
 

 

BAB IV  

ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1. Analisa Sistem Berjalan 

Analisa sistem yang sedang berjalan merupakan langkah utama yang harus 

dilaksanakan sebelum memberikan bentuk sistem usulan. Hal ini dikarenakan 

dalam proses pengadaan proyek sistem, diharuskan telah memiliki landasan 

kelayakan pengadaan sistem pada tahap awal. Landasan dapat berupa 

permasalahan yang terjadi dan harus segera (urgent) diselesaikan ataupun dapat 

berupa manfaat yang di inginkan oleh klien terhadap pengadaan sistem tersebut. 

Landasan kelayakan pengadaan sistem inilah yang harus dimiliki agar proyek 

tersebut dapat dipertanggung jawabkan dalam segi finansial ataupun dari segi 

manfaat yang diperoleh nantinya. 

4.1.1. Gambaran Umum Sistem Berjalan 

Selama ini, proses pencarian buku yang dilakukan civitas akademika masih 

belum berjalan efektif dikarnakan mahasiswa kesulitan dalam melakukan 

pencarian buku, pencarian buku harus dilakukan dengan mencari satu-persatu di 

dalam rak yang tersedia, dan tidak adanya informasi ketersedian buku, makalah, 

jurnal, skripsi dan berbagai jenis tulisan-tulisan yang dicari.  

Dalam pengelolahan data buku terdapat beberapa fitur yang masih 

dilakukan secara manual seperti pendataan judul tugas akhir dan kerja peraktik 

yang hanya memanfaatkan Microsoft Office dalam mendata judul-judul yang 

tersedia diperpustakaan. Hal tersebut sangat merugikan bagi mahasiswa karna 

judul-judul yang baru masuk, datanya tidak langsung tertera di dalam list judul 

yang disediakan oleh perpustakaan, sehingga mahasiswa harus menungu pihak 

perpustakaan untuk memperbarui list judul terlebih dahulu. Maka dari itu, melalui 

Tugas Akhir ini akan dirancang sebuah sistem informasi dimana data-data 

maupun segala proses dan informasi akan terintegrasi. 
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Gambar 4.1. Flowchart Sistem Berjalan 
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4.1.2. Identifikasi Masalah 

Dalam melakukan analisis terhadap berbagai masalah yang terdapat pada 

Perpustakaan FST, maka penulis melakukan kategorisasi permasalahan-

permasalahan yang ada pada Perpustakaan FST berdasarkan rangkaian kerja 

(framework) PIECES (Performance, Information, Economics, Control, Efficiency, 

Service). 

Berikut ini adalah permasalahan-permasalahan yang didapatkan berdasarkan 

hasil wawancara dengan narasumber admin perpustakan: 

1. Sulitnya memperoleh informasi ketersediaan atau letak suatu buku pada 

perpustakaan FST UIN Suska tidak adanya suatu alat bantu yang dapat 

menjadi penghubung antara anggota perpustakaan dan perpustakaan FST 

UIN Suska dalam memberikan informasi ketersediaan buku yang dapat 

dipinjam. Sehingga membuat anggota pustaka/calon peminjam buku harus 

ke perpustakaan untuk mengetahui jumlah ketersediaan buku. Hal ini dapat 

mengakibatkan kerugian kepada calon peminjam buku jika buku yang dicari 

tidak tersedia atau tidak dapat dipinjam. Permasalahan ini dapat 

dikategorikan sebagai permasalahan Performance dan Economics. 

2. Kurangnya informasi tentang judul buku lainnya yang sejenis dengan buku 

yang dicari. Selain informasi ketersediaan buku, kurangnya informasi judul 

buku yang sejenis lainnya ini juga dapat terjadi suatu sistem yang dapat 

memberikan informasi semua buku yang terdapat pada pustaka. 

Permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai permasalahan Information 

dan Performance. 

3. Membutuhkan waktu yang lama untuk membuat laporan. 

Salah satu hal yang penting dalam kegiatan operasional adalah pembuatan 

laporan. Pada proses bisnis yang berjalan saat ini, memakan waktu yang 

lama untuk membuat laporan yang dibutuhkan oleh pihak pustaka untuk 

mengambil tindakan atau keputusan yang berhubungan dengan 

kebijaksanaan perusahaan. Permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai 

permasalahan Performance, Information, Control, dan Efficiency. 
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4.2. Analisa Sistem Usulan 

Dari hasil analisi masalah yang dihadapi pemakai sistem, maka kebutuhan 

fungsional yang harus dipenuhi terdapat dekomposisi diagram yang menyatakan 

proses-proses pada pengembangan sistem perpustakaan FST UIN Suska. 

Kebutuhan fungsional adalah aktifitas dan pelayanan yang harus ada di 

dalam sistem yang meliputi input, output, proses, dan pengiriman data yang 

dibutuhkan dalam memenuhi tujuan pengembangan sistem. Kebutuhan fungsional 

yang harus ada di dalam sistem yang akan dikembangkan adalah: 

1. Sistem yang akan dikembangkan harus dapat memberikan informasi 

ketersediaan buku secara real time. 

2. Sistem yang akan dikembangkan harus dapat memberikan informasi batas 

pengembalian buku dan denda yang harus dibayar apabila melewati batas 

pengembalian buku. 

3. Sistem yang akan dikembangkan harus dapat mengelola data peminjaman 

dan pengembalian buku. 

4. Sistem yang dikembangkan harus dapat mempermudah dalam proses 

pencarian informasi ketersediaan buku yang dapat dipinjam. 

5. Sistem yang akan dikembangkan harus menangani proses pemembuatan 

laporan secara real time. 

4.3. Perancangan Sistem Usulan 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan maka dapat dibuat rancangan 

sistem informasi reservasi lapangan futsal online berbasis android menggunakan 

pendekatan beroriantasi objek yaitu dengan tools UML, berikut merupakan tools 

UML yang digunakan dalam penelitan adalah use case diagram, activity diagram, 

sequence diagram, Class Diagram. 
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Flowchart Sistem Baru
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Gambar 4.2. Flowchart Sistem Usulan 

4.3.1. Use Case Diagram 

Use case digunakan untuk mengetahui fungsi keseluruhan yang ada di 

dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-

fungsi itu. (Salahuddin, 2013). Berikut adalah use case diagram sistem usulan 

untuk Sistem Informasi Perpustakaan (SIPRUS) yang dapat dilihat pada gambar 

4.2, 4.3. dan 4.4. di bawah ini. 
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Gambar 4.3. Use Case Diagram Admin 

 
Gambar 4.4. Use Case Diagram Anggota 

Gambar di atas merupakan use case diagram admin pada Sistem Informasi 

Perpustakaan (SIPRUS). Pada sistem ini, admin diharuskan login terlebih dahulu 

sebelum dapat mengelola data. Pengelolaan data sepenuhnya dapat dilakukan oleh 

admin yang memiliki hak akses. 

Gambar diatas merupakan use case diagram anggota pada Sistem Informasi 

Perpustakaan (SIPRUS). Pada sistem ini anggota dapat melihat data peminjaman 

history peminjaman dan total denda. 
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Gambar 4.5. Use Case Diagram Pimpinan 

Gambar diatas merupakan use case diagram pimpinan pada Sistem 

Informasi Perspustakaan (SIPRUS). Pada sistem ini pimpinan dapat melihat data 

data laporan yang terdiri dari laporan pengembalian dan laporan peminjaman.  

Tabel 4.1. Hak Akses dan Syarat Aktor 

No Aktor Hak akses Persyaratan 

1. Admin Item Status 

Tipe Anggota 

Jurusan 

Buku 

Anggota 

Peminjaman 

Pengembalian 

 

Harus melakukan  

Login 

2 Anggota Data Peminjaman 

History Peminjaman 

 

 Pimpinan Laporan Peminjaman 

Laporan Pengembalian 

 

4.3.2. Defenisi Aktor 

Penjelasan aktor-aktor yang terlibat didalam sistem yang dibuat dapat dilihat 

pada Tabel 4.2. dibawah ini. Adapun aktor yang terlibat dalam SIPRUS ini 

adalah: 

Table 4.2. Daftar Aktor yang Terlibat  

No Term Synonym Description 

1 Admin Admin Pihak yang berhak mengelola keseluruhan 

Kegitan di dalam sistem Dari Anggota Sampai 

dengan Pengembalian Buku 
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Table 4.2. Daftar Aktor yang Terlibat  

No Term Synonym Description 

2 Ketua 

Perpustakaan 

Pimpinan Pihak yang berhak menggunakan sistem 

untuk melihat Data Peminjaman dan Total 

dendan Keterlambatan Pengembalian Buku. 

3 Mahasiswa User Pihak yang berhak menggunakan sistem 

untuk melihat Laporan Pengembalian 

beserta Peminjaman. 

Tabel diatas adalah tabel daftar aktor-aktor yang terlibat di dalam SIPRUS. 

Aktor-aktor yang terlibat antara lain admin dan anggota. 

4.3.3. Deskripsi Use Case 

Berikut adalah Tabel deskripsi use case admin yang dapat dilihat pada Tabel 

4.3 di bawah ini. 

Tabel 4.3. Deskripsi Use Case Admin 

No Use Case Deskripsi 

1 Login Use case menggambarkan admin melakukan login. 

2 Master Data 
Use case menggambarkan admin mengelola Master data 

Item Status, Tipe Anggota dan Jursan 

3 Buku Use case menggambarkan admin mengelola data Buku 

4 Anggota 
Use case menggambarkan admin mengelola data 

Anggota 

5 Peminjaman 
Use case menggambarkan admin mengelola data 

Peminjaman buku yang Masuk kedalam Sistem 

6 Pengembalian Use case menggambarkan admin Pengembalian Buku 

Berikut adalah tabel deskripsi use case anggota yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.4. di bawah ini. 

Tabel 4.4. Deskripsi Use Case Anggota 

No Use Case Deskripsi 

1 Login Use case menggambarkan anggota melakukan login. 

2 Data Peminjaman 
Use case menggambarkan setiap anggota dapat melihat 

data peminjaman yang sedang berjalan 

3 History 
Use case menggambarkan history peminjaman buku 

setiap anggota  

Berikut adalah tabel deskripsi use case pimpinan yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.5. di bawah ini. 
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Tabel 4.5. Deskripsi Use Case Pimpinan 

No Use Case Deskripsi 

1 Login Use case menggambarkan pimpinan melakukan login. 

2 
Laporan 

Peminjaman 

Use case menggambarkan pimpinan dapat melihat 

Laporan Peminjaman yang sudah berhasil diproses  

3 
Laporan 

Pengembalian 

Use case menggambarkan pimpinan dapat melihat 

Laporan Pengembalian sekaligus total denda 

keseluruhan yang sudah berhasil diproses 

4.3.4. Skenario Use Case 

Skenario use case akan menggambarkan alur atau proses yang terjadi di 

dalam sistem yang akan dibuat. 

1. Skenario Use Case Login 

Berikut ini merupakan skenario use case login admin yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Skenario Use Case Login 

Use case : Login 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan setiap pengguna 

wajib melakukan login untuk mengakses sistem. 

Aktor : Admin, End User, Kepala Perpustakaan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form login. 

Kondisi Akhir : Menampilkan halaman utama sistem. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

User menjalankan sistem.  

 Sistem menampilkan form login. 

User mengisi form login atau 

memasukkan username dan password. 

 

 Sistem melakukan verifikasi login. 

 Sistem menampilkan halaman utama. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

User menjalankan sistem  

 Sistem menampilkan halaman atau 

form login. 

User mengisi form login atau 

memasukkan username dan password. 

 

 Sistem menampilkan pesan login gagal 

dan username atau password salah. 
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2. Skenario Use Case Item Status 

Berikut ini merupakan skenario use case item status oleh admin yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Skenario Use Case item status 

Use case : Item Status 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan admin melakukan 

kelola Item Status 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman Item Status.  

Kondisi Akhir : Data Item Status yang telah dikelola disimpan ke 

database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

item status 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

master data dan sub menu item status 

Admin melakukan input, edit dan 

delete data item status 

 

 Data item status yang telah di input 

atau dikelola disimpan kedalam 

database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

item 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

item status 

Admin melakukan input, edit dan 

delete data item status 

 

 Menampilkan pesan form belum terisi 

dengan benar. 

 Data tidak tersimpan ke database. 
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3. Skenario Use Case Tipe Anggota 

Berikut ini merupakan skenario use case tipe anggota oleh admin yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. Skenario Use Case Tipe Anggota 

Use case : Tipe Anggota 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan admin melakukan 

kelola data tipe anggota 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman tipe anggota. 

Kondisi Akhir : Data tipe anggota yang telah dikelola disimpan ke 

database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

tipe anggota 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

tipe anggota 

Admin melakukan input, edit dan 

delete data tipe anggota 

 

 Data tipe anggota yang telah di input 

atau dikelola disimpan kedalam 

database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

tipe anggota 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

tipe anggota 

Admin melakukan input, edit dan 

delete data tipe anggota 

 

 Menampilkan pesan form belum terisi 

dengan benar. 

 Data tidak tersimpan ke database. 
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4. Skenario Use Case Jurusan 

Berikut ini merupakan skenario use case jurusan oleh admin yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Skenario Use Case Jurusan 

Use case : Jurusan 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan admin melakukan 

kelola Jurusan 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman menu Jurusan.  

Kondisi Akhir : Data Jurusan yang telah dikelola disimpan ke 

database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

Jurusan 

 

 Sistem menampilkan halaman Jurusan 

Admin melakukan input, edit dan 

delete data Tipe Anggota 

 

 Data Jurusan yang telah di input atau 

dikelola disimpan kedalam database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

Jurusan 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

Jurusan 

Admin melakukan input, edit dan 

delete data Tipe Anggota 

 

 Menampilkan pesan form belom terisi 

dengan benar 

 Data tidak tersimpan ke database. 



44 

 

5. Skenario Use Case Buku 

Berikut ini merupakan skenario use case buku oleh admin yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10. Skenario Use Case Buku 

Use case : Buku 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan admin melakukan 

penambahan buku, edit buku, hapus buku dan juga 

melakukan pencarian buku 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman buku 

Kondisi Akhir : Data buku yang dikelola disimpan ke database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

buku 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

buku 

Admin melakukan input, edit dan 

delete data buku 

 

 Data yang telah di input disimpan 

kedalam database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

buku 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

buku 

Admin melakukan input, edit dan 

delete data buku 

 

 Menampilkan pesan form belum terisi 

dengan benar. 

 Data tidak tersimpan ke database. 
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6. Skenario Use Case Anggota 

Berikut ini merupakan skenario use case anggota oleh admin yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Skenario Use Case Anggota 

Use case : Anggota 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan admin melakukan 

kelola data Anggota 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman Anggota 

Kondisi Akhir : Data Anggota yang telah dikelola disimpan ke 

database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

Data Anggota 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

anggota 

Admin melakukan input, edit dan 

delete data Anggota 

 

 Data Anggota yang telah di input atau 

dikelola disimpan kedalam database. 

7. Skenario Use Case Peminjaman 

Berikut ini merupakan skenario use case peminjaman oleh Admin yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Skenario Use Case Peminjaman 

Use case : Peminjaman 

Deskripsi : Use case ini untuk mengelola informasi 

Peminjaman 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman peminjaman 

Kondisi Akhir : Data Peminjaman yang telah diinput disimpan ke 

database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

Peminjaman 
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Tabel 4.12 Skenario Use Case Peminjaman (Lanjutan) 

 Sistem menampilkan halaman menu 

Peminjaman 

User melakukan pencarian kode 

anggota setelah jumpa lalu user 

menekan button “Cari” 

 

 Data Peminjaman yang telah di input 

atau dikelola disimpan kedalam 

database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

Peminjaman 

 

 Sistem menampilkan halaman 

Peminjaman 

User melakukan pencarian kode 

anggota setelah jumpa lalu user tidak 

menekan button “Cari” 

 

 Sistem menampilkan Halaman 

peminjaman dengan notifikasi error 

 Data tidak tersimpan ke database. 

8. Skenario Use Case Pengembalian 

Berikut ini merupakan skenario use case pengembalian oleh admin yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13. Skenario Use Case Pengembalian 

Use case : Pengembalian 

Deskripsi : Use case ini untuk mengelola informasi 

Peminjaman 

Aktor : Admin 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman menu Pengembalian 

Kondisi Akhir : Data Pengembalian yang telah dikelola disimpan 

ke database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Anggota 

melakukan login dan masuk ke menu 

pengembalian 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

pengembalian 
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Tabel 4.13. Skenario Use Case Pengembalian (Lanjutan) 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

User melakukan pencarian kode 

anggota setelah jumpa lalu user 

menekan button “Cari” 

 

 Sistem menampilkan halaman 

pengembalian 

User melakukan pemilihan data buku 

yang dipinjam lalu menekan button 

“Proses” 

 

 Data Pengembalian yang telah di input 

atau dikelola disimpan kedalam 

database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Anggota 

melakukan login dan masuk ke menu 

pengembalian 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

Pengembalian 

User melakukan pencarian kode 

anggota setelah jumpa lalu user 

menekan button “Cari” 

 

 Sistem menampilkan halaman daftar 

pinjaman anggota dengan rincian 

denda keterlambatan 

User lupa melakukan pemilih data 

buku yang dipinjam lalu menekan 

button “Proses” 

 

 Sistem otomatis redirect  

9. Skenario Use Case Laporan Peminjaman  

Berikut ini merupakan skenario use case Laporan Peminjaman yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Skenario Use Case Lapoaran Peminjaman 

Use case : Laporan Peminjaman 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan Kepala Perpustakaan 

Melihat Laporan Keselurhan Peminjaman 

Aktor : Pimpinan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman Laporan 

Peminjaman 

Kondisi Akhir : Data Laporan Peminjaman di tampilkan 
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Tabel 4.14 Skenario Use Case Laporan Peminjaman (Lanjutan) 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Pimpinan 

melakukan login dan masuk ke menu 

laporan peminjaman 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

laporan peminjaman 

User memasukan tanggal pencarian 

dari tangal berapa sampai tangal 

berapa. 

 

 Sistem menampilkan Informasi 

halaman laporan peminjaman 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Pimpinan 

melakukan login dan masuk ke menu 

laporan peminjaman 

 

 Sistem menampilkan halaman laporan 

peminjaman 

User tidak memasukan tanggal 

pencarian dari tangal berapa sampai 

tangal berapa. 

 

 Sistem tidak menampilkan Informasi 

halaman laporan peminjaman 

10. Skenario Use Case Laporan Pengembalian 

Berikut ini merupakan skenario use case Laporan Pengembalian oleh 

pimpinan yang dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.15. Skenario Use Case Laporan Pengembalian 

Use case : Laporan Pengembalian 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan kepala perpustakaan 

melihat laporan keseluruhan pengembalian 

Aktor : Pimpinan 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman laporan 

pengembalian 

Kondisi Akhir : Data laporan peminjaman di tampilkan 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika pimpinan 

melakukan login dan masuk ke menu 

laporan pengembalian  
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Tabel 4.15. Skenario Use Case Laporan Pengembalian (Lanjutan) 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 Sistem menampilkan halaman menu 

laporan pengmbalian 

User memasukan tanggal pencarian 

dari tangal berapa sampai tangal 

berapa. 

 

 Sistem menampilkan Informasi 

halaman Laporan Peminjaman 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika pimpinan 

melakukan login dan masuk ke menu 

laporan Pengembalian ini dimulai 

ketika pimpinan masuk ke halaman 

proyek pengembalian 

 

 Sistem menampilkan halaman laporan 

peminjaman 

User tidak memasukan tanggal 

pencarian dari tangal berapa sampai 

waktu yang diinginkan 

 

 Sistem Tidak menampilkan Informasi 

halaman laporan peminjaman 

11. Skenario Use Case History 

Berikut ini merupakan skenario use case history oleh user yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.16. Skenario Use Case history 

Use case : History Peminjaman 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan history peminjaman 

keseluruhan yang pernah dilakukan oleh user. 

Aktor : User 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman history 

Kondisi Akhir : Sistem menampilkan informasi mengenai history 

peminjaman 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika pengguna 

masuk ke halaman history 
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Tabel 4.16. Skenario Use Case history 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 Sistem menampilkan halaman 

Kesulurahan history peminjaman yang 

pernah dilakukan 

Melihat halaman informasi History 

peminjaman keseluruhan 

 

4.3.5. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah 

sistem atau proses bisnis. Berikut adalah activity diagram dari sistem yang akan 

dibuat yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

1. Activity Diagram Login 

Berikut adalah Activity Diagram Login oleh admin yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.6. di bawah ini. 

 
Gambar 4.6. Activity Diagram Login 
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Pada Gambar 4.5. di atas merupakan activity diagram login pada sistem 

admin. Admin meng-input-kan data di menu login untuk dapat masuk ke 

halaman utama sistem. 

2. Activity Diagram Item Status 

Berikut adalah activity diagram item status oleh admin yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.7. di bawah ini. 

Gambar 4.7. Activity Diagram Item Status

 
Gambar 4.8. Activity Diagram Tipe Anggota 
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Pada Gambar 4.8. di atas merupakan activity diagram Tipe Anggota pada 

sistem admin. Admin dapat menambah, men-edit dan menghapus data di 

menu kelola tipe anggota. 

3. Activity Diagram Jurusan 

Berikut adalah activity diagram jurusan oleh admin yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.9 di bawah ini. 

 
Gambar 4.9. Activity Diagram Jurusan 

Pada Gambar 4.9. di atas merupakan activity diagram jurusan pada sistem 

admin. admin dapat menambah, mengedit dan menghapus data jurusan. 

4. Activity Diagram Buku 

Berikut adalah activity diagram buku oleh admin yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.10. di bawah ini. 
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Gambar 4.10. Activity Diagram Buku 

Pada Gambar 4.10. di atas merupakan activity diagram Buku pada sistem 

admin. Admin dapat menambah, mengedit dan menghapus data di menu 

data buku. 

5. Activity Diagram Anggota 

Berikut adalah activity diagram anggota oleh admin yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.11. di bawah ini. 
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Gambar 4.11. Activity Diagram Anggota 

 
Gambar 4.12. Activity Diagram Peminjaman 
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6. Activity Diagram Peminjaman 

Berikut adalah activity diagram peminjaman oleh admin yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.12. di atas. 

7. Activity Diagram Pengembalian 

Berikut adalah activity diagram pengembalian oleh anggota yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.13. di bawah ini. 

 
Gambar 4.13. Activity Diagram Pengembalian 

Pada Gambar 4.13. di atas merupakan activity diagram Pengembalian pada 

sistem anggota. Admin dapat melihat list Pengembalian yang belum di 

proses. 
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8. Activity Diagram Laporan Peminjaman 

Berikut adalah activity diagram laporan peminjaman oleh Pimpinan yang 

bisa dilihat pada Gambar 4.14. di bawah ini. 

 
Gambar 4.14. Activity Diagram Laporan Peminjaman 

9. Activity Diagram Laporan Pengembalian 

Berikut adalah activity diagram laporan pengembalian oleh pimpinan yang 

bisa dilihat pada Gambar 4.15. di bawah ini. 
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Gambar 4.15. Activity Diagram Laporan Pengembalian 

Pada Gambar 4.15. di atas merupakan activity diagram Laporan 

Pengembalian buku. Pimpinan dapat melihat informasi mengenai seluruh 

pengembalian buku. 

10. Activity Diagram Data Peminjaman 

Berikut adalah activity diagram data peminjaman oleh Anggota pada sistem 

User yang bisa dilihat pada Gambar 4.16. di bawah ini 
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Gambar 4.16. Activity Diagram Data Peminjaman 

Pada Gambar 4.16. di atas merupakan activity diagram Data Peminjaman 

Anggota. Pada sistem ini User dapat melihat total peminjaman keseluruhan 

dan keterlambatan denda. 

11. Activity Diagram History 

Berikut adalah activity diagram history oleh Admin pada sistem Anggota 

yang bisa dilihat pada Gambar 4.17. di bawah ini. 
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Gambar 4.17. Activity Diagram History 

Pada Gambar 4.17. di atas merupakan activity diagram history pada sistem 

User. Pada sistem ini user dapat melihat keseluruham history peminjaman 

buku yang pernah dilakukan. 

12. Activity Diagram Ganti Password 

Berikut adalah activity diagram ganti password pada End User yang bisa 

dilihat pada Gambar 4.18. di bawah ini. 
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Gambar 4.18. Activity Diagram Ganti Password 

Pada Gambar 4.18. di atas merupakan activity diagram ganti password pada 

end user. Pada sistem ini keseluruhan hak akses dapat menganti password. 

13. Activity Diagram Logout 

Berikut adalah activity diagram logout pada end user yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.19. di bawah ini. 
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Gambar 4.19. Activity Diagram logout 

Pada Gambar 4.19. di atas merupakan activity diagram logout pada end 

user. pada sistem ini keseluruhan hak akses dapat logout. 

4.3.6. Sequence Diagram 

Diagram sequence merupakan salah satu diagram interaction yang 

menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan message (pesan) apa yang 

dikirim dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Obyek-

obyek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke 

kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut. 

Berikut adalah sequence diagram dari sistem yang akan dibuat yang dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 
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1. Sequence Diagram Login 

Berikut adalah Sequence diagram login oleh admin yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.20. di bawah ini. 

 
Gambar 4.20. Sequence Diagram Login 

Gambar 4.20. adalah gambar sequence diagram login, aktor yang berhak 

melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama kali untuk 

login adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan 

halaman login. Kemudian aktor meng-input-kan username dan password, 

kemudian sistem memverifikasi data. Jika username dan password benar maka 

sistem akan memuat halaman utama atau beranda. 

2. Sequence Diagram item status 

Berikut adalah Sequence diagram item status oleh admin yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.21. di bawah ini. 
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Gambar 4.21. Sequence Diagram Item Status 

Gambar 4.21. adalah gambar sequence diagram anggota, aktor yang berhak 

melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama kali 

adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan 

halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu master data sub 

menu item status, lalu mengelola data item status, sistem memverifikasi 

data. Setelah selesai maka data akan tersimpan 

3. Sequence Diagram Tipe Anggota 

Berikut adalah Sequence diagram tipe anggota oleh admin yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.22. di bawah ini. 

 
Gambar 4.22. Sequence Diagram Tipe Anggota 

Gambar 4.22. adalah gambar sequence diagram tipe anggota, aktor yang 

berhak melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama 
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kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu master 

data sub menu tipe anggota, lalu mengelola data tipe anggota sistem 

memverifikasi data. Setelah selesai maka data akan tersimpan. 

4. Sequence Diagram Jurusan 

Berikut adalah Sequence diagram Jurusan oleh admin yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.23. di bawah ini. 

 
Gambar 4.23. Sequence Diagram Jurusan 

Gambar 4.23. adalah gambar sequence diagram Jurusan, aktor yang berhak 

melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama kali 

adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan 

halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu master data sub 

menu Jurusan, lalu mengelola data jurusan setelah selesai maka data akan 

tersimpan. 

5. Sequence Diagram Buku 

Berikut adalah Sequence diagram buku oleh admin yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.24. di bawah ini. 
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Gambar 4.24. Sequence Diagram Buku 

Gambar 4.24. adalah gambar sequence diagram buku, aktor yang berhak 

melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama kali 

adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan 

halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu buku, mengelola 

data buku, sistem memverifikasi data. Setelah selesai maka data akan 

tersimpan. 

6. Sequence Diagram Anggota 

Berikut adalah Sequence diagram anggota oleh admin yang bisa dilihat pada 

Gambar 4.25. di bawah ini. 

 
Gambar 4.25. Sequence Diagram Anggota 

Gambar 4.25. adalah gambar sequence diagram anggota, aktor yang berhak 

melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama kali 
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adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan 

halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu anggota, lalu 

mengelola data anggota, sistem memverifikasi data. Setelah selesai maka 

data akan tersimpan. 

7. Sequence Diagram Peminjaman 

Berikut adalah Sequence diagram peminjaman oleh admin yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.26. di bawah ini. 

 
Gambar 4.26. Sequence Diagram Peminjaman 

Gambar 4.26. adalah gambar sequence diagram peminjaman, aktor yang 

berhak melakukan kegiatan ini adalah anggota. Hal yang dilakukan pertama 

kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu 

peminjaman, lalu memasukan data anggota, sistem memverifikasi data lalu 

menambah buku. Setelah selesai maka data akan bertambah. 

8. Sequence Diagram Pengembalian 

Berikut adalah Sequence diagram pengembalian oleh anggota yang bisa 

dilihat pada Gambar 4.27. di bawah ini 
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Gambar 4.27. Sequence Diagram Pengembalian 

Gambar 4.27 adalah gambar sequence diagram pengembalian, aktor yang 

berhak melakukan kegiatan ini adalah admin. Hal yang dilakukan pertama 

kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu 

pengembalian, lalu mencari data kode anggota untuk meverifikasi data 

peminjaman anggota tersebut, sistem menampilkan halaman pengembalian 

lalu memilih buku yang ingin di kembalikan dan memprosesnya. Data akan 

otomatis terproses. 

9. Sequence Diagram Laporan Peminjaman 

Berikut adalah Sequence diagram laporan peminjaman yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.28. di laporan peminjaman oleh anggota bawah ini. 

 
Gambar 4.28. Sequence Diagram Laporan peminjaman 

Gambar 4.28. adalah gambar sequence diagram peminjaman, aktor yang 

berhak melakukan kegiatan ini adalah pimpinan. Hal yang dilakukan 

pertama kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu 
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laporan peminjaman dan memasukan tanggal durasi peminjaman yang ingin 

di tampilkan, lala sisitem menampilkan data laporan peminjaman yang telah 

dilaksanakan. 

10. Sequence Diagram Laporan Pengembalian 

Berikut adalah Sequence diagram laporan pengembalian oleh pimpinan 

yang bisa dilihat pada Gambar 4.29. di bawah ini. 

 
Gambar 4.29. Sequence Diagram Laporan Pengembalian 

Gambar 4.29. adalah gambar sequence diagram laporan pengembalian, aktor 

yang berhak melakukan kegiatan ini adalah pimpinan. Hal yang dilakukan 

pertama kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu 

laporan pengembalian, lalu mengelola dan memasukan durasi tanggal 

laporan yang ingin di tampilkan, sistem memverifikasi data. Setelah selesai 

maka data akan ditampilkan 

11. Sequence Diagram Data Peminjaman 

Berikut adalah Sequence diagram data peminjaman oleh user yang bisa 

dilihat pada Gambar 4.30. di bawah ini. 
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Gambar 4.30. Sequence Diagram Data Peminjaman 

Gambar 4.30. adalah gambar sequence diagram data peminjaman, aktor 

yang berhak melakukan kegiatan ini adalah user. Hal yang dilakukan 

pertama kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu data 

peminjaman, sistem memverifikasi data. Setelah selesai maka data akan 

menampilkan informasi pengenai data peminjaman buku berserta total 

denda keterlambatan buku. 

12. Sequence Diagram History 

Berikut adalah Sequence diagram history yang bisa dilihat pada Gambar 

4.31. di bawah ini. 

 
Gambar 4.31. Sequence Diagram History 

Gambar 4.31. adalah gambar sequence diagram history, aktor yang berhak 

melakukan kegiatan ini adalah user. Hal yang dilakukan pertama kali adalah 

dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan menampilkan 
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halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih menu history, melihat data 

peminjaman keseluruhan yang pernah dilakukan oleh user dan dapat 

melakukan pencarian judul buku yang telah pernah dipinjam. 

13. Sequence Diagram Ganti password 

Berikut adalah Sequence diagram ganti password oleh end user yang bisa 

dilihat pada Gambar 4.32. di bawah ini. 

 
Gambar 4.32. Sequence Diagram Ganti Password 

Gambar 4.32. adalah gambar sequence diagram ganti password, aktor yang 

berhak melakukan kegiatan ini adalah end user. Hal yang dilakukan pertama 

kali adalah dengan menjalankan sistem, yang secara otomatis akan 

menampilkan halaman utama sistem. Kemudian aktor memilih salah satu 

menu yaitu ganti password, lalu mengisi data password baru. 

14. Sequence Diagram Logout 

Berikut adalah Sequence diagram logout oleh end user yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.33. di bawah ini. 
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Gambar 4.33. Sequence Diagram Logout 

Gambar 4.33. adalah gambar sequence diagram logout, aktor yang berhak 

melakukan kegiatan ini adalah end user. Hal yang dilakukan pertama kali 

adalah dengan menjalankan sistem, lalu memilih logout, sistem otomatis 

langsung keluar mengahapus session name dan kembali kehalaman menu 

login. 

4.3.7. Class Diagram 

Class Diagram adalah diagram yang menunjukan kelas-kelas yang ada di 

sistem informasi pelayanan pelanggan dan hubungannya secara logika. Class 

Diagram ini menggambarkan struktur statis dari sistem. Class diagram yang 

dibuat pada tahap desain merupakan deskripsi lengkap dari kelas-kelas yang 

ditangani oleh sistem, dimana masing-masing kelas telah dilengkapi dengan 

atribut dan operasi yang diperlukan. Class diagram Sistem Informasi 

Perpustakaan (SIPRUS) akan dijelaskan pada Gambar 4.34. di bawah ini. 
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Gambar 4.34 Class Diagram Sistem Usulan 

Berikut keterangan dari Gambar 4.34 class diagram sistem usulan yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.17. di bawah ini: 

Tabel 4.17. Keterangan Class Diagram Sistem Usulan 

No Informasi Keterangan 

1 Nama database Perpus 

2 Nama tabel atau file tipe_anggota 

anggota 

jurusan 

peminjaman 

buku 

pengembalian 

tb_user 

4.3.8. Perancangan Database 

Database merupakan komponen dasar dari sebuah sistem informasi dan 

pengembangan. Database (Perancangan basis data) yaitu perancangan yang terdiri 

atas pembuatan tabel yang didalamnya terdiri dari field data dan field kunci yang 

berdasarkan permasalahan awal. 

Perancangan database sistem usulan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini: 
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1. Nama Database  : perpus 

Nama Field  : tipe_anggota 

Field Kunci  : kode_tipeanggota 

Tabel 4.18. tipe_anggota 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

kode_tipeanggota Int 11 not null kode (primary key) 

tipe_anggota varchar 100 not null  

bataspinjaman int 11 not null  

lamapinjaman int 11 not null  

denda int 11 not null  

2. Nama Database  : perpus 

Nama Field  : anggota 

Field Kunci  : kode_anggota 

Tabel 4.19. anggota 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

kode_anggota int 11 not null kode (primary key) 

nama_anggota varchar 120 not null  

kode_tipeanggota int 11 not null  

kode_jurusan int 11 not null  

alamat text - not null  

username varchar 225 not null  

password varchar 100 not null  

3. Nama Database  : perpus 

Nama Field  : jurusan   

Field Kunci  : kode_jurusan 

Tabel 4.20. jurusan 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

kode_jurusan int 11 not null kode (primary key) 

jurusan varchar 120 not null  

user_id int 2 not null  

4. Nama Database  : perpus 

Nama Field  : peminjaman  

Field Kunci  : kode_peminjaman 
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Tabel 4.21. peminjaman 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

kode_pinjam int 11 not null kode (primary key) 

kode_anggota varchar 10 not null  

kode_buku int 11 not null  

tanggal_pinjam varchar 200 not null  

tanggal_kembali varchar 200 not null   

status varchar 1 not null  

user_id int 11 not null  

5. Nama Database  : peprus 

Nama Field  : buku 

Field Kunci  : kode_buku 

Tabel 4.22. buku 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

kode_buku int 5 not null 
kode (primary 

key) 

judul varchar 100 not null  

edisi varchar 100 not null  

pengarang varchar 100 not null  

penerbit varchar 100 not null  

tmp_terbit varchar 100 not null  

th_terbit varchar 4 not null  

isbn varchar 100 not null  

klasifikasi varchar 100 not null  

kolasi varchar 100 not null  

bahasa varchar 100 not null  

abstrak text - not null  

hide_opac varchar 2 not null  

promote varchar 2 not null  

image varchar 100 not null  

jumlah int 11 not null  

user_id int 4 not null  
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6. Nama Database  : perpus  

Nama Field  : pengembalian 

Field Kunci  : kode_pinjam 

Tabel 4.23. pengembalian 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

kode_pinjam int 10 not null 
kode (primary 

key) 

tanggal_pengembalian varchar 20 not null  

denda int 11 not null  

user_id int 11 not null  

7. Nama Database  : perpus   

Nama Field  : tb_user 

Field Kunci  : id 

Tabel 4.24. tb_user 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

id int 10 not null kode (primary key) 

nama varchar 200 not null  

uname varchar 200 not null  

pword varchar 200 not null  

level varchar 1 not null  

4.4. Prototype Sistem 

Berikut adalah perancangan prototype Sistem Informasi Perpustakaan 

(SIPRUS). 

1. Halaman Login 

Berikut tampilan prototype dari halaman login pada sistem yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.35. di bawah ini 
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Gambar 4.35. Halaman Login 

2. Halaman Administrator 

Berikut tampilan prototype dari halaman admin pada sistem yang bisa 

dilihat pada Gambar 4.36. di bawah ini. 

 
Gambar 4.36. Halaman Administrator 



77 

 

3. Halaman Tipe Anggota 

Berikut tampilan prototype dari halaman tipe anggota oleh admin pada 

sistem yang bisa dilihat pada Gambar 4.37. di bawah ini. 

 
Gambar 4.37. Halaman Tipe Anggota 

4. Halaman Buku 

Berikut tampilan prototype dari halaman buku oleh admin pada sistem yang 

bisa dilihat pada Gambar 4.38. di bawah ini. 
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Gambar 4.38. Halaman Buku 

 
Gambar 4.39. Halaman Anggota 

5. Halaman Anggota 

Berikut tampilan prototype dari halaman Anggota oleh admin pada sistem 

yang bisa dilihat pada Gambar 4.39. di atas. 

6. Halaman Pengembalian 

Berikut tampilan prototype dari halaman pengembalian oleh anggota pada 

sistem yang bisa dilihat pada Gambar 4.40. di bawah ini. 

 
Gambar 4.40. Halaman Pengembalian 
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Gambar 4.41 Halaman Peminjaman 

7. Halaman Peminjaman 

Berikut tampilan prototype dari halaman Peminjaman oleh anggota pada 

sistem yang bisa dilihat pada Gambar 4.41. di atas. 


