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ABSTRACT 
 

The rapid technological development has influence on every aspect of human 
life. For example, in a business world, computer-based technology is used widely as a 
tool for processing data, promotion and marketing via internet. Nowadays, there are 
many organizations and companies using information system because it has many 
advantages in term of effectiveness and eficiency in making decision or solving problem 
that arise. Computer has higher accuracy and higher speed accessin obtaining 
information fast, precisely and accurately, compared with the access done by human. 
The use of computerized system is an appropriate way to support the activities in 
presenting data information system in the library, so that it will be more effective and 
efficient in serving the students, the library staff, and for those who have an interest and 
relation with the school library. 
 Data collecting technique is a part of research methods. Data collecting is 
conducted in a company or institution in order that the application which is made can be 
appropriate with the actual data. So that the application will have the correct reference.  
 In this final project, the researcher will conduct a research of the library system 
owned by SMP Negeri 5 Cilacap which is now still manual. And then, from result of the 
research that have been conducted, the researcher will develop a computerized library 
application which has purpose to provide services and facilities which will facilitate the 
students and library staff in conducting the process of borrowing and lending the books 
and also in making a report in the library. 
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1. Pendahuluan 
 

 Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat 

ini, khususnya dalam teknologi komputer, sehingga perlu diiringi pula dengan 

peningkatan dalam pengolahan data dengan menggunakan komputer. Berbagai 

kalangan baik perusahaan, instansi maupun lembaga banyak menggunakan 

kecanggihan komputer untuk membuat suatu sistem informasi yang dapat disajikan 

secara cepat, tepat, dan akurat sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. 

 

Kemajuan di bidang komputer juga memiliki dampak yaitu kemajuan di bidang 

informasi. Di saat ini suatu informasi sangatlah dibutuhkan baik itu di instansi pemerintah 

maupun swasta yang akhirnya semua berusaha membenahi sistem pengolahan datanya 

dengan komputer agar didapatkan informasi yang cepat dan tepat yang akan digunakan 

untuk menunjang efektivitas kerja. Pemakaian dan penguasaan informasi merupakan 

suatu hal yang penting bagi setiap instansi maupun suatu lembaga. 

 

Sistem informasi sebagai bagian teknologi informasi merupakan satu hal yang 

sangat penting. Dengan adanya sistem informasi, suatu instansi atau lembaga dapat 

menyampaikan informasi yang diinginkan kepada konsumen atau obyek sasaran secara 

tepat dan akurat.  

 

Kebutuhan informasi dalam pelayanan dan pengolahan data sangat diperlukan.    

Salah     satu   contohnya  adalah  pelayanan    perpustakaan.  Sistem informasi 

perpustakaan merupakan salah satu fungsi utama dalam suatu kegiatan pengolahan 

data perpustakaan, baik pengolahan data anggota maupun data buku di perpustakaan 

yang dapat memberikan layanan informasi. Pada perpustakaan SMP Negeri 5 Cilacap 

saat ini masih melakukan proses peminjaman dan pengembalian buku yang dilakukan 

secara manual. Dengan demikian banyak terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan. 

Siswa juga banyak dirugikan waktunya untuk meminjam dan mengembalikan buku 

karena petugas harus mencatat dan mengoreksi data buku yang dipinjam atau 

dikembalikan oleh siswa sehingga banyak terjadi antrian. 

 

Dalam upaya untuk mewujudkan suatu sistem pengolahan data perpustakaan 

yang cepat dan valid sesuai yang diharapkan perlu adanya faktor penunjang, dalam hal 

ini keberadaan komputer sangat diharapkan. Selain itu dari sisi sumber daya manusianya 

juga perlu diberdayakan untuk mengimbangi kemajuan teknologi yang ada. Dengan 

demikian diharapkan dapat meningkatkan kinerja pada perpustakaan, yang ditunjukkan 



dengan semakin cepatnya suatu pekerjaan dapat diselesaikan, meningkatkan ketelitian, 

serta meningkatnya semangat kerja para pelakunya. 

 

Oleh sebab itu penulis berkeinginan untuk membuat sebuah sistem informasi 

perpustakaan dengan menggunakan komputerisasi sehingga penulis mengambil judul 

tugas akhir “Membangun Sistem Informasi Perpustakaan dengan Netbeans 6.9 dan 

MySQL pada SMP Negeri 5 Cilacap”, yang diharapkan dengan pengolahan data yang 

baik pada perpustakaan SMP Negeri 5 Cilacap dapat menghasilkan informasi yang 

cepat, tepat, dan akurat, serta berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan 

sistem yang ada menjadi lebih baik dan lebih efektif serta bermanfaat. 

 
2.       Landasan Teori 
2.1       Definisi Sistem Informasi 

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan komponen yang 

digunakan untuk mengolah data sehingga menghasilkan suatu informasi yang dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan. 

 

2.2      Komponen Sistem Informasi 

Komponen sistem informasi terdiri dari : 

1) Brainware 

Yang terlibat dalam pembuatan atau penggunaan sistem informasi 

adalah sebagai berikut : 

a. Data Processing Manager 

Manager pengelola data, yaitu pimpinan unit yang bertanggungjawab 

atas keseluruhan proses berlangsungnya pekerjaan. 

b. System Analyst 

Menganalisis perancangan alur atau flow program, sehingga menjadi 

mudah  untuk dibuat. 

c. Programmers 

Menerjemahkan rancangan yang dibuat oleh system analist, menjadi 

kode program dalam bahasa pemrograman tertentu. 

d. Machine Operator 

Para petugas ini kadang-kadang dinamakan juga computer operator, 

menangani mesin komputer beserta komponen-komponennya. 

 

 

 



e. Data Entry Operator 

Tugas operator ini mengurus data yang akan diolah, mulai dari 

pengumpulan data, perekaman data ke dalam media komputer sampai 

pada pemeriksaan dan pengiriman informasi yang dihasilkan komputer. 

f. System Administrator 

Tanggung jawab yang diemban oleh seorang system administrator di 

antaranya adalah memonitor konfigurasi keamanan, mengelola dan 

mengatur nama user dan password, memantau kapasitas memory 

penyimpanan serta perangkat-perangkat yang digunakan, melaksanakan 

proses backup, dan melakukan setting terhadap alat-alat serta software 

baru. Ruang lingkup kerja system administrator ini sangat bervariasi 

tergantung besarnya organisasi. 

2) Hardware 

Hardware dalam komponen sistem informasi dapat digolongkan menjadi 

beberapa bagian, yaitu : media input, proses, storage, output. 

3) Aturan 

Merupakan aturan-aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam 

pengembangan sistem informasi.  

4) Software 

Software merupakan kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis 

dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melaksanakan tugas 

tertentu. 

Software terdiri dari : 

a. System software 

1. Operating System 

2. Tool atau Utility 

3. Programming Language 

b. Application software 

1. Aplikasi umum 

2. Aplikasi khusus 

5) Data 

Merupakan komponen dari informasi yang akan diproses lebih lanjut 

untuk menghasilkan informasi. Data merupakan jembatan penghubung antara 

manusia dan mesin agar terjadi suatu proses pengolahan data. 

 

 

 



2.3      Pengertian Basis Data 

Basis data (database) adalah kumpulan  data yang saling berelasi. Data sendiri 

merupakan fakta mengenai obyek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai 

(angka, deretan karakter atau simbol). 

 

2.4      ERD 

ERD (Entity Relationship Diagram) adalah diagram yang menggambarkan 

hubungan (relationship) antara entitas-entitas yang terdapat dalam sistem serta struktur 

dari entitas-entitas tersebut. 

 

2.5      Pengenalan UML 

The Unified Modeling Language adalah seperangkat aturan dan notasi untuk 

spesifikasi sistem perangkat lunak, dikelola dan dibuat oleh Object Management Group. 

Notasi ini menyediakan satu set elemen grafis untuk pemodelan sistem. 

 

2.6      Bahasa Pemrograman Java 

2.6.1 Sejarah Java 

Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer 

termasuk telepon genggam. Dikembangkan oleh Sun Microsystems dan diterbitkan tahun 

1995. Java tidak boleh disalahpahami sebagai JavaScript. JavaScript adalah bahasa 

scripting yang digunakan oleh web browser. Patrick Naughton dan James Gosling adalah 

pemimpin proyek Sun Microsystem yang memiliki kode Green, mempunyai tujuan 

menghasilkan bahasa komputer sederhana yang mampu dijalankan oleh berbagai 

platform komputer. Awalnya James Gosling dengan pembuatan bahasa tersebut 

memberi nama dengan OAK (Object Application Kernel). Namun dengan seiringnya 

waktu, karena nama OAK ini dianggap kurang komersial, akhirnya diganti menjadi Java. 

Penggantian nama ini terjadi pada tahun 1995, setelah empat tahun bahasa ini lahir. 

Setelah beberapa waktu perjalanan java dimulai, Sun Microsystem akhirnya meluncurkan 

browser yang disebut Hot Java, yang dapat menjalankan applet java yang kemudian 

Netscape mengadopsinya pada tahun 1996, lalu diikuti oleh Internet Explorer. Teknologi 

Java menarik perhatian para vendor papan atas seperti IBM, Symantec, Inprise, dll. 

Kemudian Sun merilis versi resmi Java yang kemudian melahirkan JDK 1.1 kemudian 

Java 1.2 yang terus berkembang. Kemudian java juga berkembang dengan adanya 

teknologi Swing yang mendukung GUI (Graphical User Interface). Perkembangan 

selanjutnya adalah Sun melahirkan teknologi J2EE (Java 2 Enterprise Edition) yang 

diawali dengan servlet dan EJB, selanjutnya JSP (Java Server Pages). Java juga handal 

di bidang server dan networking. Perkembangan terakhir yang dibuat Sun Microsystem 



ini, Java melahirkan J2ME (Java 2 Micro Edition) yang sudah diadopsi oleh beberapa 

vendor ponsel dalam menghasilkan aplikasi mobile.  

2.6.2 OOP 

Object Oriented Programming (OOP) adalah sebuah pendekatan untuk 

pengembangan/development suatu software di mana dalam struktur software tersebut 

didasarkan kepada interaksi object dalam penyelesaian suatu proses/tugas. Interaksi 

tersebut mengambil form dari pesan-pesan dan mengirimkannya kembali antar object 

tersebut. Object akan merespon pesan tersebut menjadi sebuah tindakan /action atau 

metode. 

 

2.7      Pengertian Netbeans IDE 

Netbeans adalah sebuah proyek software OpenSource. Proyek Netbeans mulai 

diprakarsai oleh Perusahaan Sun Microsystems sejak bulan Juni 2000 dan terus 

berkembang hingga saat ini. NetBeans mengacu pada dua hal, yaitu NetBeans platform 

untuk pengembangan aplikasi desktop java dan sebuah NetBeans IDE (Integrated 

Development Environment).  

Netbeans dimulai pada tahun 1996 sebagai Xelfi (Delphi), Java IDE proyek 

mahasiswa di bawah bimbingan Fakultas Matematika dan Fisika di Charles University di 

Praha. Pada tahun 1997 Staněk Romawi membentuk perusahaan untuk proyek tersebut 

dan menghasilkan versi komersial NetBeans IDE hingga kemudian dibeli oleh Sun 

Microsystems pada tahun 1999.  

IDE Netbeans memiliki editor untuk file Java yang berbasiskan teks ataupun GUI 

(Graphical User Interface). Ada bermacam-macam proyek file Java yang dapat dibuat di 

dalam Netbeans. Netbeans yang berisi sebuah aplikasi GUI Java yang bertujuan sebagai 

sarana untuk memperkenalkan fitur editor teks dari IDE Netbeans. 

 

2.8      Database MySQL 

2.8.1 Pengertian MySQL 

MySQL merupakan salah satu database relasional yang mendukung pemakaian 

Structured Query Language (SQL) dan dirancang untuk penggunaan aplikasi dengan 

arsitektur client-server, yang memungkinkan pengguna untuk mengolah data di dalam 

database tersentral pada komputer pusat yang disebut dengan server. Sedangkan 

informasi yang dihasilkan dapat digunakan  bersama-sama oleh beberapa user di dalam 

komputer lokalnya yang disebut client.  

 

 

 



2.8.2 Pengertian SQL 

SQL (Structured Query Language) adalah salah satu bahasa generasi level ke-4 

yang awalnya dikembangkan oleh IBM di San Jose Research Laboratory. Berbeda 

dengan bahasa pemrograman level ke-3, SQL adalah bahasa yang bersifat request 

oriented dan bersifat non-prosedural sehingga lebih mudah untuk dipelajari karena sintax 

yang digunakan hampir menyerupai bahasa yang digunakan oleh manusia untuk 

berkomunikasi, sehingga SQL lebih fleksibel dalam penggunaannya. Selain itu SQL juga 

bersifat non case sensitive. Banyak vendor-vendor pembuat DBMS (DataBase 

Management System) saat ini menggunakan SQL sebagai standarisasi dalam produk 

mereka seperti ORACLE, Microsoft SQL Server, PostGreSQL, MySQL. SQL terbagi atas 

beberapa bagian, yaitu : 

a. Retrieving Data 

Yaitu perintah untuk menampilkan data dari database. Misal SELECT. 

b. DDL (Data Definition Language) 

Yaitu bahasa yang memiliki kemampuan untuk mendefinisikan data yang 

berhubungan dengan pembuatan dan penghapusan objek seperti tabel, 

indeks, bahkan basis datanya sendiri. Misalnya, CREATE, DROP, dan 

ALTER. 

c. DML (Data Manipulation Language) 

Yaitu bahasa yang berhubungan dengan proses manipulasi data pada tabel, 

record. Misalnya, INSERT, UPDATE, dan DELETE. 

d. DCL (Data Control Language) 

Yaitu bahasa yang berhubungan dengan pengendalian akses ke database. 

e. DTL (Data Transaction Language) 

Yaitu bahasa yang digunakan untuk mengelola transaksi di database.  

 

 

 



3.      Gambaran Umum 
3.1      Sejarah SMP Negeri 5 Cilacap 

Pertama kali SMP Negeri 5 Cilacap belum mempunyai gedung sekolah sendiri 

sehingga menumpang di SMP Negeri 4 Cilacap. Guru yang mengajar saat itu hanya 

berjumlah 7 orang guru dari SMP Negeri 5 Cilacap yaitu Bapak Sutikno, Bapak Sutana, 

Bapak Marsudiana, Ibu Yuli Haryanti, Ibu Haryati, Ibu Alminatun, dan Bapak Carwito. 

Sedangkan guru tambahannya sendiri berasal dari SMP Negeri 4 Cilacap yaitu Bapak 

Sarwadi dan Bapak Sriyatno. Selama SMP Negeri 5 Cilacap menumpang, yang menjabat 

sebagai Kepala Sekolah adalah Bapak Marsudi, beliau juga adalah Kepala Sekolah SMP 

Negeri 4 Cilacap. 

 

Pada bulan April 1985 SMP Negeri 5 Cilacap sudah mempunyai gedung sekolah 

sendiri yang berlokasi di jalan Ketapang dengan 9 ruang kelas, 1 ruang Kepala Sekolah, 

1 ruang Guru, 1 laboratorium IPA, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang TU, dan 3 ruang kamar 

mandi dengan Kepala Sekolah dijabat oleh Ibu Sumaryati. Beliau menjabat dari tanggal 1 

Juni 1985 sampai dengan tanggal 29 November 1989.  

 

Sejak berdiri hingga sekarang, SMP Negeri 5 Cilacap telah dipimpin oleh 7 orang 

Kepala Sekolah, yaitu Marsudi, B.A, Sumaryati, Miranti, Subagyo, B.A, Kuatijanto, Drs. D. 

Budiyanto, dan Hujianto. Sedangkan jumlah guru keseluruhan sekarang adalah 46 orang 

dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas mengajar masing-masing, dan 20 

tenaga pendukung yang siap mensukseskan visi, misi, tujuan, dan program sekolah. 

 

Sekarang SMP Negeri 5 Cilacap merupakan salah satu Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional (RSBI) di Kota Cilacap. Dengan pembagian siswa regular dan 

siswa billingual. Pada Tahun Pelajaran 2009/2010 jumlah siswa 1.090 anak, yang terdiri 

dari siswa regular dengan 830 anak (kelas VII : 282, kelas  VIII : 271, kelas IX : 277) dan 

siswa billingual dengan 260 anak (kelas VII : 201, kelas VIII : 59, Kelas IX : -). 

 

3.2      Visi dan Misi SMP Negeri 5 Cilacap 

Visi SMP Negeri 5 Cilacap adalah beriman, berprestasi, berbudi luhur, dan 

berwawasan Internasional. Misi SMP Negeri 5 Cilacap adalah mewujudkan pengalaman 

agama yang berdasarkan Iman dan Taqwa, mewujudkan pendidikan yang adil dan 

merata di lingkungan sekolah, mewujudkan pendidikan yang bermutu yang menghasilkan 

prestasi akademik dan non akademik, mewujudkan sikap dan budi pekerti yang luhur, 

mewujudkan sistem partisipatif. 

 



3.3      Fasilitas SMP Negeri 5 Cilacap 

Fasilitas-fasilitas yang terdapat pada SMP Negeri 5 Cilacap adalah 24 ruang 

kelas, 1 perpustakaan, 1 laboratorium IPA, 1 ruang ketrampilan, 1 ruang multimedia, 1 

ruang kesenian, 1 laboratorium bahasa, 1 laboratorium komputer, 1 ruang Kepala 

Sekolah, 1 ruang Wakil Kepala Sekolah, 1 ruang Guru, 1 ruang Tata Usaha, 1 ruang 

BP/BK, 1 Masjid, 1 ruang UKS, 1 ruang OSIS, 4 kamar mandi Guru, 9 kamar mandi 

Siswa, 1 ruang dapur, 3 ruang gudang, 2 ruang ganti, 1 Koperasi, 1 Holl/Lobi, 4 kantin, 1 

ruang parkir Guru, 1 ruang parkir Siswa, 1 pos jaga, 1 lapangan upacara, 1 lapangan 

voly, 1 lapangan tenis, 2 lapangan bulutangkis, 1 lapangan basket dan fasilitas hot-spot 

di lingkungan sekolah. 

 

3.4      Struktur Organisasi SMP Negeri 5 Cilacap 

Adapun struktur organisasi SMP Negeri 5 Cilacap adalah  

4.  
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi SMP Negeri 5 Cilacap 
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4.      Analisis dan Pembahasan 
4.1      Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan dari aplikasi yang dibuat. Untuk itu 

penyusun membagi kebutuhan fungsional menjadi dua kebutuhan, yaitu kebutuhan 

admin dan kebutuhan petugas. 

4.1.1 Form Admin 

Ada beberapa kebutuhan yang terdapat pada form admin, yaitu : 

1. Form Login : yaitu admin harus melakukan login terlebih dahulu sebelum masuk 

ke Menu Utama. 

2. Form Menu Utama : yaitu form yang pertama kali muncul saat admin berhasil 

melakukan login. Form Menu Utama ini menckup seluruh kegiatan yang dapat di 

akses oleh admin. 

3. Form Anggota : yaitu form untuk menginputkan, mengubah, atau menghapus 

data-data anggota. 

4. Form Buku : yaitu form untuk menginputkan, mengubah, atau menghapus data-

data buku. 

5. Form Transaksi Peminjaman : yaitu form yang tampil saat proses peminjaman 

berlangsung. 

6. Form Transaksi Pengembalian : yaitu form yang tampil saat terjadi proses 

pengembalian buku, di form ini disertai denda untuk menghitung denda saat 

terjadi keterlambatan pengembalian buku. 

7. Menu Item Report : yaitu menu yang disediakan untuk menampilkan laporan dari 

setiap inputan baik data anggota, data buku, data transaksi peminjaman, maupun 

data transaksi pengembalian. 

8. Menu Item File : berisi menu logout dan keluar  apabila ingin keluar dari aplikasi. 

4.1.2 Form Petugas 

Kebutuhan yang terdapat pada form petugas hampir sama dengan kebutuhan 

pada form admin hanya saja pada form petugas tidak terdapat form anggota dan 

form buku, karena proses penginputan, pengeditan, dan penghapusan hanya 

dilakukan oleh admin. 

 

4.2      Perancangan Proses 

Perancangan proses yang digunakan untuk membangun aplikasi perpustakaan 

adalah dengan UML (Unified Modelling Language). UML adalah bahasa grafis untuk 

mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak. 
Contoh Sequence Diagram Login, adalah sebagai berikut : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.4 Sequence Diagram Login – Admin 

 

4.3      Perancangan Basis Data 

Perancangan database merupakan bentuk dari desain table yang berfungsi 

sebagai basis data relasional yang akan digunakan untuk melakukan penyimpanan data. 

Adapun data yang tersimpan di dalamnya harus memenuhi kaidah pembentukan basis 

data yang terdiri dari referensi integritas, hubungan antara file dan kebenaran aliran data. 

Adapun desain basis data ini terdiri dari relasi antar tabel, ERD, dan pembuatan strktur 

tabel. Berikut adalah relasi antar tabel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Relasi Database 



4.4      Perancangan Interface  

Rancangan antarmuka akan menunjukkan bagaimana komunikasi antara 

pengguna sistem (user) dengan komputer. Komunikasi ini dapat terdiri dari proses 

memasukkan data ke sistem, menampilkan output informasi ke user atau dapat 

keduanya. 

1. Interface form Login 

 
 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Rancangan Form Login 

 

2. Interface form Menu Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.33 Rancangan Form Menu Utama 

 

 

 



3. Interface form Buku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.36 Rancangan Form Buku 

 

4. Interface form Transaksi Peminjaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.37  Rancangan Form Transaksi Peminjaman 

 



5. Interfa
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2. Form Menu Utamaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Form 
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4. Form T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Form T
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5.      Kesimpulan dan Saran 
5.1      Kesimpulan 

Dari penyusunan Tugas Akhir ini dapat disimpulkan bahwa pemrograman itu 

sangat penting sekali manfaatnya, maka dari itu penulis dapat menyimpulkan beberapa 

kesimpulan di antaranya adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan SMP Negeri 5 Cilacap yang telah dibuat 

sudah mecakup kebutuhan perpustakaan pada SMP Negeri 5 Cilacap. 

2. Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan SMP Negeri 5 Cilacap yang telah dibuat 

sesuai dengan tujuan yaitu memperlancar proses pengolahan serta dapat 

meningkatkan kualitas dalam segi pelayanan sehingga menghasilkan laporan 

yang cepat, akurat, dan relevan.  

3. Tampilan/interface program dapat dipahami dengan mudah dan dimengerti oleh 

pengguna/user. 

4. Dengan menggunakan sistem pemrograman ini, pengguna dapat menghemat 

waktu dalam penginputan, pengeditan, dan pencarian data secara cepat. 

 

5.2      Saran 

Di akhir  pembahasan Tugas Akhir  ini dapat dikemukakan beberapa saran yaitu 

sebagai berikut : 

1. Sebaiknya proses peminjaman dan pengembalian dalam aplikasi ini dibuat 

dengan menggunakan sistem barcode yaitu dengan mendekatkan barcode ke 

kode yang tertera pada buku sehingga memudahkan dalam melakukan 

peminjaman dan pengembalian di perpustakaan. 

2. Penulis menyadari bahwa program yang penulis buat masih jauh dari sempurna, 

hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, maka penulis meminta 

saran dan kritik yang bersifat membangun. Dan bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan bisa lebih mengembangkan program ini. 
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