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A. DATABASE 

Database merupakan hal yang paling penting dalam membuat website dinamis. Database 

digunakan untuk menampung data dan informasi berkaitan dengan database dapat ditampilkan 

dengan menggunakan web. Dalam modul sederhana ini, database yang dibuat berkaitan dengan 

perpustakaan dengan nama database perpustakaan dan skema seperti dibawah ini: 

        

 
 

B. MEMBUAT SITE    

Site perlu kita buat untuk mengaktifkan dan menikmati fitur-fitur dalam mengolah data 

menggunakan dreamweaver. Site dalam hal ini merupakan nama projek yang kita buat. Namun 

sebelum membuat site diharapkan sudah mempunyai folder di document root milik server, 

misalnya perpus. Setelah mempunyai folder di document root, saatnya kita membuat site. 

Langkah-langkahnya adalah: 

1. Buka adobe dreamweaver CS 3 

 
2. Kemudian akan muncul tampilan awal dari adobe dreamweaver CS 3 

 

FK_MELAKUKAN

FK_DETAIL_PINJAM

FK_DETAIL_PINJAM2

FK_MENERBITKAN

FK_MEMILIKI

FK_MEMBUAT

FK_MENCETAK

FK_MENDAFTAR

peminjam

peminjam_kode

peminjam_nama

peminjam_alamat

peminjam_telp

peminjam_foto

char(10)

varchar(30)

varchar(50)

bigint

longblob

<pk>

buku

buku_kode

kategori_kode

Penerbit_kode

buku_judul

buku_jumhal

buku_diskripsi

buku_pengarang

buku_tahun_terbit

char(10)

char(10)

char(10)

varchar(50)

numeric(4,0)

varchar(250)

varchar(30)

int

<pk>

<fk2>

<fk1>

kategori

kategori_kode

Kategori_nama

char(10)

varchar(20)

<pk>

penerbit

Penerbit_kode

Penerbit_nama

Penerbit_alamat

Penerbit_telp

char(10)

varchar(20)

varchar(50)

bigint

<pk>

peminjaman

peminjaman_kode

petugas_kode

peminjam_kode

peminjaman_tgl

peminjaman_tgl_hrs_kembali

char(10)

char(10)

char(10)

date

date

<pk>

<fk2>

<fk1>

detail_pinjam

peminjaman_kode

buku_kode

detail_tgl_kembali

detail_denda

detail_status_kembali

char(10)

char(10)

date

double

bool

<pk,fk1>

<pk,fk2>

petugas

petugas_kode

petugas_nama

char(10)

varchar(25)

<pk>

kartu_pendaftaran

kartu_barkode

petugas_kode

peminjam_kode

kartu_tgl_pembuatan

kartu_tgl_akhir

kartu_status_aktif

char(10)

char(10)

char(10)

date

date

bool

<pk>

<fk1>

<fk2>
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3. Buatlah site baru dengan pilih menu Site >> New Site 

 
4. Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti gambar berikut: 

 
Site  name   : UKK (bebas boleh diganti) 

Local root folder  : C:\AppServ\www\perpus\ 

HTTP address  : http://localhost/perpus/ 

*) yang tercetak tebal diatas harus disesuaikan dengan nama folder yang Anda buat di 

document root. 

5. Selanjutnya masuk ke menu Testing Server: 

 
Server model  : PHP MySQL 

Access   : Local/Network 

Testing server folder : C:\AppServ\www\perpus\ 

URL prefix  : http://localhost/perpus/ 

*) yang tercetak tebal diatas harus disesuaikan dengan nama folder yang Anda buat di 

document root. 
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6. Kesalahan setting site menyebabkan error dalam koneksi database dan lain sebagainya. 

Untuk mengedit pengaturan site dalam melalui menu Site >> Manage Sites 

 

C. DESAIN WEB 

Mendesain tampilan web tidaklah mudah. Kita harus memiliki konsep dan tema yang jelas agar 

website yang dibuat menjadi menarik dan responsif. Jika Anda sudah memiliki desain sendiri 

itu akan sangat menarik, namun jika belum memiliki desain, dalam modul ini konsep tampilan 

yang diinginkan adalah seperti gambar berikut: 

 
Dalam proses pembuatan website nantinya ada beberapa elemen yang harus kita perhatikan, 

yaitu: 

Panel Files (Jika tidak ada, aktifkan melalui menu Window >> Files) 

 
Panel Insert (Jika tidak ada, aktifkan melalui menu Window >> Insert) 

 
Panel Application (Databases, Bindings, Server Behavior) 

 
 

D. KONEKSI DATABASE 

Jika kita ingin menghubungkan website yang kita buat agar bisa berkomunikasi dengan 

database, maka kita harus membuat koneksi dengan server dan memilih database yang akan 

digunakan. Cara agar kita bisa membuat koneksi adalah sebagai berikut:  

1. Buat file baru dengan type PHP (tidak usah disimpan) untuk mengaktifkan fitur MySQL 

Connection. 
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2. Isikan Connection name  : koneksi (bebas tidak harus sesuai dengan modul).  

MySQL server   : localhost 

User name   : root 

Password   : diisi jika ada  

Database   : perpustakaan (sesuai dengan modul ini) 

Jika sukses maka akan terlihat MySQL Connection dengan nama koneksi  

 
Kegagalan dalam setting site dan konfigurasi koneksi menyebabkan koneksi ke database 

gagal dibuat. 

 

E. MENU NAVIGASI 

Navigasi sangat diperlukan dalam membuat website yang interaktif. Navigasi sangat membantu 

pengguna/user dalam menggunakan fitur-fitur dalam website (sebagai jalan pintas) tanpa harus 

mengetikkan alamat/URL untuk menuju ke halaman pengolah data yang diinginkan. Dalam 

modul ini akan dibuat beberapa link/menu untuk mengolah data yang kita buat dalam halaman 

index.php. Halaman index.php ini kita gunakan sebagai halaman master yang artinya nantinya 

halaman index.php ini akan kita gunakan juga untuk membuat halaman input, tampil dan edit 

dalam membantu proses pengolahan data. Berikut tampilan dari halaman master (index.php) 

 
menu Home dibuat link menuju ke index.php 

menu Penerbit dibuat link menuju ke penerbit.php?cari= 

menu Kategori dibuat link menuju ke kategori.php?cari= 

menu Petugas dibuat link menuju ke petugas.php?cari= 

menu Peminjam dibuat link menuju ke peminjam.php?cari= 

menu Buku dibuat link menuju ke buku.php?cari= 

menu Peminjaman dibuat link menuju ke peminjaman.php?cari= 

menu Kartu Pendaftaran dibuat link menuju ke kartu.php?cari= 

menu Detail Pinjam dibuat link menuju ke detail.php?cari= 

menu Keluar dibuat link menuju ke logout.php 

 

maksud dari perintah penerbit.php?cari= diatas adalah mengakses halaman 

penerbit.php dengan memberikan parameter yang akan digunakan untuk menampilkan semua 

data/record yang ada. Begitu juga untuk link lain yang memiliki parameter. 

 

Parameter “cari” 

disesuaikan dengan 

name dari textfield 

pada form pencarian 

penerbit.php?cari= 

Nama file yang 

akan dituju 

parameter 
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Dalam modul ini untuk susunan penamaan file dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: 

No Nama File Keterangan/Fungsi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

login.php 

logout.php 

index.php 

penerbit.php 

penerbit-in.php 

penerbit-ed.php 

penerbit-del.php 

kategori.php 

kategori-in.php 

kategori-ed.php 

kategori-del.php 

petugas.php 

petugas-in.php 

petugas-ed.php 

petugas-del.php 

peminjam.php 

peminjam-in.php 

peminjam-ed.php 

peminjam-del.php 

buku.php 

buku-in.php 

buku-ed.php 

buku-del.php 

peminjaman.php 

peminjaman-in.php 

peminjaman-ed.php 

peminjaman-del.php 

kartu.php 

kartu-in.php 

kartu-ed.php 

kartu-del.php 

detail.php 

detail-in.php 

detail-ed.php 

detail.del.php 

proses login 

proses logout 

menampilkan halaman home 

menampilkan dan pencarian data tabel penerbit 

menginputkan data ke tabel penerbit 

mengubah data tabel penerbit 

menghapus data tabel penerbit 

menampilkan dan pencarian data tabel kategori 

menginputkan data ke tabel kategori 

mengubah data tabel kategori 

menghapus data tabel kategori 

menampilkan dan pencarian data tabel petugas 

menginputkan data ke tabel petugas 

mengubah data tabel petugas 

menghapus data tabel petugas 

menampilkan dan pencarian data tabel peminjam 

menginputkan data ke tabel peminjam 

mengubah data tabel peminjam 

menghapus data tabel peminjam 

menampilkan dan pencarian data tabel buku 

menginputkan data ke tabel buku 

mengubah data tabel buku 

menghapus data tabel buku 

menampilkan dan pencarian data tabel peminjaman 

menginputkan data ke tabel peminjaman 

mengubah data tabel peminjaman 

menghapus data tabel peminjaman 

menampilkan dan pencarian data tabel kartu_pendaftaran 

menginputkan data ke tabel kartu_pendaftaran 

mengubah data tabel kartu_pendaftaran 

menghapus data tabel kartu_pendaftaran 

menampilkan dan pencarian data tabel detail_pinjam 

menginputkan data ke tabel detail_pinjam 

mengubah data tabel detail_pinjam 

menghapus data tabel detail_pinjam 

untuk menu-menu navigasi di atas dapat Anda ubah/sesuaikan sendiri. 

 

F. INPUT DATA 

Untuk Tabel yang Tidak Memiliki FK (Foreign Key) 

Contoh untuk tabel penerbit. Langkah – langkahnya: 

1. Lakukan duplikasi file index.php. Caranya: 

sorot file index.php, 

 
kemudian klik kanan, dan pilih Edit >> Duplicate (Tombol Shortcutnya adalah Ctrl+D) 
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selanjutnya akan muncul file hasil duplikasian yang kita lakukan,  

 
selanjutnya kita ubah nama file duplikasi tersebut sesuai dengan fungsinya, kali ini ubah 

namanya menjadi penerbit-in.php. Caranya klik kanan pada file duplikasianya, kemudian 

pilih Edit >> Rename (Tombol Shortcutnya adalah F2) 

 
2. Setelah itu double klik file tersebut yang telah di ubah namanya (penerbit-in.php). 

Kemudian  klik kotak konten/isi (lihat point C. DESAIN WEB) 

 
3. Kemudian klik Tab Data >> Record Insertion from Wizard 
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4. Klik OK Kemudian simpan.  

Lakukan hal yang sama untuk tabel kategori dan petugas. 

 

Untuk Tabel yang Memiliki FK (Foreign Key) 

Contoh untuk tabel buku. Langkah-langkahnya: 

1. Lakukan duplikasi file index.php dan ubah namanya menjadi buku-in.php. Setelah itu 

double klik file tersebut yang telah di ubah namanya.  

2. Buatlah recordset sesuai jumlah FK yang ada pada tabel tersebut dan sesuaikan 

dengan tabel asal FK tersebut. (untuk tabel kategori dan penerbit) 

 
Setting seperti berikut: 

 
3. Lakukan untuk FK yang lain namun dengan name Record yang berbeda. 

4. Kemudian Pada desain anda klik kotak konten/isi 
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5. Kemudian klik Tab Data >> Record Insertion from Wizard 

 

 

 

 
6. Lakukan langkah yang sama untuk yang penerbit_kode 
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7. klik OK dan simpan. 

Lakukan cara yang sama untuk peminjaman, kartu_pendaftaran dan detail_pinjam. 

 

Untuk Tabel yang Memiliki Gambar 

Contoh untuk tabel peminjam. Langkah-langkahnya: 

1. Buatlah folder baru untuk meletakkan gambar yang akan diupload misalnya folder gambar. 

Ingat peletakkan folder tersebut harus diperhatikan. Letakkan folder tersebut pada satu 

tempat dimana Anda membuat file untuk proses simpan. 
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2. Lakukan duplikasi file index.php dan ubah namanya menjadi peminjam-in.php. Setelah 

itu double klik file tersebut yang telah di ubah namanya.  

3. Kemudian klik Tab Data >> Record Insertion from Wizard 

 

 
4. Klik ok maka akan tampilanya kurang lebih akan seperti gambar berikut: 

 
Untuk dapat melampirkan gambar nantinya, ganti properties enctype menjadi 

multipart/form-data. Carnya  klik form dan ubah properties enctype pada form. 

 
5. Klik inputan untuk foto dan masukk ke Mode Code 

 

2. Klik garis putus-putus 

1. Ubah enctype menjadi multipart/form-data 
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6. Ubah atribut tag input dari type=”text” menjadi type=”file” 

 
Diubah menjadi 

 
7. Selanjutnya cari script untuk proses simpan (perintah yang mengandung kata-kata INSERT 

INTO.....). 

 
8. Ubah properties $_POST[„peminjam_foto‟] menjadi $_FILES[„peminjam_foto‟][„name‟] 

 
Ganti mejadi 

 
9. Tambahkan kode berikut pada baris yang sudah ditandai seperti diatas. 

if(!empty($_FILES['peminjam_foto']['tmp_name'])){ 

 move_uploaded_file($_FILES['peminjam_foto']['tmp_name'],"gambar/

".$_FILES['peminjam_foto']['name']); 

} 

 

 
10. Kemudian simpan.  

 

 

 

 

Baris kosong ini 

nantinya akan 

kita gunakan 

untuk menulis 

kode upload 

gambar/foto 

Harus sama namanya 

Nama folder 
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G. TAMPIL DATA dan PENCARIAN 

Contoh untuk tabel penerbit. Langkah-langkahnya: 

1. Duplikasi file index.php dan ubah namanya menjadi penerbit.php. Kemudian buka file 

tersebut (double click) dan pada desain anda klik kotak konten/isi 

 
2. Buat recordset untuk menampilkan data dari tabel penerbit. 

 

 
3. Tambahkan form untuk pencarian dan ganti methodnya menjadi GET. 

 

 
4. Tambahkan tulisan : pencarian 

textfield dengan name dan id : cari  

dan tombol type submit.  

Tambahkan juga menu tambah data dan buat link ke halaman penerbit-in.php 

5. Setelah itu saatnya membuat kotak untuk menampilkan data. 

 

Disesuaikan dengan 

parameter link yang telah 

dibuat pada menu utama. 
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6. Selanjutnya tambahkan satu kolom untuk melakukan aksi terhadap data yang ada dan 

diletakkan di sebelah kanan.  

 
7. Kemudian tambahkan link menuju ke halaman edit data (penerbit-ed.php) dan halaman 

hapus data (penerbit-del.php). Namun untuk mengedit atau menghapus data kita 

memerlukan yang namanya parameter. Untuk menambahkan parameter caranya: 
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8. Setelah itu klik ok 

 
9. Lakukan juga link hapus dan juga untuk tabel yang lainnya. 

Khusus untuk tabel peminjam 

Kadang kita mengingkan untuk menampilkan gambar/foto pada halaman tampil data. Cara agar 

foto dapat kita tampilkan yaitu: 

- Sorot tulisan yang digunakan untuk menampilkan gambar/foto 

 
- Masuk ke Mode Code dan ubah script 

<?php echo $row_recPeminjam['peminjam_foto']; ?> 

 
Menjadi: 
<img src="gambar/<?php echo $row_recPeminjam['peminjam_foto']; ?>" width="100"> 

 

Mengatur lebar foto 

Nama folder 
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H. EDIT DATA 

Untuk tabel yang tidak memiliki FK (Foreign Key) 

Contoh untuk tabel penerbit. 

1. Duplikasi file index.php dan ganti namanya menjadi penerbit-ed.php. Setelah itu double 

klik file tersebut yang telah di ubah namanya. 

2. Buatlah record untuk tabel penerbit dengan filter penerbit_kode sama dengan URL 

parameter id dari link halaman tampil (penerbit.php) yang menuju ke halaman edit 

(penerbit-ed.php) ini 

 

 

 

 
3. Klik OK dan simpan.Lakukan hal yang sama untuk tabel kategori, petugas dan peminjam. 

 

Untuk tabel yang memiliki FK (Foreign Key) 

Contoh untuk tabel buku. 

1. Duplikasi file index.php dan ganti namanya menjadi buku-ed.php. Setelah itu double klik 

file tersebut yang telah di ubah namanya.Lihatlah struktur dari tabel tersebut, jika kita 

cermati tentunya memiliki kunci utama (PK) dan kunci tamu (FK). Dalam  
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2. Klik pada kotak isi/konten 
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3. Klik OK 

 
 

Khusus Untuk tabel Peminjam (yang memiliki field gambar/foto) 

1. Duplikasi file index.php dan ganti namanya menjadi peminjam-ed.php. Setelah itu double 

klik file tersebut yang telah di ubah namanya. 

2. Buatlah record untuk tabel penerbit dengan filter peminjam_kode sama dengan URL 

parameter id dari link halaman tampil (peminjam.php) yang menuju ke halaman edit 

(peminjam-ed.php) ini 
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3. Jangan lupa ubah properties enctype form menjadi multipart/form-data 

4. Lakukan copy paste untuk inputan peminjam_foto  

 

 
5. Sorot inputan untuk foto yang pertama dan Masuk ke Mode Code. 
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Ganti code berikut  

<input type="text" name="peminjam_foto" value="<?php echo 

htmlentities($row_recPeminjam['peminjam_foto'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" 

size="32"> 

dengan: 

<img src="gambar/<?php echo htmlentities($row_recPeminjam['peminjam_foto'], 

ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" width="100"><br> 

<input type="file" name="peminjam_foto" value="<?php echo 

htmlentities($row_recPeminjam['peminjam_foto'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" 

size="32"> 

6. Sorot inputan untuk foto yang kedua dan Masuk ke Mode Code. 

Dan ganti code berikut 

<input type="text" name="peminjam_foto2" value="<?php echo 

htmlentities($row_recPeminjam['peminjam_foto'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" 

size="32"> 

Dengan 

<input type="hidden" name="peminjam_foto2" value="<?php echo 

htmlentities($row_recPeminjam['peminjam_foto'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>" 

size="32"> 

7. Cari baris berikut sebelum perintah berikut: 

 
8. Tambahkan kode berikut: 

//tambahan 

if(!empty($_FILES['peminjam_foto']['tmp_name'])){ 

 $gambar=$_FILES['peminjam_foto']['name']; 

}else{ 

 $gambar=$_POST['peminjam_foto2']; 

} 

Dan ganti untuk menyimpan data foto menjadi 

Baris ini 
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9. Setelah baris kode ini  

 
10. Tambahkan kode berikut.  

//proses upload untuk gambar yang diganti 

if(!empty($_FILES['peminjam_foto']['tmp_name'])){ 

 if($_POST['peminjam_foto2']!=""){ 

  if(file_exists("gambar/".$_POST['peminjam_foto2'])){ 

   unlink("gambar/".$_POST['peminjam_foto2']); 

  } 

 } 

 move_uploaded_file($_FILES['peminjam_foto']['tmp_name'],"gambar/".$_FILES['pem

injam_foto']['name']); 

} 

 
11. Klik OK dan simpan. 

 

I. HAPUS DATA 

Contoh untuk tabel penerbit. 

1. Buat file baru dengan type PHP dan simpan dengan nama penerbit-del.php. 
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2. OK dan simpan.Lakukan untuk tabel yang lainnya. 

 

Khusus untuk tabel peminjam 

Dalam proses hapus untuk tabel peminjam akan sedikit berbeda dengan tabel yang lain karena 

ada gambar yang dihapus selain data yang ada di database. Langkah-langkahnya: 

1. Buat recordset untuk tabel peminjam. 

 

 
2. Kemudian buat Delete Record 

 

 
3. Carilah kode berikut dan blok scriptnya. 

$colname_recPeminjam = "-1"; 

if (isset($_GET['id'])) { 

  $colname_recPeminjam = $_GET['id']; 

} 

mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi); 

$query_recPeminjam = sprintf("SELECT * FROM peminjam WHERE peminjam_kode = 

%s", GetSQLValueString($colname_recPeminjam, "text")); 
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$recPeminjam = mysql_query($query_recPeminjam, $koneksi) or die(mysql_error()); 

$row_recPeminjam = mysql_fetch_assoc($recPeminjam); 

$totalRows_recPeminjam = mysql_num_rows($recPeminjam); 

 
4. Kemudian cut (Ctrl+X), setelah itu cari letak code berikut: 

 
Tempelkan code yang sudah di CUT tadi pada baris yang sudah ditandai. Dan tambahi 

kode untuk hapus file seperti gambar berikut: 

  
5. Kemudian simpan. 

 

J. PEMBATASAN HAK AKSES 

1. Buatlah tabel baru dengan nama login serta field sesuai dengan gambar berikut: 

 
Isi datanya 

disini 
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2. Buat file baru dengan jenis PHP dan simpan dengan nama login.php 

Tambahkan form 

 
Tambahkan tabel dan beri isian seperti contoh berikut: 

 
Buat juga textfield dengan tipe text untuk pengguna 

 

 

 

 

 
Atur type dari inputan untuk kata sandi dari single line menjadi password 

 
Tambahkan tombol 
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3. Tambahkan Log In User 

 

 
4. Simpan 

5. Buat file baru dan simpan dengan nama logout.php. 

Tambahkan Log Out User 

 

 
6. Simpan 

7. Buka semua file yang telah dibuat dan tambahkan Restrict Access To Page untuk 

membuat setiap halam tidak dapat diakses oleh pengguna sebelum melakukan proses login. 

(Tidak berlaku untuk halaman login.php dan logout.php) 
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8. Simpan. Lakukan pada semua file yang dibuat kecuali login.php dan logout.php 

 

 

--- Selamat mencoba --- 


