ii


SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN ONLINE DI 
STMIK AKAKOM YOGYAKARTA
SKRIPSI


file_0.png


file_1.wmf


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Sistem Informasi 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer 
AKAKOM Yogyakarta

Disusun Oleh :

WISNU PRATAMA YULIANTO

			     Nomor Mahasiswa : 075610173
			    Jurusan	                : Sistem Informasi
			    Jenjang                    : Strata Satu
			    Tahun Akademik     : 2008/2009


SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER

AKAKOM YOGYAKARTA

2009


HALAMAN  PERSETUJUAN


Judul	:  Sistem Informasi Perpustakaan Online Di STMIK AKAKOM YOGYAKARTA
file_2.png


file_3.wmf


Nama	:	Wisnu Pratama Yulianto
Nomor Mahasiswa	:	075610173
Jurusan 	: Sistem Informasi 
Jenjang	: Strata Satu  (S1)
	

          Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui
                     Yogyakarta,       Agustus  2009




      Mengetahui,

  Dosen Pembimbing



                         Dra. Hj. Syamsu Windarti, M.T, Apt

HALAMAN PENGESAHAN


SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN ONLINE DI STMIK AKAKOM YOGYAKARTA

file_4.jpg


file_5.wmf


Telah diuji di depan dosen penguji tugas akhir dan dinyatakan diterima 
sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer 
di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer 
AKAKOM Yogyakarta

Yogyakarta, Agustus 2009

Mengesahkan,
Dosen penguji :				           Tanda tangan

	Dra. Hj. Syamsu Windarti, M.T., Apt.	1.	                          


	Ir Totok Suprawoto, M.M.,M.T.           2.


3.	Erna Hudianti P., S.Si., M.Si.                  3.	                                                                                      
                             
Mengesahkan :
Ketua Jurusan
Sistem Informasi



                              L.N. Harnaningrum, S.Si., M.T.	

HALAMAN  PERSEMBAHAN

file_6.png

file_7.wmf





Untuk jiwa yang telah dan akan menghadapi berbagai macam ujian dengan penuh kesabaran, lalu ia menganggapnya sebagai taqdir Yang Maha Kuasa ; jiwa yang meyakini besarnya karunia Yang Maha Esa ; yang menyadari bahwa apa yang telah menimpanya bukanlah untuk menyalahkan perbuatannya sehingga tetap ridha dan ikhlas terhadap apa yang telah ditentukan-Nya ; yang selalu berusaha sepanjang hidupnya untuk menuju ridha Illahi……..


Dengan Megucap file_8.jpg

file_9.wmf

,
 Wisnu ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :
# file_10.wmf
 


, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nyaii


.
# Bapak dan Ibu yang Selalu memberikan kasih sayang, perhatian baik moril maupun materil yang tiada henti. Jangan pernah bosan untuk selalu mendoakan ananda disani...
# My Hunny RIRIS ANDYKA SARI... Jangan pernah kau coba untuk berubah..Makasie dah nemenin, kasih support, ngejagain aQ.. I LOPE U PUUL....
# Ibu Hj Syamsu Windarti.. Terimakasih atas bimbingannya dan Kesabarannya ..
#Temen seperjuanganQ Rismawan, Sigit, Yuyun, Erna .Jangan Pernah Menyerah, Kemenagan Sudah di Depan Kita....
#Buat Alfa Makasie atas Bantuanya, Maaf Kalau Aku Cerewet, Banyak Nanya he he he, .
# Anak2 Kos ketenk, Pak_Dhe, Maruji dan semuanya, triamkasih telah memberi dukungan dan canda tawa nya...
# Temen2 Kontraan, Togel, Mail.dll.makasie smuanya..
#Temen – temen Di Jurusan Sistem Informasi AKAKOM, Makasi atas Kerjasamanya..
# Buat semua pihak yang telah membantu.. Terima Kasih Banyak....
MOTTO

	Senyummu buat kamu jadi cantik, ibadah (do’a) mu buat kamu jadi kuat, memberi buat kamu jadi semakin kaya, menyayangi buat kamu tahu akan arti hidup. 
	Indah Manusia Karena Akhlaq, Indah Bulan & Bintang Karena Cahaya, Indah Benda Karena Hiasan, Indah Cinta Karena Sayang, Indah Dirimu Karena Kejujuran.
	Usaha dan D’oa merupakan kunci kesuksesan.

Awali Hari ini dengan D’oa dan Senyum
Janganlah ingin jadi orang nomor satu , tetapi berusahalah untuk jadi yang terbaik.
Jadikanlah Sholat dan Sabarmu sebagai Penolongmu
Bekerjalah seperti akan hidup 1000 tahun lagi dan Beribadahlah Seperti akan mati besok.
	Jadilah seperti lebah yang memberi manfaat bagi umat manusia dan alam semesta.






INTISARI

        Sistem Informasi Perpustakaan Online Di STMIK AKAKOM ini merupakan sistem informasi yang pada intinya berfungsi sebagai media promosi, dimana perpustakaan STMIK AKAKOM merupakan instansi yang menyediakan bahan – bahan pustaka dan karya ilmiah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas. Apalagi pada sistem telah dilengkapi dengan fasilitas katalog serta pencarian yang dapat memudahkan pengunjung dalam mencari bahan pustaka yang diinginkan. Pada sistem ini terdapat dua user yang akan menggunakannya, yaitu admin/petugas dan user umum/pemakai,  admin / petugas memiliki hak untuk memasukkan, meng edit dan melihat data serta membuat laporan, pemakai dapat melihat data - data katalog buku dan karya tulis yang disediakan serta dapat melakukan proses pemesanan bahan pustaka.
Dalam sistem ini diberikan hak akses untuk masing-masing user untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan data. Pada sistem ini juga dilengkapi proses pendaftaran anggota dari luar instansi STMIK AKAKOM, namun memiliki hak / peraturan tersendiri, dan juga proses pemesanan dibatasi dengan jangka waktu, apabila sampai jangka waktu yang telah ditentukan buku yang dipesan tidak diambil di perpustakaan, maka data pesan akan terhapus secara otomatis. 
Bahasa yang digunakan untuk merancang sistem ini yaitu Bahasa Pemrograman PHP versi 5 (XAMPP-Win32-1.6.8). Dan media penyimpanan data menggunakan database MYSQL. Aplikasi ini berguna untuk membantu mengembangkan perpustakaan melalui media Internet sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas.

Kata Kunci : Perpustakaan Online, Pemesanan Online, Pendaftaran Anggota via web, PHP versi 5 (XAMPP-Win32-1.6.8), MySql(yog).
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