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Penelitian ini berjudul : Desain Model Sistem Informasi Perpustakaan dengan Pendekatan Object
Oriented Analysis and Design (OOAD). Penelitian ini bertujuan untuk : (1)
mengimplementasikan konsep object oriented analysis and design (OOAD) dalam mendesain
model sistem informasi perpustakaan. (2) membuat model basis data perpustakaan dengan
pendekatan OODB. (3) Mendefinisikan proses bisnis pengolahan data perpustakaan dengan
dengan pendekatan OOA.
Dalam mendesain sistem informasi perpustakaan pada fakultas Teknik Universitas Negeri
Gorontalo peneliti menggunakan UML (unifide modeling language) sebagai tool. Adapun
deskripsi kebutuhan sistem adalah sebagai berikut :
1. Pengguna Sistem Informasi di kelompokkan menjadi dua jenis pengguna yaitu admin dan
member.
2. Member perpustakan adalah dosen dan mahasiswa dilingkungan fakultas Teknik UNG.
3. Proses login untuk member akan menggunakan akun (user, password) SIAT UNG.
4. Bagi user mahasiswa dapat melakukan peminjaman buku hanya jika berstatus mahasiswa
aktif, pengencekan status mahasiswa dilakukan sistem secara otomatis ke SIAT UNG
melalui web services yang telah ada.
5. Setiap keterlambatan dalam pengembalian buku dikenakan denda dan dapat diatur dalam
sistem.
6. Pencarian buku diintegrasikan dengan perpustakaan pusat. Dengan demikian informasi
buku pada seluruh perpustakaan di lingkungan UNG dapat ditemukan melalui sistem
dengan menggunakan Web services.
Mengacu pada deskripsi kebutuhan sistem tersebut maka gambaran umum proses yang terjadi
dalam sistem didefinisikan dengan uses case diagram sebagai berikut :

Dari desain sistem secara umum dapat didefinisikan detail proses yang terjadi dalam sistem
dengan menggunakan sequence diagram. Dan salah satu contoh model penggambaran proses
dalam sistem tersebut adalah menggambarkan proses peminjaman buku terjadi dalam sistem,
dapat dilihat pada gmbar berikut :

Pada sequence diagram diatas dapa dterlihat dengan jelas tugas setiap object dan begaimana
pola komunikasi object-object tersebu.
Adapun model data yang akan dikelola juga digambarkan dengan pendekatan basis data
berorientasi object dengan menggunakan class diagram sebagai penggambarannya.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Desain sistem informasi perpustakaan fakultas
Teknik Universitas Negeri Gorontalo yang telah dibuat dalam penelitian dapat
diimplementasikan dengan bahasa pemrograman yang berbasis Object. (2) Teradapat dua jenis
model dalam desain yang telah dibuat, yaitu model proses dengan pendekatan OOAD dan model
data dengan pendekatan OODB. (3) Dalam desain proses yang ada pada sistem yang dirancang
ditambahkan satu lapisan yang dapat memudahkan untuk diintegrasikan dengan sistem
perpustakaan lainnya yang ada dilingkungan UNG

