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Pendahuluan 
 

Repository STMIK AKAKOM merupakan media penyimpanan naskah, dokumen 

karya ilmiah, skripsi, penelitian, tesis gambar, video, audio, dan sebagainya, yang dibuat oleh 

segenap sivitas akademika agar dapat digunakan bersama bagi seluruh pengguna untuk 

kepentingan penelitian dan pendidikan. Repository STMIK AKAKOM yang digunakan 

adalah berbasis software Eprints Berikut ini adalah urutan langkah-langkah penggunaan 

Eprints setelah pengguna  memiliki account baik sebagai user, editor maupun adminitrotor 

 

 

 

Membuka Repository STMIK AKAKOM 

Untuk membuka Repository berbasis software Eprints dengan mengetikkan url 

http://eprints.akakom.ac.id/di address bar  webbrowser yang di gunakan (mozila, Opera, IE, 

dll). Maka akan tampil halaman utama, seperi gambar di bawah ini :  

 

 

Gbr. 1. Tampilan Halaman Utama 
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Login Repository  

Untuk dapat mengakses dan menggunakan layanan dari repository perlu dilakukan login 

terlebih dahulu. Caranya: 

 Klik menu Login yang ada di pojok kiri makan akan tampil halaman login seperti di 

bawah ini :  

 

 Masukkan User name yang sudah didaftarkan dengan password yang dikirimkan ke 

email yang digunakan untuk mendaftarkan account di Repository STMIK AKAKOM,  

 

Halaman Utama Manage Deposit 

Setelah login di Repository STMIK AKAKOM berhasil, maka akan muncul halaman utama 

seperti gambar berikut ini: 

1. Halaman utama manage deposit User 

 

Gbr.2. Halaman Utama Manage Deposit user 
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2. Halaman utama manage deposit editor 

 

Gbr.3.  Halaman Utama Manage Deposit editor 

 

3. Halaman utama manage deposit bagi Admin 

 

Gbr.4. Halaman Utama Manage Deposit Admin 
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Entry Data/ Karya Ilmiah Baru 

Untuk memulai memasukan data/entry data karya ilmiah baru  maka Pada Halaman Utama 

Manage Deposit  : 

 klik tab New Item 

 

 Kemudian  muncul halaman utama tahapan entry data ke dalam repository seperti gambar 

di bawah ini: 

 

Gbr. 5. Halaman Utama Pilihan Type Data 

 

 Entry dimulai dengan memilih tipe materi yang akan disimpan, pilihannya:  

-  Article  

Artikel pada jurnal, majalah, surat kabar. Tidak harus peer reviewed. Bisa berupa 

jurnal online.  

 

- Book Section  

Bagian tulisan dari suatu buku 

 

- Monograph  
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Laporan Teknik, Laporan Proyek, dokumentasi, manual, working paper atau 

discussion paper.  

 

- Conference or Workshop Item  

Paper, poster, pidato, kuliah, atau presentasi. Jika hasil pidato sudah dimuat di buku, maka 

gunakan Book Section atau Article.  

Atau tipe lainnya:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Setelah type data sudah ditentukan kilk next untuk melanjutkan ke tahapan Upload File 
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Gbr. 6. Halaman Utama Upload File 

 

 Setelah data ditentukan ambil file yang akan di upload, dengan cara klik pada Telusuri 

(browse) kemudian klik nama file dari dokumen anda , klik Upload   

 Setelah file ter-upload, pada menu Show Option menampilkan hak akses yang telah 

diupload. pemilihan  tersebut terdapat pada Visible to, Ada tiga hak akses yaitu 

 anyone (siapapun berhak mengakses) 

 Registered User Only (anggota yang terdaftar digilib yang berhak mengakses), 

 Repository Staff Only (Administrator digilib yang berhak mengakses file). 

 

 Setelah, terisi, lanjutkan dengan menekan tombol Next”  

Maka akan tampil seperti gambar Halaman Utama Pengisian Detil Informasi di bawah ini: 

 

 

Gbr. 7. Halaman Utama Pengisian Detil Informasi 
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Gbr. 8. Lanjutan Pengisian Detil Informasi 

 

 

Gbr. 9. Lanjutan Pengisian Detil Informasi 
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Gbr.10.  Proses  Pengisian detail dari file 

 

 Bahan yang sudah terupload diisikan data yang lebih detail antara lain seperti:  

-  Title: judul (Judul dituliskan dengan huruf kapital semua) 

-  Abstract: abstrak bahan  

- Thesis Type: isikan sesuai dengan tipe karya ilmiah masing-masing 

- Thesis Name: Isikan sesuai dengan nama karya ilmiah masing-masing 

- Creators: masukkan nama penulis di field family name. nama penulis/pengarang 

ditulis dengan mode terbalik, nama belakangnya terlebih dahulu, pertama kapital  dan 

di kolom given name dituliskan Nama depan ditambahkan strip dan  nomor 

mahasiswa yang bersangkutan  

- Contoh:   

Nama: Des Nugroho Suwono  NIM: 093310009 maka penulisannya adalah: 

Dimasukkan di field family name:Suwono,  dan dikolom Given name: Des Nugroho – 

093310009 

   - Corporate Creator: diisi apabila penulis lebih dari satu orang  

   - Contributors : tidak diisi,  dikosongkan  

   - Divisions: isikan sesuai jenjang dan jurusan masing-masing 

  - Publication Details 

Pada publication detail diisikan filed sebagai berikut: 

 Status: apakah bahan tersebut pernah diterbitkan,  silahkan pilih published 

 Date: tanggal terbit, tuliskan tanggal pengesahan naskah dari akademik 
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 Data Type: pilihlah publication 

 Institution: Isikan STMIK AKAKOM Yogyakarta 

 Departement: isikan sesuai dengan jurusan masing-masing dengan huruf depan 

kapital 

 Number of page: tuliskan jumlah halaman angka romawi kecil dan jumlah halaman 

angka arab 

Contoh: xi, 44 hlm.  

 Funder, Project, Contact email address: tidak diisikan 

 References: diisikan daftar pustaka  

 Uncontrolled keyword: diisikan kata kunci yang ada di intisari 

 Additional Information: diisikan nama dosen pembimbing 

Contoh:  

Pembimbing: Dison Librado.,S.E.,M.Kom. 

 Comments and Suggestions: tidak diisikan 

 

 Setelah semua terisi/ terpilih maka klik next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, 

maka akan tampil halaman Subject, untuk menentukan subject atau kategori data yang di 

upload, seperti gambar di bawah ini :  

 

Gbr.11.  Halaman utama Pengisian Subyek 

 

http://eprints.akakom.ac.id/cgi/users/home?screen=EPrint::Edit&eprintid=31&stage=core
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 klik pada Add sesuai dengan kategori artikel anda. Anda dapat memilih lebih dari 1 subjek 

untuk kategorisasinya yang disesuaikan dengan isi atau pembahasan di artikel atau file 

yang anda upload 

 

 

Gbr.12.  Halaman utama pilihan Pengisian Subyek 

 

 

 Setelah Subject terpilih maka klik next, untuk mendepositkan data ke repository, maka 

akan tampil gambar Tampilan Halaman Utama Deposit, seperti gambar di bawah ini : 
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Gbr. 13. Halaman Utama Deposit Data Ke Repository 

 

 Kemudian klik Deposit item Now di bagian bawah. Bahan yang sudah lengkap diisi 

detail dan subject akhirnya siap untuk di-muat ke web repository.  

 

Catt: agar data dapat tampil atau dapat diakses secara online maka editor atau admin 

harus mereview atau edit data kemudian klik move to repository 

 

 

Edit Data Lama 

Bahan yang ada di situs repository dapat diedit ulang untuk ditambah informasi baru, 

dikurangi atau bahkan dihapus  dengan klik edit item  
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Membuat Account Di Repository : 

 Klik Create Account, maka akan tampil halaman utama create account seperti pada 

gambar di bawah ini:  

 

Gbr. 14. Halaman Utama Create Account 

 

 Setelah klik tab create account maka kita di bimbing pada tahapan awal yang 

mengharuskan untuk mengisi biodata, yang mempunyai beberapa pilihan wajib isi, 

Email Address : Sebagai verifikasi acoount  

 Select a Username : User untuk login ke repository  

 Select a Password : security account untuk login  

 Kemudian klik register, yang akhirnya berhasil untuk mendaftarkan account di 

repository, dan setelah itu kita diminta untuk mengakses email yang di gunakan untuk 

mendaftar ke ropsitory untuk verifikasi account. 


