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ABSTRAK 



ABSTRAK 
Tuntutan terhadap jumlah dan mutu layanan perpustakaan dari hari ke 

hari sangat beragam. Layanan tambahan seperti layanan informasi terbaru, 
layanan informasi terseleksi, layanan penelusuran online, layanan pustaka dalam 
bentuk karya - karya digital dan layanan yang lainnya menjadi kebutuhan 
pemakai. Selain jumlah layanan makin banyak, mutu layanan juga dituntut untuk 
lebih baik. Dalam memberi jawaban atas pertanyaan, pustakawan harus lebih 
memuaskan. Pemberian atternatif informasi/artikel atau menunjukkan dimana 
informasi/artikel tersebut bisa di dapat apabila tidak ditemukannya pada 
perpustakaan yang bersangkutan akan mengobati kekecewaan pengguna. 
Penggunaan koleksi secara bersama - sama akan bisa memuaskan pengguna 
dalam mencari karya yang ia butuhkan 

Dalam tugas akhir ini dibuatkan suatu perangkat lunak virtual library yang 
merupakan sebuah sistem informasi layanan perpustakaan yang memberikan 
layanan tambahan yang dibutuhkan oleh pengguna dan dapat diakses 
dimanapun pengguna berada, dan dengan konsep sistem basis data terdistribusi 
memungkinkan perpustakaan mengakses basis data perpustakaan lain dengan 
struktur data yang sama. Perancangan sistemnya diambilkan dari sistem yang 
ada pada UPT Perpustakaan ITS. 

Dengan adanya perangkat lunak ini, perpustakaan dapat memberikan 
layanan dengan mudah, cepat dan efisien serta dengan jangkauan yang lebih 
luas. Dengan kata lain kita bisa melakukan penyebaran informasi dengan 
jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan kalau krta melakukannya 
dengan cara konvensional. Penggunaan secara bersama koleksi perpustakaan 
memberikan alternatif pencarian bagi pengguna. 
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PENDAHULUAN 



BASI 

PENDAHULUAN 

Oalam bab ini dijelaskan beberapa hal dasar yang meliputi latar belakang, 

permasalahan, tujuan, batasan permasalahan, metodologi serta sistematika 

pembahasan buku tugas akhir ini. Oari uraian tersebut diharapkan, gambaran 

umum permasalahan dan pemecahan yang diambil dapat dipahami dengan baik. 

1.1. Latar Belakang 

Revolusi teknologi informasi telah membuka dunia baru bagi dunia 

perpustakaan. Perpustakaan yang biasanya merupakan arsip buku - buku, 

dengan bantuan teknologi informasi dan internet dapat dengan mudah 

mengubah konsep perpustakaan yang pasif menjadi lebih agresif dalam 

berinteraksi dengan penggunanya. 

Dengan adanya bantuan teknologi informasi dan internet diharapkan 

dapat menambah kemampuan pelayanan perpustakaan yang ada selama ini. 

Perpu~iakacm <..ii irriernei iiuai\ uirnaksu<..ikan untuk menggantikan fungsi 

perpustakaan yang ada, akan tetapi iebih dimaksudkan untuk menambah 

kemampuan pelayanan perpustakaan yang ada selama ini. 

Tidak ada satupun perpustakaan yang mampu menyediakan koleksi 

yang diinginkan oleh semua pengguna. Pembuatan sebuah sistem yang bisa 

mengadakan pertukaran informasi antar perpustakaan sangat diperlukan. 
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Pembuatan virtual library yang merupakan sebuah servis yang dipakai untuk 

menyatukan format diantara perpustakaan yang ada dengan perjanjian tertentu 

bisa menjadi penyelesaian masalah pertukaran informasi antar perpustakaan 

yang ada. 

1.2. Perumusan Masalah 

Perpustakaan merupakan suatu sumber !!mu dan referens! bagi siapa 

saja yang memerlukannya. Tuntutan terhadap jumlah dan mutu layanan 

perpustakaan dari hari ke hari sangat beragam. Layanan tambahan seperti 

layanan informasi terbaru , layanan informasi terseleksi , layanan penelusuran 

online, layanan pustaka dalam bentuk karya - karya digital dan layanan yang 

lainnya menjadi kebutuhan pemakai. Selain jumlah layanan makin banyak, mutu 

layanan juga dituntut untuk lebih baik. Oalam memberi jawaban atas pertanyaan. 

pustakawan harus lebih memuaskan. Pemberian alternatif informasi/artikel atau 

menunjukkan dimana informasi/artikel tersebut bisa di dapat apabila tidak 

ditemukannya pada perpustakaan yang bersangkutan akan mengobati 

kekecewaan pengguna. Penggunaan koleksi secara bersama- sama akan bisa 

i ·.-,t:.-.-lud~i<.dll ~t:,,yyufld Lialam mencari karya yang ia butuhkan. 

Yang menjadi permasalahan adalah hal- hal berikut ini : 

• Belum tersedianya sistem informasi untuk melakukan pencatatan data 

perpustakaan secara elektronik, sehingga pihak manajemen maupun 

pengguna kesulitan dalam melihat kondisi data aktual di perpustakaan. 

• Diperlukan Layanan informasi tambahan yang dapat mempermudah 

pengguna mengakses kondisi aktual data pustaka perpustakaan dalam jarak 

jauh yang sangat diperlukan. 
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• Diperlukan suatu aplikasi yang dapat mengkaitkan data pustaka antar 

perpustakaan sehingga pengguna bisa mendapatkan informasi alternatif 

sewaktu dia membutuhkan data - data pustaka tertentu. 

Pada tugas akhir ini akan ditekankan pada pembuatan sisten1 !nfarn1as! 

Perpustakaan yang dipakai sebagai maintenance data (layanan untuk 

administrator) dan sistem informasi layanan bagi pengguna perpustakaan yang 

dapat diakses pengguna dimanapun ia berada. Sistem lnformasi ini merupakan 

sistem informasi client/server thin client dengan memanfaatkan Oracle Server 

sebagai database server, Oracle Power Object sebagai pengembangan aplikasi 

layanan administrator dan Oracle WebDB sebagai pengembangan aplikasi 

layanan bagi pengguna yang nanti ditempatkan di internet. 

1.3. Batasan Permasalahan 

Untuk mencegah tidak meluasnya permasalahan dan untuk tercapainya 

tugas akhir ini perlu diadakan batasan-batasan : 

1. Pembuatan antar muka sistem informasi perpustakaan layanan untuk 

administrator dan layanan untuk pengguna lingkungan jaringan lokal dan 

internet. 

2. Dalam penanganan akses data antar perpustakaan, dibuatkan studi kasus 

penempatan dua basis data dengan struktur yang sama pada dua server 

yang berbeda untuk diakses secara bersama - sama. 

3. Pemanfaatan jaringan sebagai simulasi kerja internet dengan berbasiskan 

protokol yang sama yaitu TCP/IP. 
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4. Pembuatan program antar muka ini merupakan application layer, dengan 

memanfaatkan jaringan yang sudah ada, sehingga tanpa adanya suatu 

perancangan dari teknologi jaringan itu sendiri. 

1.4. Tujuan 

Perangkat lunak yang dibangun diharapkan memungkinkan pengguna 

melakukan penelusuran secara cepat dan akurat serta dapat melakukan layanan 

sirkulasi dengan cepat. Sehingga akan memberikan kepuasan layanan kepada 

pengguna perpustakaan. 

Dengan adanya pemakaian data pustaka secara bersama - sama 

diharapkan akan dapat memberikan layanan yang memuaskan kepada 

pemakainya, sehingga pengguna akan diberi alternatif dalam melakukan suatu 

pencarian karya yang ia butuhkan. 

Penggunaan secara bersama koleksi perpustakaan sangat membantu 

dalam memberikan layanan terutama bagi perpustakaan - perpustakaan kecil 

yang koleksinya sangat lemah. 

Pengkaitan antar perpustakaan yang dimanfaatkan untuk pertukaran 

informasi diharapkan dapat mengarahkan pada pengembangan jaringan antar 

perpustakaan di Indonesia. 

1.5. Metodologi Penelitian 

Metodologi yang dipakai pada penyusunan tugas akhir kali ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Studi literatur, yang meliputi pemahaman terhadap sistim informasi database, 

pemahaman terhadap sistem ORACLE, aplikasi pemprograman perangkat 

lunak Oracle Power Object 2.1 dan Oracle WebDB. 

2. Survei ke UPT Perpustakaan ITS untuk memperoleh gambaran tentang 

informasi pelayanan perpustakaan. 

3. Perancangan antar muka secara visual yang berfungsi sebagai penghubung 

antara pengguna komputer (user) dan informasi pelayanan perpustakaan 

pada database yang telah ada. 

4. Perancangan struktur data dan algoritma pemprograman. 

Perancangan dan pembuatan modul - modul program pembangun perangkat 

lunak secara terstruktur yaitu dimulai dari modul database perpustakaan, 

kemudian modul HTML sebagai penuntun bagi user dalam mencari informasi 

yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan modul aplikasi. 

5. Pengujian perangkat lunak guna mengetahui permasalahan - permasalahan 

yang mungkin muncul. 

6. Penyempurnaan perangkat lunak yang dilakukan jika terdapat kekurangan 

atau kesalahan pada jalannya program maupun dari hasil yang diperoleh. 

7. Pembuatan laporan. 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan dan penyusunan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut : 
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BASI PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang, perumusan masalah, batasan permasalahan, 

tujuan , metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika 

penyusunan naskah tugas akhir. 

BASil UPT PERPUSTAKAAN ITS 

Menguraikan keadaan nyata dari sistim layanan perpustakaan serta 

fasilitas yang ada di UPT Perpustakaan ITS. Hal ini untuk mengetahui 

sebagai acuan untuk perancangan database dan untuk mengetahui 

kekurangan-kekurangan yang ada 

BAS Ill TEORI PENUNJANG 

Berisikan uraian tentang konsep dasar internet dan intranet, sistem basis 

data terdistribusi dan virtual library. 

BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

Menguraikan tentang perancangan sistem yang dibutuhkan dalam 

pembuatan perangkat lunak virtual library. Meliputi pemodelan proses 

fisik, pemodelan dan perancangan data serta pemodelan dan 

perancangan konseptual serta perancangan alur data untuk fasilitas 

tambahan servis perpustakaan . 

BAB VI UJI COBA DAN EVALUASI SISTEM 

Bab ini menjelaskan cara-cara pelaksanaan uji coba, hasil uji coba dan 

evaluasi sistem yang membahas mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi unjuk kerja sistem. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan akhir dari penulisan buku ini berisi kesimpulan dan saran 

pengembangan berikutnya dari hasil tugas akhir ini. 
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UPT PERPUSTAKAAN ITS 



BAB II 

UPT PERPUSTAKAAN ITS 

Dalam bab ini dijelaskan beberapa hal tentang UPT Perpustakaan ITS 

berupa layanan yang ada pada UPT Perpustakaan ITS. Bab ini merupakan 

dasar untuk perancangan dan pembuatan sistem pada bagian selanjutnya pada 

bukuini. 

2.1. Pelayanan UPT Perpustakaan ITS 

Untuk memberikan pelayanan, penyampaian dan penyebarluasan 

informasi kepada para pengguna atau pencari informasi sesuai dengan 

kebutuhannya, maka dibentuk bagian pelayanan pengguna. Pelayanan ini 

diberikan agar pengguna dapat memanfaatkan sumber - sumber informasi yang 

ada secara maksimal. 

Kegiatan pelayanan pengguna antara lain : 

-,.. Pelayanan Sirkulasi 

..,. Pelayanan Referens 

,., Pelayanan Majalah 

-,.. Pelayanan Reserve 

-,.. Pelayanan Audio Visual 

).- Pelayanan T A 

,., Pelayanan Karya ITS 

7 
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2.1.1. Pelayanan Sirkulasi 

Pelayanan sirkulasi merupakan pencatatan dalam pemanfaatan dan 

penggunaan koleksi bahan pustaka dengan tepat guna dan tepat waktu untuk 

kepentingan pengguna. 

Kegiatan pelayanan sirkulasi meliputi : 

";> Penerimaan anggota perpustakaan 

,. Peminjaman 

).- Pengembalian 

:,.. Perpanjangan 

;> Penagihan 

,. Pemberian sanksi 

J.- Bebas pinjam 

,. Statistik sirkulasi 

" lnventarisasi ulang dan penyiangan 

2.1.2. Pelayanan Referensi 

Kegiatan pelayanan referensi ini untuk membantu pengguna menemukan 

informasi dengan cara : 

,. Menjawab pertanyaan pengguna I pencari informasi dengan menggunakan 

sumber referensi yang ada. 

:,.. Memberikan bimbingan untuk menemukan dengan menggunakan koleksi 

referens. 

Koleksi yang ada pada ruang referensi adalah sebagai berikut : 

,. Ensiklopedia, kamus, direktori 

";> Sumber biografi, sumber geografi 
MILIK PE::>PUS TAK AAI 

INS riTUT Tf::KNOLOGI 

S F.:PuLUH - NOPE MSER 



,.. Buku tahun, almanak, buku standar 

,. Buku panduan (handbook}, manual 

,. Bibliografi, sumber statistik 

)..> lndeks, abstrak, dan sebagainya. 

2.1.3. Pelayanan Koleksi Majalah 
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Pelayanan koleksi majalah dikhususkan untuk memberikan layanan 

penelusuran informasi kepada pengguna khusus koleksi jurnal, dan majalah. 

Sehingga bisa ditemukan secara cepat, tepat dan mudah. 

Untuk mempermudah penelusuran maka dibuatkan suatu indeks yang 

berdasarkan abjad judul artikel dan dikelompokkan menurut subyeknya. Adapun 

informasi yang dimasukkan dalam indeks artikel meliputi : 

,.. Judul artikel 

y Judul majalah 

,. Nama pengarang I penulis 

,.. Tahun, volume, nomor 

,.. Halaman 

Sedangkan penjajaran dirak disusun menu rut abjad judulnya. 

2.1.4. Pelayanan Reserve 

Buku Reserve atau buku tandon adalah buku teks, buku anjuran dan 

buku lain yang banyak peminatnya, masing - masing disisihkan satu eksemplar 

atau buku - buku baru yang hanya satu eksemplar untuk ditempatkan di ruang 

tersendiri. 



10 

Untuk dapat meminjam buku - buku yang ada di koleksi reserve baik untuk 

dibaca maupun untuk difotocopy diatur dengan prosedur tertentu . 

,. Bagi yang ingin meminjam harap meninggalkan kartu mahasiswa yang 

berlaku. 

,. Lama Peminjaman 

Buku reserve (tandon) hanya bisa dipinjam dengan jangka waktu 3 (tiga) jam 

Fotokopi diperbolehkan dengan se\jin petugas di ruang reserve 

Buku reserve tidak boleh dibawa keluar ruang reserve tanpa seijin petugas 

reserve 

).;- Batas Peminjaman 

Mahasiswa tahap persiapan maksimum 2 (dua) judul, 2 eksemplar 

Mahasiswa tahap SO,S1 ,S2 maksimum 3 (dua) judul, 3 eksemplar 

,. Sanksi Keterlambatan 

Bagi yang terlambat mengembalikan dari batas waktu yang telah diberikan, 

dikenakan sanksi denda Rp.SO,OO (lima puluh rupiah) perjam per buku atau 

Rp.SOO,OO (lima ratus rupiah) per hari per buku. 

2.1.5. Pelayanan AudioVisual 

Disamping koleksi berbentuk cetak, juga terdapat koleksi pandang 

dengar, yaitu : mikrofilm, mikrofiish, kaset suara dan kaset video. Koleksi 

mikrofilm dan dikopi ke dalam bentuk cetak dengan menggunakan alat microfilm 

Camera Procesor 16 mm, yang tersedia di Perpustakaan. Jenis koleksi 

perangkat lunak yang ada di UPT Perpustakaan ITS antara lain : 

,. Microfilm 

;,... Microfish 



,. Kaset Video 

,. Slide 

-,. Kaset suara 
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Setelah alat - alat dan bahan audio visual datang maka langsung 

diinventarisasikan oleh bagian pelayanan audio visual. Setelah kegiatan tersebut 

lalu dibuatkan kartu katalog dengan diberi kode - kode sesuai dengan jenis 

koleksi , antara lain : 

SL : Slide 

MFC : Microfilm 

MFs : Microfische 

VC : Video Casette 

TC :Tape Casette 

Bagi pemakai yang ingin memanfaatkan koleksi audio visual mereka 

dapat meminjamnya dan dipakai di tempat dan tidak bisa dibawa keluar. 

2.1.6. Pelayanan Tugas Akhir I Kerja Praktek 

Yang dimaksud koleksi Tugas Akhir I Kerja Praktek adalah koleksi yang 

berupa skripsi atau bentuk laporan - laporan kerja. Koleksi ini tidak boleh dibawa 

pulang atau keluar dari ruangan perpustakaan dan pengguna hanya 

diperbolehkan membaca atau mempelajari di tempat yang telah disediakan. 

2.1.7. Pelayanan Karya ITS 

Karya ITS merupakan karya - karya hasil penelitian yang dilakukan oleh 

dosen, peneliti maupun staff perpustakaan dari lingkungan ITS sendiri. Untuk 

karya ITS sistem pelayanan yang digunakan adalah sistem tertutup. Koleksi 
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karya ITS boleh dipinjam pengguna untuk dibawa pulang, laam peminjaman 

selama satu malam (over night). 

2.2. Penyajian Data UPT Perpustakaan ITS 

Penyajian data yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan ITS dibagi dalam 

beberapa sub bagian, yaitu : 

).> Sub bagian pembinaan koleksi 

r Bagian pengolahan 

2.2.1. Sub Bagian Pembinaan Koleksi UPT Perpustakaan ITS 

Kegiatan pembinaan koleksi di UPT Perpustakaan ITS meliputi : 

a. Seleksi bahan pustaka 

b. Pengadaan bahan koleksi pustaka 

c. lnventarisasi koleksi data 

d. Penyerahan koleksi bahan pustaka 

Pemilihan bahan pustaka di UPT Perpustakaan ITS dilakukan dengan cara : 

,. Menampung sarana dan permintaan dari pemakai, salah satu cara pemilihan 

bahan pustaka di perpustakaan ITS didasarkan dengan saran dan 

permintaan pemakai. 

).> Menampung dari jurusan - jurusan yang ada di lingkungan ITS. Pihak 

!"'~rpustakaan mengirimkan daftar katalog penerbit ke jurusan - jurusan yang 

ada di lingkungan ITS, kemudian staff pengajar memilih bahan pustaka yang 

mereka butuhkan, selanjutnya mengembalikan katalog penerbit 

perpustakaan. 
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Sedangkan alat yang digunakan dalam pemilihan atau seleksi koleksi bahan -

bahan pustaka adalah : 

r Katalog penerbit yang diterbitkan dari dalam maupun luar negeri. 

,. Silabus semua jurusan yang ada di lingkungan ITS 

).> Ulrich (untuk terbitan berkala) 

>-- Daftar pustaka perpustakaan perguruna tinggi lain. 

Untuk pengadaan koleksi bahan pustaka di UPT Perpustakaan ITS 

dilakukan dengan cara : 

1. Pembelian 

2. Hadiah 

3. Penerbitan sendiri 

Setelah dilakukan pencatatan pada buku inventaris atau buku induk dan diberi 

stempel maka telah sah menjadi milik perpustakaan. Selanjutnya diserahkan ke 

sub bagian pengolahan untuk diproses lebih lanjut. 

2.2.2. Bagian Pengolahan Data UPT Perpustakaan ITS 

Kegiatan Pengolahan koleksi bahan pustaka yang ada UPT Perpustakaan 

ITS meliputi : 

1. Klasifikasi dan katalogisasi 

2. lnventarisasi 

3. Penyelesaian bahan pustaka 

4. Pengetikan kartu katalog 

5. Penjajaran kartu katalog 

6. Pembuatan warta pustaka 
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2.2.2.1. Klasifikasi dan Katalogisasi 

Bahan pustaka yang telah diterima pada bagian pengolahan terlebih 

dahulu diperiksa melalui kartu katalog judul dan selflist yang ada pada bagian 

pengolahano Hal ini untuk mengetahui apakah bahan pustaka itu duplikat atau 

merupakan koleksi baru o 

Apabila buku tersebut merupakan duplikat dari buku sebelumnya maka 

pustakawan atau petugas pengolahan langsung mencabut atau mengambil kartu 

selflist dan memasukkan ke dalam buku tersebut dan menunggu proses lebih 

kanjut. 

Apabila buku tersebut merupakan koleksi baru, maka proses pengolahan 

dilakukan secara lengkap yaitu dengan mengisi lembar kerja sesuai dengan jenis 

koleksinyao 

Klasifikasi dan katalogisasi dilakuk~n c:!~119~11 t:'-B.r~ m~n~rbitk~l"l !<.8rttJ 

katalogo Dalam pembuatan deskripsi kartu katalog berpedoman pada : 

+ Anglo American Cataloguing Rul/es I The American Library Association 0 0 

(et.al) , edited by Michael Gorman and Paul Wo Winkler, 000 Chicago : 

American Library Association 1988 

• Library of Congres Subject Heading, vol. 1 - 4th, Washington DC 

Subject Cataloguing DivisionProsessing Service 

+ Dewey Melvin, Dewey Decimal Classification and Relative index 20th 0 0 

edo 1-4 New York Forrest Press, 1990 

Selain itu diklasifikasikan melalui penentuan tajuk entri utama dan tajuk 

entri subyeko Penentuan tajuk entri utama di UPT Perpustakaan ITS 
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berpedoman pada : Anglo American Cataloguing Rulles I The American Library 

Association .. (et.al), edited by Michael Gorman and Paul W. Winkler, ... Chicago 

: American Library Association 1988. 

Pada deskripsi bibliografi terdapat bagian - bagian : 

1. Tajuk entry utama 

2. Judul dan keterangan pengarang 

3. lmpressium 

4. Kolasi 

5. Seri (kalau ada) 

6. Kolasi 

7. Jejakan 

Nomor klasifikasi yang dipergunakan dalam penentuan koleksi bahan 

pustaka di UPT Perpustakaan ITS berpedoman pada Dewey Melvin, Dewey 

Decimal Classification and Relative index 20th .. ed. 1-4 New York Forrest Press, 

1990 

Nomor klasifikasi merupakan nomor yag dipergunakan dalam penentuan 

koleksi bahan pustaka dalm rak penyimpanan. Untuk penentuan nomor 

klasifikasi suatu bahan pustaka di UPT Perpustakaan ITS berpedoman : Dewey 

Melvin, Dewey Decimal Classification and Relative index 20th .. ed. 1-4 New York 

Forrest Press, 1990. Pemberian nomor klasifikasi ini sangat penting, apabila 

terdapat bahan pustaka yang sama dan harus diberi unsur pembeda. Klasifikasi 

yang dipakai oleh UPT Perpustakaan ITS antara lain : 

ITS : Koleksi penelitian ITS 

KP : Koleksi kerja praktek perpustakaan 

KPKe : Koleksi kerja praktek FTK (Fakultas Teknik Kelautan) 



KPM 

KPMi 

KPS 

MF 

MFS 

R 

RD 

RSE 

RSF 

RSI 

RSK 

RSKe 

RSMi 

16 

: Koleksi ke~ja praktek jurusan Teknik Mesin 

: Koleksi kerja praktek FMIPA (Fakultas Matematika dan llmu 

Pengetahuan Alam) 

: Koleksi kerja praktek FTSP (Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan) 

: Koleksi mikrofilm 

: Koleksi microfiche 

: Ruang referensi 

: Koleksi referensi desertasi 

: Koleksi tug as akhir jurusan T eknik Elektro 

: Koleksi tugas akhir jurusan Teknik Fisika 

: Koleksi tugas akhir jurusan Teknik lndustri 

: Koleksi tugas akhir jurusan Teknik Kimia 

: Koleksi tugas akhir FTK (Fakultas Teknik Kelautan) 

: Koleksi tugas akhir FMIPA (Fakultas Matematika dan llmu 

Pengetahuan Alam) 

RSS : Koleksi tugas akhir FTSP (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan) 

WB : Koleksi World Bank 

VC : Video kaset 

2.2.2.2. lnventarisasi 

lnventarisasi merupakan kegiatan pencatatan bahan pustaka ke dalam 

buku induk. Nomor induk setiap bahan pustaka ditulis pada halaman judul yang 

bersangkutan. Macam buku induk yang ada : 

1. Buku teks dan laporan penelitian 
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2. Tugas akhir, Thesis, desertasi dan kerja praktek 

Buku induk untuk buku teks dan laporan penelitian di dalamnya terdapat 

informasi : nomor inventarisasi, nam pengarang, judul buku, nomor klasifikasi, 

jumlah eksemplar, jenis (umum, referensi), bahasa (lnggris, Indonesia, dan lain

lain) , harga satuan. 

2.2.2.3. Penyelesaian bahan pustaka 

Penyelesaian bahan pustaka di UPT Perpustakaan ITS meliputi : 

1. Penempelan tanggal kembali pada akhir halaman buku. lnformasi yang 

terdapat pada tanggal kembali yaitu nama peminjam dan tanggal kembali. 

2. Kantong buku, lnformasi yang terdapat pada kantong buku adalah nomor 

induk, nomor klasifikasi , nama pengarang dan judul buku. 

3. Pemberian kartu buku, yang disisipkan pada kantong buku. Sedangkan 

informasi yang terdapat pada kartu buku adalah nomor induk, nomor 

kasifikasi, nama pengarang, judul buku dan nam peminjam beserta tanggal 

kembali . 

4. Penempelan label buku, dilakukan untuk memberikan informasi nomor 

klasifikasi , tiga huruf pertama pengarang, satu huruf judul buku dilanjutkan 

dengan jumlah eksemplar. 

2.2.2.1. Pengetikan kartu katalog 

Pengetikan kartu katalog berdasarkan atas buram lembar kerja dengan 

menggunakan jasa komputer yaitu program CDS/ISIS yang kemudian ditransfer 

ke program WS. Hasil pengetikan kartu katalog adalah kartu utama yang terdiri 

dari : 
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a. Kartu katalog pengarang 

b. Kartu katalog judul 

c. Kartu katalog subyek 

d. Kartu katalog selflist 

2.2.2.2. Penjajaran kartu katalog 

Penjajaran kartu kata!cg di UPT Perp:..:stakaan !TS menggunakan sistem 

terpisah yang terdiri dari : 

a. Kartu katalog pengarang 

b. Kartu katalog judul 

c. Kartu katalog subyek 

2.2.2.3. Pembuatan warta pustaka 

Pembuatan warta pustaka baru ini didasarkan atas· data bibliografi dari 

lembar kerja yang telah selesai dikomputerisasi, warta pustaka disusun 

berdasarkan atas nama klas, serta dilengkapi juga dengan nama pengarang, 

judul buku, impresum, dan kolasi. 

Warta ini juga dilengkapi dengan indeks subyek yang gunanya untuk 

memperluas setiap tambahan bahan pustaka yang ada di UPT perpustakaan 

ITS. 

MII.IK P:::RPUSiAY, 
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TEORI PENUNJANG 



BAB Ill 

TEORI PENUNJANG 

Dalam bagian ini berisikan uraian tentang konsep dasar internet dan 

intranet beserta pelayanan yang ada di internet, virtual library, sistem basis data 

terdistribusi dan aplikasi pengembangan yang digunakan. 

3.1. Internet dan Intranet 

Dalam bagian ini menjelaskan konsep dasar internet dan intranet serta 

pelayanan yang ada di internet. 

3.1.1. Internet 

Internet dimulai pada tahun 1970-an sebagai suatu jaringan komputer 

(disebut ARPANET pada waktu itu) berhubungan dengan pemeliharaan instalasi. 

Kemudian, pada tahun 1980-an, agen pemerintahan lainnya, penjagaan 

kontraktor dan universitas membentuk suatu jaringan. Internet secara relatif tidak 

dikenal fasilitasnya hingga awal 1990-an. ketika World Wide Web lahir. 

Internet merupakan suatu jaringan dari beberapa jaringan. Untuk 

beberapa keadaan. sering direpresentasikan seperti suatu awan yang mana 

jaringan lokal terhubung seperti ter1ihat gambar 3.1 di bawah ini. 
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INTERNET 

Gam bar 3.1. Suatu jaringan di seluruh dunia 

Dari gambar di atas mengilustrasikan keluasan dari jaringan komputer 

yang dikenal dengan internet. Internet seperti sistem telepon jarak jauh di dunia 

luas yang menghubungkan slstem telepon lokal di beberapa kota. Namun bila 

ingin membentuk dalam satu organisasi digunakan intranet. Adanya fasilitas 

yang dimiliki internet sama dengan intranet maka untuk selanjutnya dijelaskan 

dalam konsep intranet. 

3.1.2. Intranet 

Intranet merupakan cabang dari internet. Pada dasarnya, dia 

menggunakan teknologi Web (browser, Web server, HTTP) untuk penyebaran 

aplikasi dalam suatu organisasi. Terminologi intranet mengacu pada pemakaian 

teknologi internet, pada dasarnya Word Wide Web, tetapi juga FTP dan lainnya 

untuk penggunaan secara bersama informasi pada suatu jaringan privat dalam 

suatu organisasi. Gam bar 3.2 · di bawah ini menggambarkan jaringan dalam 

suatu organisasi dengan menggunakan intranet. 
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Gam bar 3.2. Intranet bekerja dalam suatu jaringan 
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Gambar tersebut diatas menunjukkan antar komputer satu dengan 

lainnya terhubung dalam suatu jaringan. Adapun keistimewaan intranet adalah 

dapat mengakses informasi tanpa mengetahui dimana file dialokasikan, tanpa 

harus mengcopy ke komputer dan tanpa harus mempunyai software yang tepat 

untuk menampilkannya. Bagian terpenting dari intranet adalah digunakannya liS 

(Internet Information Server) untuk pelayanan informasi ke client. 

Internet Information Server menyediakan tiga jenis pelayanan informasi 

ke client 

• World Wide Web (HTIP) 

• File Transfer Protocol (FTP) 

• Gopher 
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Setiap pelayanan di atas menggunakan suatu protokol yang berbeda, 

atau menggunakan suatu standar untuk merepresentasikan informasi. Namun 

dapat mengakses pelayanan tersebut melalui web browser, yang merupakan 

bagian dari World Wide Web. Maka untuk lebih jelasnya akan diuraikan seperti di 

bawah ini . 

0 World Wide Web (HTIP) 

Word Wide Web merupakan pelayanan yang membawa halaman 

informasi. Halaman berisi hipertext fink yang dapat mengambil dari halaman 

ke halaman dan dapat berupa grafik ataupun text. WWW, sering disebut 

sebagai "the Web". adalah alat hipertext yang memberi kesempatan mencari 

dan menampilkan data berdasarkan kata-kata kunci. 

Hypertext Transfer Protocol (HTIP), merupakan salah satu diantara 

berbagai macam pelayanan protocol, yang menyebabkan bahasa dalam 

' 
web server dan browser. HTIP biasanya digunakan untuk mentransfer 

halaman dalam format HTML, juga mentransfer file text dan biner. 

0 File Transfer Protocol (FTP) 

FTP merupakan jalan untuk mengcopy file pada internet, dan banyak 

orang masih menggunakannya. Ketika menggunakan FTP. pada internet, 

dapat menghubungkan dengan suatu komputer terpisah yang mempunyai 

file dan menggunakan perintah khusus untuk mengcopy file tersebut. 

FTP mempunyai dua keuntungan utama. Yang pertama FTP dapat 

digunakan untuk memindahkan beberapa jenis file, tanpa memperhatikan 

formatnya. Kedua FTP dapat digunakan untuk merekam suatu file dari satu 

jenis komputer ke komputer lainnya. 

0 Gopher 
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Gopher adalah suatu metode untuk mengorganisasi dan mempublikasi 

dokumen. Gopher menyediakan menu darimana dapat mengakses 

j,,ru''''c:asi. Adc:a banyak sistem gopher di seluruh dunia, masing-masing diatur 

secara lokal. Setiap Gopher berisi segala informasi di mana sistem 

administrator lokal memutuskan untuk dipakai bersama. 

3.2. Sistem Basis Data Terdistribusi 

Dalam sistem basis data terpusat, semua komponen sistem berada pada 

sebuah komputer tunggal. Komponen tersebut berupa data, perangkat lunak 

DBMS, dan media penyimpanan seperti disk untuk penyimpanan basis data secara 

on-line dan tape untuk backup. Basis data terpusat dapat diakses dan jauh melalui 

terminal-terminal yang tersambung ke komputer tersebut. Oalam saat sekarang ini 

te~adi perubahan trend secara cepat menuju ke sistem komputer terdistribusi yang 

berupa beberapa site komputer yang dikoneksi melalui Jaringan komunikasi. 

Perangkat lunak yang digunakan untuk implementasi sistem tersebut disebut sistem 

manajemen basis data terdistribusi (Distributed Data Base Manajemen System I 

DDBMS). 

Oorongan untuk mendistribusikan data datang dan kebutuhan pemakai dan 

dorongan teknologi. Kebutuhan pemakai ditandai oleh bertumbuhnya informasi 

sistem dimana keamanan dan konsistensi yang memerlukan perawatan dan 

kemampuan otonomi lokal. Dorongan teknologi terutama pada bagian prossesor 

dan saluran komunikasi data komputer yang semakin cepat. 

Selain itu dorongan untuk menggunakan DDBMS karena kebanyakan akses 

pemakaian data, hanya ke data lokal. Pengalaman menunjukan bahwa pada 

kenyataannya 80 % data diakses dari lingkungan lokal sedangkan 20% mengakses 
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data di luar lingkungan lokal dari keseluruhan waktu yang ada. Hal ini 

mengakibatkan dengan memecah data dalam beberapa site lokal dan mengakses 

data di saiah satu site iokal tersebut akan menyediakan kinerja yang lebih baik 

daripada menempatkan data hanya di satu lokasi pusat. 

Pemakai periu mempunyai aplikasi dan alat bantu cocok untuk basis data 

terdistribusi, untuk memecahkan berbagai masaiah yang te~adi dalam pemakaian 

oasis data terdistriousi, serta kemungkinan masalah yang terjadi antara pemakai. 

Pernecahan masalah-masalah terse but meliputi oplimasi urrtuk proses query, 

proses sinkronisasi dari berbagai cabang, aiokasi data ke cabang-cabang, 

mengontroi akses data, fasilitas penyelamatan (recovery) dari berbagai kegagaian 

komponen sistem dan pemeliharaan data yang secara fisik letaknya terse bar. 

Pada dasamya DDBMS menutup detail distribusi daia yang le~adi pada 

keseiuruhan proses yang ada. Fungsi itu memuilgkinkan pemakai untuk meiakukan 

query secara global dan transaksi seperti yang dilakukan dalam basis data terpusat, 

lanpa perlu menentukan atau mengetahui site-site yang digunakan dalam proses 

query atau transaksi yang diberikan. Fungsi ini dinamakan transparansi distribusi 

(distribution transparancy) . 

3.2.1 Definisi Basis Data Terdistribusi 

od::.i::. udtal~rdislribusi merupakan kumpulan dari data yang tersebar melalui 

beberapa komputer (site) yang berbeda dari suatu jaringan komputer. Setiap site 

dari jaringan komputer mempunyai kemampuan memproses sendiri (autonomous) 

dan dapat menjalankan aplikasi iokai. Setiap site juga dapat oerpartisipasi dalam 

t::i<.:st:i<.u::;i uari f.laliiry ::;etiikii ::;atu aplikasi global, dimana dibutuhkan akses data dari 

beberapa site dengan menggunakan bagian sistem komunikasi. 
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3.2.2 Keunggulan Basis Data Terdistribusi 

Keunggulan yang merupakan ciri-ciri dari basis data terdistribusi : 

• Ciri tersebar alami dari beberapa aplikasi basis data 

Beberapa aplikasi basis data secara alami tersebar melalui lokasi berbeda. 

Sebagai contoh: sebuah perusahaan mempunyai lokasi di kota-kota yang 

berbeda, atau bank yang mempunyai beberapa cabang. Mereka menggunakan 

aplikasi basis data yang tersebar pada lokasi-lokasi tersebut. Beberapa pemakai 

lokal mengakses data hanya di lokasi tersebut, tetapi pemakai global seperti 

perusahaan pusat, memerlukan akses data ke berbagai lokasi. 

• Menambah kepercayaan (Reliability) dan kesediaan (Availability) 

Kedua potensi ini merupakan ciri-ciri basis data terdistribusi yang paling sering 

dibicarakan. Kepercayaan merupakan kemungkinan sebuah sistem tetap 

terjaga di waktu yang tertentu, sedang kesediaan meru'pakan kemungkinan 

suatu sistem yang secara terus-menerus tersedia selama interval waktu tertentu. 

Ketika salah salah satu site mungkin terjadi kegagalan sementara site-site lain 

dapat terus beroperasi, sistem masih dapat be~alan dan diakses datanya 

dengan baik. Untuk meningkatkan kedua ciri tersebut dapat dilengkapi dengan 

replikasi data dan perangkat lunak yang berada lebih dari satu site. Jika 

dibandingkan dalam sistem te;pusat, :,egaga:an sebuah site tunggal membuat 

seluruh sistem tidak tersedia ke semua pemakai. 

+ Penggunaan data bersama-sama 

Penggunaan data bersama-sama secara global dapat dilakukan bersamaan 

dengan akses dan kontrol data lokal. Data-data yang ada dapat diakses 
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pemakai di site lain yang jauh melalui perangkat lunak DDBMS yang 

mengijinkan pengontrolan serta penggunaan data bersama secara terdistribusi. 

• Memperbaiki kinerja 

Basis data yang besar ukurannya didistribusikan ke berbagai site-site yang ada, 

basis data tersebut dipecah ke dalam ukuran yang lebih kecil yang ditempatkan 

di site-site lokal. Sebagai hasilnya, pemakaian query Jokal dan akses data 

transaksi di sebuah site lokal akan mengakibatkan kinerja yang lebih baik karena 

basis data lokal tersebut lebih kecil ukurannya. Sedang untuk perintah transaksi 

yang melibatkan lebih dari satu site, dengan tersebamya data ke berbagai site, 

memungkinkan transaksi tersebut di_proses secara paralel, sehingga 

mengurangi waktu proses. 

3.2.3 Arsitektur Client-Server 

Sistem Client-SeNer ini maksudnya ialah perangkat Junak aplikasi (client) 

mengirimkan perintah ke server, yang terpisah melalui jaringan komputer, yang 

akan memproses perintah tersebut lalu memberikan hasil proses ke client. lnteraksi 

proses antara client dan server dalam memproses query SQL : 

1. Client mengirimkan query ke site server yang sesuai. 

2. Server memproses query dan mengirimkan hasil relasi ke site client. 

3. Client memproses hasil query dan memberikan hasil tampilan yang sesuai 

pada aplikasi yang diakses oleh pemakai. 

Dalam pendekatan ini server SQL dinamakan mesin back-end, dan client 

disebut mesin front-end. 

Khusus pada DDBMS, ia dibagi menjadi tiga level modul perangkat Junak : 
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1. Perangkat lunak seiVer bertanggung jawab untuk manajemen data di suatu 

site, yang mirip seperti perangkat lunak DBMS tersentralisasi. 

2. Perangkat lunak client yang digunakan untuk mengakses data dari DDBMS 

dan menerima hasil permintaan, serta menampilkannya kepada pemakai. 

3. Perangkat lunak komunikasi (sering kali mengunakan sistem operasi 

terdistribusi) menyediakan sarana komunikasi yang digunakan oleh client 

untuk mengirimkan perintah dan data ke berbagai site yang diperlukan. 

Secara umum komponen-komponen yang ada dalam sistem basis data 

terdistribusi (gambar 3.3.) adalah : 

1. Komponen manajemen basis data (DB) 

2. Komponen komunikasi data (DC) 

3. Komponen katalog data (DO), yang menyatakan informasi tentang 

pendistribusian data dalam jaringan. 

4. Komponen basis data terdistribusi (DDB) 

r 
~ ,.../ 

Basis DB DC 
Data 
Lokal DDB 

'-... ....-' 

DD 

Gambar 3.3 . Komponen dari DDBMS 

3.3. Konsep Dasar Virtual Library 

Virtual library merupakan sebuah konsep yang transparan terhadap 

pemakai untuk mendapatkan informasi dalam berbagai format yang tidak 



28 

tergantung pada terhadap lokasi fisik dan kepemilikan kepustakaan. 

Perkembangan selanjutnya virtual library tersebut menjadi sebuah entitas fisik 

yang tersusun dalam sebuah institusi - institusi yang terorganisir dan 

dikembangkan dalam wahana teknologi cetak. 

Persepsi di atas menganggap bahwa virtual library tidak lebih dari bentuk 

digital sebuah perpustakaan yang menggunakan media cetak dalam kertas yang 

disusun sebagaimana susunannya dalam institusi yang bersangkutan. Teknologi 

tersebut ternyata tidak dapat merangkum sifat dinamis dari teknologi digital, 

perubahan dari definisi yang lama, kompleksitas dan pengaruhnya dalam 

perkembangan dunia pendidikan. Oalam fase inisiatif pembuatan suatu 

perpustakaan digital, terasa lebih tepat dalam menggambarkan sifatnya yang 

berkesinambungan dalam mentrasformasikan penemuan, penyimpanan, 

penyebarluasan dan manajemen dari ilmu pengetahuan tersebut. 

Sumber informasi pada masa mendatang akan mengaburkan perbedaan 

diantara pengertian perpustakaan pada saat ini, teknologi informasi, data 

administrasi dan informasi pendidikan, akan mencakup berbagai macam format, 

media, infrastruktur teknis, representasi pengetahuan dan kemampuan 

berkomunikasi. Tampaknya dalam beberapa tahun mendatang akan dapat 

ditemukan definisi dari univeristas digital dan efek yang tidak dapat dicegah 

dalam proses yang selalu berjalan secara internal dan eksternal dalam 

universitas. Selanjutnya kita mungkin akan menyebutnya sebagai inisiatif digital 

yang akan terus - menerus berkembang. Konsep ini akan memberikan 

pengaruh yang menyeluruh dalam lingkungan pendidikan, antara lain dalam 

proses belajar mengajar, penelitian, komunikasi ilmiah sumber - sumber 

informasi dan kepemimpinan. 

MIUK P tRPUS fAK.\ 

INSTITUT T E K NOLO<.: 

SEPULUH - NOPEMBH 
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S~~~G~ G~:ikasi digrtal teknologi ini penyimpanan dan penyebarluasan 

informasi yang menjanjikan percepat transformasi menjadi prematur dan terlalu 

disederhanakan oleh pakar - pakar secara teknis. yang lebih memfokuskan 

pada potensial teknis dari pada kebutuhan informasi yang dikhususkan dalam 

disiplin ilmu yang berbeda. 

Dampak dari transformasi pelayanan informasi pada perpustakaan tidal< 

dapat membatasi persepsi organisasi perpustakan yang lama, karena proses 

akademis tergantung pada akses pengetahuan dalam segala bentuknya, cara 

baru untuk membuat, menyimpan penyebarluasan dan penggunaan informasi 
' 

akan tidak terelakkan dalam membuat komunitas edukasi yang lebih luas. 

lnisiatif pen-digital ini tidak hanya berkembang dalam operasional perpustakaan 

saja, tetapi akan berkembang dalam aktifitas seluruh universitas. 

lmplikasi pengenalan hubungan antara jarak geografis yang berjauhan 

dan pemisahan aktivitas secara teknologi menjadi sangat penting untuk 

mempertuas pengetahuan dalam perubahan dasar komunitas universitas dalam 

aplikasi teknologi secara otonomi. 

Sumber informasi yang telah menjadi digital dan dimasukkan ke dalam 

WWW memberikan beberapa keuntungan yang penting, yaitu: memperluas dan 

membagi secara bersama - sama akses internal dan eksternal pada sumber 

daya yang ada, kemampuaan untuk mengakomodasi beberapa pemakai secara 

bersama - sama, mengkonversi sumber daya yang ada ke dalam format digital 

sehingga menambah ketahanan sumber daya dibanding bila dalam bentuk 

dokumen dan buku, yang tetap mengacu pada copyright setiap sumber daya 

yang ada. Selain itu keuntungan yang lain adalah untuk lebih berinteraksi 

diantara sesama pustakawan dimanapun berada. 
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3.4. Application Programming ( Aplikasi Pengembangan) 

Dalam bagian ini dijelaskan teknologi yang digunakan untuk 

mengimplementasikan perancangan sistem yang dibuat beserta 

kemampuannya. Sebagai server basis data digunakan Oracle Server, 

sedangkan untuk pengembangan aplikasinya digunakan Oracle Power Objects, 

dan Oracle WebDB. Oracle Power Objects digunakan untuk pengembangan 

aplikasi sistem informasi perpustakaan yang digunakan oleh administrator untuk 

mencatat transaksi yang ada di perpustakaan. Oracle WebDB kami gunakan 

untuk pengembangan apiikasi iayanan informasi perpustakaan bagi pengguna 

merupakan suaiu apiikasi yang dipakai oieh perpusiakaan uniuk memberikan 

iayane:m kepat.ia para pengguna lewat internet, yang datanyai diambil dari sistern 

informasi perpustakaan. 

4.3.1. Oracle Power Objects 

Oracle Power Objects merupakan aplikasi pengembangan (aplication 

Programming) Front End/Client yang dikembangkan oleh Oracle Inc. dan 

berjalan pada sistem operasi Microsoft Windows dan Macintosh. Oracle Power 

ObJect!:i dirancany untuk memberikan kemudahan dalam pemakaian dan 

kemampuan yang besar kepada pengembang untuk membuat aplikasi dalam 

lingkungan client/server. Oracle Power Objects memiliki Tools, Methods, 

Controls yang lengkap untuk membuat, mengubah dan memelihara komponen -

komponen apiikasi seperti aplication, form dan report. 

Oracle Power Objects dirancang agar pengembang dapat menggunakan 

teknik Objects Oriented Programming dalam membuat aplikasi. Penggunaan 

teknik ini memberikan keleiuasaan kepada pengembang untuk menciptakan 
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classes yang dapat digi..iiiakaii sacara bersama oleh beberapa aplikasi. Cara ini 

dapat menghemat waktu . karena object yanQ sama hanya perlu dibuat sekali di 

dalam classes, selanjutnya bisa digunakan secara bersama - sama. 

Beberapa kemampuan dasar dari Oracle Power Objects antara lain : 

1. Graphical Design Tools 

Oracle Power Objects menyediakan banyak Form, Tools dan Report. 

Tools yang dapat dipergunakan untuk merancang antar muka sesuai dengan 

kebutuhan pengQuna. Tools ini dilenQkapi denqan fasilitas dra.Q and drop 

yang membuat pekerjaan programming menjadi mudah dan menyenangkan. 

2. Objects Oriented Design Featured 

Oracle Power Objects dirancang dengan pendekatan Objects, yang 

meliputi Classes, Properties dan Methods. Pendekatan Objects ini 

memungkinkan pengguna untuk merancang berbagai komponen sebagai 

dasar untuk pengembangan aplikasi database. 

3. A Complete Programming Language 

Oracle Power Objects menggunakan bahasa Oracle Basic sebagai 

bahasa pemprograman yang relatif mudah untuk dipelajari. 

4. Included Local Database 

Oracle Power Objects 2.1 memberikan database Oracle Lite, sebuah 

relational database system yang lengkap, yang dirancang khusus untuk 
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Oracle Power Objects 2.1. Dengan Oracle Lite, pengguna dapat membangun 

sebuah database lokal yang sesuai untuk aplikasi sederhana. 

5. Support for Leading Relational Database System 

Oracle Power Objects dirancang untuk mengakses berbagai sumber database 

dengan cara yang sama, termasuk Oracle 7 server atau lebih dan Microsoft SQL 

Server. 

Oracle Power Objects (v2.1) tersedia dalam edisi Profesional dan edisi 

ClientJServer. Edisi profesional mencakup seluruh tools yang diperlukan dalam 

mengembangkan aplikasi dengan menggunakan database lokal seperti Personal 

Oracle 7 dan database lokal lainnya melalui fasilitas ODBC, serta Persobal 

Oracle Lite. Edisi profesional tidak bisa digunakan untuk mengakses remote 

database yan.g ada pad a jaringan clientlserver. 

Oracle Power Objects edisi clientlserver memiliki seluruh kemampuan Oracle 

Power Objects edisi profesional ditambah dengan kemampuan untuk membuat 

aplikas.i yang dapat mengakses remote database dalam jaringan clientlserver, 

seperti Oracle? Server atau lebih, dan remote database lainnya dalam jaringan 

clientlserver lainnya melalui fasilitas ODBC. 

4.3.2. Oracle WebDB 

Oracle WebDB merupakan solusi dari Oracle dalam membangun aplikasi 

database yang ditempat di internet. Dengan menyediakan tool untuk 

membangun database Oracle khususnya membangun aplikasi web yang 

dinamis. 

Oracle WebDB memungkinkan akses data secara langsung ke Databse 

Oracle sehingga keamanan datanya sangatlah terjamin. Dan pengembangan 
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Oracle WebDB dan aplikasi yang dibuat menggunakan Oracle WebDB dapat 

diakses menggunakan browser apa saja di internet. 

Beberapa kemampuan dasar dari Oracle WebDB antara lain : 

+ Pengembangan aplikasi langsung dilakukan melalui browser sehingga 

hasilnya dipastikan bisa langsung diimplementasikan di internet 

+ Pengembangan aplikasi dengan Oracle WebDB hasilnya langsung 

dikonversi sesuai standar oracle dan disimpan langsung pada sistem file 

secara optional. 

+ Oracle WebDB menggunakan standard arsitektur web. Untuk mengakses 

Oracle WebDB user secara mudah untuk menuju ke URL Oracle WebDB. 

Tidak pertu install software, java, dan activeX control dalam client. 

+ Administrator menginstall WebDB pada setiap mesin yang bisa menjalankan 

data base Oracle, versi 7 .3.4 ke atas. Kemudian administrator mempunyai 

pilihan dalam menginstall Oracle WebDB lighweight listener, menggunakan 

web servernya sendiri atau menjalankan Oracle Aplication Server untuk 

menangani HTIP request dari user browser. Karena arsitektur Oracle 

WebDB fleksibel sehingga administrator dapat memilih satu atau kombinasi 

dari semua pilihan dari web server dan bahkan dapat menambah kemudian 

tergantung dari permintaan minimal dari hardware yang digunakan. 

+ Sekali paket Oracle WebDB telah diinstal pada data base dan web server 

telah disetup, maka semua sistem administrasi dan manajemen oracle 

WebDB dapat dilengkapi semuanya hanya dengan menggunakan web 

browser. 
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BABIV 

PERANCANGAN SISTEM 

Perancangan sistem ditujukan untuk memberikan gambaran secara 

umum terhadap sistem yang dibuat.1 Dalam membuat perancangan Sistem 

lnformasi Perpustakaan ini, perancangan yang kami buat meliputi pemodelan 

proses fisik, pemodelan dan perancangan data serta pemodelan dan 

perancangan konseptual. Sedangkan untuk menghubungkan basis data antar 

perpustakaan supaya bisa dipakai secara bersama - sama kami membuat 

perancangan sistem pertukaran informasi antar perpustakaan. 

4.1 Pemodelan Proses Fisik 

Pemodelan proses fisik menunjukkan bagaimana proses - proses dari 

sistem diterapkan (dengan cara apa, oleh siapa, dan dimana) termasuk proses 

manual, sehingga dapat digambarkan dengan diagram arus data fisik (DADF). 

Dengan menggunakan DADF, dapat memperjelas bagaimana sistem itu 

bekerja. 

DADF yang dibuat hanya beberapa sistem yang dirasa panting, dan 

memerlukan penjelasan. Hal ini meliputi proses pengadaan, pengolahan, 

sirkulasi dan akses digital seperti terlihat pada gambar 2.1 di bawah ini. 

1 Henry C. Lucas, The Analysis, Design, and Implementation o[lnfOrmation System, Me. Graw 
Hill, 1992 
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PENGADAAN PENGOLAHAN SIR KULAS I PENGGUNA 

Gambar 4.1 DADF Sistem lnformasi UPT Perpustakaan ITS 

Dari gambar di atas menunjukkan urutan proses pelayanan dalam UPT 

Perpustakaan ITS. Pertama kali Pustakawan mandata usulan - usulan dari para 
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anggota dan dm:;er.. Disesuaikar. der.gar. dar.a yang ada di Perpustakaan maka 

dipilih bahan pustaka yang benar- benar diperlukan. Apabila ada pustaka yang 

baru, pihak UPT Perpustakaan ITS mendata daftar - daftar pustaka yang baru 

tersebut. Apabila buku tersebut merupakan duplikat dari buku sebelumnya maka 

pustakawan atau petugas pengadaan langsung mencabut atau mengambil kartu 

selflist dan memasukkan ke dalam buku tersebut dan menunggu proses lebih 

kanjut. Apabila buku tersebut merupakan koleksi baru, maka proses pengadaan 

dilakukan secara lengkap yaitu dengan mengisi lembar kerja sesuai dengan jenis 

koleksinya. 

Klasifikasi dan katalogisasi dilakukan dengan cara menerbitkan kartu 

katalog. Oengan selesainya katalogisasi, maka pustaka baru ·tersebut siap 

dipamerkan dan dipinjamkan kepada pengguna. Terhadap pustaka - pustaka 

yang ada, pengguna dalam hal ini anggota perpustakaan bisa melakukan 

pemesanan daftar pustaka untuk dibaca di tempat atau dipinjam untuk dibawa 

pulang. Selain pemesanan daftar pustaka pengguna juga bisa melakukan 

peminjaman secara langsung tanpa melalui prosedur pemesanan terlebih dahulu 

yang diambil langsung dari rak - rak pustaka yang sudah tertata rapi di ruang -

ruang perpustakaan. 

UPT Perpustakaan berusaha memberikan layanan yang terbaik baik 

penggunaannya. Status pustaka yang selalu dapat terpantau setiap saat 

pengguna menginginkannya. Oengan melakukan searching {pencarian) 

pengguna akan selalu tahu keadaan pustaka apakah pustaka sedang dipinjam, 

dipesan atau bebas (bisa dipinjam dan dipesan). Dan searching tidak hanya oleh 

anggota saja tapi juga pihak luar (non anggota) yang ingin mengetahui daftar 

pustaka yang dipunyai oleh UPT Perpustakaan ITS. 
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Untuk penyempurnaan administrasi maka setiap tahun bagi anggota 

lama diharuskan melakukan registrasi ulang dan bagi anggota baru melakukan 

pendaftar anggota baru, kecuali bagi pengguna istimewa bisa melakukan 

registrasi sesuai yang ditentukan oeh pihak UPT perpustakaan ITS. Registrasi 

yang dilakukan oleh anggota maupun calon anggota tersebut dicatat oleh 

karyawan untuk kesempurnaan administrasi dan peregister berhak mendapatkan 

kartu anggota perpustakaan yang artinya dia mempunyai hak - hak khusus 

sesuai yang diatur perpustakaan. 

Bagi anggota bisa melakukan surving fasilitas digital yang dimiliki oleh 

Perpustakaan ITS. Di sini pengguna bisa membaca buku - buku digital, melihat 

data - data perpustakaan lain dan pengguna diberi suatu rak digital yang berisi 

pustaka - pustaka digital yang sering ia lihat. 

4.2. Pemodelan dan Perancangan Data 

Merancang suatu data (datam hal ini basis data) merupakan suatu hal 

yang sangat penting. Pada perancangan data ini menunjukkan entitas dan 

relasinya berdasarkan proses yang diinginkan sehingga dapat digambarkan 

dengan ER-Diagram. Ketika menentukan entitas dan relasinya, dibutuhkan 

analisis data tentang informasi yang ada dalam spesifikasi di masa mendatang. 

4.2.1. Spesifikasi Basis Data Pelayanan UPT Perpustakaan ITS 

Sebelum menggambarkan ER-Diagram terlebih dahulu harus diketahui 

sistem spesifikasi basis data sebagai berikut: 
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1. Perpustakaan mempunyai anggota yang merupakan pengguna 

perpustakaan tersebut. Dari pendaftaran awal setiap anggota bisa diketahui 

pekerjaan dan institusinya secara lengkap. 

2. Anggota dapat melakukan pemesanan buku, jurnal, atau audio visual lebih 

dari satu, tapi setiap buku, jurnal, atau audio visual hanya bisa dipesan oleh 

satu orang 

3. Selain memesan, anggota dapat pula melakukan peminjaman terhadap buku 

atau jurnal lebih dari satu, dan setiap buku atau jurnal hanya bisa dipinjam 

oleh seorang anggota. 

4. Anggota yang melakukan keterlambatan peminjaman dikenai denda dengan 

denda yang beragam sesuai dengan informasi denda yang ada. 

5. Setiap jenis buku atau jurnal mempunyai info denda (besar denda) sendiri -

sendiri , yang besarnya denda sangat tergantung dari jenis buku atau jurnal. 

6. Buku atau jurnal yang ada diklasifikasikan sesuai dengan kata kunci. Dimana 

satu kata kunci bisa mewakili satu atau lebih buku atau jurnal, tapi setiap 

buku atau jurnal hanya mempunyai satu kata kunci. 

7. Jumlah setiap buku atau jurnal ditentukan dari banyaknya katalog yang 

dimilikinya, dan setiap katalog sangat bergantung pada buku, jurnal atau 

audio visualnya. 

8. Buku, jurnal atau koleksi audio visual dimungkinkan mempunyai koleksi file -

file tertentu seperti pdf, txt, avi dan lain -lain. 

9. Untuk lebih mengetahui isi buku, jurnal, atau koleksi audio visual maka 

dimungkinkan pustaka - pustaka tersebut mempunyai daftar isinya. 
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4.2.2. Rancangan Konseptual Awal 

Berdasarkan spesifikasi di atas maka entitas-entitas serta relasi yang ada 

sebagaiberikut: 

4.2.2.1. Entitas 

1. Entitas Anggota (Nrp Nip, NoAnggota, Nama, Alamat, Email, Temp_Lhr, 

Tgl_Lhr, Sex, KodeJur, KodeFak, Kodelns, ldPekerjaan, StatusKeanggotaan, 

TgiMasuk, TgiRegistrasi, TgiAKhirBerlaku, Valid) 

2. Entitas Pekerjaan (IDPekerjaan, NamaPekerjaan, Keterangan) 

3. Entitas lnstitusi (Kodelns, Nama, Alamat, Telp, Email, Fax) 

4. Entitas Fakultas (KodeFak, Nama) 

5. Entitas Jurusan (KodeFak, KodeJur, Nama) 

6. Entitas M_Buku (NoUrut, Nolnduk_buku, ISBN, Judul, SubJudul, Pengarang, 

Penerbit, KotaTerbit, Tahun, HalamanKolasi, Opeator, Noklas, 

Pengarang_Judul, PengarangTerbalik, KodeBahasa, Kode8ahasa2, 

KodeBahasa3, Edisi, PernyataanSeri, KeteranganKoleksi, JumlahBab, 

JumlahHalaman, llustrasi, Tinggi, Kolasi, Appendiks, Bibliografi, lndeks, 

CatatanKarya, Daftarlsi) 

7. Entitas M_Jumal (NoUrut, Nolndukjurnal, ISSN, Judul, SubJudul, Penerbit, 

NoKias, KodeBahasa, Kode8ahasa2, Kode8ahasa3, Edisi, PernyataanSeri, 

Tahun, Operator) 

8. Entitas M_Audio (NoUrut, Nolnduk_Av, ISBN, ISSN, Judul, SubJudul, 

Pengarang, Penerbit, NoKias, KodeBahasa, Kode8ahasa2, Kode8ahasa3, 

KotaTerbit, Tahun, Spesifikasi, Keterangan, Operator) 
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9. Entitas Eks_Buku (NoUrut, Nolnduk, SumberDana, KodeKoleksi, TgiDatang, 

TgiProses, TgiSelesai, Judui_Eks, Judul_koleksi, Harga, StatusKeberadaan, 

Tempat) 

10. Entitas Eks_Jurnal (NoUrut, Nolnduk, SumberDana, KodeKoleksi, 

TgiDatang, TgiProses, TgiSelesai, Penomoran, Harga, Copy, Volume, 

StatusKeberadaan, Tempat) 

11. Entitas Eks_Audio (NoUrut, Nolnduk, SumberDana, KodeKoleksi, TgiDatang, 

TglProses, TgiSelesai, Harga, StatusKeberadaan, Tempat) 

12. Entitas Artikel (NoUrut, NoArtikel, Judul, Pengarang, Halaman, Operator) 

13. Entitas Subyek_Artikel (NoUrut, NoArtikel, Subyek) 

14. Entitas M_File (KodeFile, KodeJenis, ISBN, ISSB, JenisPustaka, URL, Judul, 

Pengarang, Penerbit, KotaTerbit, TahunTerbit) 

15. Entitas RakFile (NRP _NIP, KodeFile1, KodeFile2, KodeFile3, KodeFile4, 

KodeFile5) 

16. Entitas M_JenisFile (KodeJenis, Jenis) 

17. Entitas Denda (NRP _NIP, Nolnduk, Jumlah, TglPinjam, Terpenuhi, 

JenisPustaka) 

18. Entitas M_JenisKoleksi (KodeKoleksi, NamaKoleksi, Jumlah) 

19. Maks_Pinjam (IDPekerjaan, KodeKoleksi, StatusKeangotaan, Lama, Maks) 

20. Entitas SubyekBuku (NoUrut, Subyek) 

21. Entitas MataKuliah (KodeMk, KodeJur, KodeFak, NamaMk) 

22. Entitas Usulan (NRP _NIP, NoAnggota, Nama, Jurusan, Wajib_Anjuran, 

ISBN_ISSN, Judul, Pengarang, Penerbit, Edisi_ Tahun, Email, Keterangan, 

KodeMk) 

23. Entitas SumberDana (SumberDana, Keterangan) 
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4.2.2.2. Relasi 

Relasi yang kami tunjukkan di sini adalah relasi yang nantinya menjadi 

tabel tertentu. Relasi - relasi yang menjadi tabel adalah sebagai berikut : 

1. Pesan 

• Relasi antara Anggota dengan Eks_Buku, Eks_Jurnal dan Eks_Audio 

• Semua partisipasi partial 

• Kardinalitas 1 : N 

2. Pinjam 

• Relasi antara Anggota dengan Eks_Buku dan Eks_Jurnal 

• Semua partisipasi partial 

• Kardinalitas 1 : N 

Ada pun mapping dari gam bar 4.2 diatas adalah sebagai berikut: 

• Entitas Anggota (~rp Nip, NoAnggota, Nama, Alamat, Email, Temp_Lhr, 

Tgi_Lhr, Sex, KodeJur, KodeFak, Kodelns, ldPekerjaan, StatusKeanggotaan, 

TgiMasuk, TgiRegistrasi, TgiAKhirBerlaku, Valid) 

• Entitas Pekerjaan (IDPekerjaan, NamaPekerjaan, Keterangan) 

• Entitas lnstitusi (Kodelns, Nama, Alamat, Telp, Email, Fax) 

• Entitas Fakultas (KodeFak, Nama) 

• Entitas Jurusan (KodeFak, KodeJur, Nama) 

• Entitas M_Buku (NoUrut, Nolnduk_buku, ISBN, Judul, SubJudul, Pengarang, 

Penerbit, KotaTerbit, Tahun, HalamanKolasi, Opeator, Noklas, 

Pengarang_Judul, PengarangTerbalik, KodeBahasa, Kode8ahasa2, 

Kode8ahasa3, Edisi, PernyataanSeri, KeteranganKoleksi, JumlahBab, 
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JumlahHalaman, llustrasi, Tinggi, Kolasi, Appendiks, Bibliografi, lndeks, 

CatatanKarya, Daftarlsi) 

• Entitas M_Jurnal (NoUrut, Nolnduk_jurnal, ISSN, Judul, SubJudul, Penerbit, 

NoKias, KodeBahasa, KodeBahasa2, KodeBahasa3, Edisi, PernyataanSeri, 

Tahun, Operator) 

• Entitas M_Audio (NoUrut, Nolnduk_Av, ISBN, ISSN, Judul, SubJudul, 

Pengarang, Penerbit, NoKias, KodeBahasa, Kode8ahasa2, Kode8ahasa3, 

KotaTerbit, Tahun, Spesifikasi, Keterangan, Operator) 

• Entitas Eks_Buku (NoUrut, Nolnduk, SumberDana, KodeKoleksi, TgiDatang, 

TgiProses, TgiSelesai, Judui_Eks, Judul_koleksi, Harga, StatusKeberadaan, 

Tempat) 

• Entitas Eks_Jurnal (NoUrut, Nolnduk, SumberDana, KodeKoleksi, 

TgiDatang, TgiProses, TgiSelesai, Penomoran, Harga, Copy, Volume, 

StatusKeberadaan, T em pat) 

• Entitas Eks_Audio (NoUrut, Nolnduk, SumberDana, KodeKoleksi, TgiDatang, 

TgiProses, TgiSelesai, Harga, StatusKeberadaan, Tempat) 

• Entitas Artikel (NoUrut, NoArtikel, Judul, Pengarang, Halaman, Operator) 

• Entitas Subyek_Artikel (NoUrut, NoArtikel, Subyek) 

• Entitas M_File (KodeFile, KodeJenis, ISBN, ISSB, JenisPustaka, URL, Judul, 

Pengarang, Penerbit, KotaTerbit, TahunTerbit) 

• Entitas RakFile (NRP _NIP, KodeFile1, KodeFile2, KodeFile3, KodeFile4, 

KodeFile5) 

• Entitas M_JenisFile (KodeJenis, Jenis) 

• Entitas Denda (NRP _NIP, Nolnduk, Jumlah, TgiPinjam, Terpenuhi, 

JenisPustaka) 
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• Entitas M_JenisKoleksi (KodeKoleksi, NamaKoleksi, Jumlah) 

• Maks_Pinjam (IDPeke~aan, KodeKoleksi, StatusKeangotaan, Lama, Maks) 

• Entitas SubyekBuku (NoUrut, Subyek) 

• Entitas MataKuliah (KodeMk, KodeJur, KodeFak, NamaMk) 

• Entitas Usulan (NRP _NIP, NoAnggota, Nama, Jurusan, Wajib_Anjuran, 

ISBN_ISSN, Judul, Pengarang, Penerbit, Edisi_ Tahun, Email, Keterangan, 

KodeMk) 

• Entitas SumberDana (SumberDana, Keterangan) 

4.2.3. Desain Struktur Basis Data 

Setelah dibuat ER-Diagram dan telah dilakukan mapping maka terbentuk 

suatu struktur basis data yang digunakan yang terdiri dari beberapa tabel 

sebagai berikut : 

I. Anggota, berisikan informasi dari anggota perpustakaan 

No 
Nama Item Data Ketcrangan 

Urn 
Fisik Logikal Tipe Lebar 

t 
(di Sistcm) (di Program) 

1 NRPatau NIP Nrp_ Nip VarChar2 10 Primary key 
2 Nomor anggota NoAnggota VarChar2 20 
3 Kodc Jurusan KodeJur VarChar2 5 
4 Kode fakultas KodcFak VarChar2 5 
5 Kode Institusi Kodelns VarChar2 5 
6 Nama Nama VarChar2 30 
7 Alamat Alamat VarChar2 50 
8 Tcmpat Lahir Temp_ Lhr VarChar2 20 
9 Tanggal Lahir Tgl Lhr Date 
10 Jen.is Kclamin Sex VarChar2 2 
11 Id Peketjaan ldPekerjaan VarChar2 5 
12 Status Anggota StatusKeanggotaan VarChar2 2 
13 Tanggal Masuk TgiMasuk Date 
14 Tanggal TgiRegistrasi Date 

Registrasi 
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16 1 Valid I VarChar2 2 

Tabel4.1 Struktur tabel Anggota 

2. jurusan, berisikan data jurusan 

I No 
Nama Item Data 

Lebar I Keterangan I 
Fisik Logikal Tipc I I Uru (di Sistem) (di Program) I I t 

I Kode Jumsan Kode.Jur VarChar2 5 l'rimmy key 

"' Kode fakultas Kodcrak VarChar2 5 .:. 

) Nama Jurusan Nama VarChar2 )0 

Tabel4.2 Struktur tabel Jurusan 

3. Fakultas, berisikan data fakultas 

No 
Nama Item Data Keterangan 

Um Fisik I Logikal Tipc Lebar 

t (di Sistcm) (di Program) 

I Kodc Fakultas KodcFak VarChar2 5 Primary key 
2 Nama Fakultas Nama VarChar2 50 

Tabel 4.3 Struktur tabel Fakultas 

4. MataKuliah, berisikan data mata kuliah secara terinci 

No I Nama Item Data I Lebar 
Keterangan I Um I 

Fisik Logikal Tipe 
(di Sistem) (di Program) I I 1 t 1 

I I I Kodc Mata KodcMk VarChar2 7 Primary key 
Kuliah 

2 Kodc Jumsan KodeJur VarChar2 5 
3 Kode Fakultas KodeFak VarCbr2 5 
4 Nama 

I Kulillh 
Mala NamaMk VnrChar2 50 

Tabel 4.4 Struktur tabe! Mata Ku!!ah 

5. Pekerjaan, berisikan pekerjaan dari anggota UPT Perpustakaan ITS 
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j j Kcterangan 
No L. Nama item Data 

- - -- -- --- . ] . -·· . ... - J 
Urt.: I Fisik Logikal 

t I (di Sistem) I ( di Program) 
I Tipe 

I 
I ld Pekerjaan IdPekerjaan VarChar2 

Leb" I 
5 Pl'lmarv ke" 

2 Nama Pckcrjaan NamaPckerjaan VarChar2 50 
3 Ketcrangan Kcterangan VarChar2 100 

Tabe/4.5 Struktur tabel Pekerjaan 

6. lnstitusi, berisikan data institusi dimana anggota bekerja 

Nama Item Data 
Fisik I Logikal Tipe 

I 
Lebar I 

Keterangan 

- -· I (di Sistem) (di Program) I I ! 

I Kode lnstitusi Kodelns Y11rCh11r2 5 PrimatJ' kcv 
2 Nama lnstitusi Nama VarChar2 50 
3 Alamat A lamar VarChar2 100 
4 Nornor Telenon Teln VarChar2 20 
5 Email Email VarChar2 35 
6 Nomor Fax Fax VarChar2 20 

Tabel4.6 Struktur tabellnstitusi 

7. Usulan, berisikan usulan yang dimasukkan oleh pengguna lewat internet 

No I Nama Item Data ) Keterangan 

Uru ) Fisik I Logikal I Tipe Lebar 

I 
(di Sistem) (di Program) 

I NRP atau NIP Nrp Nip VarChar2 10 Primmy key 
2 Nomor nntwota NoAnggota VarChar2 15 
J Nnmo pcngusul Nnm!1 VarChar2 10 

4 .Jurusnn .luru!'an VnrChar2 50 
5 MK Wajih _ Anjumn VarChar2 15 

wajil>/ Anjuran I ) 

6 Nomor lsbn lssn I VarChar2 I 20 I 

7 J Judul I Judul I VarChar2 100 
I JSRN/ISSN I 

8 I Penl.laranl!' .l Pemmrang_ .l Va. rC_ha.r2 . SO . 
-~-~-

9 Penerbit 
1 0 ] Edisi dan Tahun 
II I Email 
12 l Kode mata 

kuliah 
13 I Kcterangan 

l Pen~rbit ~ I Date I 50 I 
Edisi . Tahun VarChar2 20 
Email VarChar2 20 
Kodemk VarChar2 7 

Keterangan VarChar2 2000 
Tabel4.7 Struktur tabel Usulan 

MlllK PERP U51AK A, 

INST!TUT TE.KNOLC '--· 

SEPULUH - NOPttilliH 

I 

l 

) 

I 

l . 
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8. UsulanPengadaan, Berisikan data usulan dari para anggota yang siap dan 

sudah direalisasikan 

No 
Nama Item Data Ketcrangan -----

Uru 
Fisik Logikal Tipe Lebar 

t 
(di Sistem) (di Program) 

I Nomor usulan Nousulan VarChar2 5 Primmy key 
2 Harga Harga Number 

3 ISBN lsbn VarChar2 20 

4 ISSN lssn VarChar2 20 

5 Judul Judul VarChar2 100 

6 Sub Judul Subjudul VarChar2 100 

7 Pengarang Pengarang VarChar2 50 

8 Pcncrbit J>cncrbit VarChar2 50 
9 Tahun Tahun VarChar2 4 

10 Operator Operator VarChar2 10 
I I Jcnis Pustaka Jenispustaka VarChar2 2 

Tabel 4.8 Struktur tabel Usulan Pengadaan 

9. DusulanPengadaan, merupakan detail dari usulan pengedaan yang berisikan 

data realisasi pengadaan 

No 
Nama Item Data Keterangan 

Uru 
Fisik Logikal Tipe Lebar 

t 
(di Sistem) ( di Program) 

l Sumber Dana Surnberdana VarChar2 10 
2 Nomor Usulan Nousulan VarChar2 5 
3 Tanggal Masuk Tglrnasuk Date 
4 Tgl tcrlaksana Tgltcrlaksana Date 
5 Nama Pengusul Narnapengusul VarChar2 30 

6 Jurusan Jurusan VarChar2 5 
7 Kodc mata Kodemk VarChar2 7 

kuliah 

8 Mata Kuliah Wajib_Anjuran VarChar2 2 
Wajib I Anjuran 

Tabel4.9 Struktur tabel Detail Usulan Pengadaan 
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10. M_Buku, merupakan tabel yang menginformasikan segala sesuatu yang 

dicatat pada buku oleh bagian pengadaan dan pengolahan. 

No 
Nama ltcrn Data Keterangan 

Um Fisik 

I 
Logikal Tipe Lebar 

I 
(di Sistem) ( di Pro!,tram) 

I ISDN lsbn VarChar2 20 Primary kt>v 

2 No llrut Nounrt VarChar2 20 
3 Judul Judul VarCh11r2 100 
4 Nomor Induk Noinduk Ruku VarChar2 20 
5 Sub .Iudul Suhiudul VarC:har2 100 
6 Pemzaranl.( Penl.(aranl<! VarChar2 75 
7 Kota terbit Kotaterbit VarChar2 25 
8 Penerbit Penerbit VarChar2 30 
9 Tahun TaiiUn Varchar2 4 
10 Halaman kolasi Halaman Kolasi VarChar2 10 
J I Operator Operator VarChar2 JO 
12 Noklas Noklas VarChar2 15 I 
13 Pcngarang Judul Pen~aranl.( Judul VarChar2 3 
14 Tahun terbit Tahunterbit Varchar2 4 

J 15 I Pcngarang I Pengarangterbahk . I Varchar2 50 
terbalik I I 

16 Kodebahasa Kodebahasa VarChar2 15 
17 Kodebahasa2 Kodebahasa2 VarChar2 5 
JK Kodcbahmm3 Kodcbahasa3 Varchar2 5 
19 Edisi Edisi Varchar2 20 
20 Pernyataan seri Pernyataanseri Varchar2 100 

I 21 ) Keterangan I Keterangankoleksi I Varchar2 I 100 I 
koleksi j ~ i 

22 .Jumlah bab Jum1ahbab I Varchar2 5 I 
23 Jum1ah halarnan Jurnlahhalaman I Number J 
24 llustrasi I liustrasi I Varchar2 I J 
25 Tinggi Tin~gi j Number l l l 
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11. Eks_Buku, berisikan data jumlah per buku yang dipunyai perpustakaan 

berikut informasinya 

Nu 
Nama Item Data Keterangan 

I Uru 
Fisik Logikal Tipe Lebar 

. (di Sistcm) (di Program) 

I l I 
I No umt Nourut VarChar2 20 Primmy key 
2 Kodc kolcksi Kodekolcksi VarChar2 5 
3 No induk Noinduk VarChar2 20 
4 Tanggal datang Tgldatang Date 
5 Tanggal proses Tglproses Date 
6 Sumber dana Sumberdana VarChar2 10 
7 Tanggal sclesai Tglselesai Date 
8 Judul Exp .ludul Exp VarChar2 5 
9 Judul koleksi Judulkoleksi Date 100 
10 Harga Harga Number 
II Status kebcradaan Statuskeberadaan VarChar2 2 
12 Tcmpat Tcmpat VarChar2 25 

Tabel4.11 Struktur tabel Eksemplar Buku 

12. SubyekBuku, berisikan subyek- subyek buku 

No 
Nama Item Data Keterangan 

Uru 
Fisik Logikal Tipe Lebar 

l 
(di Sistem) (eli Program) 

I Subyek Subyek VarChar2 100 

2 No urut Nourut VarChar2 20 

T abel 4.12 Struktur tabel Subyek Buku 

13. M_SumberDana, berisikan data master sumber dana 

IN l 
Nama Item Data _.J ! Keterangan 
~ 

! lr~ I Fisik I Logikal I Tipe ) Lebar 

I t I (di Sistem) (di Program) I I 
I I I Sumber dana Sumberdana I VarChar2 I 10 Primarl'km• 

I 2 I Keterangan Keterangan [ VarChar2 I 100 

Tabel 4.12 Struktur tabel Master Sumber Dana 
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14. M_JenisKoleksi, berisikan data master jenis koleksi yang ada pada UPT 

Perpustakaan ITS 

No 
Nama Item Data Keterangan 

I Uru 
Fisik Logikal Tipe Lebar 

t 
(di Sistem) (di Program) 

I Kode koleksi Kodekoleksi VarChar2 5 Primwy key 
2 Nama koleksi Namakoleksi VarChar2 50 
3 Jumlah kolcksi Jumlahkoleksi Number 

Tabel4.14 Struktur tabel Master Jenis Koleksi 

15. M_Jurnal, berisikan informasi yang dicatat pada Jurnal induk 

No 
Nama Item Data 

Lebar I .Keterangan 

I Uru 
Fisik Logikal Tipe 

t (di Sistem) (di Program) I 
1 lSSN lssn VarChar2 20 Primmykey 
2 Kota terbit Kotaterbit VarChar2 20 
3 Penerbit Penerbit VarChar2 20 
4 Judul Judul VarChar2 100 
5 Operator Operator VarChar2 10 
6 Sub judul Subjudul VarChar2 100 
7 Nourut Nourut VarChar2 20 
8 No induk Noinduk Jurnal VarChar2 20 
9 No klasifikasi Noklas VarChar2 15 
10 Kode bahasa I Kodebahasa VarChar2 5 
II Kodc bahasa 2 Kodebahasa2 VarChar2 5 
12 Kode bahasa 3 Kodebahasa3 VarChar2 5 
13 Edisi Edisi VarChar2 20 
14 Pernyataan seri Pernyataanseri VarChar2 100 
15 Tahun Tahun VarChar2 35 

Tabel 4.15 Struktur tabel Master Jurnal 

16. Eks_Jurnal, berisikan data jumlah per jurnal yang dipunyai perpustakaan 

berikut informasinya 

No 
Nama Item Data Keterangan 

Uru Fisik Logikal Tipe Lebar 

t (di Sistem) (di Program) 

I No induk Noinduk VarChar2 20 
2 Kode koleksi Kodekoleksi VarChar2 5 
3 Sumber dana Sumbcrdana VarChar2 10 
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4 Tanggal datang Tgldatang I VarChar2 20 l 
5 Tanggal proses Tglproses I VarChar2 20 I 
6 TanRHal sclesai Tglsclesai I VarChar2 20 I 
7 Copy Copy I VarChar2 10 

U-1 Penomoran I Penomoran 1 VarChar2 1 20 
4 Volume Volume Varchar2 25 
10 Harga Harga VarChar2 20 
II Nourut Nourut VarChnr2 20 
12 Status Statuskeberadaan I VarChar2 2 

I keberadaan J 
13 Tempat Tempat VarChar2 20 

Tabel4.16 Struktur tabel Eksemplar Jurnal 

17. Artikel, berisikan artikel- artikel yang dipunyai jurnal 

Nama Item Data Keterangan 
Fisik I Logikal Tipe Lebar 

(di Sistem) (di Program) 

I Noartikcl 1 Noartikel i VarChar2 20 ll'rimmy key 
2 Nourut Nourut VarCharZ i 20 
j Judul Judul VarChar2 I IOU 
4 Halaman Halaman Number i 

- . - . 
' VarUiar:,: · 

6 j Opcraror 1 Operator 1 VarChar:2 1 j(J 

Tabei 4.17 Struktur tabel Artikel 

18. SubyekArtikel, berisikan data subyek artikel 

~I Nama Item Data Keterangan I I Fisik I Logikal I Tipe Lebar 
1 Um I (rli Sistcm) (di Program) I 

t 

I No art1kcl Noartikcl VarChar2 20 Primary key 
2 No Pustaka Nourut VarChar2 20 

( j Subyek Subyck VarChar2 IUO 
Tabel4.18 Struktur tabel Subyek Artikel 

19. M_Audio, berisikan informasi yang dicatat pada master audio visual 

I No ~~~----~~~N~'a~m~a~lt~e~m~D~a~t~a ------~ 
Fisik I Logikal 

I u~ I (di Sistem) (dt Program) 
Tipe 

Keterangan 

ISUN lsbn VarChar2 20 
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2 ISSN lssn VarChar2 20 
3 Judul Judul VarChar2 20 
4 Sub judul Subjudul VarChar2 20 
5 Pengarang Pcngarang VarChar2 20 
6 Pustakawan Pustakawan VarChar2 10 -l ... 
7 Nourut Nourut VarChar2 20 _ .. ... -· .. ·- ·-· 
8 No induk Noinduk Av VarChar2 20 

L-2--- bahasa ke-1 Kodebahasa Varchar2 5 
10 bahasa ke-2 Kodebahasa2 VarChar2 5 
II Bahasa ke-3 Kodebahasa3 VarChar2 5 
12 Penerbit Penerbit VarChar2 30 
13 Kota terbit Kotaterbit VarChar2 25 
14 Tahun Tahun Varchar2 4 
I 5 No klasitikasi Noklas Varchar2 IS 
16 Spesifikasi Spesifikasi VarChar2 50 
17 Keterangan Ketcrangan VarChar2 100 

Tabe14.19 Struktur tabel Master Audto 

20. Eks_Audio, berisikan data jumlah eksemplar audio yang dipunyai 

perpustakaan berikut informasinya 

I Nama Item Data 
N~ !-----'---=-'~:..:.=.:.:_:=...::.:::c.__ __ _ 

I I Fisik ) Louikal J J..,, 0 

j - ;- I (di Sistcm) I (di Program) 

r--J-J NA inrlrrl· I 1\IAinrlrrJ..-

~~ ~~,;; -k,JPhi 
I ; l 5-,;~lb~~- d~;l~ 

J J( ~rfp.J.ofl)Phi 
l ~-~~be~d~~~ - - • u 

4 Tanggal datnm~ Tgld11tang 
<; TanPP.al pr0ses TPiproses 
f, T::uw11~J ~PIP~~i Tr>l~eiP~~i 

7 I Statu .~k 
I eberadaan 

I Statu~keheradaan 

I I 
Tipe ) Lebar ) 

I I 
I V11rrhqr'J I ?_(I 

I V~r;-h~r; I ~ 
l v ~~;_.;~~; l 1 n - .- - -. 

VMChar2 20 
VarChar.::l 20 

VMrh~r~ ~0 

I Varrhar2 I 2 

R I No un1t I Nourut I VarChar2 20 
9 l Har~a I Har,ga I Varchar2 20 
10 I Tcmpat I Tempat ) VarChar2 30 

Tabel 4.20 Struktur tabel Eksemplar Audio 

Keterangan 

2l. Pesan, berisi informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan pasan 

~._ ___ ....:N:...:.a:::m=a __ l~!_l!. t;?iit~--- ___________ __J l l Keterangan 
Fisik ) Logikal j Tipe 

(di Sistem) ) (di Program) ) 
1 Lebar ) 

l l 
I I Nrr Nip 
2 .leni .~rustaka Vnrf'har2 

I 
J 
I 
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3 I VarChar2 20 

Date 

Tabel4.21 Struktur tabel Pesan 

22. Pinjam, berisi informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan pinjam 

1
.-----) Nama ltem Data No 1------'----r--'--''---~---

1 1 Jru I Fisik Logikal Tipe I Lebar l Keterangan 

! I (d1 Sistem) I (di Program) l I I 
I Nm / Nip Nrp_ Nip VarChar2 10 

2 Jenis pustaka Jenispustaka VarChar2 2 
3 No induk Noinduk VarChar2 20 

4 Tanllllal oiniam Tllloiniam Date 
5 Tan~u~al kcmbllli Tulkcmbali Date 
6 Tanggal Tglpengembalian Date 

I pcngembalian 

T abel 4.22 Struktur tabel Pinjam 

23 . Maks_Pinjam, berisi data maksimai pustaka yang bisa dipinjam 

l f\Jn I Nama Item Data _J I I Keterangan 

I ,: ,~;; I Fisik Logikal l Tipe ) Lebar ) 

I I (d1 S1stcm) (d1 Program) I I i 
l r,n nekcrillnn rlcinekeriRnn I VRrChRr2 j 5 I Priman• ke1 • 

l 2 I Kode k;leksi I K~dek;leksi I VarChar2 I 
~~Status I Statuskcanggotaan J VarChar2 
i I k~llriQ I!c)f/l!ln I I 
i 4 j L11111;v . i l.lllll!l j Nnmh~r 
I s j Mak~ j Milks j Number 

Tabel4.23 Struktur tabel Maksimal Peminjaman 

24. Denda, berisi data denda yang dipunyai anggota akibat keterlambatan dalam 

pengembalian peminjaman pustaka 

No 
Nama Item Data Keterangan 

Uru Fisik Logikal Tipe Lebar 

t 
(di Sistem) (di Program) 

1 Nrp I Nip Nrp Nip VarChar2 10 Primary key 

2 No induk Noinduk VarChar2 20 

3 Jumlah Jumlah Number 
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Date 

~~~~~~~~~~~----~~D~a~te~--+---~-------------1 
I .Ienis pustaka I Jcnispustaka I VnrChar2 I 2 _j 

Tabel 4.24 Struktur tabel Denda 

25. lnfo_Denda, berisikan data syarat denda untuk setiap jenis pustaka 

IN Nama Item Data Keterangan 

1 tl~ I Fisik Logikal 

l 
Tipe 1 Lebar j 

l (di Sistcm) (di Program) l l . t 

I I ! Korle ko!eksi Korleko!eh:i I VnrChar2 ! ~ I Priman• h'J' 

I 2 I Denda Denda I Number I ! 
Tabel 4.25 Struktur tabel Syarat Denda 

26. M=Bahasa, berisi data master bahasa 

J ~!c 
I,,..,, 
I --~-

Nama ltem Data 
Fisik I Logikal 

(di Sistem) I (di Program) 

I I 
Tipe I Lebar I 

I I 

Keterangan 

I Kode bahasa i q h Kodev:th:tS..1 
i -. . . . 
. VarChar2 I j I t'rir::(rt}' kcr 

2 Nama bahas11 Namabahas11 l VarChar2 20 
1 .Jumlah karya .lum!ahkarya I Number 

Tabel 4.26 Struktur tabel Master Bahasa 

27. M_File, berisi informasi file- file digital yang dipunyai perpustakaan 

j 9 I Penerbit . I Penerbit I Varchar2 I 30 j 
f-1oiK:~t~te~bit ___ TK.~t~terb_it ____ rvarEhar2- f- 25_,_. ---

~--~- 1- r-T~l~~;:;~rbit i Tahunterbit i VarChar2 I 4 i 

I 
I 
I 

I 

I 
I 
J 



Tabel4.27 Struktur tabei Datae File Digital 

28. M_JenisFile, berisikan jenis file digital yang dipunyai perpustakaan 

J.----1 Nama Item Data 1 I Nn ~--~--~~~----~ 

l lJrJ~ II Fisjk Logi~al )j Ttpe Lebar I 
(di Sistem.J (di Program) 

Keterangan 

Tabel 4.28 Struktt.it tabel Jenis- Jenis File Digital 

29. RakFile, berisikan data file digital yang sering dibaca pengguna 

!______ _ ______ t!_ama:----lte-'-'-n'-'--1 .:::.D.c:a,t:.::.a ___ _ 

j Fisik I Logikal 
j (th Ststcm) 1 (dt Program) 

Tipe 
I J 
J Lebar ) 

i I 

j 5 I Kode file 4 I Kodefile4 I VarChar2 20 
I 6 ! Kode file 5 ! _ _!<odelile5 ! VarChar2 20 

Tabe14 .29 Struktur tabel Rak File Digital 

Keterangan 
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30. Perpustakaan, berisikan data perpustakaan yang sitenya dihubungkan 

dengan site UPT Perpustakaan iTS 

I No 
Nama Item Data 

I I L.ebar I Keterangan 

Uru Fisik Logikal Tipe 

t 
(di Sistem) (di Program) I l I 

I Kodc I Kodcpcrpustakaan VarChar2 20 Primary key 
perpustakaan 

2 Nama Nama VarChar2 30 
3 Alamat Ala mill VarChar'2 50 
4 Tclp Tdp VarChur2 20 
5 Fax Fax VarChar2 20 
6 Email Email VarChar2 20 
7 Uri Uri VarChar2 35 

Tabel 4.30 Struktur tabel Perpustakaan 
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3 i . GuestBook, berisikan data bagi para tamu yang berkunjung di site 

perpustakaan. 

r:l 
I t I 

fisik I Logikal 
(di Sistcm) 1 (di Program) 

Tipe l Lebar l 
I I 
I I 

Keterangan Nama Item Data 

I IN I Nalllli I VarChar2 
I I I i I I illllil 25 

I 2 ! lnstitusi lnsrirusi ! VarChar2 35 
I 3 1 Alamat Alamat r VarChar2 35 

i 4 I Email r Email 1 VarChar2 I 25 I r 

I 5 I Komentar f Komentar I VarChar2 ! 2000 . . 
Tabel4.31 Struktur tabel Guest Book 

4.3. Pemodelan Dan Perancangan Konseptual 

Untuk pemodelan dari sistem informasi Pelayanan Perpustakaan di UPT 

Perpustakaan iTS secara konseptuai digambarkan dengan menggunakan 

sistem Data Flow Diagram (DFD) atau biasa disebut Diagram Alir Data (DAD). 

Dari DAD yang telah dibuat kemudian digambarkan hirarki modul dari sistem. 

4.3.1. Diagram Alirdata (DFD) 

Untuk pemodelan secara konseptual dari sitem informasi yang dibuat 

digambarkan dengan DAD mulai dengan level 0 sampai dengan level 3 sehingga 

dapat memperjelas proses kerja. 

Gambar 4.7 di bawah ini menunjukkan DFD level 0 dari sistem informasi 

pelayanan UPT Perpustakaan ITS. 
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Gam bar 4.3 . DAD- Level 0 Sistem Pelayanan UPT Perpustakaan ITS 

Pada gambar 4.3 di atas merupakan gambaran secara umum sistem 

informasi yang akan dibuat.. Proses maintenance data yang dilakukan oleh pihak 

perpustakaan yang diwakili oleh karyawannya sangat diperlukan bagi kelancaran 

pelayanan perpustakaan bagi penggunanya. Dengan tersedianya fasilitas yang 

dipunyai oleh perpustakaan maka pengguna (anggota dan non anggota) bisa 

mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. 

Setelah dibuat gambaran secara global sistem informasi itu, diperlukan 

suatu rincian untuk memperjelas proses diatas lebih lanjut. Hal ini ditunjukkan 

dengan gambar yang lebih rinci pada DAD level 1 seperti gambar 4.4 di bawah 

ini. 
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Gam bar 4.4. DAD - Level 1 Sistem Pelayanan UPT Perpustakaan ITS 

Pada gambar 4.4 menunjukkan bahwa alur kerja sistem informasi 

pelayanan Perpustakaan. Diagram kelima menunjukkan bahwa sebelum 

transaksi dilaksanakan, pihak perpustakaan menginputkan data master yang 

berkaitan dengan data pustaka misal data bahasa, master denda dan maksimal 

peminjaman. Setelah data master dimasukkan kita bisa melakukan transaksi 

pengadaa, dan dari transaksi pengadaan inilah dilakukan pengolahan terhadap 

pustaka yang ada. Selanjutnya data yang dan pengolahan beserta data master 

yang diperlukan digunakan untuk layanan sirkulasi dan akses data digital. 

Dengan tersedianya fasilitas yang dipunyai oleh perpustakaan maka pengguna 

(anggota dan non anggota) bisa mendapatkan layanan yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Pengguna bisa melakukan request terhadap perpustakaan dan 

perpustakaan akan memberikan layanan sesuai dengan kemampuannya. 

MILIK pERPUSTAKA • 

INST\TUi TEI'\.NOLOG . 

Ul ' 'H - ,..OPEI'tH~J< 
S E.P -' 

L...--------------------
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Selanjutnya gambar 4.5 dibawah ini merupakan penjelasan dari gambar 

4.8 yang mungkin dapat dirinci lebih detaillagi. 

r·-- -;,erpuslaklia~--~ -------Danar Puslakli Baru--- - -----, 

--·r-·-r--:--, --- Kode. Nama Bahasa-- : __ 
5_------~-\ 

~ - ' I )i a~-?. r .. 
1
_t__ ______ Input Data 

DMt~r l l~nl::tn t9,. 0 1 ~'L&h 

I %. -<>(1-rl l __ t ~--r---'='-- Master 
~ t9~ .... ....--~ ~ I ~ _''<9&; I ·-,_ \,__ j I 

j ~ ~ l:lahasa Koae t1tasa Kode i:ia/1~, l 
_ __ I _ >-....l ______ _ _,_____\ ____ ~'·-~:. ... ___ _ 

( __ ___ 1. _~ . _ I j~_1_1 ___ j [_' _1 .~---l ~_1_:..'! _ _) 
I U 

1 
I I Entrv I I En_t~ I I En_t~ I 

I 
su an 1 1 Pustaka 1 I PusraKa 1 1 PusraKa 1 

Pengadaan I I Buku I Jurnal I !Audio Visual ! 
\ I \ / I j \ , 

----r-----·-.-------=~~r------ --r---· 
Dokumen ( 

, Buku t Dokumen Audio 

[o>j fM:,T ~~~l.I~f- - 2~~ @·IT"'T~~-
1 

l. t<. !:l5 rt <~~~ Jum31·---
1 

~~ --Do~umgn Aud<o j 
--- Dokumen Buku ...! Pengolahan 

I . . . 1 1--- Klasdikasi Audio--·' · ... ----- l<laSlf<kas< Buku ---· -··--·--
'..... _./ 

Gam bar 4.5. DAD- Level 2 Proses Pengadaan 

Gambar 4.5 merupakan pengembangan DAD level 1 sebelumnya yang 

ada pada gambar 4.4. Dalam level 2 ini akan kelihatan lebih jelas proses -

proses yang terkait ke dalam proses pengadaan. Proses yang ~da pada proses 

pengadaan adalah usulan pengadaan, entri pustaka buku. entri pustaka jurnal 

dan entri pustaka audio visual. Usulan pengadaan merupakan rangkuman hasil 

usulan dari anggota dan dosen - dosen merupakan salah satu yang dihasilkan 

dari usulan para anggota dan dosen - dosen yang siap direalisasikan 

pengadaannya. Entri pustaka terjadi apabila ada pustaka baru yang datang. 
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Lanjutan dari proses pengadaan adalah proses pengolahan. Proses 

pengolahan merupakan lanjutan dari proses pengadaan daftar pustaka. Dalam 

proses pengolahan dilakukan lanjutan proses entri pustaka. Untuk lebih 

memperjelas proses pengolahan dapat dilihat pada gam bar 4.6. 

Gam bar 4.6 DAD- Level 2 Proses Pengolahan 

Proses yang ada pada pengolahan adalah proses pengolahan buku, 

proses pengolahan jurnal dan proses pengolahan audio visual. Proses 

pengolahan adalah akhir dari proses entri maupun edit daftar pustaka. Setelah 

proses ini, daftar pustaka siap dipamerkan dan dipinjamkan kepada pengguna. 
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Proses layanan kepada pengguna terjadi pada proses sirkulasi. Untuk lebih 

jelasnya proses sirkulasi dapat dilihat pad a gam bar dibawah ini. 

_ 2 __ ___ 

Pengolahan 

Gambar 4.7 DAD- Level2 Proses Sirkulasi 

Proses Sirkulasi merupakan proses layanan yang diberikan kepada para 

pengguna. Proses yang ada pada sirkulasi adalah registrasi anggota, 

pemesanan dan peminjaman pustaka. 

Registrasi anggota terjadi jika ada anggota yang melakukan pendaftaran, 

baik pendaftaran ulang maupun pendaftaran anggota baru. Untuk pendaftaran 

ulang anggota diminta menunjukkan bukti keanggotaannya, dan selanjutnya 
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melakukan registrasi. Registrasi yang dilakukan oleh anggota akan dicatat oleh 

karyawan setelah dilakukan pengecekan akan validasi data yang disodorkan 

anggota. 

Sedangkan untuk anggota baru langsung melakukan registrasi dengan syarat -

syarat tertentu dan langsung dilakukan pencatatan. 

Layanan ini untuk mengantisipasi kekecewaan pengguna dalam 

melakukan pencarian secara langsung, sebab belum tentu pustaka yang ada di 

laci katalog pasti ada rak buku. Dengan adanya pemesanan diharapkan 

pengguna yang ke perpustakaan tidak lagi mencari - cari pustaka di rak, tapi 

langsung dapat menemukannya karena telah dilakukan pemesanan terlebih 

dahulu. 

Peminjaman hanya bisa dilakukan oleh anggota dengan menunjukkan 

kartu identitas anggotanya. Pengecekan daftar pustaka yang akan dipinjam 

dilakukan untuk memberikan informasi apakah ada dan sedang bebas pustaka 

yang akan dipinjam tersebut. Dan apabila anggota yang akan meminjam 

tersebut sedang memesan pustaka tersebut maka pustaka yang dipesan 

tersebut harus dic/ear-kan terlebih dahulu baru dilakukan pencatatan 

peminjaman oleh karyawan apabila syarat maksimum peminjaman belum 

terpenuhi oleh pengguna. 

Fasilitas layanan tambahan dipersiapkan untuk mengatasi kebutuhan 

anggota akan informasi yang terus bertambah. Layanan tambahan tersebut 

ditempatkan pada media internet, untuk mempermudah pengaksesan oleh 

pengguna dimanapun ia berada. Untuk lebih jelasnya layanan tambahan 

terse but dapat dilihat pad a gambar 4.8 di bawah ini. 



[r .. e. 
If. 

/r-
Puslaka, Pustalca Dg ltel 

i 

Gambar 4.8 DAD- Level 2 Proses Layanan Digital 
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Untuk lebih memperjelas proses yang ada pada setiap bagian pada level 

2 maka dibuatlah DAD level 3. Dalam gambar 4.9 sampai 4.14 menunjukkan 

proses yang lebih terinci dari setiap proses pada level - level 2. 
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,r-·-- ---2"·----. \ 

Pengolahan 

, __ .---:-::;'-~ =--. ·--
. ...---- - / , Dolmmen Pesan 

Dokumen, Klass .--Buku/ Dokumen, Klass. AU<lJO '" 

___.--....---- Dokumen, Kla~s . Jurnal ) ~ 
. /----- ... _...--- t '..&._ ___ _ 

jo:q-M_B~- !631 M_Jurnal [04]~ [08] P~sa~----

"-\ -"'-."- / K~ Audio_ ...-------7j 
Kode Buku Kode Jurnal / --< Kod p tak N IN. . \ // _________ ....-- _X..-- e us a, rp IP 

\~ Dokumen, Klass. Jur~alstaka, Nrp/Nip // 
K<>de Pu.;taka, Nflik'NJIL-- ___.-- \\ , - .. / 

,.--3~~1-~- F:3~2~2~ '"'3:2 . 3~ ( ___ . .. ------1 ···-·· ·- ---------' (__ __ _ 
I Pemesan I Pemesan I I Pemesanan 

Buku j [ Jurnal j [Audio Visual 

. ____ t" __ l ___ _/ '------. _\__../ '-----,. 
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Gambar 4.9 DAD- Level.3 Proses Pemesanan Pustaka Pada Proses Sirkulasi 

Layanan ini untuk mengantisipasi kekecewaan pengguna dalam 

melakukan pencarian secara langsung, sebab belum tentu pustaka yang ada di 

laci katalog pasti ada rak buku. Dengan adanya pemesanan diharapkan 

pengguna yang ke perpustakaan tidak lagi mencari - cari pustaka di rak, tapi 

langsung dapat menemukannya karena telah dilakukan pemesanan terlebih 

dahulu. Proses ini hanya bisa dilakukan oleh pengguna yang sudah menjadi 

anggota perpustakaan. 
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Gam bar 4.1 0 DAD - Level 3 Proses Peminjaman Daftar Pustaka 
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Peminjaman hanya bisa dilakukan oleh anggota dengan menunjukkan 

kartu identitas anggotanya. Pengecekan daftar pustaka yang akan dipinjam 

dilakukan untuk memberikan informasi apakah ada dan sedang bebas pustaka 

yang akan dipinjam tersebut. Dan apabila anggota yang akan meminjam 

tersebut sedang memesan pustaka tersebut maka pustaka yang dipesan 
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tersebut harus dic/ear-kan tertebih dahulu baru dilakukan pencatatan 

peminjaman oleh karyawan apabila syarat maksimum peminjaman belum 

terpenuhi oleh pengguna. 
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Gam bar 4.11 DAD- Level 3 Proses Searching Pustaka 

Searching terhadap daftar kepustakaan yang dipunyai oleh UPT 

Perpustakaan ITS tidak hanya bisa dilakukan oleh anggota tapi juga non 
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anggota yang membutuhkan informasi tersebut. Apabila searching ditemukan di 

daftar pustakanya perpustakaan maka data tersebut akan ditampilkan. 
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-.....; --
Dol<umef1 Anggola o~';, p.:s;;;-Dala Pinjam 

// ) r.- -1-~.:.4._____ 0a1a o .. !da 

~~=~---,..~~-~-=~ @8C f,;;;-- L?! -C~npm --- ~~=-t6,~ -
Nlp,P~~ \<-~:·:=~~--- -~--- - ~:,;:-;:- D:JlaPinjam \ 

/ ''""" ,,,.,;, : ",;;;;;-·-...... _l ~-- \ \ 

I 
·----·--------Nrp/Nip, P""•IIWid------- ! 1 

I? 
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Gam bar 4.12 DAD- Level 3 Proses Akses Khusus Anggota 
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Gam bar 4.13 DAD- Level 3 Proses Akses Fasilitas Digital 

Proses ini merupakan fasilitas tambahan pemberian akses buku - buku 

digital, baik berupa buku digital maupun audio visual. Fasilitas ini memberikan 

keleluasan kepada para pengguna untuk membaca maupun menjalankan 

fasilitas audio visual serta masuk ke site perpustakaan yang lain telah 

dihubungkan. 
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Gambar 4.14 DAD- Level3 Proses Akses Antar Perpustakaan 
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Akses antar perpustakaan yang ada adalah pemanfaatan secara 

bersama daftar pustaka baik berupa buku fisik maupun digital. Dalam fasilitas ini 

kita bisa searching pustaka yang dipunyai perpustakaan lain dan melihat pustaka 

digital yang dimiliki oleh perpustakaan lain yang dihubungkan dengan UPT 

Perpustakaan ITS. 

Hirarki modul sendiri menyatakan adanya pembagian proses dalam 

modul. Modul-modul disusun secara hirarki dengan menggunakan simbol-simbol 

yang ada dalam "structure chart". Dimana Modul-modul tersebut berhubungan 

satu sama lainnya. Suatu hirarki yang dibuat diturunkan secara langsung dari 

DAD yang telah dibuat sebelumnya. Dari modul hirarki yang telah terbentuk 

diimplementasikan dengan program dengan menggunakan bahasa SQL meski 

dalam aplikasinya juga digunakan pascal/ike. 
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Hirarki modul yang dihasilkan dari DFD di atas adalah sebagai berikut : 

Gam bar 4.15. Hirarki Modul Sistem lnformasi Pelayanan UPT Perpustakaan ITS 

Dari gambar 4.15 di atas diimplementasikan dengan program dengan 

menggunakan bahasa SQL me ski dalam aplikasinya juga digunakan pascal like 

dan terbagi menjadi empat bagian pokok yaitu pengadaan, pengolahan, sirkulasi 

dan Akses Data Digital. Untuk lebih detailnya dijelaskan lebih lanjut seperti uraian 

di bawah ini. 

Proses terpenting di sini adalh pengadaan dan sirkulasi, yang datanya nanti akan 

dipakai pada proses lain. Proses pengolahan adalah proses lanjutan dari 

pengadaan yang tugasnya melihat data yang dimasukkan oleh pengadaan dan 

mengadakan perbaikan. Sedangakn akses data digital merupakan akses data 

yang dimasukkan sebelumnya oleh pengadaan,pengolahan dan sirkulasi. 

• Pengadaan 

Sebagai langkah awal dari dimulainya transaksi maka haruslah ada 

maintenance data (entry data pada pengadaan) yang bersifat sebagai master 

dari data lainnya, meliputi data book (text Book), jumal, audio visual beserta 

katalognya. 

MlllK PER PUSTAKAt 

INSTITUT n:·Kl~OLOG. 

SEPULUH - r-.r:d·' f: .'v18EQ 
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(Maintenace Text Book) 
( - -- meliputi penambahan (input) text book, pengeditan dan penghapusan 

text book serta katalognya----) 

(Penambahan/penginputan text book dan katalognya} 
Insert into textbook(DDC, Judul, .Pengarang, Penerbit, kt terbit, 

th terbit, hal arab, Hal Rom, Tebal) values (:vDDC, :vJudul, 
:vPenqarang, :VPenerbit., -:vkt. ·terb:Lt, :vth_te.rbit, :vhal_a.rab, 
:vHal~RDm, :vTe-bal) -

(Pengeditan text book dan katalognya} 
Update textbook SE'r Judul = : vJudul 

Pengarang=:vPenga.rang 
Penerbit-:vPene.rbit 
kt terbit=:vkt terbit 
th -terbi ·t~: th terbit 
hal a.rab=:vhai arab 
hal-rom-:vhal rom 
Tebal=:vtebal-

Where DOC = :vDDC 

{PenglJapusan text book dan katalognya} 
Delete FROM textbook WHERE DOC ~ :vDDC 

{Maintenance Jurnal) 
(--- meliputi penambahan (input) text book, pengeditan dan penghapusan 

text book serta katalognya- - --) 

(Penambahan/penginputan jurnal dan katalognya} 
Insert into ju.rnal(DDC, Judul, Bulan, Tahun, Vol, No, Kode, 

Pengarang, Penerbit, Rota, Jenis) values ( :vDDC, :vJudul, 
:vBulan, :vTah<.m, :vVol, :vNo, :vKode, :vPengarang, :v·Penerbit, 
:vKota, :vJenls) 

{Pengeditan jurnal dan katalognya) 
Update jurnal SET Judul=:vJudul 

Where DDC = :vDDC 

Bulan=:vBulan 
Tahun=:vTahun 
Vol-:vVol 
No=:vNo 
Kode=:vKode 
Pengarang=:vPengarang 
Penerbit-:vPenerbit 
Kota=:vKota 
Jenis=:vJenis 

{Penghapusan jurnal dan katalognya) 
I!elete FROM Jurnal WHERE I!DC = :vDDC 

• Sirkulasi, merupakan proses Layanan Perpustakaan ITS secara manual 
dicatat di komputer) 

( - - - meliputi pemesanan daftar pustaka, peminjaman dan pencarian 
daftar pustaka serta registrasi anggota -- -- ) 

{Pmnesanan daftar pustaka ) 
IF (cek password dan user anggota THEN 

SELECT Pemesanan 
CASE Text Book 

IF (cek pustaka yang ingin dipesan) TJJEN 
IF (cek status pustaka) THEN 

END IF 
END IF 

IF FreeStatus Tl1en 
UPDATE katalog 'rext Book SE'r 
status : vs ta-tusupcta te WHERE 
NoKatalog - :varnomorkatalog 
INSERT INTO Pesan VALUES 
(:NomorAnggotaPesan, 
:varNomorKatalog, :vdate) 

END IF 
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CASE Jurnal 

END SELECT 

IF (cck pustaka yang ingin dipesan) THEN 
IF (cek status pustaka) THEN 

END IF 
END IF 

IF Freestatus Then 
UPDA'l'.E: katalog Jurnal SET status 

:vStatusUpdate WHERE NoKatalog 
= :varnomorkatalog 
INSERT INTO Pesan VALUES 
(:NomorAnggotaPesan, 
:varNomorKatalog, :vdate} 

END IF 

I Peminjam.w daftar pus taka 
(Input nomor identitas pemesan} 
SELECT Pinjaman 

CASE Peminjaman Text Book 
IF (cek pu s taka yang ingin dipinjam) THEN 

' Jika perpustakaan punya koleksi pustaka ini 
IF cek pemeaanan THEN 

DELETE FROM Pesan WHERE NoKatalog = :vNoKatalog 
AND NoAnggota = varNomorAnggota 

UPDATE katalog SET status = "0" WHERE NoKatalog 
= : vNoKatalog 

IF (Cek Maks pinjam) THEN 
UPDATE katalog SET status = :HargaStatus 

WHERE NoKatalog = :vNoKatalog 
INSERT INTO pinj am (NoAnggot.a, 

NoKatalog,tglkembali, waktukembali) VALUES 
{:varnomoranggota, :vnokatalog, 
:vartglkcmbnli, :varwaktukembali} 

END I F 
ELSE 

IF (Cek Maks pinjam) THEN 
UPDATE katalog SET status = :Hargastatus 

WHERE NoKatalog - :vNoKatalog 
INSERT INTO pinjam (NoAnggota, 

NoKatalog,tglkembali, waktukembali} VALUES 
( :varnmnoranggota, :vnokatalog, 
:vartglkembali, :varwaktukembali) 

END IF 
END IF 

END IE' 

Case Peminjaman Jurnal 
IF (cek pustaka yang ingin dipinjam)THEN 

' Jika perpustakaan punya koleksi pustaka ini 
IF cek pemeaanan ~ 

DELETE FROM Pesan 
AND 'NoAnggota = 

UPDATE Jcata.log SET 
= :vNoKatalog 

WHERE NoKatalog = :vNoKatalog 
varNomorAnggota 
status = "0" WBERE NoKatalog 

IF (Cek Maks pinjam) THEN 
UPDATE katalog SET status = :HargaStatus 

WHERE NoKatalog = :vNoKatalog 
INSERT INTO pinja.Jn (NoAnggota, 

NoKatalog,tglkembali, waktukembali} VALUES 
( :varnomoranggo·ta, :vnokatalog, 
:vartglkembali, :varwaktukembali) 

END IF 
ELSE 

IF (Cek Maks pinjam) THEN 
UPDATE katalog SET status ~ :Hargastatus 

WHERE NoKatalog ~ :vNoKatalog 
INSERT INTO pinjam (NoAnggota, 

NoKatalog,tglkembali, waktukembali) VALUES 
{:varnomoranggota, :vnokatalog, 
: vartglkernbali, : varwa ·ktukembali) 



END SELECT 

END IF 
END IF 

END IF 

I Pencaridn daftar pus tdka I sedrclling internal) 
SELECT Searclllng 

CASE Text Book 
SELECT * FROM text book WHERE :vCondition 
SELECT * FROM katalog_text_boolc WHERE DDC - vDDC . TextBoolc 

CASE Jurnal 
SELECT * FROM jurnal WHERE :vCondition 
SELECT * FROM katalog_j t:Jrnal WHERE DDC ~ v'DDC . Jurnal 

END SEI.ECT 

4.4. Perancangan sistem pertukaran informasi antar perpustakaan. 
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Beberapa servis yang mungkin dikembangkan dengan mengingat bahwa 

infrastruktur jaringan Internet yang ada antar perpustakaan masih sangat 

terbatas, beberapa diantara servis yang mungkin dikembangkan adalah: 

•!• Pembuatan database perpustakaan untuk digunakan secara bersama -

sam a. 

•!• Pengkaitan Web antar perpustakaan. 

•!• Pencarian data katalog antar perpustakaan 

Pada kesempatan ini kita akan coba membahas secara teknis {umum) 

kemungkinan I cara kami kembangkan untuk memberikan servis tersebut. 

4.4.1 Pembuatan Database untuk digunakan secara bersama - sama. 

Secara teknis di sini kami membuat suatu database yang struktur 

tabelnya sesuai dengan perancangan yang telah disebutkan pada sub bab 

sebelumnya. Yang nantinya database tersebut ditempatkan pada server. 

Kemudian selanjutnya dibuatkan duplikasi dari database yang sudah kita buat 

sebelumnya, dengan struktur yang sama. Database kedua yang telah kita buat 

tersebut ditempatkan dalam server lain. 
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Dengan menggunakan teknik sistem basis data terdistribusi khususnya 

pada Oracle, database antar server tersebut dihubungkan dengan 

menggunakan fasilitas link basis data antar server, sehingga memungkinkan 

antar server berinteraksi. Dalam hal ini suatu server bisa bertindak sebagai client 

atau server tergantung konidisi. Apabila server tersebut mengakses database 

server lain maka dalam hal ini dia berfungsi sebagai client, akan tetapi apabila 

database server tersebut diakses maka dala hal ini dia berfungsi sebagai server. 

Cara menghubungkan dua database server dengan memakai database link, 

sebuah fasilitas yang telah disediakan oleh oracle untuk menghubungkan dua 

database atau lebih. Dalam gambar tersebut dapat dijelaskan adanya dua 

database server yaitu HQ Database dan Sales Database. Setelah dihubungkan 

dengan database link kita bisa melakukan transaksi baik melakukan pencarian 

data, penambahan, edit maupun penghapusan data. 

Untuk dapat diakses oleh server lain maka tiap server harus mempunyai 

nama global dari server itu. Dan pengaksesan data tersebut lewat nam global 

dari setiap server. Jadi dimungkinkan adanya beberapa database yang 

mempunyai nama individu yang sama. Sehingga untuk mengaksesannya, untuk 

membedakannya diperlukan nama global databasenya dan ini harus unik. Untuk 

contoh di atas masing - masing mempunyai domain LIB.ITS.AC.ID dan 

LIB.ITB.AC.ID Untuk contoh di sini masing- masing mempunyai database virtual 

library, sehingga untuk pengaksesannya adalah sebagai bnerikut : 

Virlib .lib .its.ac. id 

Virlib.lib.itb.ac.id 

Dan untuk melakukan perintah query databse dilakukan cara sebagi berikut : 

Select* from pustaka.eksemplar_buku@virlib.lib.its.ac.id 
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4.4.2 Pengkaitan Web antar Perpustakaan di Indonesia. 

Dalam proses pengkaitan web antar perpustakaan di Internet, dilakukan 

pertukaran link dari URL (Universal Resource Locater) di antara perpustakaan 

tersebut, dengan cara demikian antar pengguna dapat dengan mudah mencari 

informasi ke berbagai perpustakaan yang telah di masukkan ke internet. Hal ini 

dapat dengan mudah di implementasikan menggunakan bahasa Hyper Text 

Markup Language (HTML). Contoh untuk membuat link URL menggunakan 

command di bawah ini: 

<A HREF="http://www.lib.its.ac.idf'> Perpustakaan Pusat ITS</A> 

Pada contoh di atas, user Internet tinggal menekan tombol mouse untuk 

pindah dari Page yang satu ke Page milik Perpustakaan Pusat ITS. . dapat 

diletakan di Web server dari perpustakaan yang telah tersambung ke Internet. 

4.4.3. Pencarian Daftar Pustaka Antar Perpustakaan 

Topik ini merupakan aplikasi dari sub bab 4.4.1 yang digunakan untuk 

menghubungkan dua database server atau lebih. Untuk pencarian daftar 

pustaka antar perpustakaan kami membuat prototypenya dengan membuat dua 

database dengan struktur yang sama, dan ditempatkan pada dua server, dan 

antar server tersebut dihubungkan dengan menggunakan link database yang 

sudah diberikan fasilitasnya oleh Oracle. Dan untuk pengaksesannya kita pakai 

namauser.namatable@namalink 
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BABV 

UJI DAN EVALUASI PERANGKAT LUNAK 

Dalam BAB V ini akan dibahas mengenai uji coba terhadap aplikasi 

virtual library pada UPT Perpustakaan ITS berbasis Web, hasil uji coba 

dan evaluasi perangkat lunak. Sebelumnya akan dijelaskan faktor-faktor 

yang mempengaruhi proses uji coba. Kemudian dibahas hasil uji coba 

yang dilakukan dan evaluasi hasil uji coba tersebut. 

5.1 Uji Coba Perangkat Lunak 

Tujuan dari uji coba ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan dan unjuk kerja dari aplikasi virtual library pada UPT 

Perpustakaan lTS berbasis Web ini. Dengan uji coba ini diharapkan dapat 

disimpulkan sejauh mana tingkat kegunaan dari sistem untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Banyak proses dan komponen yang mempengaruhi uji coba. Hasil dari uji 

coba tidak hanya ditentukan dari kebenaran konsep dan teori tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor non teknis. Pada umumnya justru masalah 

non teknis inilah yang sulit untuk ditanggulangi. Agar masalah non teknis 

ini dapat diminimalkan maka perlu dipersiapkan hal-hal berikut : 

77 



78 

5.1.1. Kebutuhan Minimal Sistem 

Adanya aplikasi program antar muka dibuat berbasiskan sistem 

operasi Windows NT pada komputer server dan Windows 95 di komputer 

client maka perangakat keras ataupun perangkat lunak haruslah 

mendukung sistem operasi tersebut. Oleh karena perogram antar muka 

yang dibuat merupakan aplikasi dari sistem clientlserver, maka terdapat 

persyaratan minimal sistem aplikasi pada sisi client maupun pada sisi 

server agar dapat berjalan secara optimal. 

5.1.1.1. Perangkat Keras 

Kebutuhan akan perangkat keras untuk percobaan ini sangat 

mempengaruhi unjuk kerja dari sistem. Semakin tinggi kemampuan 

perangkat keras sistem akan semakin mempercepat dan semakin 

memperhandal kemampuan sistem. Apalagi sistem ini berjalan di internet 

yang sangat membutuhkan kemampuan perangkat keras yang handal. 

Perangkat keras ujicoba disimulasikan dengan menggunakan 

sebuah jaringan komputer (network) yang minimal mempunyai 2 buah 

workstation. Hal ini untuk mencoba sifat multiuser dari sistem. Satu 

workstation digunakan sebagai Web Server merupakan tempat program 

dan database. Simulasi ini dianggap sudah dapat mewakili penggunaan 

sistem diinternet karena memiliki konsep dan protokol yang sama. 



79 

5.1.1.2. Perangkat Lunak 

Adanya aplikasi program antar muka dibuat berbasiskan sistem 

operasi Windows NT pada komputer server dan Windows 95 di komputer 

client maka perangkat keras ataupun perangkat lunak haruslah 

mendukung sistem operasi tersebut Oleh karena program antar muka 

yang dibuat merupakan aplikasi dari sistem client/server, maka terdapat 

persyaratan minimal sistem aplikasi pada sisi client maupun pada sisi 

server agar dapat berjalan secara optimal. 

Maka kebutuhan perangkat lunak yang ada pada komputer server 

sebagai berikut : 

1. Sistem operasi : Windows NT 

2. Database server: Oracle Server 7.0 atau lebih 

3. Web server : Oracle Web Server 

4. Database Engine : Oracle Client 

5. Program apikasi {antar muka) 

Sedangkan kebutuhan perangkat lunak di komputer client adalah 

sebagai berikut 

1. Microsoft Internet Explorer 4.0 atau Netscape 

Microsoft Internet Explorer digunakan untuk web browser. Dalam 

program internet yang kami buat, dngan memakai Oracle WebDB tidak 
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diperlukan plug in tertentu untuk mengaksesnya. Berbeda dengan 

program - program yang lain. 

2. Oracle Client 

Untuk menghubungkan ke database server diperlukan suatu middle 

layer, dalam hal ini berupa Oracle Client sehingga client dapat 

mengakses database di server. 

Dalam pembuatan program antar muka digunakan Oracle Power 

Objects client/server untuk Sistem lnformasi Perpustakaannya dan Oracle 

WebDB sebagai layanan informasi tambahan perpustakaan di internet. 

Software WebDB ini menyediakan dukungan untuk pembuatan aplikasi 

Web secara langsung. 

5.1.2. Parameter Yang Diamati 

Efektifitas dan nilai guna dari sistem sangat dipengaruhi oleh 

parameter-parameter yang terlibat. Karena itu untuk sebelum ujicoba perlu 

ditentukan parameter-parameter dari yang terlibat I mempengaruhi 

efektifitas dan nilai guna sistem. Variabel tersebut adalah: 

5.1.2.1. Penanganan Multi User 
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Karena dijalankan di internet yang sangat mungkin diakses oleh 

beberapa user sekaligus, parameter penanganan multiuser merupakan 

hal yang sangat relevan bila dijadikan parameter ujicoba. 

5.1.2.2. Validasi Paket Data 

Suksesnya pengiriman paket data yang dikirim baik pengiriman dari 

Web Server ke Client atau merupakan parameter tersendiri yang harus 

diperhatikan. Mengingat aplikasi program ini berbasis WEB dan jumlah 

datanya yang sangat banyak dan kompleks maka validasi dari Paket Data 

sebagai hasil olahan informasi harus sesuai atau seperti yang 

dikehendaki. 

5.1.2.3. Kecepatan 

Kecepatan proses sangat berpengaruh pada efisiensi dari sistem. 

Kecepatan ini selain dipengaruhi oleh masalah-masalah teknis juga 

dipengaruhi oleh masalah non teknis. Dengan jumlah data yang besar dan 

kompleks serta banyaknya jumlah pengakses internet maka bisa 

dipastikan kendala pada kecepatan penelusuran menjadi faktor yang 

penting untuk diperhatikan 

Meskipun keberdayaan layanan on-line ini bagus dan interaktif 

namun jika penelusurannya lama karena faktor teknis seperti algoritma 

pemrograman dari perancangan sistem yang dikehendaki atau masalah 

non teknis misalnya keterlambatan akses dari media yang ada pada 

provider maka sistem informasi akan ditinggalkan oleh peminatnya. 
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5.1.3. Operasional Aplikasi Virtual Library 

Pada operasional uji coba Aplikasi Virtual Library ini terbagi menjadi 

dua layanan yaitu : 

1. Layanan untuk administrasi; 

2. Layanan untuk pengguna. 

5.1.3.1. Layanan Untuk Administrasi 

Layanan untuk administrasi dilakukan oleh administrator untuk 

memasukkan data tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

sistem informasi perpustakaan. Pustakawan melakukan pengisian form 

yang merupakan data kepustakaan yang diperlukan sebagaimana 

diilustrasikan pada gambar 5.1. Pengisian awal dilakukan bagian 

pengadaan untuk mencatat buku- buu baru yang masuk di perpustaan. 

Form diisi lengkap kemudian paket data dikirim dan direkam di dalam data 

base yang ditempatkan di server. Selanjutnya data yang diisikan tersebut 

bisa diakses oleh pengguna lewat web. 



Gambar 5.1. Tampilan Administrasi untuk updating buku 
Dalam sistem informasi perputakaan 
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Administrator juga memiliki kemampuan untuk menambah informasi 

tentang pustaka yang ada melalui fasilitas pengolahan. Pencatat aktivitas 

peminjaman dan pemesanan pustaka dan pembuatan laporan - laporan 

yang diperlukan termasuk kewenangan yang bisa dilakukan oleh 

administrator. 
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Gambar 5.2. T::Jmoilan Menu Utama Sistem lnformasi 
I 

Perpustakaan 

Secara garis besar fasilitas yang dipunyai oleh administrator dalam 

menangani data sistem informasi virtual library khususnya dalam 

maintenance data dapat dibagi empat bagian (sesuai dengan menu yang 

ada pada tampilan utama aplikasi sistem informasi perpustakaan pada 

gambar 5.2): 

1. Bag.ian pengadaan, dalam bagian ini administartor dapat 

melakukan pengisian data bagi usulan pengadaan, inventarisasi 

daftar pustaka (buku, jurnal dan visual audio). 

MILIK PERPUS TAKA'• 

IN STITUT TE.KNOi...C<> 

SEPUlUH - N OPEMf;lf ~ 

\........--------------
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2. Bagian Pengolahan, dipakai untuk menambah atau mengupdate 

informasi yag dirasa kurang sewaktu diisikan pada bagian 

pengadaan, khususnya pada invemtarisasi daftar pustaka. 

3. Bagian Sirkulasi, digunakan untuk mencatat pelay~nan manual 

yang diberikan kepada pengguna seperti pemesanan, 

peminjaman, pengembalian atau perpanjangan pustaka. 

4. Pelaporan, digunakan untuk melihat hasil pengisian yang 

dilakukan oleh tiga bagian sebelumnya sehingga bisa dilihat 

prestasi yang sudah ditempuh oleh perpustakaan. 

Data yang diisikan oleh administartor itulah yang nantinya akan 

diakses oleh pengguna lewat web. 

5.1.3.2. Layanan Untuk Pengguna 

Hal terpenting dari sistem informasi ini adalah bagian layanan untuk 

pengguna jasa informasi ini. Dalam pelayanannya secara garis besar 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan yang bisa diakses oleh umum 

baik oleh anggota ataupun bukan anggota dan sistem layanan yang hanya 

bisa diakses oleh anggota dan yang dianggap anggota. Seluruh layanan 

yang dapat diakses pengguna dapat dilihat pada menu utama pada 

gambar 5.3 dibawah ini. 
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Gambar 5.3. Tampilan Menu Utama Layanan Pengguna Pada Virtual 

Library 
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Tujuan terpenting dari akurasi data yang dilihat oleh pengguna, 

praktis dan dapat dinikmati di segala penjuru, serta interaktif. Untuk itu 

seluruh pengguna (baik anggota maupun bukan anggota) disediakan 

beberapa fasilitas yaitu : 

1. lnformasi - informasi yang berhubungan dengan perpustakaan 

seperti sejarah UPT Perpustakaan ITS, tata tertib, koleksi yang 

disediakan, jasa- jasa layanan yang diberikan, dan informasi-

informasi yang lain. Salah satu contoh informasi yang 

disediakan dapat anda lihat pada gambar 5.4 di bawah ini. 



o• , • '' r I "' ,• 

- • I I . -+f .. _,-~· -r-~ r7"-
I \ 

vltttllftl :Jtrtr" l""llt 11f&fU1U !Ut;TlQIIMJ.,rf rult'ltiJNt ljt""' lftlllf 

. SEJARAHSJNGKAT 

P!~:tfusL.;an trs I~ oiari P'!Jf."~QJ Y~a.'l.~ P~dia 
'lmNf ToW< 10 No~ (YYfl) 1"'fl 4 ...... p•do ,._ 1~9 . 
.,,.~ llf'f~ ti j.Ai F.n~'- Pln:\0 1'- Sl.r..W>q.~ KM!kt~ 
papUIIt&kam ~ ~ ...mqaa. pmut"Ja..- y.,.ua pc.~ 
t&.V l~u:lr ~ n.m~ 'P,nr A G Pngnt~. dw! •r.01q p'lofP."'tJ''• 
w uta d• i An~n'k• Salk lt. 1'\dJ.mg.m d.J OiiotJ Stm:d Opcnb"" 
),Gui"" (U3l)l.f) <loft l't Ghd 

PupurtUAMt n'S &ret!Mtm pad• tthm l 9f)O berrwn~tl!l denpe 
ditl ll"!'&bM.ya. ITS mcai•~ pctpUm ana.; ncaai DM -J.al&'l'l 
pcrW.mb~~· P~uttM.Ihb n'S ~r.m-4~· kl'mll.JU'Il. bilk dan·~ 
~IINlh \' l)k!Fu ma~~~on-bnrP1j ,,~..._,...~~· 

P;~d• L.P.- 1966 p~r ~.uw~._, ITS "rwt-l-.hlt: WI kl!l' _pl.ll'l R~ 

111- 121 Swab.,., daft~Dtfta"Pall ru.q •ebts 120 rJ. 

P~ua m; tWN m~ertudlM ~ k«J• d.m tnap 

"''"'" ~M tnsbwd nt ~ ~dan pcnm.w U o 
mem~ j iUa pftpurtaltu.a.. ,W. tn'!mp~ cnaulab 
p«nio,p:at., '*'.IJ!<n ... lo.eplt'ln p•!t ~ 

f".da taboJn )975 JH'fJ'tutllk•_, ITS f*'i.h l e jahtl t:')}J.,.U.W,t'o 

12A S1ull11.t. tl.to mmmt~ID ~ ft'1l.ar )00 t1J
1. P.td.s lllnm 1922 

ro,..,...._ ITS ...,.a. la!f kt "-"' ITS !aollo ... """"""'"' 
M.V\f: JeHu 1707 ml n..,. ~.,d:t bul.~t~ M.trH 19?5 pmoiah ~e ~ 
prrpwt.U,.. \In 1thw '1!100 m1 rq rtrdat diiJ 5 l,lc.l,) Ud.a 

b~ bmak.cro'a sx .wrMkbud no. otse/9, , ft1PUrl'ak:.l., rrs 
mm1:tr.• U•• Pefa'S:Ifna Tdcm ~ UP'!) ~\f!'j;tbn ~.., b"t:arb.my .. 
""""" ns . .,.., \/Pr ....,......... rrs """' l:ed,....,q......, 
fJf•r..w;wt/1 tbn 1.r~.t. ~ ... ~ ~q1, cr.rt11 1.-dAh lwW. st l«fNNrft 

87 

~J~•· .. :--':~~:::;::·:." .. ·-:-'j . ··• ;-\;.::.·;,.-;;;:::: ;,;~§;:~;~i~i·~~~i~s:~.~?~;~~:~;:j*~ii:~}t;;;;j;:·;r:;~ ~· ·.:;:;~:~~l~;~ 
Gam bar 5.4. Sejarah Singkat UPT Perpustakaan ITS 

2. Pencarian informasi daftar pustaka (Buku, Jurnal, Audio visual) 

pada UPT Perpustakaan ITS melalui nomer induk, ISBN, ISSN, 

Judul, pengarang atau nomer klasifikasi. Dengan adanya 

pencarian ini dapat melihat keadaan daftar pustaka secara 

nyata, misal buku sedang dipinjam atau dipesan atau hilang 

serta berada pada rak dan lantai berapa. Salah satu Hasil yang 

diperoleh pencarian lewat judul dimana judul=oracle dapat 

dilihat pada gambar 5.5 di bawah ini. 



88 

• ' ' ' ' • I • ' • ~~ • • 

' ~-:·----:--.. -- . . \ II·: I[ ,\[; !Ill{.'.!~', 
f. l!tl"t4J ll•lt'!\ lltt!H llf&lbtft I)!•!JtlllFI• 'fl l tT'I t,lllf~ ll.flhJf\ "1 \/ t ~ l•' f't hl•l" IIPIIJr 

Gambar 5.5. Hasil pencarian daftar pustaka 

Selain pelayanan yang bisa diakses oleh umum (anggota dan bukan 

anggota) ada pula pelayanan khusus yang hanya bisa diakses oleh 

anggota dan yang dianggap anggota. Pelayanan khusus tersebut adalah : 

1. Pemesanan, fasilitas untuk melihat pemesan. peminjaman dan 

denda. 

2. Fasilitas pustaka digital. Dalam fasilitas ini anggota dapat 

membaca, mendengarkan atau menjalankan pustaka yang 

sudah didigitalkan. Oalam fasilitas ini pengguna diberi fasilitas 

untuk melihat pustaka digital yang sering diaksesnya dengan 

diberi suatu rak digital yang setiap saat bisa diakses. File digital 
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ini bisa dari bertipe html, pdf, video, audio atau yang lain. 

Contoh pengaksesan yang dilakukan oleh pengguna dapat 

dilihat pada gambar 5.6 di bawah ini. 
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Gambar 5.6. Pengaksesan pustaka digital 

3. Fasilitas pengaksesan data pustaka antar perpustakaan. 

Fasilitas ini memungkinkan anggota untuk mencari daftar 

pustaka ke perpustakaan lain yang di9abungkan dengan 

aplikasi virtual library ini serta mengakses data pustaka 

digitalnya. 

4. Untuk mempermudah akses ke perpustakaan lain dibuatkan 

pula link ke site - site perpustakaan tertentu. 
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5.2. Analisa Hasil Uji Coba 

Perangkat lunak virtual library ini mengandung dua proses utama 

sebagaimana yang diutarakan di atas yaitu layanan untuk administrasi 

dan layanan untuk pengguna. Masing-masing proses telah dijalankan 

berulang kali sebagaimana kenginan yang akan dicapai dari sistem ini. 

Satu per satu akan kita analisa sesuai dengan input data yang diberikan 

dan output berupa informasi yang dibutuhkan pengguna. 

Media untuk uji coba mula-mula digunakan jaringan dengan 

sistem client/server dengan arsitektur jaringan I topologi star atau hub. 

Selanjutnya sistem diujicobakan pada site tertentu di dalam internet dan 

diakses langsung lewat internet. Sistem operasi yang digunakan pada 

server adalah Windows NT 4.0. 

5.2.1. Analisa Penanganan Multi User 

Uji coba dilakukan pada layanan administrasi sampai pada 

layanan untuk pengguna. Dari semua fasilitas akses data pada layanan 

administrasi sampai pada layanan penelusuran oleh pengguna dapat 

dijalankan di semua komputer client. Tidak terjadi tabrakan komunikasi 

pada Web Server meskipun dua komputer client mengakses site sistem 

secara bersamaan. 

6.2.2. Analisa Validasi Paket Data 



91 

Dari uji coba berulang kali paket data terkirim dengan baik. Paket 

data yang dikirim dari client diterima benar oleh server dan dijawab 

dengan informasi yang valid sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun 

uji coba ini terbatas dan dilakukan tidak dalam jumlah yang banyak dan 

kombinasi yang variatif dari fasilitas-fasilitasnya. Jadi uji coba mengikuti 

standar akses data dan penelusuran yang ideal. 

6.2.3. Analisa Kecepatan 

Kendala umum jika sistem diletakkan pada web adalah kecepatan 

layanannya. Sering kita jumpai site-site yang ada di internet selalu lama 

dalam pengaksesannya. Selain disebabkan oleh kendala hardware dapat 

juga karena arsitektur perancangan sistemnya yang kurang tepat. 

Dalam uji coba sistem ini, kecepatan pada saat sistem dijalankan dalam 

jaringan komputer biasa tentunya lebih cepat dibandingkan di dalam 

internet. Namun apabila dibandingkan dengan situs web lain yang ada di 

internet kecepatannya relative tidak terlalu berbeda. Namun mengingat 

keterbatasan data yang dimasukkan sebagai uji coba masih sedikit maka 

kemungkinan terjadinya proses akses yang cukup lama dalam sistem ini 

dengan data yang cukup besar dan kompleks sangat besar. Proses akses 

yang lama terjadi karena program harus melakukan loading data dalam 

jumlah yang cukup besar dan dalam jaringan komputer yang besar dan 

sangat sibuk. 
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PENUTUP 



BABVI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari Tugas Akhir 

Rancang Bangun Perangkat Lunak Virtual Library Di Perpustakaan Pusat ITS 

Menggunakan Oracle. Kesimpulan diambil setelah dilakukan implementasi dan 

uji perangkat lunak yang telah dibuat. 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil uji coba dan evaluasi perangkat lunak, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari semua fasilitas akses data pada layanan administrasi sampai pada 

layanan pengguna dapat dijalankan di semua komputer client. Tidak te~adi 

tabrakan komunikasi pada Web Server meskipun dua komputer client 

mengakses site sistem secara bersamaan. 

2. Dari uji coba berulang kali paket data terkirim dengan baik. Paket data yang 

dikirim dari client diterima benar oleh server dan dijawab dengan informasi 

yang valid sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

3. Dalam uji coba sistem ini, kecepatan pada saat sistem dijalankan dalam 

jaringan komputer lebih cepat dibandingkan di dalam internet. Namun apabila 

dibandingkan dengan situs web lain yang ada di internet kecepatannya 

relative tidak terlalu berbeda. 
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6.2 Saran 

Beberapa pengembangan yang memungkinkan dari perangkat lunak 

yang telah dibuat ini diantaranya adalah : 

Selama ini untuk melakukan pengiriman suatu daftar pustaka antar 

perpustakaan diperlukan waktu yang cukup lama, karena dilakukan secara 

manual. Hal ini bisa membuat pustaka yang diperlukan akan menjadi tidak 

berguna karena lamanya proses pengiriman. Untuk mempercepat Proses 

tersebut bisa dilakukan proses automatisasi tersebut. Proses automasi silang 

layang bisa dilakukan jika ada identifikasi parameter yang parameter yang 

konstan yang selalu dipertukarkan dalam proses silang layang tesebut. 

Parameter yang dipertukarkan tsb. secara bertahap di identifikasi dan di 

programkan dalam sebuah modem Electronics Data Interchange (ED/). Dalam 

konsep EDI akan menjadi rumit karena ada masalah keamanan jaringan dan 

sebagainya. 

Hasil survey IPB menunjukkan bahwa 92,6% perpustakaan telah 

dilengkapi dengan komputer. Dari data tersebut 90% menggunakan perangkat 

lunak CDS/ISIS keluaran UNESCO untuk katalogisasi daftar pustakanya. 

Perangkat lunak ini khusus dipakai untuk katalogisasi daftar pustaka. Perlu 

adanya integrasi perangkat lunak yang baru dibangun dengan program tersebut 

;:,e: •i••l::fl::la a~ ••• i •• i::>l• alv• l i~a~ )Jt:rlu memasukkan data pustaka cukup diambil dari 

perangkat lunak yag sudah ada tersebut. 
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· LAMPIRAN 



LAMPIRANA 

PETUNJUK SINGKAT PENGGUNAAN 
APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN 

Aplikasi Sistem lnformasi Perpustakaan ini merupakan suatu 
aplikasi yang dipakai oleh perpustakaan untuk mencatat transaksi yang 
ada di perpustakaan. Data yang ada pada aplikasi ini akan dipakai untuk 
aplikasi layanan informasi bagi pengguna perpustakaan. 

A.1. Tampilan Utama Sistem lnformasi Perpustakaan 
Tampilan ini berupa form utama, disertai informasi developer (about), dan 

keterangan toolbar (tombol pembantu) yang ada. 

A.2. Master Sistem lnformasi Perpustakaan 
Sebelum transaksi dilaksanakan, administrator menginputkan data master 

yang berkaitan dengan data - data pustaka misal data bahasa, master denda 
dan maksimal peminjaman. Setelah data master dimasukkan kita bisa melakukan 
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transaksi pada bagian pengadaan, pengolahan dan sirkulasi. Master - master 
yang dibutuhkan oleh aplikasi ini dapat dilihat sub - sub menu pada menu master 
berikut ini. 

Salah satu contoh form master dapat dilihat pada gambar di bawah ini 

A.3. Bagian Pengadaan Sistem lnformasi Perpustakaan 
Bagian pengadaan terdiri dari empat sub menu yaitu usulan pengadaan, 

entri pustaka buku, entri pustaka jurnal dan entri pustaka audio visual. Usulan 
pengadaan merupakan rangkuman hasil usulan dari anggota dan dosen - dosen 
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merupakan salah satu yang dihasilkan dari usulan para anggota dan dosen -
dosen yang siap direalisasikan pengadaannya. Entri pustaka terjadi apabila ada 
pustaka baru yang datang . 

P. Master Buku El 
.. /. 

A.4. Bagian Pengolahan Sistem lnformasi Perpustakaan 
Bagian pengolahan merupakan lanjutan dari bagian pengadaan. Dalam 

bagian pengolahan dilakukan proses lanjutan entri pustaka. Proses yang 
ada pada bagian pengolahan adalah proses pengolahan buku, proses 
pengolahan jurnal dan proses pengolahan audio visual. Proses pengolahan 
adalah akhir dari proses entri maupun edit daftar pustaka 



99 

A.5. Bagian Sirkulasi sistem lnformasi Perpustakaan 
Setelah proses pengolahan, maka daftar pustaka siap dipakai oleh 

pengguna. Proses pemakain dan layanan kepada pengguna terjadi pada bagian 
sirkulasi. Proses yang ada pada sirkulasi adalah registrasi anggota, pemesanan 
dan peminjaman pustaka. 



LAMPIRAN B 

PETUNJUK SINGKAT PENGGUNAAN 
APLIKASI LAYANAN INFORMASI PERPUSTAKAAN 

BAGI PENGGUNA 

Aplikasi Layanan lnformasi Perpustakaan bagi pengguna 
merupakan suatu aplikasi yang dipakai oleh perpustakaan untuk 
memberikan layanan kepada para penggunanya lwat internet. Data yang 
ada pada aplikasi 1n1 diambil dari aplikasi sistem informasi 
perpustakaanakan. 

8.1. Menu Utama 
Dalam pelayanannya aplikasi ini secara garis besar dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu pelayanan yang bisa diakses oleh umum baik oleh anggota ataupun 
bukan anggota dan sistem layanan yang hanya bisa diakses oleh anggota dan 
yang dianggap anggota. Seluruh layanan yang dapat diakses pengguna dapat 
dilihat pada menu utama pada gam bar dibawah ini 
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8.2. lnformasi Umum 
Fasil itas ini memberikan informasi kepada pengguna tentang keadaan 

Perpustakaan. Bagian ini berisikan lnformasi - informasi yang berhubungan 
dengan perpustakaan seperti sejarah UPT Perpustakaan ITS, tata tertib, koleksi 
yang disediakan, jasa - jasa layanan yang diberikan, dan informasi -informasi 
yang lain. Salah satu contoh informasi yang disediakan dapat anda lihat pada 
gam bar di bawah ini. 

8.3. Daftar Pustaka 
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Bagian ini memberikan layanan kepada para pengguna untuk melakukan 
pencarian informasi terhadap daftar pustaka (Buku, Jurnal, Audio visual) yang 
ada pada UPT Perpustakaan ITS melalui nomer induk, ISBN, ISSN, Judul, 
pengarang atau nomer klasifikasi. Dengan adanya pencarian ini dapat melihat 
keadaan daftar pustaka secara nyata, misal buku sedang dipinjam atau dipesan 
atau hilang serta berada pada rak dan lantai berapa. 
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8.4 Fasilitas Anggota 
Selain pelayanan yang bisa diakses oleh umum (anggota dan 

bukan anggota) ada pula pelayanan khusus yang hanya bisa diakses oleh 
anggota. Untuk masuk ke dalam halaman ini harus memasukkan userid 
dan password terlebih dahulu. Pelayanan khusus tersebut adalah 
pemesanan, fasil itas untuk melihat pemesan, peminjaman dan denda. 

8.4 Fasilitas Digital 
Dalam fasilitas ini anggota dapat membaca, mendengarkan atau 

menjalankan pustaka yang sudah didigitalkan. Dalam fasilitas ini 
pengguna diberi fasilitas untuk melihat pustaka digital yang sering 
diaksesnya dengan diberi suatu rak digital yang setiap saat bisa diakses. 
File digital ini bisa dari bertipe html, pdf, video, audio atau yang lain. 
Contoh pengaksesan yang dilakukan oleh pengguna dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini. 
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