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ABSTRAK 

 

Dinas perpustakaan dan kearsipan kota Surabaya menyediakan banyak 

buku yang tersebar di perpustakaan umum dan TBM seluruh kota surabaya. 

Dengan adanya DILS maka pemustaka dimudahkan untuk membantu melakukan 

pencarian pustaka dapat diakses secara online sehingga lebih efektif. Namun pada 

pengembangan Sistem Katalog untuk DILS belum dilakukan pendokumentasian 

guna pengarsipan sistem yang telah dirancang. Dampak yang ditimbulkan dari 

permasalahan tersebut adalah tidak ada penilaian untuk sistem control yang baik, 

penerus pengembang sistem akan kehilangan acuan atau meraba dan menerka 

sintaks-sintaks serta kebutuhan pengguna atau fungsi yang telah dibuat 

sebelumnya, dan tidak ada bukti atau alat pertanggung jawaban secara keilmuan 

atas karya sistem yang telah dibangun.   

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan 

pendokumetasian pengembangan sistem dengan analisis sampai pada rancangan 

sistem sebagai kebutuhan pengarsipan pengembangan sistem untuk merekam data 

dan pengembangan sistem sebagai dokumentasi proyek yang digunakan sebagai 

media diskusi dan komunikasi antar perancang, analis, maupun programmer.  

 Hasil dari Dokumentasi Analisis dan perancangan dari Sistem Katalog 

untuk DILS memberikan rancangan Sistem Katalog untuk DILS dengan analisis 

berbasis objek sebagai dasar penerapan rancangan Sistem meliputi 

pengidentifikasian kebutuhan sistem, rancangan Class Diagram, UseCase 

Diagram, Activity Diagram, Squence Diagram. 

Kata kunci: dokumentasi, DILS, pemodelan sistem, DISPUSIP, katalog buku  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perpustakaan adalah tempat koleksi buku –buku terlengkap dan membantu 

masyarakat umum untuk mencari buku atau membaca buku. Salah satunya adalah 

Dinas perpustakaan dan kearsipan kota Surabaya yang mempunyai koleksi 

terlengkap dan kenyamanan tempat yang mendukung minat baca masyarakat 

meningkat, Dinas perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya juga didukung oleh 

teknologi dalam hal meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau anggota 

perpustakaan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya yang mempunyai 

5 (lima) kantor operasi pelayanan yaitu terletak di Rungkut, Menur Pumpungan, 

Dukuh Kupang, Wonokromo, dan Mall Siola. Dalam menjalankan operasi 

pelayanan tentu saja sudah tersusun struktur organisasi sebagai pembagian tugas 

masing – masing. Banyak koleksi buku dan tempat baca yang menyenangkan 

untuk mendukung suasana baca pemustaka, dimana pada saat ini Perpustakaan 

Surabaya memiliki koleksi sebanyak 2,2 juta koleksi buku tersebar di 2(dua) 

Perpustakaan umum (Rungkut, jalan pemuda) dan 533 TBM(Taman Baca 

Masyarakat) yang tersebar di seluruh titik kelurahan kota Surabaya. Selain TBM 

dan Perpustakaan umum pada kategorinya juga terdapat E-BOOK, E-VIDEO, dan 

kemitraan(konten kerja sama dengan  beberapa Universitas Surabaya).  

Teknologi yang semakin berkembang pesat banyak membantu dalam 

berbagai bidang aspek kehidupan dan kebutuhan. Salah satunya adalah teknologi 

yang mendukung layanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
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kota Surabaya diantaranya adalah Digital Integrated Library and Archive 

system(DILAS) adalah sistem gabungan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan. 

Namun pada penelitian ini adalah disposisi untuk layanan perpustakaan yang 

mana fokusnya adalah untuk sistem Digital Integrated Library System(DILS) 

pada Sistem pencarian katalog pustaka. Dengan banyaknya jumlah pustaka dan 

lokasi yang tersebar baik di Perpustakaan Umum maupun di Taman Baca 

Masyarakat yang ada di setiap kelurahan Surabaya maka untuk memudahkan 

pencarian pustaka yang mana pemustaka dapat melakukan pencarian secara online 

atau digital yang akan memudahkan menemukan kebutuhan pustaka atau literatur 

maka pemustaka dapat melakukan pencarian secara online dengan Sistem Katalog 

DILS yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun ketika dibutuhkan. Sistem 

katalog DILS adalah sistem yang dirancang untuk melakukan pencarian data buku 

yang melibatkan judul dan deskripsi buku pada perpustakaan atau taman baca 

yang tersebar di Surabaya selain itu juga terdapat E-BOOK, E-VIDEO, dan 

kemitraan (konten kerja sama dengan  beberapa Universitas Surabaya). Selain itu 

juga terdapat link content dari perpustakaan perguruan tinggi yang ada 

disurabaya. Namun pada pengembangan Sistem katalog untuk DILS belum 

dilakukan pendokumentasian sistem yang mana dapat menimbulkan beberapa 

permasalahan yaitu, tidak ada penilaian untuk sistem control yang baik, penerus 

pengembang sistem akan kehilangan acuan atau meraba dan menerka sintaks-

sintaks serta kebutuhan pengguna atau fungsi yang telah dibuat sebelumnya, dan 

tidak ada bukti atau alat pertanggung jawaban secara keilmuan atas karya sistem 

yang telah dibangun.   
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Berdasarkan permasalahan yang ada pada pengembangan Sistem Katalog 

untuk DILS pada Dinas perpustakaan dan kearsipan kota Surabaya perlu 

dilakukan pendokumentasian yang mana pendokumentasian ini penting dilakukan 

sebagai kebutuhan pengarsipan pengembangan sistem untuk merekam data dan 

pengembangan sistem sebagai dokumentasi proyek yang digunakan sebagai media 

diskusi dan komunikasi antar perancang, analis, maupun programmer. 

Dokumemtasi juga penting dilakukan untuk mengevaluasi kelemahan dan 

keunggulan serta pengendalian dalam sebuah sistem. Pendokumentasian Analisis 

dan Perancangan sistem katalog untuk DILS (Digital Integrated Library System), 

Analisis yang diterapkan adalah berorientasi objek untuk menelaah dan 

menggambarkan lebih detail tentang desain dan alur sistem. Analisis yang 

dilakukan adalah sebagai acuan untuk pengimplementasian pada proses 

perancangan sistem. Dokumentasi menggambarkan sistem informasi dan 

memahami sistem untuk menilai sistem control yang bertujuan sebagai alat 

pertanggungjawaban baik secara keilmuan atas karya sistem informasi yang 

dikembangkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan yang dijabarkan maka rumusan masalah yang terkait 

adalah  Bagaimana mendokumentasikan analisis dan perancangan Sistem Katalog 

DILS pada Perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya. 
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1.3 Batasan Masalah 

Berikut adalah batasan masalah yang diberikan untuk menghindari 

keluasan materi dalam pembahasan : 

a. Dokumetasi rancangan sistem berdasarkan model struktur sistem DILS 

dari 3 subsistem yaitu LOS, SIPUS dan Eksternal pada Dinas 

Perpustakaan dan kearsipan kota Surabaya. 

b. Sistem yang dibuat hanya untuk menampilkan data pustaka dan pencarian 

saja tidak melibatkan transaksi untuk pemesanan pustaka pada Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari kerja 

praktik ini adalah Menghasilkan dokumentasi analisis dan perancangan Sistem 

Katalog DILS pada Perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dengan dibangunnya aplikasi ini sebagai berikut: 

a. Membantu pengarsipan dokumen pengembangan Sistem Katalog 

untuk DILS. 

b. Memudahkan melakukan tinjauan ulang untuk pengembangan sistem 

lanjutan. 

c. Menerapkan analisis berbasis objek untuk dokumentasi perancangan 

Sistem Katalog untuk DILS. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap masalah yang dibahas, 

maka sistematika penulisan dibagi ke dalam beberapa bab yaitu: 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari  hal-hal yang 

berhubungan dengan perusahaan, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diperoleh dengan 

adanya aplikasi yang telah dibuat, serta sistematika penulisan dari 

proposal. 

BAB II  GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Bab ini menjelaskan tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

kota Surabaya, mulai dari visi & misi perusahaan, dan stuktur 

organisasi. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang dianggap 

berhubungan dengan kerja praktik yang dilakukan, dimana teori-

teori yang dipaparkan tentang dokumentasi dan SKPL akan 

menjadi acuan untuk penyelesaian masalah. 
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BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah yang digunakan 

untuk pembuatan sistem yang digunakan untuk penyelesaian 

masalah yang membahas keseluruhan desain input, proses, dan 

output dari sistem. Pada bab ini juga membahas tentang 

implementasi dari perancangan yang telah dilakukan dalam 

pembuatan Sistem katalog untuk DILS pada Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan kota Surabaya. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari pembuatan Sistem 

katalog untuk DILS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota 

Surabaya terkait dengan tujuan dan permasalahan, beserta dengan 

saran yang bermanfaat untuk pengembangan aplikasi ini.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

 

 

Gambar 2.1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya 

 

Sesuai peraturan walikota Surabaya nomor 66 tahun 2016 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dinas 

perpustakaan dan kearsipan kota Surabaya dan JDIH (Jaringan Dokumentasi 

Informasi Hukum) Surabaya. Dinas perpustakaan dan kearsipan kota Surabaya 

adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan 

pemerintahan bidang kearsipan. 
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2.2 Identitas Instansi 

Nama Instansi  : Dinas perpustakaan dan kearsipan kota surabaya 

Alamat   : Jl. Dukuh Kupang Barat I No.1B, Dukuh Kupang, Kec.  

  Dukuhpakis, Kota SBY, Jawa Timur 60189 

No. Telepon  : (031)5633338 

No. Fax  : (031) 5679770 

Website  : http://dispusip.surabaya.go.id/ 

Email   : barpuspemkotsurabaya@gmail.com 

2.3 Profil Perusahaan 

 

Gambar 2.2 Peta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya. 
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 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya yang berada di Dukuh 

Kupang merupakan salah satu dari 5 (lima) kantor operasi pelayanan yaitu terletak 

di Rungkut, Menur Pumpungan, Wonokromo, dan Mall Siola.  Sebagai pengelola 

koleksi yaitu semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau 

karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang 

dihimpun, diolah dan dilayankan. Juga terdapat karya cetak dan/atau karya rekam 

secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan 

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka 

termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca yang dipimpin oleh Kepala 

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 

melalui Sekretaris Daerah. Banyak koleksi buku dan tempat baca yang 

menyenangkan untuk mendukung suasana baca pemustaka. Perpustakaan umum 

adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana 

pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, 

agama dan status sosial ekonomi dan Taman bacaan masyarakat adalah suatu 

tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, 

sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan 

belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang 

tersebar di seluruh kelurahan kota Surabaya. 
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2.4 Visi dan Misi Instansi 

 Visi 

Menjadi  Sumber informasi  dan  mencerdaskan masyarakat Surabaya 

 Misi 

1. Membina danmengembangkan koleksi perpustakaan. 

2. Membinadan mengembangkan kualitas pelayanan perpustakaan. 

3. Melestarikan koleksi sebagai hasil koleksi bangsa. 

4. Membinadan mengembangkan jenis perpustakaan di lingkungan 

Pemerintah Kota Surabaya. 

5. Menyelenggarakan penyebaran informasi Kearsipan dan Perpustakaan 

2.5 Jumlah pengunjung dan koleksi 

 Perpustakaan Surabaya memiliki koleksi sebanyak 2,2 juta koleksi buku 

tersebar di 2(dua) Perpustakaan umum (Rungkut, jalan pemuda) dan 533 

TBM(Taman Baca Masyarakat) yang tersebar di seluruh titik kelurahan kota 

Surabaya. Jumlah harian Pengunjung TBM(Taman Baca Masyarakat) 

perkelurahan rata-rata sebanyak 20-50 orang per hari dan jumlah pengunjung 

untuk perpustakaan umum di Balai kota dan rungkut mencapai 100-200 orang per 

hari. 
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2.6 Struktur Organisasi 

  Berikut adalah bagan susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan kota Surabaya. 

 

Gambar 2.3 Bagan susunan organisasi. 
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Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Sekretariat mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan 

perundang-undangan. 

b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi 

perizinan/non perizinan/rekomendasi 

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian. 

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan. 

e. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah. 

f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan 

protocol. 

g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan. 

h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang. 

i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat 

a. yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis. 

j. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam 

dokumen perencanaan strategis. 

k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan. 
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l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas. 

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan 

perundang-undangan. 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan 

a. administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi. 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian. 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah. 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan 

masyarakat dan protokol. 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan. 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indicator kinerja dinas yang 

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis. 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan. 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan 

pelaksanaan tugas. 

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran. 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi 

a. keuangan. 
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b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Tugas Bidang Akuisisi, Deposit dan Pengolahan mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non 

a. perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya. 

b. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran bidang Akuisisi, Deposit dan 

Pengolahan. 

c. pengelolaan arsip Dinamis Inaktif yang sekurang-kurangnya berumur sepuluh 

tahun yang dipindahkan dari Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan 

Organisasi Kemasyarakatan. 

Tugas Bidang Informasi dan Layanan mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai 

bidangnya. 

b. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran bidang Informasi dan Layanan. 

c. pelaksanaan penyusunan peraturan dan kebijakan layanan Informasi kearsipan 

statis. 

d. pelaksanaan jaringan informasi kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan 

kebijakan nasional. 

e. pelaksanaan publikasi dan sosialisasi kearsipan berskala kota. 

f. pelaksanaan layanan jasa perpustakaan dan informasi layanan kerjasama 

perpustakaan dan otomasi, layanan bibliografi dan literatur. 

Tugas Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai 

fungsi : 

a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai 

bidangnya. 
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b. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran bidang Pembinaan Perpustakaan 

dan Kearsipan. 

c. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya. 

d. pelaksanaan pembinaan Kearsipan terhadap Perangkat Daerah, Badan Usaha 

Milik Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 

e. pelaksanaan pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan Kearsipan 

perangkat daerah kota, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kecamatan dan 

Kelurahan. 

f. pelaksanaan pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kota. 

g. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia. 

h. pelaksanaan kerjasama dan jaringan perpustakaan. 

i. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat daerah kota. 

j. pelaksanaan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan. 

k. pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. 

l. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen 

perencanaan strategis. 

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

1.1 Dokumentasi 

 Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, 

dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang 

dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

silabus, RPP dan profil sekolah.(Susanti, 2020) Dokumentasi juga diartikan 

sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan berbagai macam 

dokumen. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akurat dari 

pencatatan sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi tersebut dapat 

berupa karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan lain sebagainya. 

Dengan kata lain pengertian dokumentasi secara umum adalah suatu kegiatan 

untuk melakukan pencarian, penyelidikan, pengumpulan, penguasaan, pemakaian 

dan penyediaan dokumen terhadap suatu perihal tertentu. 

Adapun fungsi dari dokumentasi, yaitu: 

1. Untuk memberikan informasi terkait isi dokumen bagi pihak-pihak yang 

memerlukan. 

2. Sebagai penjamin keutuhan dan keotentikan informasi yang dimuat dalam 

dokumen. 

3. Menjaga agar dokumen tidak rusak. 

4. Sebagai alat bukti dan data mengenai keterangan dokumen. 
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5. Sebagai alternatif penyimpanan dan penyelamatan fisik serta isi 

dokumen.(Adzikra, 2020) 

1.2 SKPL 

SKPL adalah Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak, atau dalam bahasa 

Inggris-nya sering juga disebut sebagai Software Requirements 

Spesification(SRS), dan merupakan spesifikasi dari perangkat lunak yang 

akan dikembangkan. Sedangkan Kebutuhan perangkat lunak adalah 

kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki untuk memenuhi apa yang 

disyaratkan oleh perangkat lunak atau diinginkan oleh pemakai. Dokumen 

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini bertujuan sebagai 

acuan atau panduan baik bagi pengembang dan pengguna perangkat lunak 

selama dalam pengembangan perangkat lunak yang akan dibangun. Bagi 

pihak pengembang, SKPL ini dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap 

tahapan pengembangan ini agar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan 

oleh pengguna dan tujuan perangkat lunak itu sendiri. Sedangkan bagi 

pihak pengguna, SKPL ini digunakan untuk mencatat semua spesifikasi 

kebutuhan dari perangkat lunak yang dikembangkan dan harapan yang 

diinginkan. 

Jenis Kebutuhan 

Secara kategoris, ada tiga buah jenis kebutuhan perangkat lunak : 

1. Kebutuhan fungsional (functional requirement). 

2. Kebutuhan antarmuka (interface requirement). 

3. Kebutuhan unjuk kerja (performance requirement). 
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4. Kebutuhan antarmuka dan unjuk kerja sering disebut Non-functional 

Requirement. 

Alanisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan perangkat lunak dapat diartikan sebagai: 

1. Proses mempelajari kebutuhan pemakai untuk mendapatkan definisi 

kebutuhan sistem atau perangkat lunak. 

2. Proses untuk menetapkan fungsi dan unjuk kerja perangkat lunak, 

menyatakan antarmuka perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem 

lain, dan menentukan kendala yang harus dihadapi oleh perangkat 

lunak. 

Tujuan analisis kebutuhan perangkat lunak adalah: 

1. Memahami masalah yang akan dibuat perangkat lunaknya secara 

menyeluruh (komprehensif). 

2. Mendefinisikan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak untuk 

memenuhi keinginan pemakai. 

Membuat Document Spesifikasi Kebutuhan 

Semua kebutuhan yang telah didefinisikan selanjutnya dibuatkan 

dokumentasinya, yaitu Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) 

atau Software Requirements Specification (SRS). 

1. SKPL yang dibuat harus dapat menyatakan secara lengkap apa yang 

dapat dilakukan oleh perangkat lunak, termasuk deskripsi lengkap dari 

semua antarmuka yang digunakan. 

2. SKPL bisa terdiri dari banyak dokumentasi yang saling melengkapi. 
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Mengkaji Ulang Review Kebutuhan 

1. Proses untuk memeriksa (validasi) SKPL apakah sudah konsisten, 

lengkap, dan sesuai dengan apa yang diinginkan pemakai. 

2. Proses ini mungkin dilakukan lebih dari satu kali. 

3. Dan sering kali muncul kebutuhan-kebutuhan baru dari pemakai. 

4. Untuk itu, diperlukan negosiasi antara pihak pengembang dengan 

pemakai sesuai prinsip “win-win solution” sampai kebutuhan tersebut 

dapat disepakati kedua belah pihak.(Iskan, 2020)  
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1. Analisis dan Desain Sistem 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan kota Surabaya ditemukan permasalahan pada pengembangan Sistem 

Katalog DILS dalam perancangan sistem belum dilakukan pendokumentasian 

perancangan yang mana penting untuk dilakukan sebagai bukti pertanggung 

jawaban dan acuan untuk melakukan pengembangan lanjutan oleh tim proyek. 

Sistem Katalog untuk DILS berbasis web, yang mana ditujukan agar sistem dapat 

diakses kapanpun dan dimanapun secara online oleh pemustaka hal ini menjadi 

solusi agar pemustaka di Surabaya tidak perlu datang langsung ke tempat pustaka 

yang tersebar di Surabaya melainkan cukup dengan mengunjungi website Katalog 

DILS untuk menemukan pustaka yang dicari atau dibutuhkan. Sehingga dalam 

pengembangannya perlu dilakukan dokumentasi rancangan Sistem Katalog DILS. 

Pendokumentasian pengembangan sistem mulai dari analisis dan 

perancangan yang dapat membantu pengarsipan dan sebagai bukti pertanggung 

jawaban atas karya sistem yang dibangun serta untuk merekam data dan 

pengembangan sistem sebagai dokumentasi proyek yang digunakan sebagai media 

diskusi dan komunikasi antar perancang, analis, maupun programmer. 

Dokumemtasi juga penting dilakukan untuk mengevaluasi kelemahan dan 

keunggulan serta pengendalian dalam sistem katalog untuk DILS. 
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 Kebutuhan Fungsional : 

Fungsi pencarian katalog pustaka, sebagai katalogisasi untuk 

pemustaka melakukan pencarian data pustaka berdasarkan sebaran 

nama tempat yang akan dicari yaitu Perpustakaan umum, TBM, 

Pustaka Sekolah. 

 Kebutuhan Nonfungsional : 

1. Kebutuhan sistem 

- Hak akses system 

Sistem memiliki 1 hak akses yaitu pengguna adalah pemustaka 

pemakai sebagai pengguna system. Hak akses ini digunakan sesuai 

fungsionalitas yang dimiliki masing masing pengguna. 

- Aksesibilitas 

Sistem dapat diakses dimanapun dan kapanpun pengguna butuhkan 

karena sistem dipublikasi secara online. Dan untuk mengakses sistem 

dibutuhkan jaringan internet untuk terhubung ke sistem katalog 

DILS. 

- Sistem berbasis Web, yang dapat dijalankan melalui beberapa 

perangkat lunak browser diantaranya adalah Mozilla Firefox, Google 

Chrome dan Internet Explore. 

- Operasional, perangkat komputer yang digunakan pada Sistem 

Katalog DILS memiliki spesifikasi minimal Processor Pentium III 

500 Hz, Memory (RAM) 64 MB, dan Harddisk 10 GB. 

- Usability, antarmuka pengguna yang mudah dipahami dan cukup 

informative untuk kebutuhan pengguna Sistem Katalog DILS. 



  

 

 

 

22 

 

 

4.2. Perancangan Sistem 

Berikut ini merupakan UseCase Sistem Katalog untuk DILS. Pada 

UseCase ini terdapat aktor yaitu pengguna. Terdapat 8 proses bisnis yang ada 

pada UseCase tersebut. Pengguna merupakan pemustaka atau masyarakat umum 

pemakai sistem DILS pada Dinas perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya, 

proses bisnis yang ada terdiri dari melakukan pencarian koleksi pustaka, melihat 

koleksi perpustakaan umum, melihat koleksi TBM, melihat koleksi E-BOOK, 

melihat koleksi E-VIDEO, melihat koleksi Arsip dan melihat referensi dari konten 

kemitraan. Untuk lebih jelasnya hubungan antara actor dan proses bisnis dapat 

dilihat pada Gambar 4.1.  
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Gambar 4. 1 UseCase Diagram DILS
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4.3. Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran 

kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Berikut adalah Activity 

Diagram Sistem DILS. 

4.3.1. Akses Sistem 

 

 

Gambar 4. 2 Activity Diagram Login 

 

Gambar 4.2 menggambarkan proses aktivitas akses sistem DILS. 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa terdapat validasi URL alamat sistem 

untuk pengguna dapat mengakses sistem. Kemudian setelah akses berhasl akan 

dialihkan ke halaman utama sistem DILS. 
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4.3.2. Pencarian Pustaka 

 

 

Gambar 4. 3 Activity Diagram Pencarian Pustaka 

 

Gambar 4.9 menggambarkan proses aktivitas untuk melakukan 

pencarian pustaka Sistem DILS. Gambar tersebut menjelaskan bahwa 

sebelum dapat melakukan pencarian pustaka harus terlebih dahulu 

melakukan pengaksesan sistem. Dalam melakukan pencarian pustaka, 

Pengguna harus memasukan judul dari pustaka yang dicari dan memilih 

kategori pencarian yang sesuai. Kemudian sistem akan melakukan 



  

 

 

 

26 

pencarian pada database dan menampilkan hasil yang sesuai dengan 

masukan dari pengguna. Pada tampilan pencarian pustaka pengguna dapat 

memilih pustaka yang sesuai untuk melihat detail pustaka.  

4.3.3. Melihat Koleksi Perpustakaan Umum 

 

 

Gambar 4. 4 Activity Diagram Melihat Koleksi Perpustakaan Umum  

 

Gambar 4.4 menggambarkan proses aktivitas untuk melihat 

Koleksi Perpustakaan Umum. Gambar tersebut menjelaskan bahwa 

sebelum dapat melihat Koleksi Perpustakaan Umum harus terlebih dahulu 

melakukan pengaksesan sistem. Dalam melihat Koleksi Perpustakaan 
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Umum, pengguna dapat melihat koleksi Pustaka Perpustakaan Umum dan 

melihat detail pustaka Koleksi Perpustakaan Umum. 

4.3.4. Melihat koleksi TBM 

 

 

Gambar 4. 5 Activity Diagram Melihat koleksi TBM 

 

Gambar 4.5 menggambarkan proses aktivitas untuk melihat 

Koleksi TBM. Gambar tersebut menjelaskan bahwa sebelum dapat 

melihat Koleksi TBM harus terlebih dahulu melakukan pengaksesan 

sistem. Dalam melihat Koleksi TBM, user dapat melihat koleksi Pustaka 

TBM dan melihat detail pustaka Koleksi TBM. 
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4.3.5. Melihat Koleksi Arsip 

 

 

Gambar 4. 6 Activity Diagram Melihat koleksi Arsip 

 

Gambar 4.6 menggambarkan proses aktivitas untuk melihat Koleksi Arsip. 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa sebelum dapat melihat Koleksi Arsip 

harus terlebih dahulu melakukan pengaksesan sistem. Dalam melihat 

Koleksi Arsip, pengguna dapat melihat koleksi Arsip dan melihat detail 

pustaka Arsip. 
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4.3.6. Melihat Koleksi Pustaka Sekolah 

 

 

Gambar 4. 7 Activity Diagram Melihat koleksi Pustaka Sekolah  

 

Gambar 4.7 menggambarkan proses aktivitas untuk melihat 

Koleksi Pustaka Sekolah. Gambar tersebut menjelaskan bahwa sebelum 

dapat melihat Koleksi Pustaka Sekolah harus terlebih dahulu melakukan 

pengaksesan sistem. Dalam melihat Koleksi Pustaka Sekolah, pengguna 

dapat melihat koleksi Pustaka Pustaka Sekolah dan melihat detail pustaka 

Koleksi Pustaka Sekolah. 
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4.3.7. Melihat koleksi E-BOOK 

 

Gambar 4. 8 Activity Diagram Melihat koleksi E-BOOK. 

 

Gambar 4.8 menggambarkan proses aktivitas untuk melihat 

Koleksi E-BOOK. Gambar tersebut menjelaskan bahwa sebelum dapat 

melihat Koleksi E-BOOK harus terlebih dahulu melakukan pengaksesan 

sistem. Dalam melihat Koleksi E-BOOK, pengguna dapat melihat koleksi 

Pustaka E-BOOK dan melihat detail pustaka Koleksi E-BOOK. 
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4.3.8. Melihat koleksi E-VIDEO 

 

Gambar 4. 9 Activity Diagram Melihat koleksi E-VIDEO 

 

Gambar 4.9 menggambarkan proses aktivitas untuk melihat Koleksi E-

VIDEO. Gambar tersebut menjelaskan bahwa sebelum dapat melihat 

Koleksi E-VIDEO harus terlebih dahulu melakukan pengaksesan sistem. 

Dalam melihat Koleksi E-VIDEO, user dapat melihat koleksi Pustaka E-

VIDEO dan melihat detail pustaka Koleksi E-VIDEO. 
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4.3.9. Melihat Referensi Kemitraan 

 

Gambar 4. 10 Activity Diagram Melihat referensi Kemitraan. 

 

Gambar 4.10 menggambarkan proses aktivitas untuk melihat 

referensi Kemitraan dari beberapa Universitas yang ada di Surabaya. 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa sebelum dapat melihat referensi 

Kemitraan harus terlebih dahulu melakukan pengaksesan sistem. Dalam 

melihat referensi Kemitraan, user dapat melihat referensi Kemitraan dan 

melihat detail referensi Kemitraan. 
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4.4. Squence Diagram 

Berikut merupakan Squence Diagram dari sistem DILS 

padaDinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya. 

 

4.4.1. Squence Diagram Akses Sistem 

 

 

Gambar 4. 11 Sequence Diagram Akses Sistem. 

 

Gambar 4.11 menggambarkan proses urutan akses sistem DILS. 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa terdapat otentikasi URL alamat sistem 

untuk pengguna dapat mengakses sistem. Kemudian setelah akses berhasil dan 

alamat URL sistem yang dimasukan benar akan dialihkan ke halaman 

utama sistem DILS. Jika alamat URL sistem salah maka akan tampil pesan 

error.  
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4.4.2. Squence Diagram Pencarian Pustaka  

 

 

Gambar 4. 12 Squence Diagram Pencarian Pustaka 

 

Gambar 4.12 menggambarkan proses urutan untuk melakukan 

pencarian pustaka Sistem DILS. Gambar tersebut menjelaskan urutan 

dalam melakukan pencarian pustaka, Pengguna harus memasukan judul 

dari pustaka yang dicari dan memilih kategori pencarian yang sesuai. 

Kemudian sistem akan melakukan pencarian pada database dan 

menampilkan hasil yang sesuai dengan masukan dari pengguna. Pada 

tampilan pencarian pustaka pengguna dapat memilih pustaka yang sesuai 

untuk melihat detail pustaka.  
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4.4.3. Squence Diagram User Read Koleksi Perpustakaan Umum  

 

 

Gambar 4. 13 Sequence Diagram user Read Perpustakaan Umum. 

 

Gambar 4.13 menggambarkan proses urutan untuk melihat Koleksi 

Perpustakaan Umum. Dalam melihat Koleksi Perpustakaan Umum, 

pengguna dapat melihat koleksi Pustaka Perpustakaan Umum dengan 

menekan menu perpustakaan umum kemudian sistem akan melakukan 

pencarian pada database dan menampilkan koleksi pustaka dan juga dapat 

melihat detail pustaka Koleksi Perpustakaan Umum.  
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4.4.4. Squence Diagram User Read Koleksi TBM 

 

 

Gambar 4. 14 Sequence Diagram user Read Koleksi TBM. 

 

Gambar 4.14 menggambarkan proses urutan untuk melihat Koleksi 

TBM. Dalam melihat Koleksi TBM, pengguna dapat melihat koleksi 

Pustaka TBM dengan menekan menu TBM kemudian sistem akan 

melakukan pencarian pada database dan menampilkan koleksi pustaka dan 

dapat memilih salah satu pustaka untuk melihat detail pustaka Koleksi 

TBM. 
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4.4.5. Squence Diagram User Read Koleksi Arsip 

 

 

Gambar 4. 15 Squence Diagram User Read koleksi Arsip 

 

Gambar 4.15 menggambarkan proses urutan untuk melihat Koleksi 

Arsip. Dalam melihat Koleksi Arsip, pengguna dapat melihat koleksi 

Pustaka Arsip dengan menekan menu Arsip kemudian sistem akan 

melakukan pencarian pada database dan menampilkan koleksi pustaka dan 

dapat memilih salah satu pustaka untuk melihat detail pustaka Koleksi 

Arsip.  
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4.4.6. Squence Diagram User Read Koleksi Pustaka Sekolah 

 

 

Gambar 4. 16 Sequence Diagram user Read Koleksi Pustaka Sekolah. 

 

Gambar 4.16 menggambarkan proses urutan untuk melihat Koleksi 

Pustaka Sekolah. Dalam melihat Koleksi Pustaka Sekolah, pengguna dapat 

melihat koleksi Pustaka Pustaka Sekolah dengan menekan menu Pustakia 

Sekolah kemudian sistem akan melakukan pencarian pada database dan 

menampilkan koleksi pustaka dan dapat memilih salah satu pustaka untuk 

melihat detail pustaka Koleksi Pustaka Sekolah.  
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4.4.7. Squence Diagram User Read Koleksi E-BOOK 

 

 

Gambar 4. 17 Sequence Diagram user Read Koleksi E-BOOK. 

 

Gambar 4.17 menggambarkan proses urutan untuk melihat Koleksi 

E-BOOK. Dalam melihat Koleksi E-BOOK, pengguna dapat melihat 

koleksi Pustaka E-BOOK dengan menekan menu E-BOOK kemudian 

sistem akan melakukan pencarian pada database dan menampilkan koleksi 

pustaka dan dapat memilih salah satu pustaka untuk melihat detail pustaka 

Koleksi E-BOOK.  
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4.4.8. Squence Diagram User Read Koleksi E-VIDEO 

 

 

Gambar 4. 18 Sequence Diagram user Read Koleksi E-VIDEO. 

 

Gambar 4.18 menggambarkan proses urutan untuk melihat Koleksi 

E-VIDEO. Dalam melihat Koleksi E-VIDEO, pengguna dapat melihat 

koleksi Pustaka E-VIDEO dengan menekan menu E-VIDEO kemudian 

sistem akan melakukan pencarian pada database dan menampilkan koleksi 

pustaka dan dapat memilih salah satu pustaka untuk melihat detail pustaka 

Koleksi E-VIDEO.  
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4.4.9. Squence Diagram User Read Referensi Kemitraan 

 

 

Gambar 4. 19 Squence Diagram User Read Referensi Kemitraan 

 

Gambar 4.19 menggambarkan proses urutan untuk melihat Koleksi 

referensi Kemitraan. Dalam melihat Koleksi Kemitraan, pengguna dapat 

melihat koleksi Pustaka Kemitraan dengan menekan menu Kemitraan dan 

memilih mitra yang sesuai kemudian sistem akan melakukan pencarian 

pada database E-MITRA dan repository dan menampilkan koleksi pustaka 

juga dapat memilih salah satu pustaka untuk melihat detail pustaka 

Koleksi Kemitraan.  
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4.5. Class Diagram 

 

 

Gambar 4. 20 Class Diagram DILS  
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4.6. Desain Antar Muka 

Sebelum membuat suatu sistem dibutuhkan suatu rancangan dasar 

tampilan pengguna yang akan digunakan sebagai landasan desain sistem. 

Rancangan dasar meliputi tata letak fungsi pada setiap halaman sistem. 

Berikut desain perancangan user interface sistem DILS Dinas 

Perpustakaan dan kearsipan kota Surabaya. 

4.6.1. Tampilan Home 

 

 

Gambar 4. 21 Tampilan Home DILS 

 

 Pada Gambar 4.21 merupakan tampilan home setelah melakukan 

pengaksesan alamat sistem. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 

component yang ada pada tampilan home, yang pertama ada logo 

berwarna biru ditunjukan gambar 4.20 dibawah ini. 
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Logo 

 

Gambar 4. 22 Logo Surabaya Sistem DILS 

 

Logo dengan simbol tersebut adalah logo dari kota Surabaya, kedua nama 

TEMPE TERASI adalah singkatan dari Sistem Perpustakaan Elektronik 

Terintegrasi Pemerintah Kota Surabaya.  
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Dan terdapat gambar tampak depan perpustakaan umum kota Surabaya 

yang beralamat di Jl. Gubernur Suryo No.15, Embong Kaliasin, Kec. 

Genteng, ditunjukan pada gambar 4.21 dibawah ini. 

 

Gambar 4. 23 gambar tampak depan Perpustakaan Umum 

Navbar 

 

Gambar 4. 24 Tampilan Navbar 

 

Pada Gambar 4. 24 merupakan tampilan navbar pada sistem DILS. 

Navbar yaitu kependekan dari navigation bar yang mana letaknya adalah 

diatas tampilan sistem untuk meletakan menu atau sub-menu dari suatu 

sistem sebagai menu utama. Komponen navbar cukup powerfull. Selain 

responsive pada navbar juga bisa diletakan logo atau nama website dari 

sistem.   
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4.6.2. Pencarian Pustaka Sistem DILS 

 

Gambar 4. 25 Pencarian Pustaka Sistem DILS 

 

 Pada Gambar 4.25 merupakan tampilan pencarian pustaka untuk 

pemustaka yang akan mecari kebutuhan pustaka atau referensi bacaan. 

Pada kolom atau textfile pencarian terdapat keterangan pencarian.. yang 

mana memudahkan pengguna untuk petunjuk memberikan inputan 

pencarian dengan memasukan judul dari pustaka yang dicari. Dan untuk 

melakukan pencarian pustaka yang lebih sesuai maka terdapat dropdown  

button yang akan membantu pengguna dalam memilih kategori tempat 

pustaka yang hendak dilakukan pencarian pustaka, ditunjukan pada 

gambar 4.24 dibawah ini.  

 

Gambar 4. 26 dropdown  button kategori 



  

 

 

 

47 

 

4.6.3. Tampilan Menu Perpustakaan Umum 

 

 

Gambar 4. 27 Tempilan Menu Perpustakaan Umum 

 

 Pada Gambar 4. 27 merupakan tampilan view menu Perpustakaan 

Umum yang mana  isinya adalah semua pustaka dari Perpustakaan Umum 

Dinas perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya. untuk memperjelas 

identitas buku ditambahkan gambar sesuai buku dan terdapat keterangan 

judul juga nama pengarang untuk memudahkan pengguna dalam melihat 

pustaka yang ditampilkan oleh sistem. Dan terdapat button Previous dan 

Next untuk memudahkan pengguna dalam menjelajahi semua koleksi ke 

halaman selanjutnya atau sebelumnya. Ditunjukan pada gambar 4.26 

dibawah ini.  
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Tombol Navigasi halaman Perpustakaan Umum 

 

  

Gambar 4. 28 Tombol navigasi halaman Perpustakaan Umum 

4.6.4. Tampilan Menu TBM 

 

 

Gambar 4. 29. Tampilan menu TBM 

 

Pada Gambar 4. 29 merupakan tampilan view menu TBM yang 

mana isinya adalah semua pustaka dari TBM Dinas perpustakaan dan 

Kearsipan kota Surabaya. untuk memperjelas identitas buku ditambahkan 

gambar sesuai buku dan terdapat keterangan judul, alamat dan tempat 
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untuk memudahkan pengguna dalam melihat pustaka yang ditampilkan 

oleh sistem. Dan terdapat button Previous dan Next untuk memudahkan 

pengguna dalam menjelajahi semua koleksi ke halaman selanjutnya atau 

sebelumnya. Ditunjukan pada gambar 4.28 dibawah ini. 

Tombol Navigasi halaman TBM 

 

 

Gambar 4. 30 Tombol Navigasi halaman TBM 
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4.6.5. Tampilan menu Pustaka Sekolah 

 

 

Gambar 4. 31 tampilan halaman Pustaka Sekolah 

 

Pada Gambar 4. 31 merupakan tampilan view menu Pustaka 

Sekolah yang mana  isinya adalah semua pustaka dari Pustaka Sekolah 

Dinas perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya. untuk memperjelas 

identitas buku ditambahkan gambar sesuai buku dan terdapat keterangan 

judul, alamat dan tempat untuk memudahkan pengguna dalam melihat 

pustaka yang ditampilkan oleh sistem. Dan terdapat button Previous dan 

Next untuk memudahkan pengguna dalam menjelajahi semua koleksi ke 

halaman selanjutnya atau sebelumnya. Ditunjukan pada gambar 4.30 

dibawah ini. 
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Tombol Navigasi halaman Pustaka Sekolah 

 

 

Gambar 4. 32 Tombol navigasi halaman Pustaka Sekolah 

4.6.6. Tampilan Menu E-BOOK 

 

 

Gambar 4. 33 tampilan menu E-BOOK 

 

 Pada Gambar 4. 33 merupakan tampilan view menu E-BOOK yang 

mana isinya adalah semua pustaka dari E-BOOK Dinas perpustakaan dan 

Kearsipan kota Surabaya. untuk memperjelas identitas buku ditambahkan 
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gambar sesuai buku dan terdapat deskripsi untuk memudahkan pengguna 

dalam melihat pustaka yang ditampilkan oleh sistem. Dan terdapat button 

Previous dan Next untuk memudahkan pengguna dalam menjelajahi 

semua koleksi ke halaman selanjutnya atau sebelumnya. Ditunjukan pada 

gambar 4.34 dibawah ini. 

Tombol Navigasi halaman E-BOOK 

 

 

Gambar 4. 34 tombol navigasi halaman E-BOOK 
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4.6.7. Tampilan Menu E-VIDEO 

 

 

Gambar 4. 35 Tampilan menu E-VIDEO 

 

Pada Gambar 4. 35 merupakan tampilan view menu E-VIDEO 

yang mana isinya adalah semua pustaka dari E- VIDEO Dinas 

perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya. untuk memperjelas identitas 

video ditambahkan gambar thumbnail sesuai video dan terdapat 

keterangan judul juga deskripsi untuk memudahkan pengguna dalam 

melihat video yang ditampilkan oleh sistem. Dan terdapat button Previous 

dan Next untuk memudahkan pengguna dalam menjelajahi semua koleksi 

ke halaman selanjutnya atau sebelumnya. Ditunjukan pada gambar 4.36 

dibawah ini. 
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Tombol Navigasi halaman E-VIDEO 

 

 

Gambar 4. 36 tombol navigasi halaman E-VIDEO 

 

4.6.8. Tampilan Menu Arsip 

 

 

Gambar 4. 37 Tampilan Menu Arsip 

  

Pada Gambar 4. 37 merupakan tampilan view menu Arsip yang 

mana isinya adalah semua pustaka dari Arsip Dinas perpustakaan dan 



  

 

 

 

55 

Kearsipan kota Surabaya. untuk memperjelas identitas buku ditambahkan 

gambar sesuai buku dan terdapat keterangan judul untuk memudahkan 

pengguna dalam melihat pustaka yang ditampilkan oleh sistem. Dan 

terdapat button Previous dan Next untuk memudahkan pengguna dalam 

menjelajahi semua koleksi ke halaman selanjutnya atau sebelumnya. 

Ditunjukan pada gambar 4.38 dibawah ini. 

Tombol Navigasi halaman Arsip 

 

 

Gambar 4. 38 Tombol Navigasi halaman Arsip 
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4.6.9. Tampilan Menu Kemitraan 

 

 

Gambar 4. 39 Tampilan Halaman Kemitraan 

 

Pada Gambar 4. 39 merupakan tampilan view menu Arsip yang 

mana isinya adalah Katalog buku dan Katalog repository dari mitra dan 

semua koleksi referensi content dari web mitra yang menjalin kemitraan 

dengan Dinas perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya. untuk 

memperjelas identitas content ditambahkan keterangan judul, pengarang, 

dan penerbit untuk memudahkan pengguna dalam melihat content 

referensi yang ditampilkan oleh sistem. 
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Dropdown  Button Kemitraan 

 

 

Gambar 4. 40 dropdown  Button kemitraan 

 

Pada Gambar 4.40 dibawah ini merupakan dropdown  button yang 

disediakan untuk memudahkan pengguna memilih pilihan kemitraan yang 

disediakan.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari Analisis dan Perancangan Sistem 

Katalog untuk DILS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya adalah 

sebagai berikut: 

Berdasarkan permintaan penyelia untuk melakukan Analisis dan Perancangan 

Sistem DILS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya untuk dilakukan 

dokumentasi pengembangan sistem yang akan membantu programmer dalam 

melakukan pengembangan lanjutan pada sistem DILS. 

Analisis dan Perancangan Sistem Katalog untuk DILS menghasilkan dokumen 

sebagai berikut : 

1. Dokumen desain Sistem 

- Identifikasi kebutuhan sistem 

2. Dokumen perancangan Sistem 

- UseCase Diagram 

- Squence Diagram 

- Class Diagram 

- Desain antarmuka pengguna 

Dokumentasi dari Sistem Katalog untuk DILS pada Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan kota Surabaya memberikan hasil gambaran rancangan Sistem Katalog
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untuk DILS dengan analisis berbasis objek sebagai dasar penerapan rancangan 

Sistem. 

Hasil dokumentasi akan diberikan kepada penyelia dan bagian IT karyawan 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya untuk digunakan dikemudian hari 

untuk acuan pengembangan sistem lanjutan sebagai media diskusi dan komunikasi 

antar perancang, analis, maupun programmer. Dan untuk mengevaluasi kelemahan 

dan keunggulan serta pengendalian dalam sebuah sistem.   

5.2 Saran 

Berdasarkan Analisis dan Perancangan Sistem Katalog Untuk DILS pada 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Surabaya, maka dapat diberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Pendokumentasian lebih lengkap untuk pengembangan sistem yang baik 

mengacu ke pedoman dokumentasi teknis(technical dokumentation). 

2. Perangkat lunak yang direkomendasikan untuk membuat dokumentasi 

sistem adalah menggunakan perangkat lunak sebagai berikut : 

- Astah Professional untuk pemodelan Unified Model Language 

s(UML) yang berperan dalam perancangan program. Meliputi Class 

Diagram, UseCase Diagram, Squance Diagram, Activity Diagram 

dan diagram lainnya. 

- Adobe Experience Design (Adobe XD) untuk membuat rancangan 

Sistem antarmuka yang menarik dan penggunaan software-nya sendiri 

cukup user friendly. 
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