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BAB II
ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1 Analisis Sistem 
Analisis sistem (systems analysis) dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian–bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan–permasalahan, kesempatan–kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. (Jogiyanto.HM, 1999)
Sistem yang berlangsung setiap harinya di Taman Bacaan Delisa adalah seorang peminjam datang ke Taman Bacaan, kemudian memilih-milih buku yang akan dipinjam. Ketika peminjam akan meminjam buku, peminjam tersebut harus melalui proses pencatatan data diri secara manual oleh petugas Taman Bacaan, Begitu juga dengan pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian dilakukan dengan cara manual. Sedangkan proses pemasukkan data buku untuk penambahan koleksi buku di Taman Bacaan Delisa juga dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan manual.

2.2 Kebutuhan Sistem.
Kebutuhan sistem merupakan sejumlah komponen yang saling berinteraksi dalam mendukung pembuatan program sistem. Dalam hal ini Kebutuhan sistem berupa suatu teknologi yang dapat digunakan untuk menerima masukan data (input), menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran (output) serta membantu pengedalian dari sistem secara keseluruhan. Teknologi ini terdiri dari perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware).
Sistem perangkat lunak yang digunakan untuk membangun perancangan sistem komputerisasi peminjaman buku di Taman Bacaan Delisa Magelang ,yaitu :
	Windows XP Profesional, digunakan sebagai sistem aplikasi.

Borland C++ Builder 5, sebagai lingkungan pengembang aplikasi.
	MySQL, digunakan untuk pembuatan basis data (database).
	MySQL ODBC 3.51, digunakan untuk menkoneksikan antara database dengan program.

Untuk mendukung dari sistem perangkat lunak (software), maka dibutuhkan juga sistem perangkat keras (hardware). Kebutuhan hardware yang digunakan antara lain :
	Processor Intel Pentium 4.

RAM 256MB.
Harddisk 40GB.
Monitor Samsung 14”.
	Mouse + Keyboard.

2.3 Perancangan Sistem
Perancangan sistem dalam Sistem Komputerisasi Peminjaman Buku di Taman Bacaan Delisa Magelang terdiri dari perancangan basis data dan bagan alir sistem.


2.3.1 Rancangan Basis Data 
Salah satu kegunaan struktur tabel adalah untuk menciptakan diagram alir sistem. Berikut adalah tabel–tabel yang digunakan dalam pembuatan sistem peminjaman buku di taman bacaan delisa Magelang 
2.3.1.1 Tabel Buku
Fungsi	: digunakan untuk menyimpan data buku
Kunci primer : kd_buku
Kunci tamu	: -
Jumlah field	: 6
Tabel 2.1 Struktur Tabel Buku
No
Nama field
Type
Size
Keterangan
1
Kd_buku
Char
5
Kode identitas buku
2
Judul
Varchar
20
Judul buku
3
Jenis
Varchar
5
Jenis buku (komik, novel)
4
Pengarang
Varchar
30
Nama pengarang buku
5
Penerbit
Varchar
30
Nama penerbit buku
6
Jumlah
Int
11
Jumlah stok buku
7
Hrg_sewa
int
11
Harga sewa buku

2.3.1.2 Tabel Peminjam
Fungsi	: digunakan untuk menyimpan data peminjam.
Kunci primer : no_peminjam
Kunci tamu	: -
Jumlah field	: 5
Tabel 2.2 Struktur Tabel Peminjam
No
Nama field
Type
Size
Keterangan
1
No_peminjam
Char
5
Nomor peminjam
2
Nama
Varchar
30
Nama peminjam
3
alamat
Varchar
30
Alamat peminjam
4
Jenis_id
Varchar
3
Identitas peminjam (KTP)
5
No_telp
int
11
Nomor telepon peminjam

2.3.1.3 Tabel Pinjam
Fungsi	: digunakan untuk menyimpan seluruh data yang berhubungan dengan transaksi peminjaman buku.
Kunci primer : no_nota
Kunci tamu	: no_peminjam
Jumlah field	: 4
Tabel 2.3 Struktur Tabel Pinjam
No
Nama field
Type
Size
Keterangan
1
No_pinjam
Char
5
Nomor transaksi pinjam
2
No_peminjam
Char
5
Nomor peminjam
3
Tgl_pinjam
Date
-
Tanggal transaksi pinjam
4
Tgl_hrs_kembali
Date
-
Tanggal harus kembali

2.3.1.4 Tabel Detil_Pinjam
Fungsi	: digunakan untuk menyimpan seluruh data yang berhubungan dengan data rincian peminjaman buku.
Kunci primer : no_dtlpinjam
Kunci tamu	: no_nota, kd_buku
Jumlah field	: 5
Tabel 2.4 Struktur Tabel Detil_pinjam
No
Nama field
Type
Size
Keterangan
1
No_dtlpinjam
Char
5
Nomor detil pinjam
2
No_pinjam
Char
5
Nomor transaksi pinjam
3
Kd_buku
Char
5
Kode identitas buku
4
Denda
int
11
Denda keterlambatan
5
Tgl_kembali
Date
-
Tanggal pengembalian
6
Qty
Int
11
Jumlah buku dipinjam


2.3.2 Relasi Tabel
Relasi tabel merupakan hubungan antara tabel-tabel yang saling berkait sehingga membentuk suatu sistem. Hubungan atau relasi ini bisa berupa one to one, one to many ataupun many to many. Dari ketiga macam relasi tersebut, relasi yang sering digunakan adalah relasi one to many. Pada sistem komputerisai peminjaman buku ditaman bacaan delisa magelang mempunyai empat buah tabel, yaitu tabel buku, tabel peminjam, tabel pinjam dan tabel detil_pinjam. Adapun relasi antara keempat tabel tersebut adalah sebagai berikut :
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Gambar 2.1 Relasi Tabel
Keterangan :
*    Kunci Primer	
**   Kunci Tamu
2.3.2.1 Penjelasan Relasi Tabel
Hubungan relasi pada Sistem Komputerisasi Peminjaman Buku di Taman Bacaan Delisa Magelang menggunakan relasi one to many. Dimana relasi one to many artinya adalah hubungan antara dua tabel yang sifatnya satu kebanyak yaitu satu field tabel akan digunakan berkali – kali dalam satu proses perekaman di tabel lainnya.
Tabel buku dengan Tabel detil_pinjam, mempunyai hubungan relasi one to many. Maksudnya adalah untuk satu judul buku dapat dipinjam lebih dari satu kali peminjaman.
Tabel peminjam dengan Tabel pinjam, mempunyai hubungan relasi one to many. Maksudnya adalah seorang peminjam dapat melakukan peminjaman buku lebih dari satu kali atau berulang-ulang.
Tabel pinjam dengan Tabel detil_pinjam, mempunyai hubungan relasi one to many. Maksudnya adalah dalam satu kali peminjaman, peminjam dapat melakukan peminjaman lebih dari satu judul buku atau dengan kata lain satu kali transaksi peminjaman terdiri dari beberapa detil peminjaman.

2.3.3 Bagan Alir Sistem
Sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang saling berkaitan dan bertanggung jawab memproses masukan (input) sehingga menghasilkan suatu keluaran (output). (Jogiyanto H.M, 1999)
Bagan alir sistem (systems flowchart) merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urut-urutan dari prosedur-prosedur yang ada didalam system. Bagan alir system menunjukkan apa yang dikerjakan system.
Supaya perancangan Sistem Komputerisasi Peminjaman Buku di Taman Bacaan Delisa Magelang ini dapat tersusun dengan baik, maka dibuatlah suatu bagan alir sistem sebagai langkah awal dalam membuat rancangan sistem. Berikut ini adalah gambar diagram alir sistem dari Sistem Komputerisasi Peminjaman Buku di Taman Bacaan Delisa Magelang :
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Gambar 2.2 Bagan Alir Sistem

Keterangan :
	Laporan Daftar peminjam

Laporan Daftar Buku
	Laporan Peminjaman PerNoPeminjam
	Laporan Peminjaman PerPeriode 
	Laporan Pengembalian PerNota
	Laporan Pengembalian PerPeriode
	Laporan Buku Yang Masih diPinjam

Laporan Denda

2.3.3.1 Penjelasan Bagan Alir Sistem
Dari Bagan Alir Sistem diatas, dapat dilihat bahwa langkah awal dari sistem tersebut adalah menetukan data yang akan diproses oleh komputer. Proses pertama yang dilakukan adalah merekam data masukan yang kemudian hasilnya disimpan kedalam tabel, selanjutnya dari hasil pemasukkan ke tabel dapat diolah datanya menjadi informasi yang dibutuhkan dalam bentuk laporan. Pada proses penyajian laporan, data diambil dari hasil pengolahan masukan. Berikut penjelasan Bagan Alir Sistem pada Sistem Komputerisasi Peminjaman Buku di Taman Bacaan Delisa Magelang.
Input data peminjam berfungsi untuk memasukkan data–data peminjam berupa no_peminjam, nama, alamat, id dan no_telp. kemudian data tersebut di simpan pada tabel peminjam, setelah itu diproses sehingga dapat dicetak laporannya. Informasi yang didapat berupa laporan daftar peminjam yang berfungsi untuk menampilkan daftar peminjam yang pernah melakukan peminjaman buku di Taman Bacaan Delisa.
Input data buku berfungsi untuk memasukkan data-data buku seperti kd_buku, judul, jenis, pengarang, penerbit, dan hrg_sewa. Kemudian disimpan kedalam tabel buku dan diproses sehingga informasi yang dihasilkan berupa laporan daftar buku yang berfungsi untuk mengetahui buku-buku apa saja yang terdapat pada Taman Bacaan Delisa.
Input data pinjam berfungsi untuk memasukkan data yang berhubungan dengan transaksi peminjaman buku. Untuk menginputkan data peminjaman membutuhkan data dari tabel peminjam, tabel buku dan data pinjam. Kemudian direkam kedalam tabel pinjam serta tabel detil_pinjam, dan diproses sehingga menghasilkan informasi yang berupa laporan peminjam pernopeminjam dan laporan peminjam perperiode.
Input data kembali berfungsi untuk memasukkan data yang berhubungan dengan transaksi pengembalian buku. Untuk menginputkan data pengembalian membutuhkan data dari tabel peminjam, tabel buku dan tabel pinjam. Kemudian direkam kedalam tabel pinjam dan tabel detil_pinjam, setelah direkam data-data tersebut diproses sehingga informasi yang diperoleh berupa laporan pengembalian pernota, laporan pengembalian perperiode, laporan buku yang masih dipinjam dan laporan denda.

2.3.4 Rancangan Input
Rancangan masukan (input) yang dibuat untuk sistem ini adalah sebagai berikut
2.3.4.1 Input Data Buku
Bentuk desain form input data buku ini merupakan bentuk interface dari form masukan data buku yang selanjutnya akan disimpan ke dalam tabel buku.
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Gambar 2.3 Form Input Buku
2.3.4.2 Input Data Peminjam
Bentuk desain form input data peminjam ini merupakan bentuk interface dari form masukan data peminjam yang selanjutnya akan disimpan ke dalam tabel peminjam.
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Gambar 2.4 Form Input Peminjam
2.3.4.3 Transaksi Peminjaman buku
Bentuk desain form input data peminjaman ini merupakan bentuk interface dari form masukan data transaksi peminjaman buku yang selanjutnya akan disimpan ke dalam tabel pinjam.
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Gambar 2.5 Form Transaksi Peminjaman Buku
2.3.4.4 Transaksi Pengembalian buku
Bentuk desain form input data pengembalian ini merupakan bentuk interface dari form masukan data transaksi pengembalian buku yang selanjutnya akan disimpan ke dalam tabel detil pinjam.
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Gambar 2.6 Form Transaksi Pengembalian buku

2.3.5 Rancangan Output
Rancangan keluaran (output) yang dibuat untuk sistem ini adalah sebagai berikut:
2.3.5.1 Laporan Data Buku
Rancangan output ini akan menampilkan semua data buku. Adapun perancangannya  yaitu :
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Gambar 2.7 Laporan Daftar pemasukkan Buku

2.3.5.2 Laporan Data Peminjam
Rancangan output ini akan menampilkan semua data peminjam. Adapun perancangannya  yaitu :
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Gambar 2.8 Laporan Daftar Peminjam
2.3.5.3 Laporan Peminjaman Pernopeminjam
Rancangan output ini akan menampilkan data peminjaman pernomor peminjam Adapun perancangannya  yaitu :
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Gambar 2.9 Laporan Peminjaman pernopeminjam
2.3.5.4 Laporan Peminjaman Perperiode
Rancangan output ini akan menampilkan data peminjaman per periode. Adapun perancangannya  yaitu :
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Gambar 2.10 Laporan Peminjaman perperiode
2.3.5.5 Laporan Pengembalian Pernota
Rancangan output ini akan menampilkan data pengembalian pernota. Adapun perancangannya  yaitu :
file_19.png

file_20.wmf


Gambar 2.11 Laporan Pengembalian pernota
2.3.5.6 Laporan Pengembalian Perperiode
Rancangan output ini akan menampilkan data pengembalian per periode. Adapun perancangannya  yaitu :
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Gambar 2.12 Laporan Pengembalian Perperiode
2.3.5.7 Laporan Buku Yang Masih diPinjam
Rancangan output ini akan menampilkan data buku yang masih dipinjam. Adapun perancangannya  yaitu
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Gambar 2.13 Laporan Buku Yang Masih diPinjam
2.3.5.8 Laporan Denda
Rancangan output ini akan menampilkan pendapatan denda. Adapun perancangannya  yaitu
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Gambar 2.14 Laporan Denda


