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ABSTRACT 

 

 

       Rental book / DVD is a service business related to the world of entertainment, as a 

promising effort it was supposed to rental books / DVDs using a system / program in any 

transaction. 

       Nirwana Comic and Anime Rental is one of the rental that has a number of books / DVDs 

and customers are quite a lot. Data from each book / DVD is still written into a book that 

certainly requires a lot of time and accuracy when employees need such data to customers or 

to the report. While the monthly stock of books / DVDs have addition and subtraction, so it 

should be checked periodically if there is data you want updated. 

       The combination of Microsoft FrontPage and Microsoft Access is helpful in the process of 

making lending transaction application and return the book / DVD as well as searching data, 

thus increasing the effectiveness of the work which had been the obstacle. The resulting 

report also has a level of accuracy when compared with the manual system used previously. 
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1. Pendahuluan 

       Nirwana Comic and Anime Rental merupakan salah satu rental yang memiliki 

jumlah buku/DVD dan pelanggan yang cukup banyak. Data dari setiap buku/DVD 

masih ditulis kedalam sebuah buku yang tentunya membutuhkan banyak waktu dan 

ketelitian disaat karyawan membutuhkan data tersebut untuk customer ataupun 

untuk laporan. Sedangkan setiap bulannya stok buku/DVD mengalami penambahan 

dan pengurangan, sehingga harus dilakukan pengecekan secara berkala jika ada 

data yang ingin diperbaharui. 

       Perpaduan antara Microsoft FrontPage dan Microsoft Access sangat membantu 

dalam proses membuat aplikasi transaksi peminjaman dan pengembalian buku/DVD 

maupun searching data, sehingga dapat meningkatkan efektifitas kerja yang 

sebelumnya menjadi kendala. Laporan yang dihasilkan pun memiliki tingkat 

ketepatan jika dibandingkan dengan sistem manual yang digunakan sebelumnya. 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Pengertian Sistem 

       Murdick dan Ross (1993) mendefinisikan sistem sebagai seperangkat elemen 

yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama.  

       Scott (1996) mengatakan sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan (input), 

pengolahan (processing) serta keluaran (output). Ciri pokok sistem menurut 

Gapsperl ada empat, yaitu sistem itu beroperasi dalam suatu lingkungan, terdiri atas 

unsur-unsur, ditandai dengan saling berhubungan dan mempunyai satu fungsi atau 

tujuan utama. 

2.1.1 Karakteristik Sistem 

1. Batasan (boundary) 

2. Lingkungan (environment) 

3. Masukan (input) 

4. Keluaran (output) 

5. Komponen (component) 

6. Penghubung (interface) 

7. Penyimpanan (storage) 



 

5 

 

2.1.2 Pengertian Subsistem 

Subsistem bisa dijelaskan sebagai sebuah sistem dalam sistem yang lebih besar. 

2.1.3 Sistem yang Buruk 

Ciri-ciri dari sistem yang buruk : 

a. Tidak memenuhi kebutuhan pengguna 

b. Performance buruk 

c. Relibilitas rendah 

d. Kegunaan rendah 

e. Contoh-contoh kesulitan : 

 Tidak terjadwal 

 Tidak ada rencana anggaran 

 Bisa jalan = 100% over budged atau jadwal 

2.1.4 Beberapa Konsep Sistem yang Penting 

1. Dekompossisi 

2. Modularitas 

3. Coupling 

4. Kohesi 

 

2.2 Pengertian Sistem Informasi 

Untuk memahami pengertian sistem informasi, harus dilihat keterkaitan antara 

data dan informasi sebagai entitas penting pembentuk sistem informasi. Data 

merupakan nilai, keadaan, atau sifat yang berdiri sendiri lepas dari konteks apapun. 

Sementara informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang 

berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini 

atau mendatang (Davis, 1995). Mc Leod (1995) mengatakan bahwa informasi adalah 

data yang telah diproses, atau data yang memiliki arti. 

2.2.1 Komponen Sistem Informasi 

1. Perangkat keras 

2. Perangkat lunak 

3. Database 

4. Telekomunikasi 

5. Manusia 

6.  
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2.2.2 Computer Based Information System 

 Istilah Computer Based Information System (CBIS) sebenarnya mengacu 

pada sistem informasi yang dikembangkan berbasis teknologi computer. 

Computer Based Information System = Hardware + Software + People +                        

Prosedures + Information 

 Dalam modul ini, CBIS selanjutnya akan disebut sebagai sistem informasi saja. 

2.2.3 Tipe-Tipe Sistem Informasi 

1. Transaction Processing System (TPS) 

2. Managemen Information System (MIS) 

3. Decision Support System (DSS) 

4. Expert System and Artificial Intelligence (ES & AI) 

 

2.3 Billing 

Billing dapat juga diartikan mengirimkan bukti transaksi, atau mengumumkan 

bukti transaksi. 

Sistem billing merupakan sistem yang membantu para usahawan untuk 

mengatur dan mencatat segala transaksi yang terjadi. Contohnya bagi pengusaha 

rental, billing digunakan untuk mencatat proses penyewaan mulai awal peminjaman 

sampai dengan pengembalian, mencatat biaya yang harus dibayar, dan menghitung 

biaya keterlambatan pengembalian. 

 

2.4 Pengertian Online 

        Online adalah suatu keadaan dimana sebuah device (komputer) terhubung 

dengan device lain dengan menggunakan perangkat modem, sehingga bisa 

terhubung berkomunikasi. 

 

2.5 Pengertian Rental, Peminjaman, dan Pengembalian 

        Rental memiliki pengertian yaitu sebuah persetujuan dimana sebuah 

pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau property secara 

sementara oleh orang lain. 
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        Peminjaman berasal dari kata pinjam yang memiliki pengertian member sesuatu 

untuk dipakai sementara waktu, sesudah sampai waktunya harus dikembalikan 

 Sedangkan pengembalian berasal dari kata kembali yaitu proses, cara, perbuatan 

mengembalikan, pemulangan, pemulihan. 

2.6 Komponen yang Digunakan 

2.6.1 Bahasa Pemrograman 

       Bahasa program adalah bahasa yang digunakan untuk menterjemahkan setiap 

perintah dalam website pada saat diakses. 

2.6.1.1 HTML (Hypertext Markup Language) 

       HTML merupakan singkatan dari HyperText Markup Language. HTML 

digunakan untuk membangun suatu halaman Web. Sekalipun banyak orang 

menyebutnya sebagai suatu bahasa pemrograman, HTML sebenarnya sama sekali 

bukan bahasa pemrograman, karena seperti tercermin dari namanya HTML adalah 

suatu bahasa mark up. HTML digunakan untuk melakukan mark up (penandaan) 

terhadap sebuah dokumen teks. Tanda tersebut digunakan untuk menentukan 

format atau style dari teks yang ditandai. 

2.6.1.2 ASP (Active Server Page) 

       Active Server Pages (ASP) adalah fasilitas server Web Microsoft yang 

diperkenalkan oleh Microsoft pada tahun 1996. ASP merupakan model 

pemrograman berbasis server (server based) atau sering disebut pemrograman sisi 

server (server-side) yang memungkinkan developer membuat dokumen-dokumen 

web dinamis dan interaktif secara cepat dan mudah. 

2.6.2 Perangkat Lunak 

2.6.2.1 Microsoft FrontPage 

       Microsoft FrontPage adalah sebuah program untuk membuat, mendesain, dan 

mengedit halaman World Wide Web seperti menambah text, images, table, form, dan 

elemen lain di halaman Web. Microsoft FrontPage menampilkan itu semua seperti 

apa yang ditampilkan di Web broser. Secara otomatis file akan menjadi sebuah kode 

HTML (Hyper Text Markup Language ). 

2.6.2.2 Microsoft Office Access 
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       Microsoft Office Access adalah salah satu program dari Microsoft Office yang 

dijalankan dengan menggunakan sistem operasi Windows yang berguna untuk 

penanganan data dan informasi secara struktural: membuat, menyimpan, merubah, 

dan mengaksesnya kembali dalam sebuah database. 

2.6.2.3 Database 

       Database adalah sebuah file yang mengandung banyak data dan informasi yang 

sudah terorganisir secara rapi dan sistematis dalam berbagai elemen pembentuknya 

yaitu : Table, Query, Form, Report, Page, Macro, dan Module. 

2.6.3 Web Server 

2.6.3.1 Internet Information Server 

       IIS atau Internet Information Services atau Internet Information Server adalah 

sebuah HTTP web server yang digunakan dalam sistem operasi server Windows, 

mulai dari Windows NT 4.0 Server, Windows 2000 Server atau Windows Server 

2003. 

 

2.7 Perancangan Sistem 

2.7.1 Data Flow Diagram (DFD) 

       Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu model logika data atau proses yang 

dibuat untuk menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan data yang 

keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data 

tersebut. 

2.7.2 Diagram Konteks 

       Diagram Konteks adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan 

hubungan antara entity luar, masukan dan keluaran dari sistem. Diagam konteks 

direpresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. 

2.7.3 Kamus Data 

       Kamus Data adalah kumpulan elemen-elemen atau simbol-simbol yang 

digunakan untuk membantu dalam penggambaran atau pengidentifikasian setiap 

field atau file di dalam sistem. 
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2.8 Baris Data 

       Baris data sendiri dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang seperti : 

1. Himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisir sedemikian 

rupa agar dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. 

2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama 

sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudansi) yang tidak perlu, untuk 

memenuhi kebutuhan. 

Perancangan baris data diperlukan agar kita bisa memiliki baris data yang 

kompak, efisien, cepat dan mudah untuk memanipulasian. Perancangannya 

membutuhkan alat bantu, meliputi : 

1. ERD (Entity Relationship Diagram) 

       ERD adalah suatu teknik untuk menganalisa dan menjelaskan data yang 

dibutuhkan oleh pemakai sistem. Penjelasan data dengan menggunakan ERD 

membutuhkan : 

a. Entity 

b. Atribut  

c. Relationship 

 

3. Perancangan 

3.1 Sejarah Singkat Nirwana Comic and Anime Rental 

       Nirwana Comic and Anime Rental merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa. Perusahaan ini menyediakan jasa rental atau penyewaan 

buku dan DVD. Dalam pengembangan usaha, Nirwana Comic and Anime Rental 

memiliki target pasar utama yaitu masyarakat perorangan. 

       Nirwana Comic and Anime Rental didirikan pada bulan September 2002, oleh 

seorang pecinta buku bernama Ryan Hardiansyah Silaen. Awal pendiriannya, beliau 

menggunakannya untuk menyalurkan kegemarannya pada membaca. Pertama kali 

didirikannya Nirwana dengan membuka sebuah kios ukuran kecil di daerah 

Kaliurang, Sleman. 

       Seiring berjalannya waktu, penghasilan yang diperoleh dari didirikan usaha ini 

sangatlah menguntungkan. Oleh karena itu, Nirwana sebagai nama yang diartikan 
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oleh pendiri sebagai surga ( Surga Buku ), melebarkan usahanya di bidang yang lain, 

baik penjualan, pembelian buku-buku. 

 

3.2 Prosedur Aplikasi yang Diusulkan 

3.2.1 Flowchart yang Diusulkan 

 

Gambar 3.1 Flowchart yang Diusulkan 
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3.3 Data Flow Diagram 

3.3.1 Diagram Konteks 

 

Gambar 3.2 Diagram Konteks 

 

3.3.2 Nol Diagram 

 

 

Gambar 3.3 Nol Diagram 
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Level 1 Proses 1  

  

Gambar 3.4 Level 1 Proses 1 

 

Level 1 Proses 2 

  

Gambar 3.5 Level 1 Proses 2 
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Level 1 Proses 3 

  

Gambar 3.6 Level 1 Proses 3 
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3.4 Entity Relation Diagram 

 

Gambar 3.7 Entity Relation Diagram 
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3.5 Normalisasi 

3.5.1 Unnormalized Form (Bentuk Tidak Normal / Normalisasi 1NF 

 

Gambar 3.8 Normalisasi 1NF 

3.5.2 Normalisasi 2NF 

 

Gambar 3.9 Normalisasi 2NF 
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3.5.3 Normalisasi 3NF 

 

Gambar 3.10 Normalisasi 3NF 

3.6 Struktur Tabel 

1. Tabel KeranjangPeminjaman 

2. Tabel Admin 

3. Tabel Anggota 

4. Tabel Item 

5. Tabel ItemPeminjaman 

6. Tabel ItemToko 

7. Tabel JenisAnggota 

8. Tabel Kas 

9. Tabel Kategori 

10. TabelOP 

11. Tabel OPLogin 

12. Tabel Penjualan 

13. Tabel TutupBuku 

14. Tabel Peminjaman 

 

4. Pembahasan 

4.1 Implementasi Sistem 

        Implementasi adalah tahap yang meliputi proses persiapan sistem, konversi, 

pelatihan, dan pengoperasian. Persiapan sistem mencakup persiapan perangkat 

keras, perangkat lunak dan sarana pendukung. Persiapan perangkat keras meliputi 
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pengadaan perangkat keras yang sesuai dengan kebutuhan termasuk 

penginstalannya. Persiapan perangkat lunak mencakup pembuatan program aplikasi 

dan penyiapan data awal. Implementasi sistem ini merupakan lanjutan dari 

perancangan sistem dengan tujuan untuk mewujudkan suatu sistem tang diusulkan 

dan menilai apakah sistem yang diusulkan layak atau tidak layak untuk dibuat. 

4.2 Implementasi Database 

Tabel yang digunakan untuk menyusun database adalah sebagai berikut : 

1. Tabel KeranjangPeminjaman 

2. Tabel Admin 

3. Tabel Anggota 

4. Tabel Item 

5. Tabel ItemPeminjaman 

6. Tabel ItemToko 

7. Tabel JenisAnggota 

8. Tabel Kas 

9. Tabel Kategori 

10. TabelOP 

11. Tabel OPLogin 

12. Tabel Penjualan 

13. Tabel TutupBuku 

14. Tabel Peminjaman 

 

4.3 Implementasi Program 

       Tahapan implementasi merupakan tahap penerapan dari aplikasi agar siap 

untuk dioperasikan atau dijalankan. Tahap implementasi ini merupakan tahap 

penterjemahan rancangan tabel kedalam satu bahasa pemrograman. Salah satunya 

adalah bahasa pemrograman HTML dan ASP. 
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4.3.1 Tampilan Form Login Admin 

 

Gambar 4.1 Tampilan Form Login Admin 

 

4.3.2 Tampilan Form Login Operator 

 

Gambar 4.2 Tampilan Form Login Operator 

4.3.3 Tampilan Menu Utama 

 

Ganbar 4.3 Tampilan Menu Utama 
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4.3.4 Tampilan Report Kwitansi Penyewaan 

 

Gambar 4.4 Tampilan Report Kwitansi Penyewaan 

 

4.3.5 Tampilan Form Admin 

4.3.5.1 Tampilan Menu Utama 

 

Gambar 4.5 Tampilan Menu Utama 
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4.3.6 Tampilam Website 

4.3.6.1 Tampilan Home 

 

Gambar 4.6 Tampilan Home 

 

4.4 Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi 

4.4.1 Kelebihan Aplikasi 

Kelebihan dari aplikasi yang dibuat ini adalah : 

1. Tampilan bisa dibuat lebih menarik, karena lebih mudah didesain.  

2. Mempunyai kemudahan untuk mengedit, menambah, dan menghapus database.  

 

4.4.2 Kekurangan Aplikasi 

Kekurangan dari aplikasi yang dibuat adalah : 

1. Didesain khusus untuk Internet Explorer, sehingga diperlukan pengaturan yang 

khusus pada internet browser dan printer. 

2. Proses pemasangan atau instalasi software belum terotomatisasi karena 

diperlukan pengaturan pada web server dan printernya (bukan dalam bentuk 

setup). 
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5. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

1. Operator mudah mengolah semua data-data dengan sistem informasi yang baru 

dari data buku/DVD, data peminjaman, data pengembalian, hingga data 

pelanggan, sehingga operator dengan mudah mencari suatu informasi yang 

dibutuhkan. 

2. Penggunaan buku daftar penyewaan dan pengembalian sudah tidak diperlukan, 

karena dengan sistem informasi yang baru, operator tinggal menginputkan data 

penyewaan maupun data pengembalian dan langsung dapat dicek printout data-

data-data tersebut, sehingga sangat efisien waktu yang dibutuhkan untuk 

membuat semua laporan tersebut. 

3. Operator dapat mengetahui langsung dengan sistem informasi yang baru apabila 

saat transaksi kembali teryata pelanggan mengalami keterlambatan 

pengembalian. Karena sistem secara otomatis dapat menghitung barapa lama 

keterlambatannya dan berapa denda yang harus dibayar oleh pelanggan. 

5.2 Saran 

       Sistem informasi yang baru dapat dikembangkan lagi, dengan menambah data-

data lain yang lebih akurat, misalnya untuk data pelanggan/anggota dapat 

ditambahkan data sidik jari pelanggan tersebut. Karena dengan data sidik jari, 

keakuratan data dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keamanan lebih terjamin 

saat proses transaksi penyewaan. 
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