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Bab 4 

Hasil dan Pembahasan 

 

4.1  Hasil Rancangan  

Cara kerja website ini adalah dengan menggunakan 

HTML dan CSS untuk desain dan tampilan. Dari tampilan 

tersebut terdapat form pencarian yang dimana merupakan 

fitur utama dari website ini, form tersebut adalah tempat 

dimana suatu buku akan dicari berdasarkan nama buku, 

penerbit, nama penulis. Form pencarian tersebut 

menggunakan ASP, dari nama yang diketik diatas form 

tersebut, system akan langsung menuju ke database dan 

mengakses daftar buku yang terdapat pada database. Dengan 

ditemukan kecocokan antara nama yang dicari dan yang ada 

didatabase maka akan diteruskan ke tampilan hasil pencarian 

dari website Pustaka salatiga ini. Berikut ini adalah tampilan 

Website Pustaka Salatiga dalam ujicoba system sampai hasil 

pencarian buku berdasarkan judul buku : 



 
Gambar 4.1 Tampilan utama Pustaka Salatiga 

 

Pada gambar diatas merupakan desain dari Pustaka 

Salatiga. Untuk ujicoba system pertama kali akan penulis 

ketikkan pada form pencarian dengan suatu nama buku. 

Berikut tampilannya : 

 

 
Gambar 4.2 Pencarian buku dari form pencarian. 



Untuk hasil pencarian dengan system dengan 

menggunakan  ASP pada website Pustaka Salatiga ini, judul 

buku yang diketikkan oleh penulis akan diproses menuju 

database dan terjadi proses pencarian. Setelah itu hasil akan 

ditampilkan kembali sebagai halaman web berikut sebagai 

berikut: 

 

 
Gambar 4.3 Hasil Pencarian buku  

 

Untuk ujicoba berikutnya adalah proses login Admin, 

dimana seorang admin sangat dibutuhkan untuk pengelolaan 

suatu website. Pada website Pustaka Salatiga ini admin 

bertugas untuk mengelola website berikut isinya yang berupa 

data-data perpustakaan seperti buku dll. berikut ini adalah 

tampilan dari form login admin : 

 

 

 



 
Gambar 4.4 Halaman Login Admin 

 

Dari form login admin seperti pada gambar diatas, 

username dan password setelah cocok dengan data pada 

database, admin akan langsung tertuju pada halaman selamat 

datang untuk halaman admin.  

 

 
Gambar 4.5 Halaman Selamat Datang Admin 



Dari halaman Selamat Datang admin diatas terdapat 

2(dua)  pilihan untuk admin , antara lain: 

• Menu untuk ke halaman berkas  

• Menu Log out 

Untuk halaman selamat datang ini juga berfungsi 

sebagai halaman transit antara halaman login dan halaman 

berkas. 

 

 
Gambar 4.6 Halaman berkas Input Data Admin 

Pada halaman input data diatas memberi kemudahan 

bagi admin untuk menambahkan buku perpustakaan, dalam 

halaman input data tersebut terdapat beberapa form antara 

lain : No. Buku, No. Rak, Judul Buku, Kategori, dan 

Penerbit. Jika admin selesai mengisi semua form sesuai data 

buku yang hendak diinput, admin tinggal memilih tombol 

“Input” sehingga data tersebut langsung terinput pada 

database. 

 



 
Gambar 4.7 Halaman Lihat data Admin 

Pada gambar di atas adalah halaman Lihat data, disini 

admin dapat melihat data apa saja yang telah berhasil 

terinput di dalam database. 
 

 
Gambar 4.8 Halaman Edit Data Admin 

Pada halaman Edit Data, terdapat table berisikan 

daftar seluruh buku dari database. Disini admin mendapat 



kemudahan dalam mengedit data buku-buku perpustakaan 

dengan memilih tombol “EDIT” dan adminpun tertuju pada 

halaman editor seperti pada gambar dibawah ini : 

 

 
Gambar 4.9 Halaman Edit Data Admin 

 

Pada gambar berikutnya adalah halaman Hapus Data. 

Pada halaman ini admin dapat menghapus daftar buku yang 

sudah tidak lagi terdapat pada perpustakaan. Di halaman ini 

terdapat table dari semua data buku dari database, dan 

terdapat pilihan “Hapus” pada kolom action. Dengan begitu 

admin dapat dengan mudah mengelola data perpustakaan.  
 



 
Gambar 4.10 Halaman Hapus Data Admin 

 

4.2  Analisis Hasil Pengujian 
Berdasarkan teori-teori yang penulis temukan dan 

juga berdasar hasil pengujian website yang telah penulis buat 

penulis menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi dalam 

hasil pengujian. Kesimpulan yang penulis ambil dari hasil 

pengujian website adalah website penulis dapat berfungsi. 

Baik dari pihak user dalam melakukan pencarian data buku 

maupun dari pihak admin dalam pengelolaan database 

perpustakaan. 

Dari hasil yang penulis simpulkan tersebut timbul 

suatu permasalahan pada desain di beberapa bagian website, 

dimana permasalahan tersebut membuat penampilan website 

ini kurang indah. 

Berdasarkan dari pengamatan yang penulis lakukan. 

Pada website ini terdapat kurang terstrukturnya frame pada 

halaman berkas admin dimana terlihat dari sisi kiri website 



yang berisi menu Input, Lihat, Edit, dan Hapus Data kurang 

selaras dengan halaman utama website. 
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