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ABSTRAK

E-library merupakan sistem yang menjadikan peran perpustakaan secara
online.Pemanfaatan e-library untuk saat ini sudah semakin banyak, hampir setiap
perguruan tinggi memilikinya.Hal ini karena saat ini e-library telah menjadi
keharusan bagi perguruan tinggi untuk memilikinya guna memberikan kemudahan
dan layanan kepada para mahasiswa khususnnya dalam mendapatkan referensi berupa
buku-buku, tugas akhir, jurnal, proseding dan koleksi yang dimiliki oleh
perpustakaan.

AMIK AKMI Baturaja saat ini masih menggunakan sistem informasi
perpustakaan yang sifatnya stand alone dan hanya dapat digunakan oleh admin
perpustakaan saja. Sistem informasi tersebut di bangun menggunakan Delphi dan
Access.Mencatat transaksi peminjaman dan pengembalian serta koleksi dalam bentuk
buku-buku dan modul.Mahasiswa cukup kesulitan jika memerlukan referensi karena
harus mencari ke seluruh rak dan belum pasti ada.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dikembangkanlah sistem tersebut
menjadi e-library yang bangun menggunakan PHP dan MySQLyang dapat di akses ke
alamat digilib.akmi-baturaja.ac.id, harapannya dengan adanya e-library ini
mahasiswa khususnya dapat lebih mudah dalam mencari referensi yang ada di
perpustakaan yang dibutuhkannya. Karena e-library ini dapat di akses dimanapun
yang terkoneksi dengan internet.Selain itu melalui e-library ini telah disiapkan menu
yang dikelompokkan sehingga memberikan kemudahan kepada admin dalam
pengolahan datanya.

Kata kunci: e-library, PHP dan MySQL,Mahasiswa, internet
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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi yang terus berkembang menjadikan para pengguna teknologi

tersebut menilmati kehidupan yang lebih mudah.Bayak sisi kemudahan yang dapat

dirasakan dengan hadirnya teknologi baik dilingkungan kerja maupun diluar

lingkungan kerja.Teknologi komputer misalnya, saat ini sudah menjadi keharusan

bagi setiap orang untuk memilikinya, alasanya karena dengan teknologi tesebut

banyak pekerjaan yang menjadi lebih mudah dan simpel untuk diselesaikan.

Para pengguna teknologi saat ini terus perfikir bagaimana membuat apa

yang berkaitan dengan pekerjaanya menjadi sangat mudah. AKMI Baturaja dalam

hal penerapan sistem pengolahan data dapat dibilang baik, beberapa bagian sudah

memiliki aplikasi atau sistem informasi sebagai media untuk mempermudah

pekerjaan dan pengolahan datanya, hanya saja beberapa sistem tersebut belum

terintegrasi dalam satu database, masih sebatas terhubung secara sistem

saja.Masing-masing sistem informasi disetiap bagian tersebut masih tersimpan

dalam database yang berbeda-beda.Tetap kesemua aplikasi atau sistem tersebut

dapat di akses melalui satu server.Dalam hal ini unit kerja perpustakaan juga telah

dilengkapi sistem informasi perpustakaan.Sistem tersebut mencatat semua koleksi

yang ada diperpustakaan, peminjaman dan pengembalian.Kelemahan dari sistem

tersebut adalah mahasiswa belum dapat turut serta menikmati kemudahan

penggunaan sistem informasi tersebut.Sehinga saat mahasiswa memerlukan buku

atau koleksi lainya maka harus bertanya kepada admin perpusnya. Sistem

informasi yang digunakan saat ini bersifat stand alone dan tidak berbasis web,

sehinga menjadi keterbatasan bagi mahasiswa untuk dapat memanfaatkan secara

optimal dari perpustakaan itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka

dikembangkanlah menjadi e-library.Sistem ini memberikan banyak kemudahan

bagi mahasiswa khususnya dan civitas akademika AMIK AKMI Baturaja. Karena
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sistem ini dapat di akses oleh mahasiswa dimanapun ia berada, mahasiswa dapat

mencari dengan muda informasi yang ia butuhkan. Terdiri dari buku, jurna,

proseding, tugas akhir, magang. E-library ini dapat diakses di alamat

http://www.digilib.akmi-baturaja.ac.id, harapanya dengan adanya e-library ini

dapat memberikan kemudahan bagi civitas akademika dalam mencari informasi,

serta kemudahan bagi admin perpustakaan AMIK AKMI Baturaja dalam publis

pencatatan dan penambahan data atau koleksi yang ada.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan bahwa

memiliki e-library merupakan keharusan bagi AMIK AKMI Baturaja, dalam usaha

pemenuhan kebutuhan mahasiswa bidang informasi dan referensi.

1.3. Batasan Masalah

e-library ini hanya sebatas mengolah data buku, jurnal, tugas akhir, modul

proceeding. Dengan fasilitas yang diberikan yakni pencarian data dengan mudah,

download modul dan jurnal, peminjaman dan pengembalian.

1.4. Tujuan dan Manfaat

Tujuan di penelitian ini untuk memberikan kemudahan kepada pengguna

perpustakaan khususnya civitas akademika dalam mencari informasi seputar buku

dan referensi atau koleksi lainya yang ada di perpustakaan AMIK AKMI

Baturaja.Juga memberikan kemudahan bagi admini perpustakaan dalam

pencatatan, pendataan dan pengolahan data perpustakaan.Adapun manfaat yang

dirasakan dengan adanya e-library ini adalah :

a. Mahasiswa dan pengguna lainya menjadi lebih mudah dalam menemukan buku

atau referensi yang dibutuhkan.

http://www.digilib.akmi-baturaja.ac.id
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b. Mahasiswa dan pengguna lainya dapat mengakses e-library dimanapun dengan

catatan terkoneksi dengan internet.

c. Admin perpustakaan menjadi lebih mudah mengetahui jumlah koleksi yang

dimiliki, karena sudah dikelompokan dengan detail.

d. Pengolahan data perpustakaan menjadi lebih mudah

2. KAJIAN TEORI

2.1. Rancang Bangun

Rancang bangun menurut Jogiyanto (2005:197) adalah tahap setelah analisis

dari siklus pengembangan sistem yang merupakan pendefinisian dari kebutuhan-

kebutuhan fungsional serta menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk yang

dapat berupa penggambaran perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan

dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan

berfungsi termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen

perangkat keras dan perangkat lunak darai suatu sistem.

2.2.E-library

E-library merupakan sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan pada

perpustakaan dalam bentuk online.Definisi e-library sangat luas bahkan sebuah

portal yang menyediakan informasi tentang referensi buku-buku dan jenis koleksi

yang tersimpan dalam perpustakaan.

Bahasa penulisan Web yang umum dipergunakan adalah Hypertext

Preprocessor atau yang lebih dikenal dengan PHP.PHP merupakan bahasa

pemograman berbasis Web yang mempunyai lebih banyak kelebihan dibandingkan

bahasa sejenis lainnya, selain gratis PHP juga mempunyai fungsi-fungsi yang cukup

lengkap, multiplatform serta mampu berintekraksi dengan bermacam

Database.Selain mudah berinteraksi dengan Database, PHP juga mempunyai

tingkat keamanan yang tinggi dan security jaringan.Begitu juga dengan software

MySQL dan Apache, software ini memiliki fungsi yang penting dalam perancangan
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Perpustakaan Online karena merupakan tempat penyimpanan Database serta Web

Server.

Sistem library online merupakan suatu metode instruksional penyampaian

referensi buku untuk mempermudah pencarian buku dan referensi buku tanpa

dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat serta kesempatan untuk melihat referensi-

refrensi buku bagi semua golongan yang memenuhi persyaratan tertentu. Proses e-

Library yang terjadi dapat dijembatani dengan suatu media untuk melakukan

aktivitas pencarian referensi – referensi buku. Oleh karenanya batasan yang

dihadapi dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.

2.3. Teknologi Informasi dan e-library

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesatmembawa

konsekuensi dilakukakannya proses pengolahan data berbasis teknologi

informasisecara efektif dan efiesien menghasilkan keluaran produk informasi yang

beraneka ragam. Diantaranya E-Library, e-book, current information service yang

semuanya masuk dalam kategori perpustakaan digital ( digital library) di mana

penyebaran informasi yang paling banyak dilakukan via internet serta kemudahan-

kemudahan produk lainnya dalam bentuk digital yang bisa didapatkan.

Penerapan teknologi informasi di perpustakaan dapat difungsikan dalam

berbagai bentuk, antara lain:

a. Penerapan teknologi informasi digunakan sebagai Sistem Informasi Manajemen

Perpustakaan. Bidang pekerjaan yang dapat diintegrasikan dengan sistem

informasi perpustakaan adalah pengadaan, inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi

bahan pustaka, pengelolaan anggota, statistik dan lain sebagainya. Fungsi ini

sering diistilahkan sebagai bentuk Automasi Perpustakaan.

b. Penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan

dan menyebarluaskan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital. Bentuk

penerapan Teknologi Informasi dalam perpustakaan ini sering dikenal dengan

Perpustakaan Digital.
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3. ANALISIS dan PERANCANAN

3.1.Analisis Sistem

Tahapan yang dilakukan berawal dari pemahaman tentang sistem lama

selanjutnya dilakukan perancanyan interface e-library pada AMIK AKMI

Baturaja. Gambar di bawah ini menunjukan akses yang dimilikai oleh admin

perpustakaan dan anggota.Kedua subjek tersebut memiliki hak akses yang

berbeda.Admin perpustakaan dapat melakukan operasi data seperti

penambahan, penghapusan data dengan melakukan login terlebih

dahulu.Sedangkan anggota dalam hal ini adalah mahasiswa dan dosen

khususnya hanya boleh melihat dan mencari data atau referensi yang dimiliki

oleh perpustakaan AMIK AKMI Baturaja.

Menu Data buku, Data tugas
akhir, data modul, data jurnal,
data proseding, data anggota,
transaksi peminjaman dan
pengembalian, data
administrator

Admin perpustakaan
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Gambar 1.Batasan Akses Pengguna

3.2. Diagram Konteks

Berikut ini merupakan gambaran tentang kesatuan luar dari e-library.Terdapat

kesatuan luar admin da angota, dengan kebutuhan informasi atau data yang

diberika ke sistem dan yang diterima oleh kesatuan luar tersebut dapat terlihat

seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. Diagram Konteks E-Library

3.3.Tampilan Program

3.3.1. Tampilan Home Mahasiswa

Berikut ini merupakan tampilan dari e-library AMIK AKMI Baturaja,

beberapa menu yang disediakan dalam e-library Buku, Tugas akhir, E-

Laporan
data/informasi

Data buku, Data jurnal,
Data TA, Data Proceding,
Data modul, Data
peminjaman, Data
pengembalian

e-library

Admin
Perpustakaan

Anggota

Informasi
kartu anggota

Data anggota

Menu Data buku, Data tugas
akhir, data modul, data jurnal,
data proseding

Anggota

Login
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jurnal, Modul dan Proceeding. Tampilan tersebut hanya untuk para

pengguna seperti mahasiswa, terlihat seperti pada gambar.

Gambar 3. Tampilan Home Mahasiswa

3.3.2. Tampilan Menu Buku

Tampilan ini memberikan informasi tentang koleksi buku secara detail,

melalui menu ini pengguna dapat mengetahui kondisi suatu

buku.Pengguna dapat melakukan pencarian dengan mudah. Untuk menu

yang lainya hampir sama merupakan detail dari kelompok tersebut.
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Gambar 4. Tampilan Direktori Buku

3.4. Tampilan Login Admin

Tampilan ini hanya diperuntukkan bagi pengguna yang diberi wewenang oleh

AMIK AKMI Baturaja sebagai admin dalam hal ini diserahkan kepada unit

perpustakaan.Masukan user name dan password kemudian klik tombol

“Masuk” untuk masuk ke halaman admin.

Gambar 5. Tampilan Login Admin

3.5. Tampilan Home Admin

Berikut ini merupakan tampilan home bagi admin perpustakaan. Admin dapat

melakukan penambahan dan penghapusan data juga dapat melakukan

perubahan data kata sandi. Pada menu home admin terdapat beberapa menu
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yaitu data buku, data anggota peminjaman dan pengembalian buku.Seperti

terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 6. Tampilan Home Admin

3.6. Tampilan Sub Menu

Pada menu master data terdiri bebapa menu yaitu data buku, data tugas akhir,

data modul, data anggota. Menu transaksi terdiri dari Peminjaman buku dan

pengembalian buku. Menu administrator terdiri dari register dan ubah kata

sandi.Tampilan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



ANALISIS DAN PERANCANGAN E-LIBRARYAMIK AKMI BATURAJA

11

Gambar 7. Tampilan Sub Menu

3.7. Tampilan Direktori Buku Admin

Berikut ini merupakan tampilan direktori buku oleh admin, dapat terlihat

terdapat menu pencarian data dengan kata kunci pencarian data lebih dari satu

dan terdapat menu untuk menghapus atau mengubah data buku.

Gambar 8. Tampilan Direktori Buku Admin

3.8. Tampilan Direktori Tugas Akhir

Tampilan ini merupakan tampilan tugas akhir mahasiswa, melalui menu ini

admin dapat menambahkan data tugas akhir.
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Gambar 9. Tampilan Direktori Tugas Akhir

3.9. Tampilan Direktori Buku

Berikut ini merupakan tampilan kumpulan modul, melalui menu ini admin

dapat menambahkan modul yang dibuat oleh dosen AMIK AKMI Baturaja.

Gambar 10. Tampilan Direktori Modul

3.10. Tampilan Direktori Anggota

Berikut ini tampilan data anggota, admin dapat melakukan perubahan dan

pengahapusan data anggota.
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Gambar 11. Tampilan Direktori Anggota

4. KESIMPULAN dan SARAN

4.1.Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

a. E-library ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi civitas akademika

AMIK AKMI Baturaja, baik sebagai pengguna informasi maupun sebagai

admin atau pengguna dan pengolah data.

b. Melalui e-library ini pengguna dapat melakukan pencarian data atau

informasi yang dibutuhkan seperti Buku, jurnal, tugas akhir, modul dan

proceeding.

c. Melalui e-library ini admin dapat dengan mudah melakukan pencatatan

dan pengolahan data perpustakaan.

d. E-library ini dapat di akses di alamat http://www.digilib.akmi-

baturaja.ac.id

4.2.Saran

Aplikasi e-library ini belum sempurna, masih banyak yang perlu

ditambahkan.kedepannya penelitian ini masih dapat dilanjutkan dengan

penambahan-penambahan menu untuk menjadikan e-library ini menjadi lebih

baik lagi. Adapun saran tersebut adalah :

a. e-library ini belum dilengkapi dengan e-book

http://www.digilib.akmi-baturaja.ac.id
http://www.digilib.akmi-baturaja.ac.id
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b. pada menu tugas akhir hanya sebatas menampilkan detail penyusun belum

disertakan abstrak yang dapat dibaca oleh mahasiswa

c. belum dapaat menampilkan histori anggota
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