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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Studi Literatur 

Proses ini berkaitan dengan pencarian sumber referensi mengenai teknologi 

NFC, perpustakaan, dan algoritma yang digunakan. Sumber dapat berupa 

buku, jurnal, makalah, dokumen elektronik, dan lain sebagainya. 

2. Pengumpulan Data 

Proses ini berkaitan dengan pengumpulan data yang digunakan untuk 

keperluan objek penelitian. Pengumpulan data yang diambil berupa informasi 

buku pada perpustakaan Universitas Multimedia Nusantara. 

3. Perancangan Prototype 

Pada tahap ini dilakukan perancangan prototype mengenai aplikasi self-

checkout menggunakan teknologi NFC. Prototype berupa user interface serta 

aplikasi secara keseluruhan. 

4. Pengujian (Testing) 

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap aplikasi dengan menggunakan 

smartphone android Xiaomi Mi 3 untuk penerapan teknologi NFC pada 

aplikasi self-checkout di perpustakaan Universitas Multimedia Nusantara. 
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5. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan dengan proses analisa berdasarkan survei yang dibuat dari 

pengisian kuesioner oleh peserta uji. Hasil evaluasi dihitung dan ditarik 

kesimpulan dengan menggunakan metode Likert Scale. Melalui penggunaan 

Likert Scale akan dapat diketahui persentase user usability terkait dengan 

aplikasi self-checkout yang dibuat. 

 

3.2  Flowchart 

Sistem ini memiliki alur kerja yang direpresentasikan dalam bentuk flowchart. 

Terdapat dua flowchart dalam sistem ini yaitu flowchart utama aplikasi untuk 

member dan flowchart aplikasi untuk staff perpustakaan. Perbedaan pada flowchart 

ini adalah hak akses dalam menulis tag pada buku. Staff perpustakaan diberikan hak 

akses untuk menulis dan membaca tag pada buku sedangkan member tidak. Pada 

flowchart utama aplikasi terdapat tiga predefined process di dalamnya. Gambar 3.1 

menunjukkan flowchart utama saat member membuka aplikasi. Pertama member 

akan melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu, member akan melihat menu 

utama aplikasi. Member akan diberikan tujuh pilihan sesuai dengan Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Flowchart Utama Aplikasi 
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Pada Gambar 3.1, jika member memilih ingin melakukan peminjaman buku 

maka akan masuk ke predefined process perminjaman buku. 

 
Gambar 3.2 Flowchart Proses Peminjaman Buku 

Pada Gambar 3.2 menunjukkan flowchart member saat ingin meminjam buku. 

Langkah pertama yang dilakukan member adalah melakukan scan pada NFC tag 
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yang terdapat pada buku. Setelah itu, member dapat melihat judul buku dan 

diberikan pilihan apakah ingin meminjam buku, scan ulang atau menambahkan 

buku ke cart. Jika member memilih meminjam buku maka akan ada konfirmasi 

peminjaman dengan memasukkan password yang isinya sama seperti saat member 

melakukan login. Member dapat menambahkan buku yang ingin dipinjamnya ke 

dalam cart.  

Gambar 3.3 Flowchart Proses Cart 

 

Pada Gambar 3.3, jika pada menu utama member memilih menu cart maka 

member akan melihat daftar cart yang dimiliki. Setelah itu member akan diberikan 

pilihan apakah ingin meminjam buku atau menghapus cart. Jika member memilih 

ingin meminjam buku maka member harus melakukan konfirmasi peminjaman 

yaitu dengan cara memasukkan password. Jika member ingin menghapus cart maka 

cart akan terhapus sesuai dengan yang diinginkan oleh member. Setelah itu member 

dapat melakukan perubahan pada password dengan proses seperti pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Flowchart Proses Ubah Password 

 

Pada Gambar 3.4, member dapat melakukan perubahan password dengan cara 

memasukkan password lama dan password barunya. Setelah itu sistem akan 

melakukan pengecekan apakah password lama member cocok dengan password 

member saat ini. Jika cocok maka member dapat melakukan pergantian password 

dengan password barunya. Setelah flowchart aplikasi untuk member, terdapat 

flowchart aplikasi untuk staff perpustakaan yang menjelaskan mengenai proses 

write tag pada NFC tag seperti pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Flowchart Staff  Perpustakaan 
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Pada Gambar 3.5 menunjukkan flowchart dari staff perpustakaan. Seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 3.1 yaitu flowchart utama aplikasi, perbedaan 

antara kedua flowchart ini adalah pada bagian pengaturan tag. Staff perpustakaan 

memiliki akses untuk menulis tag yang alur kerjanya dapat ditunjukkan pada 

Gambar 3.6.   

Gambar 3.6 Flowchart Proses Penulisan Tag 

 

Pada proses penulisan tag, langkah pertama yang dilakukan member adalah 

menulis judul buku terlebih dahulu. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memilih 

judul buku berdasarkan pencarian yang dilakukan di langkah pertama. Setelah itu, 

penulisan pada tag dapat dilakukan dengan cara melakukan scan pada tag. Dalam 

penulisan terhadap tag terdapat penerapan metode kompresi. Alur kerja dari metode 

kompresi tersebut direpresentasikan dalam bentuk flowchart seperti pada Gambar 

3.7  
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Gambar 3.7 Flowchart Menulis Tag 

 

Pada Gambar 3.7, langkah pertama dalam melakukan kompresi adalah 

melakukan inisialisasi input yaitu datatag. Datatag didapat dari input yang 
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dilakukan oleh staff saat ingin melakukan penulisan tag. Setelah itu datatag tersebut 

dilakukan konversi ke dalam bentuk JSON String dengan nama variabel databaru. 

Langkah selanjutnya adalah mengubah format penulisan JSON menggunakan 

library walkformat. Fungsi library walkformat adalah untuk mengubah penulisan 

dari bentuk JSON string ke dalam bentuk simbol. Contoh pengubahannya yaitu 

pada JSON string terdapat karakter “{” akan diubah menjadi bentuk simbol “+”, 

karakter “}” dan “]” akan diubah menjadi bentuk simbol “^”, karakter “[” diubah 

menjadi bentuk simbol “*”, dan karakter “,”, “:” diubah menjadi bentuk simbol “>”. 

Jika ada string yang berbentuk simbol seperti “+”, ”*”, “>”, dan “^” akan diubah 

menjadi “;+”, ”;*”, “;>”, dan “;^”. Setelah itu langkah selanjutnya adalah 

menambahkan tanda “;” di depan huruf kapital yang ada pada string. Contoh jika 

ada kata “Proses Kerja”, kata tersebut akan diubah ke dalam bentuk “;Proses 

;Kerja”. Setelah itu, ubah semua huruf pada string tersebut menjadi huruf kapital. 

Langkah selanjutnya adalah memanggil library dictionary untuk mengubah string 

dengan kata khusus menjadi dalam bentuk kode. Contohnya jika ada kata “THE” 

pada string tersebut akan diubah ke dalam bentuk kode “A”, kata “AND” diubah 

menjadi “B”, dsb. Pada umumnya library dictionary ini mengambil kata-kata 

umum dalam bahasa Inggris yang sering digunakan. Langkah selanjutnya adalah 

melakukan perbandingan antara variabel compressEscapedCase (variabel yang 

berasal dari string yang berhuruf kapital dilakukan kompresi menggunakan library 

compress6AndDec) dengan compressUnescapedCase (variabel yang berasal dari 

string hasil walkformat awal dilakukan kompresi menggunakan library pack). Jika 

nilai compressEscapedCase lebih kecil dari compressUnescapedCase maka nilai 

variabel compress akan menjadi nilai compressEscapedCase, sebaliknya jika lebih 
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besar maka akan menjadi nilai compressUnescapedCase. Setelah itu hasil akhir 

yaitu output berupa variabel byteCompress akan bisa didapatkan dari hasil variabel 

compress yang dipindahkan ke variabel byteCompress tersebut.  

 
Gambar 3.8 Flowchart Scan Buku 
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Pada Gambar 3.8, langkah pertama dalam melakukan dekompresi adalah 

melakukan inisialisasi input yaitu byte yang telah dikompresi. Langkah selanjutnya 

adalah memndahkan isi dari variabel byteCompress ke dalam variabel baru yaitu 

bytes. Langkah selanjutnya adalah mengecek nilai pada variabel options apah 

bernilai 0 atau tidak. Jika bernilai 0 maka variabel terakhir yaitu expandedString 

didapat dari hasil pengolahan data yang dilakukan library unpack. Setelah itu 

hasilnya akan diproses lagi menjadi ke bentuk semula dengan memanggil library 

unwalkformat.  Fungsi library unwalkformat adalah untuk mengubah penulisan dari 

bentuk simbol ke dalam bentuk JSON string. Jika hasil dari variabel options tidak 

bernilai 0 maka langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.  

1. Melakukan expand bit dari 6 bit ke 8 bit menggunakan library expand6andInc. 

Hasil yang diolah library ini akan membentuk string.  

2. Memanggil library dictionary untuk mengubah string dengan bentuk kode 

menjadi string dengan kata biasa. Contoh pengubahannya adalah kebalikan dari 

proses kompresi yaitu jika ada kode “A” diubah menjadi kata “THE”, kode “B” 

menjadi “AND”, dsb.  

3. Mengubah semua huruf pada string tersebut menjadi huruf kecil. 

4. Mengecek apakah ada tanda “;” di depan huruf string tersebut. Jika ada maka 

akan dihilangkan dan huruf tersebut akan diubah menjadi huruf kapital. 

Contohnya yaitu jika ada kata “;proses ;kerja” akan diubah menjadi “Proses 

Kerja”. 

5. Langkah terakhir adalah memanggil library unwalkformat untuk 

mengembalikan  string yang berbentuk simbol tersebut menjadike bentuk awal 

yaitu JSON string. 
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3.3 Data Flow Diagram 

Aplikasi ini memiliki tiga entitas yaitu member, pustakawan, dan buku. 

Member berperan dalam mengakses data yang ada pada aplikasi seperti melakukan 

login, meminjam buku, melihat status peminjaman, mengatur cart, dan melakukan 

pengubahan password. Buku berperan dalam memberikan data pada NFC tag 

sehingga bisa diakses oleh member untuk melakukan peminjaman buku. 

Pustakawan berperan dalam mengakses data pada NFC tag.  Untuk mempermudah 

pemahaman atas aplikasi yang akan dibentuk maka dibuatlah Data Flow Diagram 

(DFD) dari aplikasi tersebut. Gambar 3.9 merupakan context diagram pada aplikasi 

ini. 

 
Gambar 3.9 Context Diagram 

 

Proses selanjutnya akan dibahas lebih dalam pada diagram level satu pada 

data flow diagram yang ditunjukkan pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 DFD Level Satu UMN Library 
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Pada Gambar 3.10 terdapat tiga proses yang memiliki penurunan dan empat 

proses yang tidak memiliki penurunan. Ketiga proses yang mengalami penurunan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

3.5.1. Meminjam Buku 

Proses ini berkaitan dengan cara member melakukan peminjaman buku 

dimulai dari melakukan scan terhadap buku. Data NFC tag pada buku berasal dari 

entitas buku. Setelah itu member dapat meminjam buku tersebut sesuai yang 

diinginkan member. Gambar 3.11 merupakan penurunan dari proses peminjaman 

buku. 

Gambar 3.11 DFD Level Dua Proses Meminjam Buku 

 

3.5.2. Pengaturan Cart 

Proses ini berkaitan dengan cara member dalam mengelola cart. Member 

dapat melakukan peminjaman buku pada cart yang sudah ditambahkan saat ingin 

meminjam buku atau member dapat menghapus cart tersebut. Gambar 3.12 

merupakan penurunan dari proses cart.  
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Gambar 3.12 DFD Level Dua Proses Pengaturan Cart 

 

3.5.3. Penulisan Tag 

Proses ini berkaitan dengan cara pustakawan dalam mengelola NFC tag. 

Gambar 3.13 merupakan penurunan dari proses penulisan tag. 

Gambar 3.13 DFD level Dua Proses Penulisan Tag 

 

 

3.4 Entity Relationship Diagram 

Hubungan antar objek data dalam database aplikasi dapat digambarkan 

dengan Entity Relationship Diagram (ERD) seperti pada Gambar 3.13. 
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Gambar 3.14 Entity Relationship Diagram Aplikasi 

 

Gambar 3.14 menunjukkan terdapat sembilan tabel yang saling berhubungan. 

Sembilan tabel tersebut adalah sebagai berikut. 

1.  Nama Tabel  : Member 

 Fungsi : Menyimpan informasi mengenai data username dan password 

     yang digunakan untuk login dan mengubah password. 

 Primary Key : member_id 

 Foreign Key : LID, member_type_id 
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Tabel 3.1 Tabel Member 

 

2.  Nama Tabel  : Biblio 

 Fungsi : Menyimpan informasi mengenai data buku. 

 Primary Key : biblio_id 

 Foreign Key : gmd_id 

Tabel 3.2 Tabel Biblio 

NO Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 biblio_id int 11 Nomor biblio 

2 gmd_id int 3 Nomor gmd 

3 title text  Judul buku 

4 sor varchar 100 Penanggung jawab 

5 publish_year varchar 20 Tahun buku terbit 

 

3.  Nama Tabel  : Loan 

 Fungsi : Menyimpan informasi mengenai peminjaman buku. 

 Primary Key : loan_id 

 Foreign Key : item_code, member_id 

Tabel 3.3 Tabel Loan 

NO Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 loan_id int 11 Nomor pinjaman 

2 item_code varchar 20 Kode buku 

3 member_id varchar 20 NIM mahasiswa 

4 loan_date date  Tanggal pinjam 

5 due_date date  Tanggal pengembalian 

6 renewed int 2 Perpanjangan buku 

7 is_lent int 2 Buku sedang dipinjam 

8 is_return int 2 Buku sudah dikembalikan 

NO Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 member_id varchar 20 NIM mahasiswa 

2 member_name varchar 100 Nama mahasiswa 

3 member_email varchar 100 Email mahasiswa 

4 mpasswd char 32 Password mahasiswa 

5 LID int 2 Level akses member 

6 member_type_id int 2  ID tipe member 

7 last_login datetime  Waktu terakhir login 
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4.  Nama Tabel  : Cart 

 Fungsi : Menyimpan informasi mengenai cart milik user. 

 Primary Key : id 

 Foreign Key : biblio_id, member_id, item_code 

Tabel 3.4 Tabel Cart 

NO Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 id int 11 Nomor cart 

2 biblio_id int 11 Nomor buku 

3 member_id varchar 20 NIM mahasiswa 

4 item_code varchar 20 Kode Buku 

 

5. Nama Tabel  : History 

 Fungsi : Menyimpan informasi mengenai status peminjaman milik user. 

 Primary Key : id 

 Foreign Key : biblio_id, member_id, item_code 

Tabel 3.5 Tabel History 

NO Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 id int 11 Nomor cart 

2 biblio_id int 11 Nomor buku 

3 member_id varchar 20 NIM mahasiswa 

4 item_code varchar 20 Kode Buku 

5 loan_date date  Tanggal peminjaman 

6 due_date date  Tanggal pengembalian 

 

6.  Nama Tabel  : Item 

 Fungsi : Menyimpan informasi mengenai kode buku. 

 Primary Key : item_id 

 Foreign Key : biblio_id, item_code, coll_type_id 
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Tabel 3.6 Tabel Item 

 

7. Nama Tabel  : mst_coll_type 

 Fungsi : Menyimpan informasi mengenai jenis buku. 

 Primary Key : coll_type_id 

 Foreign Key : - 

Tabel 3.7 Tabel mst_coll_type 

NO Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 coll_type_id int 3 Id collation 

2 coll_type_name varchar 30 Nama jenis buku 

 

8. Nama Tabel  : mst_member_type 

 Fungsi : Menyimpan informasi mengenai maksimal jumlah buku 

     pinjaman dan masa aktif pinjaman. 

 Primary Key : member_type_id 

 Foreign Key : - 

Tabel 3.8 Tabel mst_member_type 

NO Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 member_type_id int 2 ID tipe member 

2 loan_limit int 2 Jumlah peminjaman 

buku 

3 loan_periode int 3 Masa aktif 

peminjaman buku 

 

9. Nama Tabel  : level_access_id 

 Fungsi : membedakan antara member dan staff. 

 Primary Key : id 

 Foreign Key : - 

NO Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 item_id int 11 Nomor cart 

2 biblio_id int 11 Nomor buku 

3 item_code varchar 20 NIM mahasiswa 

4 coll_type_id int 3 Id collation 
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Tabel 3.9 Tabel level_access_id 

NO Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

1 id int 2 ID level  

2 status varchar 30 Status member 

 

 

3.5  Perancangan Tampilan Antarmuka Aplikasi 

Dalam pembuatan aplikasi ini dibuat suatu desain standar untuk tampilan 

antarmuka secara garis besar. Pada saat user membuka aplikasi ini, tampilan yang 

akan dilihat adalah tampilan login. Tampilan login ini terdiri dari username, 

password, dan sebuah checkbox untuk membuat password menjadi terlihat. Selain 

itu terdapat dua button yaitu button login untuk melakukan login dan button 

petunjuk untuk mendapatkan petunjuk mengenai cara melakukan login. Tampilan 

desain antarmuka login pada awal aplikasi dapat dilihat di Gambar 3.15. 

 
Gambar 3.15 Desain Tampilan Antarmuka Login 
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Gambar 3.16 Desain Tampilan Antarmuka Menu Utama 

 

Pada Gambar 3.15, setelah melakukan login user akan melihat menu utama 

dari aplikasi seperti pada Gambar 3.16. Terdapat tujuh pilihan menu ketika user 

menekan hamburger icon yang terletak di pojok kiri atas layar handphone. Saat 

user memilih ingin meminjam buku maka tampilan yang akan keluar adalah 

tampilan petunjuk untuk melakukan scan seperti pada Gambar 3.17. 

 
Gambar 3.17 Desain Tampilan Antarmuka Petunjuk scan Buku 
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Setelah mendapatkan petunjuk tersebut, tugas user adalah melakukan scan ke 

NFC tag pada buku tersebut. Scan dilakukan pada halaman yang tertera di Gambar 

3.17. Setelah melakukan scan maka akan muncul halaman yang berisi judul buku 

dan tiga button pilihan seperti pada Gambar 3.18. 

 
Gambar 3.18 Desain Tampilan Antarmuka Menu Pinjam Buku 

 

Pada Gambar 3.18, terdapat tiga button pilihan saat user telah melakukan scan 

yaitu button pinjam, button scan ulang, button tambahkan ke cart. Button scan 

ulang digunakan saat user ingin melakukan scan ulang terhadap buku yang ingin 

dipinjam. Button tambahkan ke cart berfungsi untuk menambahkan buku ke cart 

milik user. Ketika user mengklik button pinjam maka akan muncul tampilan 

konfirmasi peminjaman seperti pada Gambar 3.19. 
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Gambar 3.19 Desain Tampilan Antarmuka Konfirmasi 

 

Pada Gambar 3.19, user harus memasukkan password untuk bisa melakukan 

konfirmasi peminjaman. Ketika password telah dimasukkan, user hanya perlu 

mengklik button konfirmasi untuk melakukan peminjaman. Pada Gambar 3.18,  

ketika button tambahkan ke cart diklik maka buku tersebut akan dimasukkan ke 

cart dan dapat dilihat saat user mengklik menu melihat cart yang tampilannya 

seperti pada Gambar 3.20. 

 
Gambar 3.20 Desain Tampilan Antarmuka Menu Melihat Cart 
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Pada Gambar 3.20, terdapat dua button pilihan saat user melihat cart miliknya 

yaitu button pinjam dan button hapus. Sebelum mengklik button pinjam atau button 

hapus, user harus memilih judul buku terlebih dahulu dengan cara mengklik 

checkbox yang ada di sebelah kiri. User dapat langsung memilih semua judul buku 

dengan cara mengklik checkbox yang bertuliskan pilih semua. Ketika user 

mengklik button pinjam maka akan keluar tampilan konfirmasi seperti pada 

Gambar 3.19. Ketika user mengklik button hapus maka cart yang disimpan akan 

terhapus. Setelah itu user dapat melihat status peminjaman yang tampilannya 

seperti pada Gambar 3.21. 

 
Gambar 3.21 Desain Tampilan Antarmuka Menu Melihat Status Peminjaman 

 

 Pada Gambar 3.21 dapat dijelaskan bahwa user hanya dapat melihat status 

peminjamannya yang isi datanya adalah berupa judul buku, tanggal waktu user 

meminjam buku, dan tanggal waktu user harus mengembalikan buku tersebut. 

Terdapat dua jenis status peminjaman buku yaitu status peminjaman buku saat ini 

atau selama dalam waktu masa peminjaman user dan status peminjaman buku user 
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secara keseluruhan. Setelah itu terdapat tampilan aplikasi untuk staff yang memiliki 

perbedaan pada bagian pengaturan tag yang dapat diperlihatkan pada Gambar 3.22. 

 
Gambar 3.22 Desain Tampilan Antarmuka Staff 

 

Pada Gambar 3.22 staff dapat melakukan pembacaan dan penulisan pada tag.  

Ketika staff melakukan penulisan pada tag maka tampilan yang muncul adalah 

seperti pada Gambar 3.23.  

 
Gambar 3.23 Desain Tampilan Antarmuka Menu Menulis Tag 

 

Pada Gambar 3.23 langkah pertama yang dilakukan staff adalah mencari judul 

buku. Setelah itu memilih salah satu judul buku yang ingin ditulis sesuai dengan 
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hasil pencarian yang ada. Setelah itu, staff dapat melakukan penulisan tag terhadap 

buku dengan cara melakukan scan terhadap NFC tag yang ada pada buku dengan 

data berupa judul buku dan kode buku yang sudah dipilih sebelumnya. 

 
Gambar 3.24 Desain Tampilan Antarmuka Menu Ubah Password 

 

Pada Gambar 3.24 langkah pertama yang dilakukan user adalah memasukkan 

password lama terlebih dahulu. Setelah itu user dapat memasukkan password 

barunya dan melakukan konfirmasi dengan password baru tersebut. Langkah 

terakhir yaitu user mengklik button ubah untuk mengubah password tersebut. 
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Gambar 3.25 Desain Tampilan Antarmuka Menu Daftar Tunggakan 

 

Pada Gambar 3.25 terdapat satu button yaitu cek denda yang berfungsi untuk 

melihat secara rinci jumlah denda yang harus dikeluarkan ketika user telat dalam 

mengembalikan buku.  
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