Kata Pengantar dan Alamat Penggunaan
Aplikasi ini dapat digunakan mahasiswa secara online untuk mencari data buku yang hendak dicari
oleh mahasiswa pada alamat website : http://perpus.uniku.ac.id/.
Untuk Administrator atau pihak perpustakaan dapat menggunakan aplikasi ini pada alamat website
:http://perpus.uniku.ac.id/ adminperpus
Perhatian !!
Jika terdapat kesulitan Anda dapat menghubungi pihak PUSINFO Universitas Kuningan, dan jika
mempunyai Ide atau gagasan untuk pengembangan Aplikasi tersebut mohon menghubungi PUSINFO
demi kenyamanan pengguna aplikasi.

Hormat Kami,

PUSINFO UNIVERSITAS KUNINGAN

A. Halaman Login Admin Perpus ( http://perpus.uniku.ac.id/adminperpus )

Untuk melakukan login anda akan diberika username dan password oleh pihak pusinfo.
Setelah anda mendapatkan user tersebut anda inputkan username, password dan
validation code selanjutnya klik tombol Login. Jika anda mengalami masalah saat login
hubungi pihak PUSINFO.
B. Halaman Home ( http://perpus.uniku.ac.id/adminperpus )
Setelah anda berhasil login maka anda akan dialihkan ke halaman home seperti pada
gambar
berikut
:

1. Keterangan menu atas :

Pada gambar diatas adalah jumlah eksemplar buku pada masing-masing fakultas dan
perpustakaan Universitas. Sehingga ketika melakukan klik pada menu tersebut anda
akan dialihkan pada halaman data buku.
Menu tersebut digunakan untuk Logout/
2. Keterangan Menu Atas Kanan :
keluar dari aplikasi

Menu tersebut digunaka untuk
melakukan edit user

3. Keterangan menu samping kiri :

Menu Home
Menu Data Buku
Menu Data Rak Buku
Menu User/ Mahasiswa
Menu Data Peminjaman
Menu Laporan
Menu Edit User

Menu Seting : Nominal Denda, Jenis Buku, Tanggal Libur

C. Halaman Data Buku

Untuk melakukan
penambahan data buku
Untuk melakukan
pencarian data buku

Untuk melakukan sorting
berdasarkan field

Edit Data

Hapus Data

Keterangan :
Halaman tersebut digunakan untuk mengelola data buku yang ada pada masing-masing
fakultas/ Perpus Universitas. Data buku dapat dikelola sesuai dengan user yang melakukan
Login sehingga user lain tidak dapat mengelola data buku pada perpustakaan lainnya.

D. Halaman Data Rak Buku

Keterangan :
Halaman tersebut digunakan untuk mengelola data rak buku, jika ada rak buku baru maka
user dapat menambahkannya.
Perhatian !!
Jika user menghapus data rak buku maka buku yang diinputkan sesuai rak tersebut akan ikut
terhapus !
E. Halaman Data Anggota/ Mahasiswa

Keterangan :
Halaman tersebut digunakan untuk melihat data Anggota/ Mahasiswa yang ada pada
seluruh universitas sehingga jika ada mahasiswa yang lupa NIMnya administrator
perpustakaan dapat melihat pada halaman ini. Data anggota tersebut akan terus bertambah
dan berkurang sesuai data Universitas Kuningan pada Instansi yang mengelola data
mahasiswa.

F. Halaman Peminjaman Buku

Keterangan :
Halaman tersebut digunakan untuk mengelola data peminjaman buku, untuk menambahkan
data peminjam buku klik menu Tambah Data =
pada bagian kanan atas sehingga
muncul halaman seperti berikut :

Setelah tampil masukkan data anggota/ NIM mahasiswa lalu tekan enter atau klik pada
halaman kosong. Selanjutnya anda akan dialihkan pada halaman berikut :

Inputkan id buku, no ISBN
/ Judul buku sehingga
tampil pada tabel bagian
bawah

Setelah tampil klik icon

untuk menambahkan data buku sehingga muncul pesan :

Jika anggota akan meminjam buku lebih dari satu maka anda dapat melakukan hal yang
sama pada langkah diatas untuk melakukan input peminjaman buku. Setelah selesai maka
data buku yang akan dipinjam terlihat pada tabel paling bawah seperti gambar berikut :

Setelah data buku yang akan dipinjam sudah diinputkan isikan tanggal peminjaman, untuk
defaultnya tanggal peminjaman akan terisi otomatis sesuai tanggal penginputan namun
administrator perpustakaan dapat melakukan perubahan tanggal peminjaman. Klik tombol
SIMPAN untuk menyimpan data, ketika peminjaman tersebut digagalkan lakukan klik pada
tombol BATAL. Sehingga tampil halaman seperti berikut :

Icon tersebut digunakan untuk melihat dan
melakukan penghapusan data buku yang
dipinjam
Icon tersebut digunakan untuk melakukan
pengembalian data buku

1. Halaman Icon View

Halaman tersebut adalah data detail peminjaman buku yang dilakukan oleh Anggota
untuk melakukan penghapusan data klik pada icon
sehingga data tersebut akan
terhapus. Klik tombol KEMBALI untuk kembali pada halaman Data Peminjaman Buku.
2. Halaman Icon Check

Halaman tersebut digunakan untuk melakukan pengembalian data buku, ketika akan
melakukan pengembalian buku maka checklis pada data buku yang akan dikembalikan
contoh pada gambar yang diberi tanda. Setelah selesai maka kllik tombol SUBMIT
sehingga muncul pesan seperti berikut :

Klik tombol KEMBALI untuk kembali pada halaman data peminjaman buku.
G. Halaman Laporan

Pilih data laporan yang akan dilihat, tunggu beberapa detik dan masukkan data yang diminta
untuk laporan yang akan dicetak seperti contoh pada gambar diatas. Setelah selesai klik
tombol SUBMIT sehingga akan muncul tampilan laporan yang anda inginkan seperti gambar
berikut :

H. Halaman Edit Data User

Halaman ini digunakan ketika User hendak melakukan pengeditan data usernya, setelah itu
klik tombol SUBMIT untuk proses.

I.

Halaman Setting

Halaman tersebut digunakan untuk melakukan konfigurasi Nominal Denda, Jenis Buku dan
Tanggal libur.
Perhatian !!
Jika melakukan penghapusan data jenis buku maka buku yang berkaian dengan jenis buku
tersebut akan ikut terhapus !!
1. Halaman Nominal Denda

2. Halaman Jenis Buku

3. Halaman Tanggal Libur

