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SOAL 2 

Case Study “Perpus” 

 

 

1. Untuk pencarian dalam mesin katalog, user menginputkan kata kunci, maka akan tampil: 

Judul buku yg didalamnya mengandung kata kunci yang diinputkan user, pengarang, 

no_rak, stok yang tersisa. 

Buat querynya.  

2. Kepala perpus ingin mengetahui jumlah peminjaman dari masing-masing kategori buku 

pada bulan ini. 

Buat laporan untuk memenuhi permintaan tersebut. Tiap laporan direpresentasikan 

dengan kalimat “kategori buku [nama_kategori] dipinjam sebanyak [jumlah] kali.” 

3. Anggota diperbolehkan mengembalikan buku sebanyak maksimal 3 buku. Waktu 

pengembalian adalah 2 minggu. 

buat stored procedure untuk transaksi peminjaman buku. Aturan pembuatan procedure: 
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- buat procedure untuk input ke table peminjaman, parameter yg digunakan adalah 

id_anggota. 

- no_pinjam didapat dari generate otomatis: P-[no.urut] 

- tgl_pinjam didapat dari tanggal sekarang 

-  tgl_kembali didapat dari perhitungan otomatis 

- no_pengembalian tidak perlu diinsert. 

- Setelah stored procedure pertama selesai, buat stored procedure lagi yang digunakan 

untuk insert ke dalam tabel detil_pinjam. Parameter yg digunakan adalahno_pinjam dan 

no_koleksi 

- Sebelum insert ke table detil_pinjam, harus ada pengecekan apakah jumlah koleksi yang 

dipinjam sudah 3. Jika sudah, maka peminjaman/insert tidak dapat dilakukan. 

4. Setelah adanya transaksi peminjaman, maka secara otomatis, stok koleksi akan berkurang. 

Buat trigger untuk mengatasi masalah tersebut. 

� adanya transaksi peminjaman ditandai dengan adanya insert pada table peminjaman, 

oleh karena itu, perintah trigger dilakukan setelah insert. Trigger ini digunakan unutk 

mengurangi jumlah stok dari koleksi. Oleh karena itu, perintah trigger yang digunakan 

adalah perintah update table koleksi. 

5. Ketika anggota mengembalikan koleksi, petugas hanya menginputkan no_koleksi yang 

dipinjam,  setelah itu, sistem menjalankan procedure yang berisi: 

- no_pengembalian di generate otomatis: K-[no_urut] 

- total denda dihitung dari function total_denda 

- untuk aturan denda, denda dihitung perhari, besarnya denda disesuaikan dengan 

id_koleksi. 

6. Setelah insert pengembalian dilakukan, secara otomatis no_pengembalian pada table 

peminjaman terisi dengan no_pengembalian yang baru saja diinsertkan. Buat trigger untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. 
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