PROYEK PEMROGRAMAN VISUAL S1‐INF KELAS B
SEM GENAP 2010/2011
Proyek dikumpulkan Senin, 13 Juni 2011, maksimal jam 17.00 di ruang U‐206.
Saat mengumpulkan proyek, setiap perwakilan kelompok memilih waktu untuk presentasi
proyek sesuai dengan jadwal yang telah disediakan.
Tema: Peminjaman Buku di Perpustakaan.
Penilaian proyek meliputi nilai kelompok dan nilai perorangan.
Point‐point penilaian pada nilai kelompok:
1. Fiture Standar Æ 50% dari nilai kelompok proyek
2. Fiture Tambahan Æ 30% dari nilai kelompok proyek
3. Progress Æ 20% dari nilai kelompok proyek
Fiture Standar:
1. Master : member, buku, kategori, user
2. Transaksi : peminjaman, pengembalian, denda (dimana setiap buku memiliki durasi
pinjam), perpanjangan
3. Laporan : semua master, semua transaksi dengan range tanggal
Fiture Tambahan dinilai berdasarkan tingkat kesulitan dan manfaat yang diberikan.
Pengumpulan Proyek:
1. Proyek dikumpulkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy
2. Hardcopy berisi dokumentasi proses bisnis (minimal 5 halaman), yang terdiri dari:
a. fiture‐fiture yang tersedia,
b. alur kerja,
c. contoh kasus
3. Softcopy berisi file project dan dokumentasi proses bisnis (.doc/.docx)
4. Setiap tabel pada database telah berisi data:
a. Master:
i. Buku Æ minimal 50 record
ii. Kategori Æ minimal 5 record
(contoh: hobby, science, fiction, health, lifestyle)
iii. Member Æ minimal 10 record

iv. User Æ minimal 5 record
b. Transaksi (dengan range tanggal transaksi minimal 3 bulan terakhir):
i. Peminjaman Æ minimal 30 record
ii. Pengembalian Æ minimal 20 record
iii. Perpanjangan Æ minimal 10 record
iv. Denda Æ minimal 10 record
5. Ketentuan isi tabel:
a. Tabel buku harus berisi data real
b. Tabel lain harus berisi data yang masuk akal (bukan data yang asal ketik)
Penilaian Progress:
1. Hari Kamis tgl 19 Mei 2011, setiap kelompok wajib mengumpulkan daftar anggota
kelompok
2. Penilaian progress dilakukan selama 3 kali (sesuai jadwal kuliah), yaitu:
a. 26 Mei 2011
b. 7 Juni 2011
c. 9 Juni 2011
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