Form ini digunakan untuk menambah dan mengubah data kota. Form ini 

hanya bisa diakses oleh admin. Desain form input data kota dan form lihat data 

kota ditunjukkan pada Gambar 3.27 dan Gambar 3.28. 

 
Gambar 3. 27 Gambar Desain FormInput Data Kota 

 
Gambar 3. 28 Gambar Desain Form Lihat Data Kota 
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11. Form Data Master Penerbit 

Form ini digunakan untuk menambah dan mengubah data penerbit. Form 

ini hanya bisa diakses oleh admin. Desain form input data penerbit dan form lihat 

data penerbit ditunjukkan pada Gambar 3.29 dan Gambar 3.30. 

 
Gambar 3. 29 Gambar Desain FormInput Data Penerbit 

 
Gambar 3. 30 Gambar Desain Form Lihat Data Penerbit 

12. Form Data Master Klasifikasi Tema 

Form ini digunakan untuk menambah dan mengubah data klasifikasi tema. 

Form ini hanya bisa diakses oleh admin. Desain form input data klasifikasi tema 

dan form lihat data klasifikasi tema ditunjukkan pada Gambar 3.31 dan Gambar 

3.32. 
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Gambar 3. 31 Gambar Desain FormInput Data Klasifikasi Tema 

 
Gambar 3. 32 Gambar Desain Form Lihat Data Klasifikasi Tema 

13. Form Data Master Pengarang Editor 

Form ini digunakan untuk menambah dan mengubah data pengarang 

editor. Form ini hanya bisa diakses oleh admin. Desain form input data pengarang 

editor dan form lihat data pengarang editor ditunjukkan pada Gambar 3.33 dan 

Gambar 3.34. 
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Gambar 3. 33 Gambar Desain FormInput Data Pengarang Editor 

 
Gambar 3. 34 Gambar Desain Form Lihat Data Pengarang Editor 

14. Form Data Master Kategori Buku 

Form ini digunakan untuk menambah dan mengubah data kategori buku. 

Form ini hanya bisa diakses oleh admin. Desain form input data kategori buku dan 

form lihat data kategori buku ditunjukkan pada Gambar 3.35 dan Gambar 3.36. 

 
Gambar 3. 35 Gambar Desain FormInput Data Kategori Buku 
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Gambar 3. 36 Gambar Desain Form Lihat Data Kategori Buku 

15. Form Data Master Buku 

Form ini digunakan untuk menambah dan mengubah data buku. Form ini 

hanya bisa diakses oleh admin. Desain form input data buku dan form lihat data 

buku ditunjukkan pada Gambar 3.37 dan Gambar 3.38. 
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Gambar 3. 37 Gambar Desain FormInput Data Buku 

 
Gambar 3. 38 Gambar Desain Form Lihat Data Buku 
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16. Form Data Master Buku Laporan 

Form ini digunakan untuk menambah dan mengubah data buku laporan. 

Form ini hanya bisa diakses oleh admin. Desain form input data bukulaporan dan 

form lihat data buku laporan ditunjukkan pada Gambar 3.39 dan Gambar 3.40. 

 
Gambar 3. 39 Gambar Desain FormInput Data Buku Laporan 

 
Gambar 3. 40 Gambar Desain Form Lihat Data Buku Laporan 
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17. Form Data Master Item Buku 

Form ini digunakan untuk menambah dan mengubah data item buku. 

Form ini hanya bisa diakses oleh admin. Desain form input data item buku dan 

form lihat data item buku ditunjukkan pada Gambar 3.41 dan Gambar 3.42. 

 
Gambar 3. 41 Gambar Desain FormInput Data Item Buku 

 
Gambar 3. 42 Gambar Desain Form Lihat Data Item Buku 

18. Form Input Pendataan Pengunjung 

Form ini digunakan untuk menambah data kunjungan pengunjung ruang 

baca. Form ini hanya bisa diakses oleh pengunjung ketika berada di ruang baca. 

Desain form input pendataan pengunjung ditunjukkan pada Gambar 3.43. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR SISTEM INFORMASI RUANG... FITRIA YASMITA SARI



115 

 
 

 
Gambar 3. 43 Gambar Desain FormInput Pendataan Pengunjung 

19. Form Input Registrasi Pengunjung Pihak Dalam 

Form ini digunakan untuk menambah data pengunjung pihak dalam. Form 

ini bisa diakses oleh semua orang secara online. Desain form input registrasi 

pengunjung pihak dalam ditunjukkan pada Gambar 3.44. 

 
Gambar 3. 44 Gambar Desain Form Input Registasi Pengunjung Pihak Dalam 
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20. Form Input Registrasi Pengunjung Pihak Luar 

Form ini digunakan untuk menambah data kunjungan pengunjung ruang 

baca. Form ini bisa diakses oleh semua orang secara online. Desain form input 

pendataan pengunjung ditunjukkan pada Gambar 3.45. 

 
Gambar 3. 45 Gambar Desain Form Input Registasi Pengunjung Pihak 

Luar 
 

21. Form Input Validasi Pengunjung 

Form ini digunakan untuk memberikan validasidata pengunjung ruang 

baca sehingga dapat mencetak kartu pengunjung. Form ini hanya bisa diakses 

oleh petugas ruang baca. Desain form input validasi pengunjung ditunjukkan pada 

Gambar 3.46. 
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Gambar 3. 46 Gambar Desain Form Input Validasi Pengunjung 

22. Form Input Peminjaman  

Form ini digunakan untuk menambah data peminjaman buku. Form ini 

hanya bisa diakses oleh petugas ruang baca dan kepala sarana prasarana. Desain 

form input peminjaman meminjam ditunjukkan pada Gambar 3.47,form lihat data 

peminjamanditunjukkan pada Gambar 3.48, dan form input peminjaman membaca 

ditunjukkan pada Gambar 3.49. 
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Gambar 3. 47 Gambar Desain FormInput Peminjaman Meminjam 

 
Gambar 3. 48 Gambar Desain Form Lihat Data Peminjaman 
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Gambar 3. 49 Gambar Desain FormInput Peminjaman Membaca 

23. Form Input Perpanjangan Peminjaman Buku 

Form ini digunakan untuk menambah data perpanjangan peminjaman  

buku. Form ini hanya bisa diakses oleh petugas ruang baca. Desain form input 

perpanjangan peminjaman buku ditunjukkan pada Gambar 3.50. 
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Gambar 3. 50 Gambar Desain Input Form Input Perpanjangan Peminjaman Buku 

24. Form Input Pengembalian Buku 

Form ini digunakan untuk menambah data pengembalian buku. Form ini 

hanya bisa diakses oleh petugas ruang baca. Desain form input pengembalian 

buku dan form lihat data pengembalian ditunjukkan pada Gambar 3.51 dan 

Gambar 3.52. 
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Gambar 3. 51 Gambar Desain Input Form Input Pengembalian Buku 

 
Gambar 3. 52 Gambar Desain Input Form Lihat DataPengembalian Buku 

25. Form InputReminder Pengembalian Buku 

Form ini digunakan untuk mengirimkan pesan reminder pengembalian 

buku dengan sistem E-mail gateway. Form ini hanya bisa diakses oleh petugas 

ruang baca. Desain form input reminderpengembalian jatuh tempo dan form input 

reminderpengembalian belum kembali ditunjukkan pada Gambar 3.53 dan 

Gambar 3.54. 
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Gambar 3. 53 Gambar Desain Input Form Input Reminder Pengembalian Jatuh 

Tempo 

 
Gambar 3. 54 Gambar Desain Input Form Input Reminder Pengembalian Belum 

Kembali 

3.4.2 Desain Output 

Berikut ini adalah desain outputdari Sistem Informasi Ruang Baca 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya : 
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1. Bukti Peminjaman Buku 

Output ini adalah sebuah bukti transaksi peminjaman buku yang 

dikeluarkan oleh petugas ruang baca kepada pengunjung yang melakukan 

transaksi peminjaman buku. Desain outputbukti peminjaman buku dapat 

ditunjukkan pada Gambar 3.55. 

 
Gambar 3. 55 Gambar Desain Output Bukti Peminjaman Buku 

2. Bukti Perpanjangan Buku 

Output ini adalah sebuah bukti transaksi perpanjangan buku yang 

dikeluarkan oleh petugas ruang baca kepada pengunjung yang melakukan 

transaksi perpanjangan buku. Desain outputbukti perpanjangan buku dapat 

ditunjukkan pada Gambar 3.56. 
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Gambar 3. 56 Gambar Desain Output Bukti Perpanjangan Buku 

3. Bukti Pengembalian Buku 

Output ini adalah sebuah bukti transaksi pengembalian buku yang 

dikeluarkan oleh petugas ruang baca kepada pengunjung yang melakukan 

transaksi pengembalian buku. Desain outputbukti pengembalian buku dapat 

ditunjukkan pada Gambar 3.57. 
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Gambar 3. 57 Gambar Desain Output Bukti Pengembalian Buku 

4. Kartu Pengunjung  

Output ini adalah sebuah kartu pengunjung yang dicetak oleh petugas 

ruang bacasaat pengunjung telah divalidasi. Desain outputkartu pengunjung dapat 

ditunjukkan pada Gambar 3.58. 

 
Gambar 3. 58 Gambar Desain OutputKartu Pengunjung  
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5. Laporan Diagram Batang Pengunjung Ruang Baca 

Output ini adalah laporan diagram batang hasil transaksi pendataan 

pengunjungruang baca yang dikeluarkan oleh petugas ruang baca. Desain 

outputlaporan diagram batang pengunjung ruang baca dapat ditunjukkan pada 

Gambar 3.59. 

 
Gambar 3. 59 Gambar Desain Output Laporan Diagram Batang 

Pengunjung Ruang Baca 
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6. Laporan Tabel Detail Pengunjung Ruang Baca 

Output ini adalah laporan tabel detail hasil transaksi pendataan pengunjung 

ruang baca yang dikeluarkan oleh petugas ruang baca. Desain outputlaporan detail 

pengunjung ruang baca dapat ditunjukkan pada Gambar 3.60. 

 
Gambar 3. 60 Gambar Desain Output Laporan Tabel Detail Pengunjung 

Ruang Baca 
 

7. Laporan Diagram Batang dan Tabel Detail Pengunjung Ruang Baca 

Output ini adalah laporan diagram batang dan tabel detail hasil transaksi 

pendataan pengunjung ruang baca yang dikeluarkan oleh petugas ruang baca. 
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Desain outputlaporan diagram batang dan tabel detail pengunjung ruang baca 

dapat ditunjukkan pada Gambar 3.61. 

 

Gambar 3. 61 Gambar Desain Output Laporan Diagram Batang dan Tabel Detail 
Pengunjung Ruang Baca 
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8. Laporan Diagram Batang Peminjaman Buku 

Output ini adalah laporan diagram batang hasil transaksi peminjaman buku 

yang dikeluarkan oleh petugas ruang baca. Desain outputlaporan diagram batang 

peminjaman buku dapat ditunjukkan pada Gambar 3.62. 

 

Gambar 3. 62 Gambar Desain Output Laporan Diagram Batang Peminjaman Buku 
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9. Laporan Tabel Detail Peminjaman Buku 

Output ini adalah laporan tabel detail hasil transaksi peminjaman buku 

yang dikeluarkan oleh petugas ruang baca. Desain outputlaporan tabel detail 

peminjaman buku dapat ditunjukkan pada Gambar 3.63. 

 

Gambar 3. 63 Gambar Desain Output Laporan Tabel Detail Peminjaman Buku 

10. Laporan Diagram Batang dan Tabel Detail Peminjaman Buku 

Output ini adalah laporan diagram batang dan tabel detail hasil transaksi 

peminjaman buku ruang baca yang dikeluarkan oleh petugas ruang baca. Desain 

outputlaporan diagram batang dan tabel detailpeminjaman bukudapat ditunjukkan 

pada Gambar 3.64. 
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Gambar 3. 64 Gambar Desain Output Laporan Diagram BatangTabel Detail 

Peminjaman Buku 
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11. Laporan Diagram Batang Pengembalian Buku 

Output ini adalah laporan diagram batang hasil transaksi pengembalian 

buku yang dikeluarkan oleh petugas ruang baca. Desain outputlaporan diagram 

batang pengembalian buku dapat ditunjukkan pada Gambar 3.65. 

 

Gambar 3. 65 Gambar Desain Output Laporan Diagram Batang Pengembalian 
Buku 
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12. Laporan Tabel Detail Pengembalian Buku 

Output ini adalah laporan tabel detail hasil transaksi pengembalian buku 

yang dikeluarkan oleh petugas ruang baca kepada. Desain outputlaporan tabel 

detail pengembalian buku dapat ditunjukkan pada Gambar 3.66. 

 

Gambar 3. 66 Gambar Desain Output Laporan Tabel Detail Pengembalian Buku 

13. Laporan Diagram Batang dan Tabel Detail Pengembalian Buku 

Output ini adalah laporan diagram batang dan tabel detail hasil transaksi 

pengembalian buku ruang baca yang dikeluarkan oleh petugas ruang baca. Desain 
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outputlaporan diagram batang dan tabel detailpengembalian bukudapat 

ditunjukkan pada Gambar 3.67. 

 

Gambar 3. 67 Gambar Desain Output Laporan Diagram Batang danTabel Detail 

Pengembalian Buku 
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14. Laporan Diagram Batang Koleksi Buku 

Output ini adalah laporan diagram batang daftar koleksi buku yang 

dikeluarkan oleh petugas ruang baca. Desain outputlaporan diagram batang 

koleksi buku dapat ditunjukkan pada Gambar 3.68. 

 

Gambar 3. 68 Gambar Desain Output Laporan Diagram Batang Koleksi Buku 
 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR SISTEM INFORMASI RUANG... FITRIA YASMITA SARI



136 

 
 

15. Laporan Tabel Detail Koleksi Buku 

Output ini adalah laporan tabel detail daftar koleksi buku yang dikeluarkan 

oleh petugas ruang baca kepada. Desain outputlaporan tabel detail koleksi buku 

dapat ditunjukkan pada Gambar 3.69. 

 

Gambar 3. 69 Gambar Desain Output Laporan Tabel Detail Koleksi Buku 

16. Laporan Diagram Batang dan Tabel Detail Koleksi Buku 

Output ini adalah laporan diagram batang dan tabel detail hasil transaksi 

koleksi buku ruang baca yang dikeluarkan oleh petugas ruang baca. Desain 
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outputlaporan diagram batang dan tabel detailkoleksi bukudapat ditunjukkan pada 

Gambar 3.70. 

 

Gambar 3. 70 Gambar Desain Output Laporan Diagram Batang danTabel Detail 

Koleksi Buku 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

 

Tahap implementasi pada sebuah sistem informasi merupakan tahapan 

dimana sistem yang telah dirancang pada tahap sebelumnya akan diterapkan dan 

siap untuk dipergunakan. Dengan penerapan sistem yang telah dirancang, hasilnya 

dapat dioperasikan dan digunakan secara baik sesuai kebutuhan. Sedangkan untuk 

mengetahui cara kerja sistem yang telah dibuat, maka dilakukan uji coba terhadap 

sistem. Berikut ini merupakan penjabaran implementasi dan uji coba sistem untuk 

Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas 

Airlangga Surabaya : 

4.1 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem pada Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas 

Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya akan digambarkan pada 

bagan alir dan pseudocode berikut : 

4.1.1 Bagan Alir Login 

Bagan alir login menggunakan cara kerja dari proses login pengguna. Tiap 

pengguna dibedakan atas otoritas masing–masingdan dapat mengakses sesuai 

menu yang disediakan. Bagan alir login dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Start
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halaman beranda 

kepala sarana 
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tidak
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tidak
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1
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Gambar 4.1Bagan Alir Login 

Keterangan : 
1. Kepala SarPras 
2. Petugas Ruang Baca 
3. Admin 
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4.1.2 Bagan Alir Menu 

Bagan alir menu dibedakan atas empat tampilan yang masing-masing 

didasarkan pada otoritas pengguna untuk mengakses menu. Bagan alir menu 

Kepala Sarana Prasarana dapat dilihat pada Gambar 4.2. Bagan alir petugas ruang 

baca dapat dilihat pada Gambar 4.3. Dan bagan alir admin dapat dilihat pada 

Gambar 4.4.  

1

Beranda Pendataan 
Pengunjung Peminjaman Buku Pengembalian 

Buku Laporan

Data Kunjungan

Data Pengunjung

PP

PJ PL Laporan 
Pengunjung 
Ruang Baca

Laporan 
Peminjaman

Laporan 
Pengembalian

Laporan Koleksi 
Buku

LPP

LPJ

LPL

LKB

 

 

 

Gambar 4.2 Bagan Alir Menu Kepala Sarana Prasarana 

Gambar di atas adalah bagan alir menu kepala sarana prasarana. Pada 

bagan alir tersebut terdapat 5 menu yaitu menu beranda, menu pendataan 

pengunjung, menu peminjaman buku, menu pengembalian buku, dan menu 

laporan. Menu pendataan pengunjung memiliki 2 submenu yaitu submenu data 

kunjungan dan submenu data pengunjung. Menu laporan memiliki 4 submenu 

Keterangan : 
1. Kepala SarPras 
PP. Pendataan Pengunjung 
PJ.Peminjaman 
PL. Pengembalian 
LPP. Lap.Pendataan 
Pengunjung 
LPJ. Lap.Peminjaman 
LPL. Lap.Pegembalian 
LKB. Lap.Koleksi Buku 
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yaitu submenu laporan pengunjung ruang baca, submenu laporan peminjaman, 

submenu laporan pengembalian, dan submenu koleksi buku.  

2
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Pengunjung Peminjaman Buku Pengembalian 
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Data Pengunjung
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Validasi 
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Gambar 4.3 Bagan Alir Menu Petugas Ruang Baca 

Gambar di atas adalah bagan alir menu petugas ruang baca. Pada bagan 

alir tersebut terdapat 5 menu yaitu menu beranda, menu pendataan pengunjung, 

menu peminjaman buku, menu pengembalian buku, dan menu laporan. Menu 

pendataan pengunjung memiliki 3 submenu yaitu submenu validasi pengunjung, 

submenu data kunjungan dan submenu data pengunjung. Menu laporan memiliki 

4 submenu yaitu submenu laporan pengunjung ruang baca, submenu laporan 

peminjaman, submenu laporan pengembalian, dan submenu koleksi buku. 

Keterangan : 
2. Petugas Ruang Baca 
PP. Pendataan 
Pengunjung 
PJ.Peminjaman 
PL. Pengembalian 
LPP. Lap.Pendataan 
Pengunjung 
LPJ. Lap.Peminjaman 
LPL. Lap.Pegembalian 
LKB. Lap.Koleksi Buku 
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3

Beranda Master 

DM

 

Gambar 4.4 Bagan Alir Menu Admin 

Gambar di atas adalah bagan alir menu admin. Pada bagan alir tersebut 

terdapat 2 menu yaitu menu beranda dan menu master.  

4.1.3 Bagan Alir Master 

Bagan alir master menggambarkan aliran menu pengelolaan data master 

fakultas, prodi, instansi, provinsi, kota, otoritas, jabatan, pegawai, pengarang 

editor, penerbit, kategori buku, klasifikasi tema, buku, buku laporan, item buku 

yang dapat diakses oleh admin. Gambar bagan alir master dapat dilihat pada 

Gambar 4.5. 

Keterangan : 
3. Admin 
DM. Data Master 
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Gambar 4.5Bagan Alir Master

Keterangan : 
DM. Data Master 
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4.1.4 Bagan Alir Pendataan Pengunjung 

Bagan alir pendataan pengunjung dibedakan atas 5 prosedur. Masing-

masing bagan alir dibedakan atas proses cara kerja pengguna. Bagan alir pertama, 

kedua, ketiga, dan keempat merupakan bagan alir untuk memasukkan data 

kunjungan, memasukkan data diri pengunjung Unair, cetak kartu pengunjung, dan 

memasukkan data diri pengunjung tamu yang dapat di akses oleh pengunjung. 

Bagan alir kelima merupakan bagan alir untuk melihat data transaksi pendataan 

pengunjung yang dapat diakses oleh kepala sarana prasaran dan petugas ruang 

baca. Gambar bagan alir pendataan pengunjung dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6Bagan Alir Pendataan Pengunjung 

Keterangan : 
PP. Pendataan Pengunjung 
TPG. Tabel Pengunjung 
TPP. Tabel Pendataan 
Pengunjung 
16. Tabel Prodi 
18. Tabel Kota 
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4.1.5 Bagan Alir Peminjaman Buku 

Bagan alir pendataan pengunjung dibedakan atas 3 prosedur. Masing-

masing bagan alir dibedakan atas proses cara kerja pengguna. Bagan alir pertama, 

dan kedua merupakan bagan alir untuk memasukkan data peminjaman dan 

memasukkan data perpanjangan peminjaman buku yang diakses oleh petugas 

ruang baca.Bagan alir ketiga merupakan bagan alir untuk melihat data transaksi 

peminjaman buku yang dapat diakses oleh petugas ruang baca dan kepala sarana 

prasaran. Gambar bagan alir pendataan pengunjung dapat dilihat pada Gambar 

4.7. 
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Gambar 4.7Bagan Alir Peminjaman Buku 

Keterangan : 
PJ. Peminjaman 
TPJ. Tabel Peminjaman 
TPL. Tabel Pengembalian  
15. Tabel Item Buku 
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4.1.6 Bagan Alir Pengembalian Buku 

Bagan alir pengembalian buku dibedakan atas 3 prosedur. Masing-masing 

bagan alir dibedakan atas proses cara kerja pengguna. Bagan alir pertama, dan 

kedua merupakan bagan alir untuk memasukkan data pengembalian dan 

mengirimkan Emailreminder pengembalian buku yang diakses oleh petugas ruang 

baca.Bagan alir ketiga merupakan bagan alir untuk melihat data transaksi 

pengembalian buku yang dapat diakses oleh petugas ruang baca dan kepala sarana 

prasaran. Gambar bagan alir pendataan pengunjung dilihat pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8Bagan Alir Pengembalian Buku 

Keterangan : 
PL. Pengembalian 
TPJ. Tabel Peminjaman 
TPL. Tabel Pengembalian  
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4.1.7 Bagan Alir Pembuatan Laporan 

Proses pembuatan laporan terbagi dalam 4 proses yaitu proses pembuatan 

laporan pendataan pengunjung, pembuatan laporan peminjaman buku, pembuatan 

laporan pengembalian buku, dan pembuatan laporan koleksi buku. Bagan alir 

pembuatan laporan menggambarkan aliran menu pembuatan laporan yang dapat 

diakses oleh petugas ruang baca dan kepala sarana prasarana. Bagan alir 

pembuatan laporan pendataan pengunjung dilihat pada Gambar 4.9, bagan alir 

pembuatan laporan peminjaman buku dilihat pada Gambar 4.10, bagan alir 

pembuatan laporan pengembalian buku dilihat pada Gambar 4.11, dan bagan alir 

pembuatan laporan koleksi buku dilihat pada Gambar 4.12. 

LPP

Form jenis & 
periode 
laporan

Input jenis & 
periode laporan

TPP

Laporan 
pendataan 
pengunjung

Laporan 
pendataan 
pengunjung Selesai 

 

Gambar 4.9Bagan Alir Pembuatan Laporan Pendataan Pengunjung 

Pada bagan alir di atas sistem akan menampilkan form jenis dan periode 

laporan, kemudian data jenis dan periode laporan yang dimasukkan akan diproses 

sehingga menghasilkan output laporan pendataan pengunjung. 

LPJ

Form jenis & 
periode 
laporan

Input jenis & 
periode laporan

TPJ

Laporan 
peminjaman 

buku

Laporan 
peminjaman buku Selesai 

 

Gambar 4.10Bagan Alir Pembuatan Laporan Peminjaman Buku 

Keterangan : 
LPP. Lap.Pendataan Pengunjung 
TPP. Tabel Pendataan Pengunjung 

Keterangan : 
LPJ. Lap.Peminjaman 
TPJ. Tabel Peminjaman 
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Pada bagan alir di atas sistem akan menampilkan form jenis dan periode 

laporan, kemudian data jenis dan periode laporan yang dimasukkan akan diproses 

sehingga menghasilkan output laporan peminjaman buku. 

LPL

Form jenis & 
periode 
laporan

Input jenis & 
periode laporan

TPL

Laporan 
pengembalian 

buku

Laporan 
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buku Selesai 

 

Gambar 4.11Bagan Alir Pembuatan Laporan Pengembalian Buku 

Pada bagan alir di atas sistem akan menampilkan form jenis dan periode 

laporan, kemudian data jenis dan periode laporan yang dimasukkan akan diproses 

sehingga menghasilkan output laporan pengembalian buku. 

LKB

Form jenis & 
periode 
laporan

Input jenis & 
periode laporan

15

Laporan 
koleksi buku

Laporan koleksi 
buku Selesai 

 

Gambar 4.12Bagan Alir Pembuatan Laporan Koleksi Buku 

Pada bagan alir di atas sistem akan menampilkan form jenis dan periode 

laporan, kemudian data jenis dan periode laporan yang dimasukkan akan diproses 

sehingga menghasilkan output laporan koleksi buku. 

Keterangan : 
LPL. Lap.Pengembalian 
TPL. Tabel Pengembalian 

Keterangan : 
LKB. Lap.Koleksi Buku 
15. Tabel Item Buku 
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4.1.8 Pseudocode Login 

Pseudocode fungsi login ini menjelaskan alur kerja sistem pada proses 

user akan masuk dalam sistem. Pseudocode fungsi login dapat dilihat pada 

Gambar 4.13.  

 

Gambar 4.13Pseudocode Login 

4.1.9 Pseudocode Pengelolaan Data Master 

Pseudocode fungsi pengelolaan data master ini menjelaskan alur kerja 

sistem pada proses inputdata master. Pseudocode fungsi pengolahan data master 

dapat dilihat pada Gambar 4.14.  

1. Mulai 

2.  Tampilkan halaman login 

3.  Masukkanusername dan password 

4.  Load tabel otoritas 

5.  Load tabel pengunjung 

6.  Load tabel pegawai 

7.  IF (otoritas = 0) THEN //usernamepassword salah 

8.  Keluar alert ‘Username atau Password yang anda input 

salah!’ 

9.  Keluar alert ‘Atau anda tidak terdaftar!’ 

10.   ELSE  

11. Username dan password benar 

12.  IF (otoritas = ‘1’) THEN 

13.  Masuk halaman Admin 

14.  ELSE IF (otoritas = ‘2’) THEN 

15.  Masuk halaman Petugas 

18.  ELSE 

19.  Masuk halaman Kepala Ruang Baca 

20.  END IF 

21.  END IF 

22. Selesai 
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Gambar 4.14Pseudocode Pengelolaan Data Master 

4.1.10 Pseudocode Pendataan Pengunjung 

Pseudocode fungsipengisian daftar pengunjung merupakan proses cara 

kerja bagian daripendataan pengunjung yang diakses langsung oleh pengunjung. 

Proses pengisian daftar pengunjung dimulai dengan mengisikan data no identitas 

dan memverifikasinya. Apabila data no identitas tidak ditemukan, maka pengguna 

harus melakukan pengisian data diri terlebih dahulu. Pseudocodepengisian daftar 

pengunjung dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

1. Mulai 

2.  Tampilkan form input data master 

3.  Masukkan data master     

4.   IF (data master = kosong) THEN 

5.    Keluar alert ‘Harus diisi’ 

6.   ELSE 

7.   Simpan data master 

8.   Masuk halaman view tabel data master 

9.  END IF 

10. Selesai 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR SISTEM INFORMASI RUANG... FITRIA YASMITA SARI



153 

 
 

 

Gambar 4.15Pseudocode Pengisian Daftar Pengunjung 

Pseudocode fungsiregistrasi pengunjung merupakan proses cara kerja 

bagian dari pendataan pengunjung yang dapat diakses secara online. 

Prosesregistrasi dimulai dengan memilih data registrasi yang akan disimpan, 

misalnya registrasi pengunjung Unair atau registrasi pengunjung tamu. Data 

registrasi akan diisi dan disimpan pada tabel pengunjung. Pseudocode registrasi 

pengunjung Unair dapat dilihat pada Gambar 4.16 dan pseudocode registrasi 

pengunjung tamu dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

1. Mulai 

2.  Tampilkan form pengisian daftar pengunjung 

3.  Inputdata kunjungan 

4.  Load tabel pengunjung 

5.  IF (no identitas = kosong) THEN 

6.  Keluar alert ‘Harus diisi’ 

7.  ELSE IF (no identitas = 0) THEN //tidak ditemukan 

8.  Keluar alert ‘Anda belum terdaftar!’ 

9.  Keluar alert ‘Silahkan melakukan pengisian form 

registrasi!’ 

10.  Masuk halaman form registrasi unair 

11.  ELSE 

12.   Keluar alert ‘Anda berhasil masuk!’ 

13.   Simpan data daftar pengunjung 

14.  END IF 

15. Selesai 
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Gambar 4.16Pseudocode Registrasi Pengunjung Unair 

1. Mulai 

2.  Tampilkan form registrasi pengunjung Unair 

3.  Input data diri 

4.  Load tabel prodi  

5.  Load tabel kota 

6.  IF (no identitas = kosong) THEN 

7.   Keluar alert ‘harus diisi’ 

8.   ELSE IF (nama pengunjung = kosong) THEN 

9.    Keluar alert ‘harus diisi’ 

10.   ELSE IF (nama prodi = kosong) THEN 

11.    Keluar alert ‘harus diisi’ 

12.   ELSE IF (alamat pengunjung = kosong) THEN 

13.    Keluar alert ‘harus diisi’ 

14.   ELSE IF (kota = kosong) THEN 

15.    Keluar alert ‘harus diisi’ 

16.   ELSE IF (telepon pengunjung = kosong) THEN 

17.    Keluar alert ‘harus diisi’ 

18.   ELSE IF (kategori pengunjung = kosong) THEN 

19.    Keluar alert ‘harus diisi’ 

20.   ELSE IF (email pengunjung = kosong) THEN 

21.    Keluar alert ‘harus diisi’ 

22.   ELSE 

23.     Simpan data pengunjung 

24.     Keluar alert ‘pengisian berhasil’ 

25.     Keluar alert ‘silahkan cetak kartu pengunjung’ 

26.     Cetak kartu pengunjung 

27.    END IF 

28. Selesai 
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Gambar 4.17Pseudocode Registrasi Pengunjung Tamu 

Pseudocode fungsi validasi pengunjung ini menjelaskan alur kerja sistem 

pada proses validasi pengunjung untuk memberikan validasi pada data 

pengunjung yang telah melakukan registrasi dan secara otomatis akan 

menghasilkan kartu pengunjung setelah dilakukan validasi. Proses ini dilakukan 

oleh petugas ruang baca. Pseudocode fungsi lihat data riwayat kunjungan dapat 

dilihat pada Gambar 4.18. 

1. Mulai 

2.  Tampilkan form registrasi pengunjung tamu 

3.  Input data diri 

4.  Load tabel instansi 

5. Load tabel kota 

6.  IF (no identitas = kosong) THEN 

7.   Keluar alert ‘harus diisi’ 

8.   ELSE IF (nama pengunjung = kosong) THEN 

9.    Keluar alert ‘harus diisi’ 

10.   ELSE IF (nama instansi= kosong) THEN 

11.    Keluar alert ‘harus diisi’ 

12.   ELSE IF (alamat pengunjung = kosong) THEN 

13.    Keluar alert ‘harus diisi’ 

14.   ELSE IF (kota = kosong) THEN 

15.    Keluar alert ‘harus diisi’ 

16.   ELSE IF (telepon pengunjung = kosong) THEN 

17.    Keluar alert ‘harus diisi’ 

18.   ELSE IF (kategori pengunjung = kosong) THEN 

19.    Keluar alert ‘harus diisi’ 

20.   ELSE IF (email pengunjung = kosong) THEN 

21.    Keluar alert ‘harus diisi’ 

22.    ELSE 

23.     Simpan data pengunjung 

24.     Keluar alert ‘pengisian berhasil’ 

25.     Keluar alert ‘silahkan cetak kartu pengunjung’ 

26.     Cetak kartu pengunjung 

27.    END IF 

28. Selesai 
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Pseudocode fungsi lihat data pendataan pengunjung ini menjelaskan alur 

kerja sistem pada proses pendataan pengunjung untuk melihat data riwayat 

kunjungan atau registrasi pengunjung yang dilakukan oleh kepala sarana 

prasarana dan petugas ruang baca. Pseudocode fungsi lihat data riwayat 

kunjungan dapat dilihat pada Gambar 4.19 dan pseudocode fungsi lihat data 

riwayat registrasi pengunjungdapat dilihat pada Gambar 4.20. 

1. Mulai 

2. Tampilkan form inputvalidasi pengunjung 

3. Tampilkan tabel data registrasi pengunjung ruang baca  

4.  Inputdata validasi pengunjung 

5.  Load tabel pengunjung 

6.  IF (checklist tabel = kosong) THEN  

7.  Keluar alert ‘Data registrasi pengunjung ruang 

bacabelum lengkap’ 

8.  ELSE  

9.     Update status pengunjung pada tabel pengunjung 

10.    Cetak kartu pengunjung 

11.   END IF 

12. Selesai  
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Gambar 4.18Pseudocode Lihat Data Riwayat Kunjungan 

 

Gambar 4.19Pseudocode Lihat Data Pengunjung 

4.1.11 Pseudocode Peminjaman Buku 

Pseudocode fungsi tambah data peminjaman buku merupakan proses cara 

kerja bagian dari peminjaman buku yang diakses langsung oleh petugas ruang 

baca. Proses tambah data peminjaman buku dimulai dengan memilih menu 

tambah data peminjaman. Data peminjaman akan diisi dan disimpan pada tabel 

1. Mulai 

2.  Load tabel pengunjung 

3.  Tampilkan data pengunjung 

4.  IF (nama pengunjung =kosong) THEN   

5.  Tidak menampilkan data sesuai nama pengunjung 

6.  ELSE  

7.  Tampilkan data sesuai nama pengunjung 

8.   END IF 

9. Selesai  

1. Mulai 

2. Tampilkan form tabel data kunjungan 

3.  Input periode data kunjungan 

4.  Load tabel pendataan pengunjung 

5.  IF (periode harian = kosong) THEN   

6.  Keluar alert ‘Anda dapat melihat daftar pendataan  

pengunjung harian. Silahkan pilih periode pendataan 

pengunjung harian!’ 

7.  ELSE IF (periode bulanan = kosong) THEN   

8.  Keluar alert ‘Anda dapat melihat daftar pendataan  

pengunjung bulanan. Silahkan pilih periode 

pendataan pengunjung bulanan!’ 

9.      ELSE  

10.  Tampilkan data kunjungan  

11.  END IF 

12. Selesai  
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peminjaman, serta secara otomatis akan menghasilkan bukti peminjaman. 

Pseudocodetambah data peminjaman buku dalam dapat dilihat pada Gambar 4.21. 

 

Gambar 4.20Pseudocode Tambah Data Peminjaman Buku 

Pseudocode perpanjangan peminjaman buku merupakan proses cara kerja 

bagian dari peminjaman buku yang diakses langsung oleh petugas ruang baca. 

Proses pengisian dimulai dengan memilih menu perpanjangan peminjaman. Data 

perpanjangan peminjaman akan disimpan dengan mengubah data peminjaman dan 

1. Mulai 

2. Tampilkan form input peminjaman 

3. Generate id otomatis 

4.  Inputdata peminjaman  

5.  Load tabel pegawai  

6.  Load tabel pengunjung  

7.  Load tabel item buku  

8.  IF (data item buku = kosong) THEN //tambah item 

9.  Keluar alert ‘Data Item Buku Belum Lengkap’ 

10.  ELSE IF (data item buku = FALSE) THEN 

11.   Keluar alert ‘Item Buku Sudah Dimasukkan’   

12.  ELSE  

13.  Data item buku berhasil dimasukkan 

14.  Tampilkan tabel data item buku  

15.   IF (no identitas = kosong) THEN   //simpan data 

16.    Keluar alert ‘harus diisi’ 

17.    ELSE IF (nama = kosong) THEN 

18.    Keluar alert ‘harus diisi’ 

19.    ELSE  

20.    Simpan data peminjaman 

21.     Ubah status ketersediaan di tabel item buku 

22.     Cetak bukti peminjaman  

23.     END IF 

24.   END IF 

25. Selesai  
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secara otomatis akan menghasilkan bukti perpanjangan peminjaman buku. 

Pseudocodeperpanjangan peminjaman dapat dilihat pada Gambar 4.22. 

 

Gambar 4.21Pseudocode Perpanjangan Peminjaman Buku 

Pseudocode fungsi lihat data peminjaman buku ini menjelaskan alur kerja 

sistem pada proses peminjaman buku untuk melihat data riwayat peminjaman 

buku yang dilakukan oleh kepala sarana prasarana dan petugas ruang baca. 

Pseudocode fungsi lihat data peminjaman buku dapat dilihat pada Gambar 4.23. 

1. Mulai 

2. Tampilkan form inputperpanjangan peminjaman 

3.  Inputdata perpanjangan peminjaman  

4.  Load tabel peminjaman 

5.  Load tabel pengembalian 

6.  IF (peminjam = kosong) THEN   

7.  Keluar alert ‘Data Peminjam Belum Lengkap’ 

8.  ELSE  

9.  Tampilkan tabel detail perpanjangan peminjaman  

10.  IF (checklist tabel = kosong) THEN  

11.  Keluar alert ‘Data Daftar Peminjaman Belum  

  Lengkap’ 

12. ELSE 

13.   IF (tgl pengembalian< tgl hari ini) THEN 

14.  Keluar alert ‘Tanggal Pengembalian Tidak  

    Valid’ 

15.   ELSE  

16.    Simpan data perpanjangan peminjaman 

17.     Cetak bukti perpanjangan peminjaman 

18.   END IF 

19.   END IF 

20.   END IF 

21. Selesai  
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Gambar 4.22Pseudocode Lihat Data Peminjaman Buku 

4.1.12 Pseudocode Pengembalian Buku 

Pseudocode fungsi tambah data pengembalian buku merupakan proses 

cara kerja bagian dari pengembalian buku yang diakses langsung oleh petugas 

ruang baca. Proses tambah data pengembalian buku dimulai dengan memilih 

menu tambah data pengembalian. Data pengembalian akan diisi dan disimpan 

pada tabel peminjaman, serta secara otomatis akan menghasilkan bukti 

peminjaman. Pseudocodetambah data pengembalian buku dalam dapat dilihat 

pada Gambar 4.24. 

1. Mulai 

2. Tampilkan form tabel data peminjaman 

3.  Input periode data peminjaman 

4.  Load tabel peminjaman 

5.  IF (periode harian = kosong) THEN   

6.  Keluar alert ‘Anda dapat melihat data peminjaman  

harian. Silahkan pilih periode peminjaman harian!’ 

7.  ELSE IF (periode bulanan = kosong) THEN   

8.  Keluar alert ‘Anda dapat melihat data peminjaman  

bulanan. Silahkan pilih periode peminjaman 

bulanan!’ 

9.      ELSE  

10.  Tampilkan data peminjaman  

11.   END IF 

12. Selesai  

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR SISTEM INFORMASI RUANG... FITRIA YASMITA SARI



161 

 
 

 

Gambar 4.23Pseudocode Tambah Data Pengembalian Buku 

Pseudocode fungsi pengiriman Email merupakan proses cara kerja bagian 

dari pengembalian buku yang diakses langsung oleh petugas ruang baca. Proses 

pengiriman Email dimulai dengan memilih menu pengiriman Email. 

Pseudocodepengiriman Email dalam dapat dilihat pada Gambar 4.25. 

 
Gambar 4.24Pseudocode Pengiriman Email 

1. Mulai 

2.  Load tabel pengembalian 

3.  Load tabel pengunjung 

4.  Tampilkan tabel data pengembalian buku jatuh tempo  

5.  IF (checklist tabel = kosong) THEN  

6.  Keluar alert ‘Data Daftar Reminder 

Pengembalian Belum Lengkap’ 

7.  ELSE  

8.  Mengirim Email reminder pengembalian buku 

9.  Ubah tgl reminder pada table peminjaman 

10.  END IF 

11. Selesai  

1. Mulai 

2. Tampilkan form input pengembalian 

3.  Inputdata pengembalian 

4.  Load tabel peminjaman 

5.  Load tabel pengembalian 

6.  IF (peminjam = kosong) THEN   

7.  Keluar alert ‘Data Peminjam Belum Lengkap’ 

8.  ELSE  

9.  Tampilkan tabel detail pengembalian  

10.  IF (checklist tabel = kosong) THEN  

11.  Keluar alert ‘Data Daftar Peminjaman Belum  

  Lengkap’ 

12.  ELSE  

13.    Simpan data pengembalian 

14.     Ubah status ketersediaan pada tabel item buku 

15.     Ubah status peminjaman pada tabel peminjaman 

16.     Cetak bukti pengembalian 

17.   END IF 

18.   END IF 

17. Selesai  
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Pseudocode fungsi lihat data pengembalian buku ini menjelaskan alur 

kerja sistem pada proses pengembalian buku untuk melihat data riwayat 

pengembalian buku yang dilakukan oleh kepala sarana prasarana dan petugas 

ruang baca. Pseudocode fungsi lihat data pengembalian buku dapat dilihat pada 

Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.25Pseudocode Lihat Data Pengembalian Buku 

4.1.13 Pseudocode Pembuatan Laporan 

Pseudocode fungsi pembuatan laporan ini menjelaskan alur kerja sistem 

pada proses pembuatan laporan pendataan pengunjung, peminjaman buku, 

pengembalian buku, dan koleksi buku yang dilakukan oleh petugas ruang baca 

dan kepala sarana prasarana. Pseudocode fungsi pembuatan laporan pendataan 

pengunjung dapat dilihat pada Gambar 4.27, pseudocode pembuatan laporan 

peminjaman buku dapat dilihat pada Gambar 4.28, pseudocode pembuatan 

1. Mulai 

2. Tampilkan form tabel data pengembalian 

3.  Input periode data pengembalian 

4.  Load tabel pengembalian 

5.  IF (periode harian = kosong) THEN   

6.  Keluar alert ‘Anda dapat melihat data pengembalian 

harian. Silahkan pilih periode pengembalian 

harian!’ 

7.  ELSE IF (periode bulanan = kosong) THEN   

8.  Keluar alert ‘Anda dapat melihat data pengembalian 

bulanan. Silahkan pilih periode pengembalian 

bulanan!’ 

9.      ELSE  

10.  Tampilkan data pengembalian  

11.   END IF 

12. Selesai  
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laporan pengembalian buku dapat dilihat pada Gambar 4.29 dan pseudocode 

pembuatan laporan koleksi buku dapat dilihat pada Gambar 4.30. 

 

Gambar 4.26Pseudocode Pembuatan Laporan Pendataan Pengunjung 

 

Gambar 4.27Pseudocode Pembuatan Laporan Peminjaman Buku 

1. Mulai 

2. Tampilkan form laporan peminjaman buku 

3.  Inputperiode peminjaman buku 

4.  Load tabel peminjaman buku 

5.  IF (jenis, periode, tahun = kosong) THEN   

6. Keluar alert ‘Data Jenis, Periode, dan Tahun 

Laporan Belum Lengkap’! 

7.  ELSE  

8.  Tampilkan data laporan peminjaman buku  

9.   END IF 

10. Selesai  

1. Mulai 

2. Tampilkan form laporan pendataan pengunjung 

3.  Inputperiode pendataan pengunjung 

4.  Load tabel pendataan pengunjung 

5.  IF (jenis, periode, tahun = kosong) THEN   

6. Keluar alert ‘Data Jenis, Periode, dan Tahun 

Laporan Belum Lengkap’! 

7.  ELSE  

8.  Tampilkan data laporan pendataan pengunjung  

9.   END IF 

10. Selesai  
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Gambar 4.28Pseudocode Pembuatan Laporan Pengembalian Buku 

 

Gambar 4.29Pseudocode Pembuatan Laporan Koleksi Buku 

4.2 Uji Coba Sistem 

Uji coba sistem merupakan hasil pengujian pada Sistem Informasi Ruang 

Baca Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya dengan 

menggunakan metode Black Box Testing. Black Box Testing adalah pengujian 

yang dilakukan dengan mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan 

pemeriksaan fungsional dari perangkat lunak. Pengujian meliputi fitur yang 

terdapat pada masing-masing proses di sistem kerja baru. Berikut hasil uji coba 

1. Mulai 

2. Tampilkan form laporan koleksi buku 

3.  Inputperiode koleksi buku 

4.  Load tabel koleksi buku 

5.  IF (jenis, periode, tahun = kosong) THEN   

6. Keluar alert ‘Data Jenis, Periode, dan Tahun 

Laporan Belum Lengkap’! 

7.  ELSE  

8.  Tampilkan data laporan koleksi buku  

9.   END IF 

10. Selesai  

1. Mulai 

2. Tampilkan form laporan pengembalian buku 

3.  Inputperiode pengembalian buku 

4.  Load tabel pengembalian buku 

5.  IF (jenis, periode, tahun = kosong) THEN   

6. Keluar alert ‘Data Jenis, Periode, dan Tahun 

Laporan Belum Lengkap’! 

7.  ELSE  

8.  Tampilkan data laporan pengembalian buku  

9.   END IF 

10. Selesai  
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Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas 

Airlangga Surabaya yang dilakukan oleh Programmer danPetugas Ruang Baca 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya. 

4.2.1 Pengujian Proses Login 

Pada pengujian proses login dilakukan oleh user yaitu admin, petugas 

ruang baca, kepala bagian prasarana, dan pengunjung. User melakukan login 

dengan username dan password yang telah ada. Fitur login dapat dilihat pada 

Gambar 4.31. Hasil pengujian fitur login dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 
Gambar 4.30Form Login 

Tabel 4. 1 Tabel Hasil Pengujian Fitur Login 

No Nama Fitur Input Output Sesuai Tidak 
Sesuai 

1. Login ke sistem - Username dan 
password sesuai  

- Menuju ke 
halaman sesuai 
otoritas 

  -  

- Username dan 
password tidak 
sesuai  

- Keluar alert 
„Username atau 
password yang 
anda masukkan 
salah!‟.  

- Keluar alert 
„Atau anda tidak 
terdaftar!‟ 

  -  
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4.2.2 Pengujian Proses Pengelolaan Data Master 

Pada pengujian proses pengelolaan data masterdilakukan oleh user yaitu 

admin. Proses pengelolaan data master dimulai dengan user menambahkan data 

pada form input data master. Fitur pengelolaan data master dapat dilihat pada 

Gambar 4.32. Form tampil tabel data master dapat dilihat pada Gambar 4.33. 

Hasil pengujian fitur pengelolaan data master dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 

Gambar 4.31FormPengelolaan Data Master 

 

Gambar 4.32FormTampil Tabel Data Master 
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Tabel 4. 33 Tabel Hasil Pengujian Pengelolaan Data Master 

No Nama Fitur Input Output Sesuai Tidak 
Sesuai 

1. Memasukkan 
data master 

- Terdapat text 
field yang kosong 

- Keluar alert 
„harus diisi‟. 

  -  

- Text field telah 
terisi semua 

- Data tersimpan 
pada database 

- Data tampil 
pada tabel 
master. 

  -  

 

4.2.3 Pengujian Proses Pendataan Pengunjung 

Pada pengujian proses pengisian daftar pengunjungdilakukan oleh user 

yaitu pengunjung. Proses pengisian daftar pengunjung dimulai dengan user 

memasukkan data no identitas pada form pengisian daftar pengunjung. Fitur 

pengisian daftar pengunjungdapat dilihat pada Gambar 4.34. Hasil pengujian fitur 

pengisian daftar pengunjungdapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 

Gambar 4.34FormPengisian Daftar Pengunjung 
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Tabel 4. 35 Tabel Hasil Pengujian Pengisian Daftar Pengunjung 

No Nama Fitur Input Output Sesuai Tidak 
Sesuai 

1. Memasukkan 
data no identitas 

- Text field no 
identitas kosong 

- Keluar alert 
„harus diisi‟. 

  -  

- No identitas tidak 
ditemukan pada 
database 

- Keluar alert 
„Anda belum 
terdaftar!‟.  

- Keluar alert 
„Silahkan 
melakukan 
pengisian form 
registrasi‟.  

- Halaman 
dialihkan pada 
form registrasi 
Unair.  

  -  

- Text field no 
identitas telah 
terisi dan no 
identitas 
ditemukan pada 
database 

- Keluar alert 
„Anda berhasil 
masuk!‟.  

- Data tersimpan 
pada database. 

  -  

 

Pada pengujian proses registrasi pengunjung Unairdilakukan oleh user 

yaitu pengunjung. Proses registrasi pengunjung Unairdimulai dengan user 

memasukkan data diri pada form registrasi pengunjung Unair. Fitur registrasi 

pengunjung Unairdapat dilihat pada Gambar 4.35. Hasil pengujian fitur registrasi 

pengunjung Unairdapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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Gambar 4.36FormRegistrasi Pengunjung Unair 

Tabel 4. 37 Tabel Hasil Pengujian Registrasi Pengunjung Unair 

No Nama Fitur Input Output Sesuai Tidak 
Sesuai 

1. Memasukkan 
data diri 

- Text text field no 
identitas kosong 

- Keluar alert 
„harus diisi‟. 

  -  

- Text text field 
nama pengunjung 
kosong 

- Keluar alert 
„harus diisi‟. 

  -  

- Text text field 
nama prodi 
kosong 

- Keluar alert 
„harus diisi‟. 

  -  

- Text text field 
alamat 
pengunjung 
kosong 

- Keluar alert 
„harus diisi‟. 

  -  

- Text text field 
kota kosong 

- Keluar alert 
„harus diisi‟. 

  -  

- Text text field 
telepon 
pengunjung 
kosong 

- Keluar alert 
„harus diisi‟. 

  -  

- Text text field 
kategori 
pengunjung 

- Keluar alert 
„harus diisi‟. 

  -  
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kosong 
- Text text field 

email pengunjung 
kosong 

- Keluar alert 
„harus diisi‟. 

  -  

- Text field telah 
terisi semua 

- Data tersimpan 
pada database. 

- Keluar alert 
„pengsian 
berhasil!‟. 

- Keluar alert 
„silahkan cetak 
kartu 
pengunjung!‟. 

- Keluar hasil 
cetak kartu 
pengunjung. 

  -  

 

Pada pengujian proses registrasi pengunjung tamudilakukan oleh user 

yaitu pengunjung. Proses registrasi pengunjung tamudimulai dengan user 

memasukkan data diri pada form registrasi pengunjung tamu. Fitur registrasi 

pengunjung tamudapat dilihat pada Gambar 4.36. Hasil pengujian fitur registrasi 

pengunjung tamudapat dilihat pada Tabel 4.5. 
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Gambar 4.38FormRegistrasi Pengunjung Tamu 

Tabel 4. 39 Tabel Hasil Pengujian Registrasi Pengunjung Tamu 

No Nama Fitur Input Output Sesuai Tidak 
Sesuai 

1. Memasukkan 
data diri 

- Text text field no 
identitas kosong 

- Keluar alert 
„harus diisi‟. 

  -  

- Text text field 
nama pengunjung 
kosong 

- Keluar alert 
„harus diisi‟. 

  -  

- Text text field 
nama instansi 
kosong 

- Keluar alert 
„harus diisi‟. 

  -  

- Text text field 
alamat 
pengunjung 
kosong 

- Keluar alert 
„harus diisi‟. 

  -  

- Text text field 
kota kosong 

- Keluar alert 
„harus diisi‟. 

  -  

- Text text field 
telepon 
pengunjung 
kosong 

- Keluar alert 
„harus diisi‟. 

  -  

- Text text field 
email pengunjung 
kosong 

- Keluar alert 
„harus diisi‟. 

  -  

- Text field telah 
terisi semua 

- Data tersimpan 
pada database. 

- Keluar alert 
„pengsian 
berhasil‟. 

- Keluar alert 
„silahkan cetak 
kartu 
pengunjung.‟ 

- Keluar hasil 
cetak kartu 
pengunjung. 

  -  

 

Pada pengujian proses lihat valdiasi pengunjungdilakukan oleh user yaitu 

petugas ruang baca. Proses validasi pengunjungdimulai dengan user memilih data 

pengunjung yang akan divalidasi pada form tabel data registrasi pengunjung ruang 
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baca. Formvalidasi pengunjung dapat dilihat pada Gambar 4.37. Hasil pengujian 

fitur lihat data riwayat kunjungandapat dilihat pada Tabel 4.6. 

 

Gambar 4.40FormValidasi Pengunjung 

Tabel 4. 6 Tabel Hasil Pengujian Validasi Pengunjung 

No Nama Fitur Input Output Sesuai Tidak 
Sesuai 

1. Memasukkan 
data validasi 
pengunjung 

- Radio buttonbukti 
validasi tidak 
dicentang 

- Keluar alert 
„Data validasi 
pengunjung 
ruang 
bacabelum 
lengkap‟ 

  -  

- Radio buttonbukti 
validasi telah 
dicentang 

- Data tersimpan 
pada database. 

- Keluar hasil 
cetak kartu 
pengunjung. 

  -  
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Pada pengujian proses lihat data riwayat kunjungandilakukan oleh user 

yaitu petugas ruang baca dan kepala sarana prasarana. Proses lihat data riwayat 

kunjungandimulai dengan user memasukkan periode pada form daftar pendataan 

pengunjung ruang baca. Formdaftar pendataan pengunjung ruang baca dapat 

dilihat pada Gambar 4.38. Hasil pengujian fitur lihat data riwayat kunjungandapat 

dilihat pada Tabel 4.7. 

 

Gambar 4.41FormDaftar Pendataan Pengunjung Ruang Baca 

Tabel 4. 42 Tabel Hasil Pengujian Lihat Data Riwayat Kunjungan 

No Nama Fitur Input Output Sesuai Tidak 
Sesuai 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memasukkan 
periode  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Text field periode 
hariankosong/ 
belum lengkap. 

- Text field periode 
bulanan terisi. 

- Keluar alert 
„Anda dapat 
melihat daftar 
pendataan 
pengunjung 
harian. Silahkan 
pilih periode 
pendataan 
pengunjung 
harian!‟. 

- Data pendataan 
pengunjung 
tampil pada 

  -  
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tabel data 
pengunjung 
ruang baca 
sesuai periode. 

- Text field periode 
bulanankosong. 

- Text field periode 
harian terisi. 

- Keluar alert 
„Anda dapat 
melihat daftar 
pendataan 
pengunjung 
bulanan. 
Silahkan pilih 
periode 
pendataan 
pengunjung 
bulanan!‟. 

- Data pendataan 
pengunjung 
tampil pada 
tabel data 
pengunjung 
ruang baca 
sesuai periode. 

  -  

- Text field periode 
tidak terisi semua 

- Keluar alert 
„Anda dapat 
melihat daftar 
pendataan 
pengunjung 
harian. Silahkan 
pilih periode 
pendataan 
pengunjung 
harian!‟. 

- Keluar alert 
„Anda dapat 
melihat daftar 
pendataan 
pengunjung 
harian. Silahkan 
pilih periode 
pendataan 
pengunjung 
harian!‟. 

  -  
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Pada pengujian proses lihat data pengunjungdilakukan oleh user yaitu 

petugas ruang baca dan kepala sarana prasarana. Proses lihat data 

pengunjungdimulai user memilih submenu data kunjungan pada menu pendataan 

pengunjung. Formdaftar registrasi pengunjungruang baca dapat dilihat pada 

Gambar 4.38. Hasil pengujian fitur lihat data pengunjungdapat dilihat pada Tabel 

4.8. 

 

Gambar 4.43FormDaftar Registrasi Pengunjung Ruang Baca 

Tabel 4. 44 Tabel Hasil Pengujian Lihat Data Pengunjung 

No Nama Fitur Input Output Sesuai Tidak 
Sesuai 

1. Melihat data 
daftar registrasi 
pengunjung 

- Memilih submenu 
data kunjungan 
pada menu 
pendataan 
pengunjung 

- Menampilkan 
data daftar 
registrasi 
pengunjung 

  -  
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4.2.4 Pengujian Proses Peminjaman 

Pada pengujian proses tambah data peminjaman bukudilakukan oleh user 

yaitu petugas ruang baca. Proses tambah data peminjaman bukudimulai dengan 

user memasukkan data peminjaman pada form input peminjaman. Form input 

peminjamandapat dilihat pada Gambar 4.39. Hasil cetak bukti peminjaman buku 

dapat dilihat pada Gambar 4.40. Hasil pengujian fitur tambah data peminjaman 

buku dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

 

Gambar 4.45FormInput Peminjaman 
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Gambar 4.46 Hasil Cetak Bukti Peminjaman Buku 

Tabel 4. 47 Tabel Hasil Pengujian Peminjaman Buku 

No Nama Fitur Input Output Sesuai Tidak 
Sesuai 

1. Memasukkan 
data item 
peminjaman 

- Terdapat text 
field data item 
peminjaman yang 
kosong 

- Keluar alert 
„Data item buku 
belum lengkap‟. 

  -  

- Input data item 
peminjaman yang 
sudah 
dimasukkan 

- Keluar alert 
„Item buku 
sudah 
dimasukkan‟. 

  -  

- Text field data 
item peminjaman 
sudah terisi 
semua dan belum 
dimasukkan 

- Menampilkan 
data item 
peminjaman 
pada tabel detail 
peminjaman 

  -  

2. Memasukkan 
data peminjaman 

- Text field no 
identitas kosong 

- Keluar alert 
„harus diisi‟ 

  -  

- Text field nama 
kosong 

- Keluar alert 
„harus diisi‟ 

  -  

- Text field no 
identitas dan 
nama sudah terisi  

- Data tersimpan 
pada database 

- Keluar hasil 

  -  
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cetak bukti 
peminjaman 

 

Pada pengujian proses perpanjangan peminjaman bukudilakukan oleh user 

yaitu petugas ruang baca. Proses perpanjangan peminjaman bukudimulai dengan 

user memasukkan data perpanjangan peminjaman pada form input perpanjangan 

peminjaman. Form inputperpanjangan peminjamandapat dilihat pada Gambar 

4.41. Hasil cetak bukti perpanjangan peminjaman buku dapat dilihat pada Gambar 

4.42. Hasil pengujian fitur perpanjangan peminjaman buku dapat dilihat pada 

Tabel 4.10. 

 

Gambar 4.48FormInputPerpanjangan Peminjaman 
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Gambar 4.49 Hasil Cetak BuktiPerpanjangan Peminjaman Buku 

Tabel 4. 50 Tabel Hasil Pengujian Perpanjangan Peminjaman Buku 

No Nama Fitur Input Output Sesuai Tidak 
Sesuai 

1. Memasukkan 
data peminjam 

- Text field 
peminjam kosong 

- Keluar alert 
„Data 
peminjambelum 
lengkap‟. 

  -  

- Text field 
peminjam sudah 
terisi 

- Menampilkan 
daftar 
peminjaman 
pada tabel. 

  -  

2. Memasukkan 
data 
perpanjangan 
peminjaman 

- Cekbox tidak 
dicentang 

- Keluar alert 
„Data daftar 
peminjamanbelu
m lengkap‟ 

  -  

- Input tanggal 
pengembalian < 
tanggal hari ini 

- Keluar alert 
„Tanggal 
pengembalian 
tidak valid‟ 

  -  

- Text field tanggal 
pengembalian 
kosong dan 

- Keluar alert 
„Data daftar 
peminjamanbelu

  -  
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cekbox  tidak 
dicentang 

m lengkap‟ 

- Text field tanggal 
pengembalian 
terisi dan cekbox   
dicentang 

- Data tersimpan 
pada database. 

- Keluar hasil 
cetak bukti 
perpanjangan 
peminjaman. 

  -  

 

Pada pengujian proses lihat data peminjaman bukudilakukan oleh user 

yaitu petugas ruang baca dan kepala sarana prasarana. Proses lihat data 

peminjaman bukudimulai dengan user memasukkan periode pada form 

peminjaman. Formpeminjaman dapat dilihat pada Gambar 4.43. Hasil pengujian 

fitur lihat data peminjaman bukudapat dilihat pada Tabel 4.11. 

 

Gambar 4.51FormPeminjaman 

Tabel 4. 52Tabel Hasil Pengujian Peminjaman Buku 

No Nama Fitur Input Output Sesuai Tidak 
Sesuai 

1. 
 
 

Memasukkan 
periode  
 

- Text field periode 
hariankosong/ 
belum lengkap. 

- Keluar alert 
„Anda dapat 
melihat data 

  -  
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- Text field periode 
bulanan terisi. 

peminjaman 
harian. Silahkan 
pilih periode 
peminjaman 
harian!‟. 

- Data 
peminjaman 
tampil pada 
tabel data 
peminjaman 
sesuai periode. 

- Text field periode 
bulanankosong. 

- Text field periode 
harian terisi. 

- Keluar alert 
„Anda dapat 
melihat data 
peminjaman 
bulanan. 
Silahkan pilih 
periode 
peminjaman 
bulanan!‟. 

- Data 
peminjaman 
tampil pada 
tabel data 
peminjaman 
sesuai periode. 

  -  

- Text field periode 
tidak terisi semua 

- Keluar alert 
„Anda dapat 
melihat data 
peminjaman 
harian. Silahkan 
pilih periode 
peminjaman 
harian!‟. 

- Keluar alert 
„Anda dapat 
melihat data 
peminjaman 
harian. Silahkan 
pilih periode 
peminjaman 
harian!‟. 

  -  
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4.2.5 Pengujian Proses Pengembalian 

Pada pengujian proses tambah data pengembalian bukudilakukan oleh user 

yaitu petugas ruang baca. Proses tambah data pengembalian bukudimulai dengan 

user memasukkan data pengembalian pada form input pengembalian. Form 

inputpengembalian dapat dilihat pada Gambar 4.44. Hasil cetak bukti 

pengembalian buku dapat dilihat pada Gambar 4.45. Hasil pengujian fitur tambah 

data pengembalian buku dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

 

Gambar 4.53Form Input Pengembalian 
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Gambar 4.54 Hasil Cetak Bukti Pengembalian Buku 

Tabel 4. 55 Tabel Hasil Pengujian Pengembalian Buku 

No Nama Fitur Input Output Sesuai Tidak 
Sesuai 

1. Memasukkan 
data peminjam 

- Text field 
peminjam kosong 

- Keluar alert 
„Data 
peminjambelum 
lengkap‟. 

  -  

- Text field 
peminjam sudah 
terisi 

- Menampilkan 
daftar 
peminjaman 
pada tabel. 

  -  

2. Memasukkan 
data 
pengembalian  

- Cekbox tidak 
dicentang 

- Keluar alert 
„Data daftar 
peminjamanbelu
m lengkap‟ 

  -  
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- Cekbox  sudah 
dicentang 

- Data tersimpan 
pada database. 

- Keluar hasil 
cetak bukti 
pengembalian. 

  -  

 

Pada pengujian proses pengiriman E-maildilakukan oleh user yaitu 

petugas ruang baca. Proses pengiriman E-maildimulai dengan user memilih daftar 

penerima E-mail pada form input reminder pengembalian jatuh tempo. Form 

inputreminder pengembalian jatuh tempo dapat dilihat pada Gambar 4.46. Form 

inputinputreminder pengembalian belum kembali dapat dilihat pada Gambar 4.47. 

Display Email reminder pengembalian buku dapat dilihat pada Gambar 4.48. 

Hasil pengujian fitur pengiriman E-maildapat dilihat pada Tabel 4.13. 

 

Gambar 4.56Form InputReminder Pengembalian Jatuh Tempo 
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Gambar 4.57Form InputReminder Pengembalian Belum Kembali 

 

Gambar 4.58DisplayE-mail Reminder Pengembalian Buku 

Tabel 4. 59 Tabel Hasil Pengujian Pengiriman Email 

No Nama Fitur Input Output Sesuai Tidak 
Sesuai 

1. Memasukkan 
data daftar 
reminder 
pengembalian 

- Cekbox tidak 
dicentang 

- Keluar alert 
„Data daftar 
reminder 
pengembalian 
belum lengkap‟. 

  -  

- Cekbox  sudah 
dicentang 

- Mengirim Email 
ke tujuan. 

- Keluar 
alert‟Email telah 
terkirim ke 
(alamat email)‟. 

  -  
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Pada pengujian proses lihat data pengembalian bukudilakukan oleh user 

yaitu petugas ruang baca dan kepala sarana prasarana. Proses lihat data 

pengembalian bukudimulai dengan user memasukkan periode pada form 

pengembalian. Formpengembalian dapat dilihat pada Gambar 4.49. Hasil 

pengujian fitur lihat data pengembalian bukudapat dilihat pada Tabel 4.14. 

 

Gambar 4.60FormPengembalian  

Tabel 4. 61 Tabel Hasil Pengujian Lihat Data Pengembalian Buku 

No Nama Fitur Input Output Sesuai Tidak 
Sesuai 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memasukkan 
periode  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Text field periode 
hariankosong/ 
belum lengkap. 

- Text field periode 
bulanan terisi. 

- Keluar alert 
„Anda dapat 
melihat data 
pengembalian 
harian. Silahkan 
pilih periode 
pengembalian 
harian!‟. 

- Data 
pengembalian 
tampil pada 
tabel data 
pengembalian 
sesuai periode. 

  -  
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- Text field periode 
bulanankosong. 

- Text field periode 
harian terisi. 

- Keluar alert 
„Anda dapat 
melihat data 
pengembalian 
bulanan. 
Silahkan pilih 
periode 
pengembalian 
bulanan!‟. 

- Data 
pengembalian 
tampil pada 
tabel data 
pengembalian 
sesuai periode. 

  -  

- Text field periode 
tidak terisi semua 

- Keluar alert 
„Anda dapat 
melihat data 
pengembalian 
harian. Silahkan 
pilih periode 
pengembalian 
harian!‟. 

- Keluar alert 
„Anda dapat 
melihat data 
pengembalian 
harian. Silahkan 
pilih periode 
pengembalian 
harian!‟. 

  -  

 

4.2.6 Pengujian Proses Pembuatan Laporan 

Pada pengujian proses pembuatan laporan pendataan pengunjungdilakukan 

oleh user yaitu petugas ruang baca dan kepala sarana prasarana. Proses pembuatan 

laporan pendataan pengunjungdimulai dengan user memasukkan data jenis, 

periode, dan tahun pada form laporan pengunjung ruang baca. Formlaporan 

pengunjung ruang baca dapat dilihat pada Gambar 4.50. Hasil cetak laporan grafik 
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dan tabel detail pendataan pengunjung ruang baca dapat dilihat pada Gambar 4.51. 

Hasil cetak laporan grafik pendataan pengunjung ruang baca dapat dilihat pada 

Gambar 4.52. Hasil cetak laporan tabel detail pendataan pengunjung ruang baca 

dapat dilihat pada Gambar 4.53. Hasil pengujian fitur pembuatan laporan 

pendataan pengunjungdapat dilihat pada Tabel 4.15. 

 

Gambar 4.62FormLaporan Pengunjung Ruang Baca  

 

Gambar 4.63 Hasil Cetak Laporan Grafik dan Tabel Detail Pendataan Pengunjung 

Ruang Baca  
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Gambar 4.64 Hasil Cetak Laporan Grafik Pendataan Pengunjung Ruang Baca 

 

Gambar 4.65 Hasil Cetak Laporan Tabel Detail Pendataan Pengunjung Ruang 

Baca 
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Tabel 4. 66 Tabel Hasil Pengujian Pembuatan Laporan Pendataan Pengunjung 

No Nama Fitur Input Output Sesuai Tidak 
Sesuai 

1. Memasukkan 
data jenis, 
periode, dan 
tahun laporan 

- Text field jenis, 
periode, dan 
tahun kosong 

- Keluar alert 
„Data jenis, 
periode, dan 
tahun laporan 
belum lengkap‟. 

  -  

- Text field jenis, 
periode, dan 
tahun sudah terisi 

- Keluar hasil 
cetak laporan 
pendataan 
pengunjung 
sesuai jenis, 
periode, dan 
tahun. 

  -  

 

Pada pengujian proses pembuatan laporan peminjaman bukudilakukan 

oleh user yaitu petugas ruang baca dan kepala sarana prasarana. Proses pembuatan 

laporan peminjaman bukudimulai dengan user memasukkan data jenis, periode, 

dan tahun pada form laporan peminjaman. Formlaporan peminjaman dapat dilihat 

pada Gambar 4.54. Hasil cetak laporan grafik dan tabel detail peminjaman buku 

dapat dilihat pada Gambar 4.55. Hasil cetak laporan grafik peminjaman buku 

dapat dilihat pada Gambar 4.56. Hasil cetak laporan tabel detail peminjaman buku 

dapat dilihat pada Gambar 4.57. Hasil pengujian fitur pembuatan laporan 

peminjaman bukudapat dilihat pada Tabel 4.16. 
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Gambar 4.67FormLaporan Peminjaman  

 
Gambar 4.68 Hasil Cetak Laporan Grafik dan Tabel Detail Peminjaman Buku 

 
Gambar 4.69 Hasil Cetak Laporan Grafik Peminjaman Buku 
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Gambar 4.70 Hasil Cetak Laporan Tabel Detail Peminjaman Buku 

Tabel 4. 71 Tabel Hasil Pengujian Pembuatan Laporan Peminjaman Buku 

No Nama Fitur Input Output Sesuai Tidak 
Sesuai 

1. Memasukkan 
data jenis, 
periode, dan 
tahun laporan 

- Text field jenis, 
periode, dan 
tahun kosong 

- Keluar alert 
„Data jenis, 
periode, dan 
tahun laporan 
belum lengkap‟. 

  -  

- Text field jenis, 
periode, dan 
tahun sudah terisi 

- Keluar hasil 
cetak laporan 
peminjaman 
buku sesuai 
jenis, periode, 
dan tahun. 

  -  

 

Pada pengujian proses pembuatan laporan pengembalian bukudilakukan 

oleh user yaitu petugas ruang baca dan kepala sarana prasarana. Proses pembuatan 

laporan pengembalian bukudimulai dengan user memasukkan data jenis, periode, 

dan tahun pada form laporan pengembalian. Formlaporan pengembalian dapat 
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dilihat pada Gambar 4.58. Hasil cetak laporan grafik dan tabel detail 

pengembalian buku dapat dilihat pada Gambar 4.59. Hasil cetak laporan grafik 

pengembalian buku dapat dilihat pada Gambar 4.60. Hasil cetak laporan tabel 

detail pengembalian buku dapat dilihat pada Gambar 4.61. Hasil pengujian fitur 

pembuatan laporan pengembalian bukudapat dilihat pada Tabel 4.17. 

 

Gambar 4.72FormLaporan Pengembalian  

 

Gambar 4.73 Hasil Cetak Laporan Grafik dan Tabel Detail Pengembalian Buku 
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Gambar 4.74 Hasil Cetak Laporan Grafik Pengembalian Buku 

 

Gambar 4.75 Hasil Cetak Laporan Tabel Detail Pengembalian Buku 
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Tabel 4. 76 Tabel Hasil Pengujian Pembuatan Laporan Pengembalian Buku 

No Nama Fitur Input Output Sesuai Tidak 
Sesuai 

1. Memasukkan 
data jenis, 
periode, dan 
tahun laporan 

- Text field jenis, 
periode, dan 
tahun kosong 

- Keluar alert 
„Data jenis, 
periode, dan 
tahun laporan 
belum lengkap‟. 

  -  

- Text field jenis, 
periode, dan 
tahun sudah terisi 

- Keluar hasil 
cetak laporan 
pengembalian 
buku sesuai 
jenis, periode, 
dan tahun. 

  -  

 

Pada pengujian proses pembuatan laporan koleksi bukudilakukan oleh user 

yaitu petugas ruang baca dan kepala sarana prasarana. Proses pembuatan laporan 

koleksi bukudimulai dengan user memasukkan data jenis, periode, dan tahun pada 

form laporan koleksi buku. Formlaporan koleksi buku dapat dilihat pada Gambar 

4.62. Hasil cetak laporan grafik dan tabel detail koleksi buku dapat dilihat pada 

Gambar 4.63. Hasil cetak laporan grafik koleksi buku dapat dilihat pada Gambar 

4.64. Hasil cetak laporan tabel detail koleksi buku dapat dilihat pada Gambar 

4.65. Hasil pengujian fitur pembuatan laporan koleksi bukudapat dilihat pada 

Tabel 4.18. 
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Gambar 4.77FormLaporan Koleksi Buku 

 
Gambar 4.78 Hasil Cetak Laporan Grafik dan Tabel Detail Koleksi Buku 

 
Gambar 4.79 Hasil Cetak Laporan Grafik Koleksi Buku 
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Gambar 4.80 Hasil Cetak Laporan Tabel Detail Koleksi Buku 

Tabel 4. 81 Tabel Hasil Pengujian Pembuatan Laporan Koleksi Buku 

No Nama Fitur Input Output Sesuai Tidak 
Sesuai 

1. Memasukkan 
data jenis, 
periode, dan 
tahun laporan 

- Text field jenis, 
periode, dan 
tahun kosong 

- Keluar alert 
„Data jenis, 
periode, dan 
tahun laporan 
belum lengkap‟. 

  -  

- Text field jenis, 
periode, dan 
tahun sudah terisi 

- Keluar hasil 
cetak laporan 
koleksi buku 
sesuai jenis, 
periode, dan 
tahun. 

  -  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab–babsebelumnya mengenai Sistem 

Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan dan Kelautan Universeitas Airlangga 

Surabaya, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pembuatan Sistem Informasi Ruang Baca Fakultas Perikanan dan Kelautan 

Universitas Airlangga Surabaya ini diawali dengan menganalisa sistem kerja 

dan prosedur proses pendataan pengunjung, peminjaman buku, pengembalian 

buku dan pembuatan laporan pada saat itu dengan menggunakan Docflow. 

Kemudian mengidentifikasi penyebab dari suatu masalah dan menganalisa 

apa yang sesungguhnya terjadi dalam prosestersebut dengan menggunakan 

Diagram Fishbone. Selanjutnya  melakukan perancangan desain sistem. Yaitu 

dengan membuat sistem kerja baru, merancang desain proses berupa DFD 

yang terdiri dari 5 proses utama dan 21 datastore. Merancang desain database 

berupa CDM yang terdiri dari 21 entitas dan PDM yang terdiri dari 21 tabel, 

kemudian dilakukan generate pada aplikasi basis data. Serta membuat desain 

input dan output setiap proses yang ada. Kemudian tahap terakhir adalah 

mengimplementasikannya ke dalam program dengan menggunakan 

pemrograman berbasis website. Pengujian Sistem Informasi Ruang Baca 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya dilakukan 

dengan melakukan skenario uji coba dari proses pendataan pengunjung, proses 

peminjaman buku, proses pengembalian buku, dan proses pembuatan laporan.  
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2. Pembuatan laporan daftar pengunjung, peminjaman, pengembalian, dan data 

koleksi buku (referensi) dapat dihasilkan secara langsung tanpa membuat 

rekapan manual. Hal ini terjadi karena setiap proses disimpan langsung 

olehsistem sehingga pembuatan laporan dapat dilakukan secara tepat dan 

akurat sehingga dapat meminimalisir kesalahan terhadap data yang 

dihasilkan. 

5.2 Saran 

Saran atau masukan yang dapat diberikan untuk menunjang 

pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem, seperti : 

menambahkan fasilitas transaksi pembayaran denda keterlambatan 

pengembalian buku, penggunaan fasilitas barcode pada setiap transaksi yang 

menggunakan kartu pengunjung, dan menambahkan fitur SMS gateway pada 

proses reminder pengembalian buku yang semula menggunakan fitur Email -

gateway.  

2. Sebaiknya mengadakan pelatihan terhadap pegawai ruang baca dan komputer 

agar mempunyai keahlian dalam menangani hardware, software, dan jaringan 

komputer dengan baik.  

3. Aplikasi ini memerlukan pegawai ruang baca dan komputer yang dapat 

dipercaya agar keamanan sistem dapat terjaga dengan baik.  
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