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. BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Analisis Sistem 

Dalam membangun sebuah aplikasi Sistem Informasi 

Perpustakaan Berbasis Client – Server  ini terdapat beberapa 

tahapan yang dilalui, antara lain : 

1. Analisis 

Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap kemudian dianalisa 

untuk mendapatkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi 

yang akan dibuat. 

2. Desain 

Mengubah kebutuhan-kebutuhan di atas menjadi representasi ke 

dalam tahapan berupa penggambaran, perencanaan dan 

pembuatan dengan menyatukan beberapa elemen terpisah ke 

dalam satu kesatuan yang utuh untuk memperjelas bentuk sebuah 

sistem. 

3. Coding and Testing 

Desain diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti 

oleh komputer, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui 

proses coding. Proses coding ini harus dilakukan testing untuk 

menguji kesalahan-kesalahan program maupun fungsi dari siste
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4. Implementasi 

Proses selanjutnya adalah bagaimana sistem baru akan diinstall 

dan dijalankan di perusahaan dengan pengoperasian yang 

dilakukan oleh user. 

5. Pengujian 

Dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat sudah 

sesuai dengan kebutuhan dan fitur yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. 

 

3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dibutuhan untuk membantu proses 

pengembangan dan dokumentasi perangkat lunak sistem. 

Pada perancangan sistem ini, akan diuraikan mengenai 

elemen – elemen pengembangan sistem yang digunakan, 

yaitu UML (Unified Modelling Language ) , perancangan 

database serta perancangan antarmuka. 

 

3.2.1 UML (Unified Modelling Language ) 

UML adalah sebuah “bahasa” yang telah menjadi standar 

untuk visualisasi, merancang, membangun, 

memspesifikasikan dan mendokumentasikan sistem peranti 

lunak berbasis object oriented. UML pada sistem yang 

dibangun ini terdiri dari use case diagram, dan activity 

diagram. 
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3.2.2 Use Case Diagram 

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang 

diharapkan dari sebuah sistem. Sebuah use case 

merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan 

system. 

 

 

Gambar 3.1 Use Case Diagram 

Pada gambar 3.1 menunjukan bahwa aktor Petugas Perpustakaan 

mempunyai hak akses yang berbeda dengan aktor Admin. 

Petugas Perpustakaan ia cenderung lebih ke pelayanan kepada 

anggota perpustakaan, namun berbeda dengan Admin, di sini 

peran Admin lebih cenderung pada hasil pelaporan transaksi dari 

Petugas Perpustakaan dalam melakukan pelayanan kepada 

anggota. 
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3.2.3 Activity Diagram 

Activity diagrams menggambarkan berbagai alur akrivitas 

dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-

masing alur berawal,decision yang mungkin terjadi, dan 

bagaimana berakhir. 

 

Gambar 3.2 Activity Diagram Petugas Perpustakaan 

Berdasarkan gambar 3.2 Activity diagram Petugas Perpustakaan 

dapat dijelaskan aktifitas yang terjadi pada aplikasi sistem 

informasi Perpustakaan berbasis client – server . Sebagai Petugas 

Perpustakaan user dapat memilih menu yang tersedia seperti 

Menu Anggota, Menu Buku, Menu Peminjaman, Menu 

Pengembalian, Sistem, dan juga Info, dan juga terdapat beberapa 
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sub menu dalamnya. Menu yang tersedia tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Menu Anggota 

 Menu ini merupakan menu yang digunakan untuk 

mengelola data data anggota. Dan juga pada menu ini berfungsi 

untuk melihat daftar anggota perpustakaan. 

 

2. Menu Buku 

 Menu ini merupakan menu yang digunakan untuk 

mengelola data data buku. Dan juga pada menu ini berfungsi 

untuk melihat daftar buku perpustakaan. 

 

3. Menu Peminjaman 

 Menu ini merupakan menu yang digunakan untuk 

mengelola data peminjaman dan juga pada menu ini di gunakan 

membantu melayani anggota dalam melakukan peminjaman 

 

4. Menu Pengembalian 

 Menu ini merupakan menu yang digunakan untuk 

mengelola data peminjaman dan juga pada menu ini di gunakan 

membantu melayani anggota dalam melakukan peminjaman. 

Menu pengembalian ini berfungsi juga untuk melakukan 

penghitungan denda secara otomatis. 
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5. Menu Info 

 Menu ini merupakan menu yang digunakan untuk memberi 

informasi seputar perpustakaan. 

6. Sistem  

 Sistem merupakan menu yang dirancang untuk keluar dari 

apilikasi. 

 

 

Gambar 3.3 Activity Diagram Admin 

Berdasarkan gambar 3.3 Activity diagram Admin dapat dijelaskan 

aktifitas yang terjadi pada aplikasi sistem informasi Perpustakaan 
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berbasis client – server . Sebagai Admin, user dapat memilih 

menu yang tersedia seperti Menu Laporan Anggota, Laporan 

Transaksi, Menu Buku dan Sistem, dan juga terdapat beberapa 

sub menu di dalamnya. 

A. Menu Laporan Anggota 

Pada menu ini di gunakan untuk menampilkan data data 

anggota. 

B. Menu Laporan Transaksi  

Pada menu ini di gunakan untuk menampilkan data 

transaksi anggota. 

C. Menu Laporan Buku 

Pada menu ini di gunakan untuk mengetahui stock stock 

buku yang ada di perpustakaan. 

D. Sistem 

 Menu ini di gunakan untuk keluar dari aplikasi. 

3.2.4 Perancangan Basis Data 

Tabel beserta relasi yang digunakan dalam Aplikasi Sistem 

Informasi Perpustakaan Berbasis Client – Server . 
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Gambar 3.4 Rancangan basis data 

3.2.5 Perancangan Antarmuka 

3.2.5.1 Tampilan Petugas Perpustakaan 

1. Menu Login 

Fungsi dari menu ini adalah untuk memastikan hahwa pengguna 

aplikasi ini adalah petugas Perpustakaan, berikut adalah konsep 

tampilah halaman Login: 

    

Gambar 3.5 Rancangan tampilan Login 
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       Pada menu Login ini terdapat : 

A. Button Login ,Untuk memverifikasi masukan  

Nama pengguna dan Password yang di masukan  

oleh user. 

B. Button Batal, Untuk membatalkan masuk ke 

Halaman utama dan keluar dari Aplikasi. 

C. TextBox  untuk masukan  Nama pengguna  

D. TextBox  untuk masukan  Password 

 

2. Menu utama 

Pada menu ini akan di tampilakan fitur fitur yang ada dalam 

aplikasi ini berikut adalah penjelasannya: 

 

               Gambar 3.6 Rancangan Tampilan Menu Utama 
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Keterangan: 

A. Menu untuk Keluar dari Aplikasi. 

B. Menu yang berisi beberapa konten pokok dari 

aplikasi. 

B1.  Menu yang berisi fitur fitur dalam pengelolaan   

keanggotaan perpustakaan. 

B2. Menu yang berisi fitur fitur pengelolaan Buku      

B3. Menu yang melayani transaksi pinjaman. 

B4. Menu yang melayani transaksi pengembalian. 

C.  Menu Info berisi informasi perpustakaan. 

3. Menu  Anggota  

Pada menu ini berisi fitur fitur pengelolaan data anggota 

perpustakaan, berikut adalah konsep tampilan aplikasi menu 

anggota 

 

       Gambar 3.7 Rancangan Tampilan Fitur  Anggota 



24 

 

 

Keterangan:  

A. TextBox, untuk melakukan pencarian berdasarkan id 

Anggota perpustakaan. 

B. Button, untuk menjalankan pencarian data anggota. 

C. Datagridview untuk menampilkan hasil pencarian data. 

D. Button ,untuk melakukan penambahan data anggota 

baru. 

E. Button, Untuk menghapus anggota Perpustakaan. 

F. Button , Untuk kembali ke menu utama. 

4. Menu detail anggota 

Fungsi dari menu adalah untuk melihat detail informasi anggota 

perpustakaan, berikut adalah konsep tampilannya. 

 

Gambar 3.8 Rancangan Tampilan Detail info Anggota 
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 Keterangan: 

A. Menu untuk kembali ke menu utama. 

B. Button untuk melakukan penyimpanan data anggota 

baru. 

C. Button untuk melakukan penghapusan data anggota. 

D. Button untuk melakukan penyimpan data anggota 

setelah melakukan perubahan/update anggota. 

E. TextBox, Untuk menampilan barcode  id Anggota. 

F. PictureBox, Untuk menampilan foto anggota. 

G. Button,  Untuk melakuakan pencarian file foto 

anggota. 

H. TextBox,  untuk menampikan atau memasukan  data    

kelengkapan Nomor induk anggota 

I.       TextBox untuk menampikan atau memasukan  data 

kelengkapan Nama anggota 

J.   ComboBox untuk menampikan atau memasukan  data 

kelengkapan untuk memilih jabatan anggota. 

K. TextBox untuk menampikan atau memasukan  data 

kelengkapan Alamat anggota 
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L. TextBox untuk menampikan atau memasukan  data 

kelengkapan Nomor telepon anggota. 

M. Memilih untuk menampikan atau memasukan  data 

kelengkapan jenis kelamin anggota. 

5. Menu Detail buku 

Fungsi dari menu ini adalah untuk mengerahui detail mengenai  

buku  terkait. Berikut adalah rancangan tampilannya. 

     

Gambar 3.9 Rancangan Tampilan Menu Detail Buku 

 

Keterangan: 

A. Menu untuk kembali ke menu utama. 

B. Button, untuk melakukan penyimpanan data buku 

baru. 
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C. Button, untuk menyimpan atas hasil penguabahan 

data- data buku lama. 

D. TextBox, Untuk menampilan barcode id Buku. 

E. TextBox, untuk menampikan atau memasukan  

data kelengkapan id Buku. 

F. TextBox untuk menampikan atau memasukan  data 

kelengkapan  Judul Buku. 

G. ComboBox, untuk untuk menampikan atau 

memasukan  data kelengkapan category buku. 

H. TextBox,  untuk untuk menampikan atau 

memasukan  data kelengkapan ISBN Buku 

I. TextBox,  untuk untuk menampikan atau 

memasukan  data kelengkapan Nama pengarang 

Buku. 

J. TextBox,  untuk untuk menampikan atau 

memasukan  data kelengkapan Nama penerbit 

Buku. 

K. TextBox,  untuk untuk menampikan atau 

memasukan  data kelengkapan Tahun terbit Buku. 

L. TextBox,  untuk untuk menampikan atau 

memasukan  data kelengkapan Jumlah Buku. 
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M. TextBox,  untuk untuk menampikan atau 

memasukan  data kelengkapan Status Buku. 

N. TextBox,  untuk untuk menampikan atau 

memasukan  data kelengkapan Harga Buku. 

O. TextBox, Cek letak untuk untuk menampikan atau 

memasukan  data kelengkapan buku 

P. TextBox, untuk menampilkanatau memasukan  

data kelengkapan letak buku 

6. Menu List Buku 

 Pada menu ini menampilkan List data buku pada 

perpustakaan. Berdasarkan masukan parameter pencarian.  

 

 

Gambar 3.10 Rancangan Tampilan Detail List Buku 
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Keterangan: 

A. TextBox,  untuk memberi parameter pencarian data 

Buku perpustakaan. 

B. Button untuk menjalankan pencarian data buku 

berdasarkan parameter  yang sudah di inputkan. 

C. Datagridview untuk menampilkan hasil pencarian 

data buku. 

D. Button, untuk melakukan penambahan data dengan 

memunculkan form pengisian informasi detail 

buku.  

E. Button untuk kembali ke menu utama. 

7. Menu Pengembalian 

Pada menu di gunakan untuk melayani 

pengembalian buku yang di pinjam oleh anggota 
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 Gambar 3.11 Rancangan Tampilan Menu Pengembalian 

Keterangan: 

A. TextBox, untuk  menampikan atau memasukan  

data  id Anggota, Sebagai parameter informasi 

data peminjaman buku.  

B. TextBox,  untuk memasukan   id Buku yang akan 

di kembalikan. 

C. TextBox ,  untuk untuk memasukan   Jumlah Buku. 

D. ComboBox Keadaan Buku . 

E. Label  untuk mengecek Penulisan id  Buku. 

F. TextBox id Anggota,  untuk menampikan atau 

memasukan  data  id Anggota, Sebagai parameter 

informasi data peminjaman buku. 

G. Datagridview, Menampilkan pencariaan data 

peminjaman berdasarkan id Anggota. 

H. Button untuk menjalankan pencarian data 

peminjaman berdasarkan id Anggota. 

I. Button untuk menjalankan pengembalian. 
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J. Button untuk menjalankan pembatalan 

pengembalian. 

K. Datagridview, Untuk mampilkan data 

peminjaman. 

8. Menu Peminjaman 

 Pada menu ini di gunakan untuk melakukan peminjaman 

buku. Berikut adalah fitur yang di sediakan pada menu 

peminjaman: 

    

  Gambar 3.12 Rancangan Tampilan Menu Peminjaman 

Keterangan: 

A. TextBox, untuk memasukan id Anggota 

Perpustakaan 

B. TextBox, untuk memasukan  id  Buku 
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C. TextBox, untuk memasukan  Quantity buku 

D. TextBox untuk menampilan total pinjam. 

E. Cek id Anggota. 

F. Cek id Buku 

G. Button, untuk Menjalankan peminjaman buku 

H. Button, Membatalkan peminjaman buku 

I. Button, Menampilkan data buku yang akan di 

pinjam. 

3.2.5.2 Tampilan Client 

1. Menu Login 

 Sebelum admin masuk, admin akan diminta untuk Login 

terlebih dahulu sebelum masuk ke menu utama. Berikut adalah 

tampilan dari menu Login. 
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Gambar 3.13 Rancangan Tampilan  Login Admin 

 

 

Keterangan: 

A. TextBox , untuk masukan Nama pengguna 

B. TextBox, untuk masukan Password 

C. Button, Untuk masuk memverifikasi ke Halaman utama  

D. Button, Untuk membatalkan masukan   Nama pengguna 

dan Password yang di masukan  oleh pengguna dan keluar 

dari Aplikasi. 
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2. Menu utama 

 Setelah pengguna berhasil Login pengguna akan di 

suguhkan menu utama dari aplikasi ini , berikut adalah desain : 

 

Gambar 3.14 Rancangan Tampilan Menu Utama 

 

Keterangan: 

A. Menu Anggota 

B. Menu  laporan transaksi. 

C. Menu laporan buku. 

D. Menu sistem 

E. Laporan anggota 

F. List Data anggota 
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G. Laporan data buku. 

H. List data buku. 

9. Menu pelaporan buku 

 

Gambar 3.15 Rancangan Tampilan Pelaporan Buku 

Keterangan: 

A. ComboBox untuk memilah jenis jenis buku 

bardasarkan katagori buku. 

B. Menampilkan hasil pencarian buku. 

10. Menu pencarian buku 

 Pada menu ini admin bisa melihat buku berdasarkan 

katagori buku. Berikut adalah tampilannya: 
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Gambar 3.16 Rancangan Tampilan Menu Pencarian Buku 

11. Menu pencarian anggota 

 Pada menu ini di gunakan untuk mengetahui banyaknya 

anggota perpustakaan berdasarkan jabatan anggota. Berikut 

adalah tampilannya: 
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Gambar 3.17 Rancangan Tampilan Menu Pencarian Anggota 

 

Keterangan : 

A. Datagridview untuk menampilkan hasil pencarian 

beradasarkan jabatan anggota yang di dapat dari 

value ComboBox. 

B. ComboBox, sebagai parameter pencarian  jabatan 

atau status anggota perpustakaan. 

 


