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Abstract : The database is a mechanism used to store information or data. Information is something that we use  
every day for various reasons . With the database , the user can store data in an organized way . Formulation of  
the problem in this research is " How to analyze and design the high school library database IBA Palembang .  
Limitation of the problem is to analyze the process of the transaction at Palembang IBA high school library and  
school library database design IBA Palembang . While the benefits of this research is to made this database 
system IBA Palembang High School Library staff can help the teacher / librarian in the process of data storage  
needed and improve the effectiveness of administration of school library data IBA Palembang . The things  
contained in the basic theory is the definition of the system , understanding the data , database definition ,  
database definition , advantage database system , loss of data bases , Structured Query Language ( SQL ) and  
other types of SQL statements are DDL , DML and DCL , Entity Relationship Modeling , Entity Type , Attribute  
type (  Attribute )  ,  type of  Relationship ( Relationship ) ,  understanding Normalization ,  Database Design  
Phase , Design Database ( Database Design ) , meaning the library . While the method of fact finding and  
analysis using system design procedures using the Database Life Cycle stages of conceptual design , logical ,  
physical.

Keyword : Databases, conceptual, logical, physical

Abstrak :   Basis data adalah mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data.  Informasi 
adalah  sesuatu  yang  kita  gunakan  sehari-hari  untuk  berbagai  alasan.  Dengan  basis  data,  pengguna  dapat 
menyimpan data secara terorganisasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana menganalisis 
dan merancang basis data perpustakaan SMA IBA Palembang. Batasan masalahnya adalah menganalisis proses 
transaksi pada perpustakaan sekolah SMA IBA Palembang dan merancang basis data perpustakaan SMA IBA 
Palembang. Sedangkan manfaat dalam penelitian ini adalah  dengan dibuatnya sistem basis data ini perpustkaan  
SMA IBA Palembang dapat membantu staf guru/petugas perpustakaan dalam proses penyimpanan data-data 
yang dibutuhkan dan meningkatkan efektifitas pengelolahan data perpustakaan SMA IBA Palembang. Hal-hal 
yang terdapat dalam landasan teori adalah definisi dari sistem, pengertian data, definisi basis data, pengertian  
basis data, keuntungan sistem basis data, kerugian basis data, Structured Query Language (SQL) dan jenis-jenis 
perintah SQL yaitu DDL, DML dan DCL, Entity Relationship Modeling, Tipe Entitas, Tipe Atribut (Attribute), 
Tipe  Hubungan  (Relationship),  Pengertian  Normalisasi,  Fase  Perancangan  Basis  Data,  Desain  Basis  Data 
(Database  Design),  pengertian  perpustakaan.  Sedangkan  metode  analisis  menggunakan  fact finding  dan 
perancangan  sistem  menggunakan  prosedur  Database Life Cycle  dengan  tahapan  perancangan  konseptual,  
logical, fisikal.
Kata kunci : Basis Data, konseptual, logical, fisikal

1. PENDAHULUAN

Perkembangan  teknologi  komputer 

telah  merambah  banyak  sisi  kehidupan 

manusia. Komputer adalah salah satu hasil 

pemikiran  untuk  memenuhi  kebutuhan 

dalam mengelolah data menjadi informasi. 

Dalam hal ini memberikan banyak manfaat 

bagi kebutuhan dan kepentingan manusia. 

Teknologi dikembangkan untuk membantu 

manusia  mempermudah  semua 
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aktivitasnya. Kebutuhan manusia terhadap 

segala  sesuatu yang diperlukan dituntut 

untuk lebih  ringkas,  cepat  dan  mudah, 

demikian  juga  kebutuhan  manusia  akan 

informasi.  Maka  seiring  dengan 

berjalannya  waktu  keberadaan  komputer 

sudah  tidak  dipisahkan  dari  kehidupan 

manusia.

Dalam  menghadapi  tantangan 

global  maka  media  informasi  sangat 

diperlukan  untuk  meningkatkan  kualitas 

sumber  daya  manusia.  Web  merupakan 

alat  penggerak  berkembangnya  teknologi 

informasi.  Sehingga  mampu  untuk 

bersaing dengan dunia luar yang semakin 

maju. Dengan keadaan seperti ini tampak 

bahwa  sistem  informasi  sangat  penting 

untuk  memajukan  sebuah  instansi, 

khususnya  perpustakaan  SMA  IBA 

Palembang.

Saat  ini  sistem  yang  digunakan 

perpustakaan  SMA IBA Palembang  saat 

ini  masih  sangat  sederhana  yaitu 

menggunakan  sistem  manual,  belum 

menggunakan  sistem  perpustakaan  yang 

terkomputerisasi.  Penyediaan  informasi 

yang  disampaikan  dan pengelolahan  data 

seluruhnya dilakukan oleh manusia secara 

langsung.  Kalau  ditinjau  dari  segi 

keefektifitasannya  ada  beberapa 

kelemahan  dari  informasi  yang 

disampaikan  secara  manual  diantaranya 

adalah  manusia  tidak  bisa  bekerja  terus 

menerus  karena  terdesak  oleh  kebutuhan 

hidup  yang  lainnya,  berbeda  dengan 

komputer  yang  selalu  bekerja  sesuai 

dengan apa yang diinginkan penggunanya. 

Dilihat  dari  efisiensinya  penyampaian 

informasi  dan  pengelolahan  data  yang 

dilakukan oleh komputer jauh lebih akurat 

jika dibandingkan dengan manusia. 

Pengelolahan  data  perpustakaan 

yang  masih  manual  menyebabkan 

terjadinya kesalahan dalam pencarian data. 

Komputerisasi  pengelolahan  data 

perpustakaan  yang  akan  penyusun  buat 

diharapkan  bisa  mengganti  sistem 

pengelolahan  data  perpustakaan  yang 

dilakukan  secara  manual,  sehingga 

pengelolahan  data  yang  dilakukan  dapat 

berjalan lebih efektif dan efisien.

Sistem  basis  data  pada  dasarnya 

merupakan  sistem  terkomputerisasi  yang 

bertujuan  memelihara  informasi  dan 

informasi  tersebut  tersedia  saat 

dibutuhkan.  Basis  data  tidak  hanya 

mempercepat  perolehan  informasi,  tetapi 

juga  dapat  meningkatkan  pelayanan 

kepada  para  penggunanya.  Dalam  hal 

inilah yang mendorong suatu perpustakaan 

untuk  menggunakan  pemrosesan  secara 

manual mulai beralih memanfaatkan basis 

data.

Oleh  karena  itu  penulis  merasa 

perlu  untuk  membuat  suatu  sistem  basis 

data yang dapat mengatasi kelemahan dan 

kekurangan  dari  pengelolahan  data 

sebelumnya. Dimana dengan sistem yang 
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baru ini pengelolahan data dapat dilakukan 

dengan  cepat  walau  jumlah  yang  akan 

dimasukkan  banyak.  Dengan  kehadiran 

sistem  basis  data  ini  akan  lebih  efisien 

dalam  mengerjakan  laporan  dan 

penyimpanan data secara baik. 

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  yang 

telah dijelaskan diatas, maka permasalahan 

yang  akan  dirumuskan  dalam  penelitian 

adalah  “Bagaimana  menganalisis  dan 

merancang Basis Data Perpustakaan SMA 

IBA Palembang?”

1.3 Batasan Masalah

Agar  pembahasan  mencapai 

sasaran  sesuai  dengan  yang  diharapkan 

serta  untuk  menghindari  terlalu  luasnya 

ruang  lingkup  pembahasan,  maka  dalam 

laporan  ini  membuat  batasan  ruang 

lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis proses transaksi pada 

perpustakaan  sekolah  SMA  IBA 

Palembang.

2. Merancang  sistem  basis  data 

perpustakaan SMA IBA Palembang.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini 

adalah menganalisis dan merancang sistem 

basis  data  yang  akan  digunakan  pada 

perpustakaan SMA IBA Palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun  manfaat  penelitian  yang 

diambil penulis dalam penelitian ini adalah 

dengan  dibuatnya  sistem  basis  data  ini 

perpustakaan SMA IBA Palembang dapat 

membantu staf guru/petugas perpustakaan 

dalam proses penyimpanan data-data yang 

dibutuhkan  dan  meningkatkan  efektifitas 

pengelolahan data perpustakaan SMA IBA 

Palembang. 

2. METODE PENELITIAN

2.1 Analisis 

Pada  tahap  ini  akan  dijelaskan 

mengenai analisis yang berjalan dan proses 

pengumpulan  kebutuhan  dan  informasi 

yang  akan  didukung  oleh  perancangan 

sistem  basis  data  dan  menggunakan 

informasi  tersebut untuk mengidentifikasi 

kebutuhan user terhadap sistem yang baru.

2.2 Rancangan Sistem

Pada  rancangan  sistem  akan 

dijelaskan gambaran secara umum sistem 

basis  data  yang  akan  diimplementasikan 

dengan model desain data.

2.2.1 Diagram Konteks

Diagram  konteks  adalah  suatu 

diagram  air  yang  tingkat  tinggi  yang 

menggambarkan  seluruh  jaringan, 

masukan  dan  keluaran.  Sistem  yang 

dimaksud  adalah  untuk  menjalankan 

sistem yang berjalan.
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Gambar 1 Diagram Konteks

2.2.2 Diagram Level 0
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Gambar 2 Diagram Level 0

2.2.3 Entity Relational Diagram (ERD)

Entity  Relational  Diagram 

merupakan  suatu  model  untuk 

menjelaskan  hubungan  antar  data  dalam 

basis  data  berdasarkan  objek-objek  dasar 

data  yang  mempunyai  hubungan  antar 

relasi  atau  juga  bisa  diebut  sebagai 

gambaran  singkat  dari  proses  terjadinya 

sistem.

2.3 Definisi Sistem ( System Definitioni  

)

Sistem  ini  mencakup  data-data 

Perpustakaan  yang  ada  pada  SMA IBA 

Palembang.

Siswa

Ketua PerpusBukuSirkulasi

Anggota

Registrasi

Gambar 3 Definisi sistem

Keterangan :

- Siswa melakukan registrasi

- Bagian  registrasi  berhubungan 

dengan anggota.

- Anggota  berhubungan  dengan 

sirkulasi,  buku  dan  memberikan 

laporan dari ketua perpus.

- Sirkulasi  berhubungan  dengan 

buku dan laporan dapat dilihat dari 

ketua perpus.

- Ketua  perpus  menerima  laporan 

dari  sirkulasi  dan  melihat  laporan 

data buku dan data anggota.

2.4 Perancangan Basis Data

Dalam  tahap  perancangan  basis 

data  terdiri  dari  3  (Tiga)  tahapan  yang 

disesuaikan  dengan  kebutuhan  informasi 

dari  Perpustakaan  SMA IBA Palembang. 
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Tiga buah tahapan perancangan basis data 

tersebut, yaitu:

1. Perancangan basis data konseptual

2. Perancangan basis data logical

3. Perancangan basis data fisikal

2.4.1 Perancangan  Basis  Data 

Konseptual

Perancangan basis data konseptual 

merupakan  suatu  proses  pembentukan 

model  yang  berasal  dari  informasi  yang 

digunakan dalam perusahaan yang bersifat 

indenpenden  dari  kebutuhan  aspek  fisik. 

Langkah-langkah  yang  digunakan  dalam 

perancangan basis data konseptual adalah 

sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi tipe entitas

2. Mengidentifikasi tipe relasi

3. Mengidentifikasi  atribut  dengan 

tipe entitas

4. Menentukan domain atribut

Menentukan  atribut  candidate  key  dan 

primary key

2.4.2 Perancangan Basis Data Logical

Perancangan  basis  data  logikal 

merupakan  lanjutan  dari  tahapan 

konseptual.  Pada  tahapan  perancangan 

logikal  akan  menggambarkan  apa  yang 

sebenarnya disimpan dalam basis data dan 

hubungannya.

2.4.2.1MemvalidasiRelasi Menggunakan 

Normalisasi

Proses normalisasi disini berfungsi 

untuk meminimalisasi  penggunaan atribut 

yang berulang sehingga duplikasi pada tiap 

atribut  semakin  kecil.  Adapun  data-data 

yang memerlukan normalisasi. :

1. UNF

Bentuk relasi ini harus dihindari dalam 

perancangan  relasi  dalam  basis  data. 

Relasi  UNF  mempunyai  criteria  sebagai 

berikut :

1. Jika relasi mempunyai bentuk  non 

flat  file  (terjadi  akibat  data 

disimpan  sesuai  dengan 

kedatangan,  sehingga  tidak 

memiliki  struktur  yang 

sama/tertentu, terjadi duplikasi atau 

tidak lengkap.

2. Jika  relasi  memuat  set  atribut 

berulang (non single value)

2. 1NF

Bentuk  normal  pertama  biasa 

dikenakan  pada  tabel  yang  belum 

ternormalisasi.  Tabel  yang  belum 

ternormalisasi adalah tabel yang memiliki 

atribut  yang  berulang.  Untuk  mengubah 

relasi  UNF  menjadi  bentuk  1NF,  dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Melengkapi  nilai-nilai  dalam 

atribut

Analisis dan Rancangan Basis Data Perpustakaan SMA IBA Palembang Secara Modular (Rindu Deskapriani)  



2. Mengubah struktur relasi

3. 2NF

Bentuk  normal  kedua  didefinisikan 

berdasarkan dependensi fungsional. Proses 

dekomposisi  dapat  dilakukan  dengan 

menggambarkan  diagram  dependensi 

fungsional  terlebih  dahulu.  Dapat 

dilakukan dengan mengubah struktur relasi 

dengan cara :

1. Identifikasi FD relasi baru

2. Berdasarkan  informasi-informasi 

tersebut.  Dekomposisi  relasi  1NF 

menjadi  relasi-relasi  baru  sesuai 

FD-nya

4. 3NF

Suatu relasi dikatakan dalam bentuk 3NF 

jika berada dalam bentuk 2NF dan setiap 

atribut  bukan  kunci  tidak  memiliki 

dependensi transitif terhadap kunci primer. 

Bentuk  normal  ketiga  mengharuskan 

semua  kolom  pada  tabel  relasional 

tergantung hanya pada kunci utama.

3.   HASIL

3.1 Hasil

Adapun hasil  dari  penelitian yang 

dilakukan  ini  adalah  berupa  rancangan 

basis  data.  Rancangan  basis  data  ini 

memiliki  tabel-tabel  yang telah  terbentuk 

dari  proses  fase-fase  perancangan 

konseptual,  logical,  sampai  fisikal  yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya dan 

diharapkan  menjadi  rancangan basis  data 

yang  baik,  sehingga  nantinya  bisa 

dimanfaatkan  dan  untuk  mempermudah 

dalam  pembuatan  aplikasi  pada 

Pepustakaan  SMA  IBA  Palembang 

nantinya.  Basis  data  dibuat  dengan 

menggunakan  MySQL dalam  pembuatan 

awal menggunakan server localhost.

Adapun  hasil  rancangan  Database 

dalam sistem basis data ini adalah sebagai 

berikut :

Gambar 4 Rancangan Database

3.2 Pembahasan

Berikut ini akan dibahas mengenai 

rancangan  basis  data  yang  telah  dibuat, 

pembahasan ini mencakup 9 struktur tabel 

yang  telah  terbentuk  dengan  disertai 

dengan  tampilan  tiap  struktur  tabel  yang 

ada pada database Perpustakaan. 

3.2.1 Tabel Master

Tabel  master  adalah  tabel  yang 

terdiri  dari  tabel-tabel  utama  didalam 
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database. Berikut tampilan dari tabel-tabel 

master pada database perpustakaan :

3.2.1 Tabel Anggota

Tabel  anggota  merupakan  tabel 

yang  digunakan  untuk  menyimpan  data-

data  anggota  yang  ada  di  perpustakaan. 

Tabel  ini  terdiri  dari  7  atribut  yaitu 

kd_anggota,  nim,  nm_anggota,  jk, 

alamat,telp, jurusan.

SQL  syntax  create  table  pada  tabel 

anggota 

CREATE TABLE `anggota` (
  `kd_anggota`  varchar(10)  NOT  NULL 
DEFAULT '',
  `nim` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `nm_anggota` varchar(25) NOT NULL,
  `jk` varchar(1) NOT NULL,
  `alamat` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `telp` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `jurusan` varchar(30) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`kd_anggota`)
)  ENGINE=MyISAM  DEFAULT 
CHARSET=latin1;

Kode 1 Tabel Anggota

Hasil  dari  sql  syntax  create  table  

diatas menghasilkan struktur tabel kategori 

anggota dibawah ini : 

Gambar 5 Hasil Struktur Anggota

3.2.2 Tabel Buku

Tabel  buku merupakan tabel  yang 

digunakan  untuk  menyimpan  data-data 

buku yang dimiliki perpustakaan. Tabel ini 

terdiri  dari  7  atribut  yaitu  kd_buku, 

kd_kategori,  kd_penerbit,  judul,  ISBN, 

kd_pengarang, thn_terbit, jml_total.

SQL syntax create table pada tabel buku :

CREATE TABLE `buku` (
  `kd_buku`  varchar(20)  NOT  NULL 
DEFAULT '',
  `kd_kategori`  varchar(5)  NOT  NULL 
DEFAULT '',
  `kd_penerbit`  varchar(5)  NOT  NULL 
DEFAULT '',
  `judul`  varchar(100)  NOT  NULL 
DEFAULT '',
  `kd_pengarang`  varchar(5)  DEFAULT 
NULL,
  `thn_terbit` char(4) DEFAULT NULL,
  `jml_total`  tinyint(3)  NOT  NULL 
DEFAULT '0'
)  ENGINE=MyISAM  DEFAULT 
CHARSET=latin1;

Kode 2 Tabel Buku

Hasil  dari  sql  syntax  create  table  

diatas menghasilkan struktur tabel kategori 

buku dibawah ini : 

Gambar 6 Hasil Struktur Buku

3.2.3 Tabel Kategori

Tabel kategori merupakan tabel 

yang digunakan untuk menyimpan data 

nama kategori pada buku yang dimiliki 

perpustakaan. Tabel terdiri dari 2 atribut 

yaitu kd_kat, nm_kategori.
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SQL syntax create table pada tabel buku :

CREATE TABLE `kategori` (
  `kd_kat` varchar(5) NOT NULL DEFAULT 
'',
  `nm_kategori` varchar(35) NOT NULL 
DEFAULT ''
) ENGINE=MyISAM DEFAULT 
CHARSET=latin1;

Kode 3 Tabel Kategori

Hasil  dari  sql  syntax  create  table  

diatas menghasilkan struktur tabel kategori 

dibawah ini : 

Gambar 7 Hasil Struktur Kategori

3.2.4 Tabel Peminjaman

Tabel peminjaman merupakan tabel 

yang  digunakan  untuk  menyimpan  data 

anggota  dalam  melakukan  peminjaman 

buku  yang  berisikan  tanggal  pinjam  dan 

kembali  pada  perpustakaan.  Tabel  ini 

terdiri  dari  4  atribut  yaitu  id_pinjam, 

tgl_pinjam, tgl_kembali, kd_anggota.

SQL  syntax  create  table  pada  tabel 

peminjaman :

CREATE TABLE `peminjaman` (
  `id_pinjam`  int(11)  NOT  NULL 
AUTO_INCREMENT,
  `tgl_pinjam` date NOT NULL,
  `tgl_kembali` date NOT NULL,
  `kd_anggota` varchar(10) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_pinjam`)
)  ENGINE=MyISAM  AUTO_INCREMENT=2 
DEFAULT CHARSET=latin1;

Kode 4 Tabel Peminjaman

Hasil  dari  sql  syntax  create  table  

diatas  menghasilkan  struktur  tabel 

peminjaman dibawah ini : 

Gambar 8 Hasil Struktur Peminjaman

3.2.5 Tabel Peminjaman_buku

Tabel  peminjaman_buku  ini 

merupakan  tabel  yang  digunakan  untuk 

menyimpan data id peminjaman dan kode-

kode dalam buku pada perpustakaan. Tabel 

ini terdiri dari 3 atribut yaitu id, id_pinjam, 

id_buku.

SQL  syntax  create  table  pada  tabel 

peminjaman_buku :

CREATE TABLE `peminjaman_buku` (
  `Id`  int(11)  NOT  NULL 
AUTO_INCREMENT,
  `id_pinjam` int(11) NOT NULL DEFAULT 
'0',
  `kd_buku`  varchar(10)  NOT  NULL 
DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`Id`)
)  ENGINE=MyISAM  AUTO_INCREMENT=5 
DEFAULT CHARSET=latin1;

Kode 5 Tabel Peminjaman Buku
Hasil  dari  sql  syntax  create  table  

diatas  menghasilkan  struktur  tabel 

peminjaman_buku dibawah ini : 
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Gambar 9 Hasil Struktur 

Peminjaman_buku

3.2.6 Tabel Penerbit

Tabel  penerbit  merupakan  tabel 

yang  digunakan  untuk  menyimpan  data 

penerbit  dalam  buku  yang  ada  pada 

perpustakaan.  Tabel  ini  terdiri  dari  5 

atribut  yaitu  kd_penerbit,  nm_penerbit, 

alamat, kota, telp.

 SQL  syntax  create  table  pada  tabel 

peminjaman_buku :

CREATE TABLE `penerbit` (
  `kd_penerbit`  char(5)  NOT  NULL 
DEFAULT '',
  `nm_penerbit` varchar(50) NOT NULL 
DEFAULT '',
  `alamat` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `kota` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `telp` varchar(12) NOT NULL DEFAULT 
''
)  ENGINE=MyISAM  DEFAULT 
CHARSET=latin1;

Kode 6 Tabel Penerbit
Hasil  dari  sql  syntax  create  table  

diatas menghasilkan struktur tabel penerbit 

dibawah ini : 

Gambar 10 Hasil Struktur Penerbit

3.2.7 Tabel Pengarang

Tabel  pengarang  merupakan  tabel 

yang  digunakan  untuk  menyimpan  data 

pengarang dalam buku-buku yang ada di 

perpustakaan.  Tabel  ini  terdiri  dari  5 

atribut  yaitu  kd_pengarang, 

nm_pengarang, alamat, kota, telp.

SQL  syntax  create  table  pada  tabel 

pengarang:

CREATE TABLE `pengarang` (
  `kd_pengarang`  char(5)  NOT  NULL 
DEFAULT '',
  `nm_pengarang` varchar(50) NOT NULL 
DEFAULT '',
  `alamat` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `kota` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `telp` varchar(12) NOT NULL DEFAULT 
''
)  ENGINE=MyISAM  DEFAULT 
CHARSET=latin1;

Kode 7 Tabel Pengarang

Hasil  dari  sql  syntax  create  table  

diatas  menghasilkan  struktur  tabel 

pengarang dibawah ini : 

Gambar 11 Hasil Struktur Pengarang

3.2.8 Tabel Pengembalian
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Tabel  pengembalian  merupakan 

tabel  yang  digunakan  untuk  menyimpan 

data-data  anggota  yang  mengembalikan 

buku  yang  ada  di  perpustakaan.  Tabel 

terdiri  dari  5  atribut  yaitu  id_kembali, 

id_pinjam, tgl_kembali, denda, ket.

SQL  syntax  create  table  pada  tabel 

pengembali :

CREATE TABLE `pengembalian` (
  `id_kembali`  int(11)  NOT  NULL 
AUTO_INCREMENT,
  `id_pinjam` varchar(8) NOT NULL,
  `tgl_kembali` date NOT NULL,
  `denda` varchar(20) NOT NULL,
  `ket` varchar(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_kembali`)
)  ENGINE=MyISAM  AUTO_INCREMENT=2 
DEFAULT CHARSET=latin1;

Kode 8 Tabel Pengembalian

Hasil  dari  sql  syntax  create  table  

diatas  menghasilkan  struktur  tabel 

pengembalian dibawah ini : 

Gambar 12 Hasil Struktur Pengembalian

3.2.9 Tabel Pengguna

Tabel  pengguna  merupakan  tabel 

yang  digunakan  untuk  mengakses  atau 

menggunakan  aplikasi  yang  ada  di 

perpustakaan.  Tabel  pengguna  ini  terdiri 

dari  4  atribut  yaitu  idpengguna, 

nm_pengguna, pwd, akses.

SQL  syntax  create  table  pada  tabel 

pengguna :

CREATE TABLE `pengguna` (
  `idpengguna`  int(11)  NOT  NULL 
AUTO_INCREMENT,
  `nm_pengguna`  varchar(30)  DEFAULT 
NULL,
  `pwd` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `akses` varchar(1) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idpengguna`)
)  ENGINE=MyISAM  AUTO_INCREMENT=3 

DEFAULT CHARSET=latin1;

Kode 9 Tabel Pengguna

Hasil  dari  sql  syntax  create  table  

diatas  menghasilkan  struktur  tabel 

pengembalian dibawah ini : 

Gambar 13 Hasil Struktur Pengembalian

4. SIMPULAN

Berdasarkan  dari  penelitian  ini, 

penulis  dapat  mengambil  kesimpulan 

sebagai berikut :

1. Dengan  dilakukannya  rancangan 

basis  data  dihaapkan  dapat 

menghasilkan  suatu  rancangan 

basis  data  Perpustakaan  dengan 

skema  basis  data  yang  baik  dan 

dapat  meminalisir  duplikasi  pada 

data.

2. Dengan  dibuatnya  basis  data  ini 

maka  Perpustakaan  SMA  IBA 

Palembang mengembangkan untuk 

kepentingan operasional.
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3. Hasil yang didapat dari rancangan 

basis  data  ini  menghasilkan 

struktur  basis  data,  dengan  nama 

database  Perpustakaan  dan  terdiri 

atas 9 (Sembilan) struktur tabel.

4. Hasil  penelitian  ini  merupakan 

sistem  basis  data  Perpustakaan 

dengan  sebuah  aplikasi  yang 

digunakan pada Perpustakaan SMA 

IBA Palembang.

DAFTAR RUJUKAN

Amalya,  Farida.  (2008).  Rancangan 
Sistem Perpustakaan SMA Secara 
Modular  (Contoh  Kasus  di  SMA 
Negeri 5 Depok). 

Connoly  a  Thomas  &  Begg,  Carolya. 
(2002).  Database  Systems:  A  
Partical  Approach  to  Design,  
Implementation  and  Management.  
Third Edition. Addison Wedey.

Fathansyah. (2004).  Buku Teks Komputer  
Sistem Basis Data (Lanjutan Buku  
Basis Data). Informatika:Bandung.

Indrajani. (2011). Perancangan Basis data  
dalam  ALL  in  1.  Elex  Media 
Komputindo. Jakarta.

Jaenuri,  Muhammad.  (2012). 
Perancangan  Pengelolahan  Data  
Perpustakaan  Madrasah  Aliyah  
Negeri Lasem Berbasis Web. 

Kadir, Abdul. (2003). Konsep & Tuntunan 
Praktis  Basis  Data. 
Andi:Yogyakarta.

Marlinda,  Linda.  (2004).  Sistem  Basis  
Data. Andi:Yogyakarta.

P,  Dianing.  (2012).  MenguasaiPHP 
MySQL  Dalam  Sekejap  Tanpa 
Guru. Jakarta:Kuncikom

Raharjo, buku, dll.  Modul Pemprograman 
WEB  (HTML,  PHP,  &  MySQL).  
Bandung:Modula

Simarmata,  Janner  &  Paryudi,  Iman. 
(2005),  Basis  Data.  Andi  Offset. 
Yogyakarta.

Sutanta, Edhy. (2004).  Sistem Basis Data. 
Graha Ilmu:Yogyakarta.

Analisis dan Rancangan Basis Data Perpustakaan SMA IBA Palembang Secara Modular (Rindu Deskapriani)  


