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Penelusuran informasi melalui cd-rom di UPT 

perpustakaan STIE YKPN Yogyakarta 

Oleh: 

Aris Suprihadi 

D1803030 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perpustakaan secara umum diketahui sebagai lembaga penyedia jasa 

layanan informasi. Dewasa ini arti perpustakaan semakin luas, perpustakaan 

merupakan sarana informasi yang sangat luas dan vital dimana kegiatannya 

adalah mengelola informasi dan menyampaikannya kepada pengguna informasi 

tersebut, atau dapat disebut juga manajemen informasi. Koleksi atau bahan 

pustakanya tidak terbatas pada buku atau majalah saja tetapi sudah mulai 

meningkat kepada alat-alat elektronik sepeti AV, Disket (CD), VCD, TV, 

Komputer, Internet dan sebagainya. Para pengguna tidak mutlak harus 

berkunjung ke perpustakaan, tetapi dapat juga melalui internet di rumahnya atau 

di kantor untuk “berkunjung” ke perpustakaan-perpustakaan di seluruh dunia 

yang memiliki situs internet dimana situs internet tersebut dapat digunakan untuk 

mencari informasi yang dibutuhkannya dalam waktu yang singkat. 

Perpustakaan sebagai pusat informasi dan ilmu pengetahuan tidak dapat 

terpisah dari perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi itu sendiri. Seiring 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan informasi, maka perpustakaan harus 
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dapat meningkatkan penerapan kemajuan teknologi dalam kegiatan 

operasionalnya. Pengaruh yang terbesar adalah pada kemajuan teknologi 

informasi, karena hal ini akan dapat mengubah cara kerja manusia dan cara 

berinteraksi dengan lingkungan serta hal tersebut akan berimplikasi pada peran 

dan kinerja perpustakaan. 

Dewasa ini ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, untuk itu 

diperlukan suatu wadah yang mampu mendokumentasikan seluruh informasi dan 

ilmu pengetahuan tersebut secara praktis dan ekonomis serta dalam penelusuran 

kembali informasi yang terdapat di dalamnya dapat dilakukan dengan mudah dan 

dalam waktu yang relatif singkat sehingga informasi yang ada di dalamnya dapat 

dimanfaatkan secara optimal oleh para pencari informasi. 

Dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi, maka hal ini akan 

memaksa perpustakaan untuk semakin profesional dalam memberikan pelayanan 

kepada para pencari informasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

perpustakaan adalah dengan menambah jenis koleksi dan jenis pelayanan yang 

ada di perpustakaan, dari perpustakaan yang hanya menyediakan jenis koleksi 

tercetak ditambah dengan menyediakan koleksi non-cetak (Digital) dan juga 

menyediakan pelayanan Digital Library. Koleksi non-cetak dapat berupa 

rekaman, misalnya piringan hitam, tape, gambar ataupun audio visual, misalnya 

Film, video kaset atau dapat pula berupa CD-ROM. 

CD-ROM sebagai hasil kemajuan teknologi mampu menampung 

informasi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan koleksi bahan 

cetak. CD-ROM juga memiliki efisiensi penyimpanan informasi dan efisiensi 

tempat di perpustakaan yang lebih baik dari koleksi cetak karena bentuknya yang 

kecil. 
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Layanan CD-ROM di perpustakaan dapat dikategorikan sebagai layanan 

baru. Hal ini dapat kita lihat dari fakta yang ada bahwa layanan CD-ROM kurang 

begitu populer di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat perguruan tinggi. 

Pengambilan tema ini diharapkan dapat dijadikan sarana sosialisasi pelayanan 

CD-ROM bagi pengguna perpustakaan perguruan tinggi. Dengan demikian 

efektivitas dan efisiensi perpustakaan dapat terwujud, dan kebutuhan informasi 

pemakai dapat terpenuhi. 

 

B. Tujuan 

Tujuan pengambilan tema Penelusuran informasi melalui CD-ROM 

adalah untuk mengetahui : 

1. Sistem operasi layanan CD ROM 

Untuk mengetahui cara-cara penelusuran informasi melalui CD ROM dan 

juga sistem pelayanan yang digunakan di STIE YKPN dalam melakukan 

penelusuran informasi melalui layanan CD ROM. 

2. Analisis layanan dan tingkat keterpakaian CD ROM 

Untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan CD ROM di kalangan perguruan 

tinggi umumnya, dan di kalangan pengguna perpustakaan STIE YKPN pada 

khususnya. 

 

C. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Pengamatan 

Praktek kerja lapangan (PKL) ini berlangsung selama 6 minggu. Dimulai 

pada tanggal 23 Februari 2006 sampai dengan 29 Maret 2006. Jumlah jam kerja 

Senin – Jumat :  07.30 – 16.30 WIB. 

Rincian Jam Praktek Kerja Lapangan: 
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Pagi  :  07.30 – 12.00 

Istirahat  :  12.00 – 13.00 

Siang  :  13.00 – 16.30 

Praktek kerja lapangan (PKL) ini dilaksanakan di UPT Perpustakaan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE 

YKPN) Yogyakarta dengan alamat di Jalan Seturan, Yogyakarta 55281, kotak 

pos 1014 Yogyakarta – 55010, telp. (0274) 486321, fax. (0274) 486081, 486007, 

486155. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Obsevasi 

Metode Observasi merupakan suatu metode untuk memperoleh data dengan 

melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini 

penulis mengamati secara langsung kegiatan yang berjalan di Perpustakaan 

STIE YKPN Yogyakarta.  

2. Wawancara 

Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala 

Perpustakaan dan juga para Staf STIE YKPN Yogyakarta untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan.  

3. Partisipasi 

Metode ini merupakan suatu metode yang melibatkan peneliti secara 

langsung dalam obyek penelitian. Penulis menerapkan metode ini dengan 

cara terlibat langsung dalam kegiatan operasional yang berlangsung di 

perpustakaan.  

4. Studi Pustaka 
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Untuk memperkuat data, penulis mengambil beberapa referensi sebagai acuan 

dalam menyusun laporan praktek kerja lapangan. 

 

 

 

E. Rumusan Masalah 

1. Sejauh mana tingkat efektivitas penelusuran informasi melalui CD-ROM? 

2. Bagaimanakah frekuensi pemanfaatan CD-ROM sebagai sarana atau media 

penelusuran informasi? 

3. Adakah hambatan-hambatan yang muncul dalam penelusuran informasi 

melalui CD-ROM? 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Penelusuran Informasi 

Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan juga semakin 

beraneka ragamnya teknologi telah membawa perubahan pada masyarakat dan 

individu. Perubahan tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kondisi 

perpustakaan. 

Perpustakaan sebagai salah satu media penyedia informasi harus dapat 

menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang akurat, 

“up to date”, efisien, dan cepat ditelusur menjadi sebuah kebutuhan yang harus 

terpenuhi. Oleh karena itu, perpustakaan harus mampu menyesuaikan diri dengan 

perkembangan informasi yang ada. Namun perlu diketahui bahwa pencari 

informasi di perpustakaan adalah individu-individu yang masing-masing berbeda 
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kebutuhan informasinya. Demikian juga informasi yang dibutuhkan beragam, 

mulai dari informasi yang sederhana sampai informasi yang teranalisa. 

Dalam memenuhi kebutuhan informasi dan juga untuk dapat 

memecahkan masalah yang beraneka ragam tersebut, maka pengguna 

perpustakaan akan memulainya dengan penelusuran atau pencarian informasi.. 

Beberapa pengertian  mengenai penelusuran informasi : 

a. penelusuran informasi adalah mencari kembali informasi yang pernah ditulis 

orang lain mengenai suatu topik tertentu (Jusni Djatin, 1996 : 3) 

b. Penelusuran informasi adalah proses pencarian kembali informasi yang 

disimpan di suatu perpustakaan atau pusat informasi menggunakan simbol 

tertentu (Lasa, Hs 1990). 

Proses penelusuran atau pencarian informasi di perpustakaan dilakukan 

untuk menghindari informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, sehingga 

pencari informasi dalam memenuhi kebutuhannya harus melakukan pemilihan 

terhadap media-media penyimpan informasi yang ada dan juga muatan 

informasinya, apakah sudah sesuai dan dapat memenuhi kebutuhannya. 

Salah satu penunjang efektivitas penelusuran informasi adalah cara-cara 

penelusuran yang digunakan pengguna dalam menemukan informasi. Oleh sebab 

itu, strategi dan cara penelusuran yang digunakan sangat mempengaruhi mutu dari 

bahan yang dikumpulkan serta mutu informasi yang disajikan. Sama sekali tidak 

ada satu cara khusus untuk penelusuran informasi. Berikut ini adalah cara-cara 

untuk menelusur informasi, antara lain: 

1. Penelusuran manual dengan menggunakan publikasi tercetak, bibliografi, 

abstrak, indeks, serta katalog perpustakaan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 7 

2. Penelusuran dengan cara akses langsung atau online ke penyedia pangkalan 

data komputer, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. 

3. Penelusuran dengan menggunakan CD-ROM dan pangkalan data yang 

dibangun sendiri. (Jusni Djatin, 1996 : 4). 

 

B. Pengertian CD ROM 

Seiring dengan perkembangan informasi yang sangat pesat, hal ini 

mendorong perpustakaan untuk dapat menyimpan informasi-informasi tersebut 

dalam suatu wadah yang mampu mendokumentasikan seluruh informasi ilmu 

pengetahuan tersebut secara praktis dan ekonomis serta dalam penemuan kembali 

informasi tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan dalam waktu yang singkat, 

sedangkan wadah tersebut tidak menyita banyak tempat di perpustakaan. 

Salah satu jalan keluar yang banyak digunakan oleh perpustakaan adalah 

dengan menggantikan sebagian koleksi tercetak yang dimilki dengan koleksi 

non-kertas seperti CD-ROM. CD-ROM memungkinkan penghematan ruangan 

yang cukup besar, sehingga dengan ruangan yang terbatas perpustakaan dapat 

mempunyai koleksi yang lebih banyak.  

Di bawah ini terdapat beberapa pengertian CD-ROM : 

1. Menurut Sulistyo Basuki (1994) definisi CD-ROM adalah 

CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) adalah media simpan 

berbentuk lingkaran ukuran 12 cm, mampu menyimpan sekitar 500 sampai 

800 Megabyte atau kira-kira setara dengan 1 set Encyclopedia Britanica 

lengkap dengan gambar, peta, dan statistiknya. 

2. Menurut Donda M. Panggabean (1996) definisi CD-ROM sebagai berikut : 
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CD-ROM adalah lempengan kecil berdiameter kurang dari 5 inci yang 

mampu menyimpan data sebesar 550 Megabyte – 1 Gygabyte (termasuk 

kompresinya) equivalen dengan 200.000 – 400.000 halaman (8,5 x 11) teks, 

atau 1500 disket (floppy disk) / 125 kg kertas atau 74 rekaman musik, atau 

4500 suara digital. 

3. Menurut Jusni Djatin  (1996) 

CD-ROM adalah piringan optik setebal 1,22 mm dengan garis tengah 12 cm, 

mempunyai kemampuan menyimpan sebesar 500-600 megabyte atau hampir 

sama dengan 1800 floopy disk atau 50-60 hard disk dari 10 megabyte, atau 

setara dengan kurang lebih 500 judul buku @ 400 halaman atau 200.000 – 

300.000 halaman ukuran A4. 

 

C. Bahan Pembuat CD-ROM  

CD-ROM yang ada saat ini umumnya terbuat dari resin (polycarbonate) 

dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti alumunium. Informasi 

direkam secara digital sebagai lubang-lubang mikroskopis pada permukaan yang 

reflektif. Proses ini dilakukan dengan menggunakan laser yang berintensitas 

tinggi. Permukaan yang berlubang ini kemudian dilapisi oleh lapisan bening. 

Informasi dibaca dengan menggunakan laser berintensitas rendah yang menyinari 

lapisan bening tersebut sementara motor memutar disk. 

Intensitas laser tersebut berubah setelah mengenai lubang-lubang tersebut 

kemudian terefleksikan dan dideteksi oleh fotosensor yang kemudian dikonversi 

menjadi data digital. Penulisan data pada CD-ROM hanya dapat dilakukan sekali 

saja. Walaupun demikian, optical disk ini memiliki keunggulan dari segi 
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mobilitas. Bentuknya yang kecil dan tipis memudahkannya untuk dibawa kemana-

mana. (www.e-smartschool.com) 

 

D. Tipe-tipe piringan CD  

Piringan CD yang sering kita lihat di pasaran terbagi menjadi tiga yaitu 

CD-ROM, CD-R dan CD-RW. Masing-masing mempunyai karakteristik sendiri. 

1. CD-ROM 

Biasanya piringan CD-ROM berwarna perak. Sesuai dengan namanya 

ROM (Read Only Memory), data di dalam CD-ROM tidak bisa dihapus 

sehingga CD-ROM tidak bisa dihapus atau direkam pada alat CD Writer yang 

biasa kita miliki. 

 

Lapisan pemantul harus mampu memantulkan cahaya yang 

dipancarkan oleh sinar laser dengan sempurna sehingga informasi yang ada 

dilapisan data dapat terbaca dengan baik. Sementara lapisan pelindung harus 

kuat agar lapisan data tidak rusak karena tergores atau kotor. 

2. CD-R 

CD-R adalah singkatan dari Compact Disc Recordable. Piringan ini 

umumnya berwarna hijau, tetapi ada yang berwarna biru, merah dan hitam. 

Proses pembuatannya hampir sama dengan CD-ROM, yaitu dengan cara 
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menaruh selembar lapisan dan plastik. Perbedaannya plastik itu belum 

disinari oleh laser. Lalu lapisan plastik itu akan dibungkus lagi oleh plastik 

cair yang berguna sebagai pelindung dan pemantul. Lalu kapan lembaran 

plastik itu akan disinari laser? Jawabannya nanti pada saat kita hendak 

merekamnya. Itulah sebabnya C-R disebut juga dengan CD-Blank karena 

isinya masih kosong. 

 

3. CD-RW 

CD-RW yang merupakan singkatan dari Compact Disc Rewritable 

adalah sebuah jenis CD yang dapat kita isi sendiri, kemudian isinya dapat kita 

hapus jika diinginkan. Harga CD-RW biasanya lebih mahal daripada CD-R. 

(www.e-smartschool.com) 

  

E. Keunggulan CD-ROM 

CD-ROM sangat tepat apabila dijadikan sebuah layanan di sebuah 

perpustakaan. Hal ini dikarenakan CD-ROM memiliki beberapa kelebihan antara 

lain : 

1. Tidak membutuhkan saluran telekomunikasi 

Tidak sama dengan jasa online komersial yang memerlukan biaya tinggi 

untuk waktu sambungan dan telekomunikasi, CD-ROM tidak membutuhkan 
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saluran telekomunikasi. Sekali CD-ROM sudah dilanggan perpustakaan, CD-

ROM dapat digunakan banyak sekali tanpa biaya tambahan. Biasanya ada 

juga perpustakaan yang membebankan biaya penelusuran tapi hanya sekedar 

biaya cetak saja, sesuai dengan kebijakan setempat. 

2. CD-ROM dapat digunakan tanpa dibatasi oleh waktu.  

3. Dapat digunakan dengan mudah dan cepat karena cara-cara penelusurannya 

mudah dipelajari. 

Pemakai tidak bergantung kepada pustakawan untuk melakukan penelusuran. 

Umumnya, CD-ROM mempunyai cara pemakaian yang mudah karena 

disediakan MENU yang tampil di layar dan mudah dioperasikan. Beberapa 

CD-ROM bisa ditelusur dengan menggunakan program window dengan 

mouse. 

4. CD-ROM mampu menyimpan data dalam jumlah banyak. Ini berarti bahwa 

ada CD yang memuat indeks dari informasi untuk periode 10 tahun. 

Informasi dalam CD ini dapat ditelusuri secara serentak sekaligus. 

Penelusuran melalui publikasi tercetaknya akan menggunakan 10 volume 

indeks. 

5. Teknologi CD-ROM mampu memuat grafik, suara, video gambar yang 

bergerak. 

6. Tidak memerlukan banyak tempat dan penyimpanannya mudah. 

7. Data yang dimuat tidak dapat diubah oleh orang lain. 

8. Penyebarannya lebih mudah dan lebih murah dibanding publikasinya dalam 

bentuk cetak. 

9. Mudah dibawa-bawa. 
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10. Tidak dipengaruhi oleh medan magnet atau gelombang mikro seperti yang 

digunakan untuk mendeteksi logam di bandara, sehingga aman dalam 

pengiriman. 

11. Data yang terdapat dalam CD-ROM bisa dipindahkan dalam disket atau 

dicetak. 

12. Kebal terhadap serangan virus komputer. 

13. CD-ROM tahan lama, sampai 100 tahun. 

14. Dapat digunakan dengan mudah dan cepat karena cara penelusurannya 

mudah dipelajari. 

  

F. Kelemahan CD-ROM 

CD-ROM mempunyai beberapa keterbatasan kemampuan untuk 

penelusuran; antara lain : 

1. CD-ROM merupakan pangkalan data yang sangat besar, memuat informasi 

dengan cakupan beberapa tahun. Beberapa pangkalan data ada yang dimuat 

dalam beberapa keping CD-ROM, sehingga harus dipakai bergantian selama 

penelusuran. 

2. Data dalam CD-ROM terbatas dan agak ketinggalan, jadi harus selalu 

diperbaharui. Data dalam CD-ROM tidak sebaru data yang bisa diakses 

secara langsung (online) dan juga dalam bentuk cetaknya karena kelambatan 

waktu antara memproduksi, mencetak dan mendistribusikan. CD-ROM tidak 

sering diperbaharui (di up-date), yang berarti biaya produksi rendah untuk 

produsen. 

3. Jika CD-ROM dilanggan, secara periodik CD yang terbaru biasanya dikirim 

ke pelanggan. Pemakai yang mempunyai minat dalam subyek bidang yang 
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berkembang dengan cepat, tidak cocok menggunakan teknologi CD-ROM, 

lebih baik mengunakan akses langsung. Ditinjau dari segi biaya, teknologi 

CD-ROM hanya akan bermanfaat bila pemakaiannya sangat banyak dan 

relatif stabil. 

4. Menggunakan CD-ROM tidak dapat menelusur banyak file sekaligus dalam 

sekali penelusuran. 

5. Data yang terdapat dalam CD-ROM tidak dapat dihapus, diedit, dihapus atau 

ditambah. 

6. Setiap produsen CD-ROM membuat program cara mengoperasikan CD-ROM 

yang berbeda-beda. 

 

G. Peralatan yang digunakan 

Untuk dapat mengoperasikan CD-ROM, diperlukan seperangkat peralatan 

komputer sebagai berikut : 

1. Perangkat keras (Hardware) : 

· Perangkat masukan (input device): 

Perangkat masukan adalah sarana yang digunakan oleh pengguna agar 

dapat memasukkan data untuk selanjutnya diproses oleh komputer.  

· CPU (Central Processing Unit) 

CPU merupakan tempat dimana data-data yang dimasukkan akan diproses 

sesuai dengan tujuan dari penggunanya. Di dalam CPU biasanya terdiri 

dari komponen-komponen utama seperti : 

- Microprosesor 
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Microprosesor merupakan penggerak utama dari pemrosesan data 

pada komputer seperti melakukan perhitungan matematis, mengontrol 

lalu-lintas keluar masuknya data. 

- Random Acces Memory (RAM) 

RAM merupakan tempat penyimpanan data sementara untuk 

kemudian diteruskan ke  Microprosesor untuk diproses. 

- Motherboard 

Motherboard merupakan tempat atau sarana untuk menghubungkan 

perangkat-perangkat utama dari komputer seperti Microprosesor, 

RAM, Hardisk, CD-ROM Drive, Floppy Disk Drive, keyboard, 

mouse, dan lainnya.  

 

 

- Hardisk 

Hardisk merupakan media penyimpanan data yang terdapat dalam 

komputer. 

- CD-ROM Drive  

CD-ROM Drive adalah motor pemutar disk yang digunakan untuk 

membaca Informasi yang terdapat dalam disk tersebut dengan 

menggunakan laser berintensitas rendah yang menyinari lapisan 

bening CD. Untuk dapat membaca informasi yang terdapat dalam 

CD-ROM, maka paling tidak sebuah komputer harus menggunakan 

CD-ROM Drive dengan kecepatan 4 speed (4X). Akan tetapi sebuah 

komputer yang hanya menggunakan CD-ROM Drive dengan 

kecepatan 4 speed (4X) apabila dipakai dalam proses penelusuran 
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informasi dengan CD-ROM akan dirasa sangat lambat. Namun 

dengan perkembangan teknologi komputer yang pesat, saat ini 

terdapat CD-ROM Drive dengan kecepatan 52 speed (52X). Hal ini 

tentunya sangat membantu dalam proses penelusuran informasi 

melalui CD-ROM karena informasi yang dicari oleh pengguna akan 

lebih cepat ditemukan. 

- Floppy Disk Drive 

Floppy disk drive alat pemutar Floppy disk atau yang lebih dikenal 

dengan sebutan “disket”. 

· Perangkat keluaran 

Perangkat keluaran adalah perangkat yang digunakan untuk menunjukkan 

hasil dari pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Perangkat keluaran 

yang utama pada komputer adalah monitor dan printer. 

2. Perangkat lunak (Software) 

Perangkat lunak merupakan himpunan instruksi atau program yang 

mengontrol perangkat keras komputer untuk melakukan tugas sesuai dengan 

perintah yang diberikan oleh pemakainya.  

Perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan CD-ROM 

biasanya diberikan oleh produsen CD-ROM bersamaan dengan penyerahan 

CD-ROM yang dibeli. Setiap produsen CD-ROM biasanya membuat program 

sendiri untuk menjalankan CD-nya dengan dilengkapi buku panduan 

penggunaan program tersebut. 
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H. Penerapan Layanan CD-ROM di Perpustakaan 

Bagi sebuah perguruan tinggi perpustakaan merupakan suatu bagian 

integral yang bersama dengan bagian lain memiliki hubungan yang erat dalam 

menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat. Hal ini beralasan karena perpustakaan menyediakan 

berbagai informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan akademis atau ilmiah. 

Dengan demikian perpustakaan menjadi salah satu kunci perkembangan ilmu 

pengetahuan, sehingga perpustakaan dapat disebut sebagai jantung perguruan 

tinggi. 

Perpustakaan sebagai pusat informasi dan ilmu pengetahuan tidak bisa 

terpisah dari perkembangan teknologi. Seiring dengan kemajuan teknologi yang 

semakin tinggi maka perpustakaan harus dapat menerapkan kemajuan teknologi 

dalam kegiatan operasionalnya. Penerapan kemajuan teknologi dalam 

perpustakaan dapat dilakukan dengan menambah jenis koleksi dan jenis 

pelayanan yang ada di perpustakaan, dari perpustakaan yang hanya menyediakan 

jenis koleksi tercetak ditambah lagi dengan menyediakan koleksi non-cetak 

(Digital) dan juga pelayanan Digital Library. Pelayanan Digital Library dapat 

berupa : 

1. Layanan Internet 

Layanan internet adalah layanan yang diberikan kepada pengguna untuk 

dapat mengakses informasi melalui jaringan-jaringan telekomunikasi dari 

berbagai sumber di seluruh dunia.  

2. Layanan CD-ROM 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 17 

Layanan CD-ROM adalah layanan yang dapat digunakan oleh pengguna 

perpustakaan untuk mencari informasi melalui media simpan yang berbentuk 

piringan optik(CD-ROM). 

 

I. Subjek Dan Cara Temu Kembali 

Perpustakaan STIE YKPN dari tahun ke tahun terus mengembangkan 

koleksi jurnal ilmiah dalam bentuk CD-ROM. Sampai tahun 2006 koleksi yang 

dimiliki oleh Perpustakaan STIE YKPN adalah 1538 judul. Koleksi tersebut 

terdiri dari satu subyek yaitu jurnal ekonomi. Untuk melakukan penelusuran maka 

hal-hal yang harus diperhatikan: 

1. Mempersiapkan Penelusuran 

Sebelum kita melaksanakan penelusuran, ada baiknya apabila kita 

dapat mendefinisikan informasi yang dibutuhkan, yaitu meliputi cakupan 

informasi yang ditanyakan, waktu yang tersedia, biaya yang tersedia, latar 

belakang pemakai, dan lain sebagainya. 

Setelah kita dapat mendefinisikan informasi yang dibutuhkan, 

selanjutnya kita harus dapat mengembangkan strategi penelusuran. Kita harus 

dapat mendefinisikan konsep pertanyaan dengan memilih kata-kata kunci 

atau kumpulan istilah yang sesuai dengan bidang informasi yang ada dalam 

CD-ROM. 

2. Menjalankan CD-ROM 

Hal pertama yang harus kita lakukan adalah meng-instal program 

sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh produsen CD-ROM, setelah itu 

kita tinggal memasukkan CD-ROM pilihan kita ke dalam CD-ROM Drive 
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yang ada pada komputer untuk kemudian kita dapat melakukan penelusuran 

informasi yang dibutuhkan. 

3. Melaksanakan penelusuran 

Tahap-tahap dalam pelaksanaan penelusuran ini meliputi : 

a. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kombinasi dari kata-kata 

kunci yang sudah dipilih. Hasil penelusuran dapat langsung dicetak. 

b. Mengevaluasi hasil penelusuran dan merevisi penelusuran. 

c. Saling berinteraksi antara penelusur dan pemakai. 

d. Melokasi informasi di perpustakaan. 

Langkah-langkah untuk menemukan jurnal ilmiah melalui Proquest dalam 

CD-ROM di Perpustakaan STIE YKPN adalah: 

a. Saat komputer aktif, pada layar akan ditampilkan icon menu Proquest 

searchware. Untuk mengaktifkan, arahkan kursor ke icon proquest, 

kemudian klik dua kali. Akan tampak di layar tersebut tampilan toolbar 

dan di dalam layar tersebut ada tampilan layar kecil berisi subjek data 

base yang akan dipilih. 

b. Pilih salah satu subjek database tersebut dengan klik kiri di dalam kotak 

kecil sebelah kiri. 

c. Akan muncul tampilan pencarian. Kita tinggal memasukkan kata kunci di 

bagian yang sudah disediakan dengan memilih sistem pencarian yang 

sudah ada. 

d. Setelah itu akan muncul tampilan judul artikel sesuai dengan subjek atau 

kata kunci yang telah kita masukkan tadi. 

e. Kita dapat melihat seluruh isi dari jurnal yang telah kita pilih dengan 

mengklik display pada tampilan tersebut.  
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f. Setelah itu, akan muncul locating CD-ROM dengan nomor yang sesuai 

dengan subjek.  

g. Setelah memasukkan CD-ROM yang sesuai dengan nomor tersebut, maka 

kita dapat melihat seluruh isi dari jurnal tadi. Untuk melakukan print out, 

buka menu file lalu klik pada sub menu print. 

 

BAB III 
GAMBARAN UMUM PERPUSTAKAAN 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAYASAN KELUARGA 

PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA 

 

 Sejarah 

Perpustakaan dalam suatu lembaga pendidikan tinggi yang diakui keberadaannya 

oleh pemerintah merupakan sesuatu yang harus tersedia. Demikian pula dengan 

berdirinya STIE YKPN Yogyakarta 12 September 1980 bersamaan dengan 

berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, melalui akta Notaris 

Soelaiman Ardjasasmita Nomor 30 tanggal 22 Mei 1970 yang berlokasi di Jalan 

Gagak Rimang no. 2, Balapan Yogyakarta. Adanya perpustakaan melekat dengan 

perguruan tinggi yang didirikan, keberadaan perpustakaan juga merupakan salah 

satu faktor penting dalam penilaian guna meningkatkan akreditas suatu jurusan 

atau program studi yang dimiliki perguruan tinggi yang bersangkutan. 

Misi yang diemban perguruan tinggi dikenal dengan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, dimana tiga tugas mulia tersebut menempatkan perguruan tinggi sebagai 

sarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tiga tujuan 

diatas, tanpa adanya keberadaan perpustakaan mustahil akan dicapai, dengan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 20 

alasan tersebut pemimpin STIE YKPN Yogyakarta menyadari akan strategisnya 

fungsi perpustakaan. Perhatian yang besar dengan dukungan sarana dan keuangan 

yang memadai, adanya perpustakaan STIE YKPN akan mampu memberikan 

informasi yang menunjang tercapainya Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Pada awalnya perpustakaan STIE YKPN hanya memiliki satu ruangan yang 

berfungsi sebagai sarana pelayanan sirkulasi dengan sistem  layanan tertutup 

dengan sejumlah ruang baca. Hal ini menyebabkan mahasiswa tidak dapat 

memilih secara langsung koleksi buku yang mereka butuhkan. Pada tanggal 5 

November 1995 STIE YKPN memindahkan kampusnya dari Jalan Gagak Rimang 

Balapan ke kampus baru di Desa Seturan, Maguwoharjo, Sleman. Akibatnya 

perpustakaan STIE juga ikut dipindahkan. Di tempat baru tersebut perpustakaan 

STIE YKPN menempati lantai dasar sebagai tempat sementara dengan mulai 

mengkoleksi CD-ROM dan juga memperkaya koleksi referensi dengan berbagai 

bahan pustaka. Di tempat baru tersebut untuk pertama kalinya   perpustakaan 

STIE YKPN Yogyakarta menerapkan sistem pelayanan semi terbuka untuk 

kemudian memperkenalkan dan mempersiapkan mahasiswa dan seluruh anggota 

perpustakaan STIE YKPN mempergunakan fasilitas sistem pelayanan terbuka.  

Diperkirakan Pada tanggal 3 Maret 1996 perpindahan dari tempat 

sementara ke tempat baru yang terdiri  dari tiga lantai dan satu basement. Di 

gedung dengan luas 4.600 m 2  semua kegiatan perpustakaan dilakukan pada 

tempat tersebut. Lokasi ini strategis karena merupakan pusat aktivitas mahasiswa. 

Pemakai tidak perlu terlalu jauh untuk menggunakan jasa yang diberikan 

perpustakaan. Tuntutan yang semakin banyak terhadap perpustakaan sebagai 

sumber informasi, menyebabkan pimpinan perpustakaan STIE YKPN 
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Yogyakarta selalu berusaha meningkatkan pelayanannya. Buku-buku penunjang 

studi, meskipun mahal dan harus dari luar negeri, selalu diusahakan 

pengadaannya. Pemakaian komputer dan rencana pengadaan koleksi CD-ROM 

akan menambah kemudahan pelayanan dan informasi yang diberikan kepada 

pemakai. Selain itu juga diterapkan program automasi perpustakaan URICA yang 

bekerja sama dengan Universitas Kristen Yogyakarta yang dapat dipakai untuk 

menggantikan program pemakai perpustakaan. Dengan Bar Code untuk 

memperlancar pelayanan kepada pemakai jasa perpustakaan. Dengan demikian 

perpustakaan STIE YKPN dapat dikatakan telah memasuki era perpustakaan 

terautomasi. 

 

Gedung/Ruang 

Gedung perpustakaan STIE YKPN terdiri dari empat lantai, dimana 

lokasi gedung perpustakaan STIE YKPN sangat strategis, karena berdekatan 

dengan gedung pusat yang merupakan pusat seluruh aktivitas mahasiswa. Luas 

gedung perpustakaan adalah 4.600 m 2 ,  yang dibagi  menjadi 80% untuk 

ruangan koleksi dan ruangan pembaca, dan 20% dari gedung tersebut digunakan 

untuk ruang kerja karyawan. 

Gedung perpustakaan STIE YKPN dibagi menjadi 4 lantai yang di dalamnya 

memiliki beberapa ruangan yaitu: 

1. Basement 

Basement merupakan ruangan untuk menyimpan bahan pustaka di rak 

dan juga terdapat pelayanan sirkulasi bagi pengguna. Untuk penelusuran 

bahan pustaka oleh para pengguna dapat dilakukan dengan mencari data 
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bibliografi melalui katalog atau jaringan katalog computer ( OPAC = OnLine 

Public Access Catalogue ). Ruang-ruang yang ada di Basement Perpustakaan 

STIE YKPN: 

a. Ruang diskusi. 

 

b. Ruang baca yang dapat menampung 178 orang. 

c. Gudang. 

2. Lantai I 

Ruangan ini berfungsi pula sebagai ruang baca, digunakan untuk 

menyimpan koleksi referensi, Jurnal, majalah, surat kabar baru, skripsi. Di 

lantai I ini terdapat mesin  fotokopi yang dapat digunakan oleh pengguna.  

Ruangan-ruangan yang ada di lantai I yaitu: 

a. Ruang pemrosesan 

b. Ruang administrasi 

c. Ruang baca yang dapat menampung 141 orang. 

3. Lantai II 

Ruangan-ruangan yang ada di lantai II : 

a. Ruang diskusi dilengkapi dengan komputer dan printer untuk fasilitas 

dosen studi lanjut. 

b. Ruang CD-ROM dengan fasilitas 24 unit komputer dan 2 buah printer, 35 

buah kursi. 

c. Ruang Praktikum manual sebanyak 5 ruang: GPP 204 terdapat 31 kursi, 

GPP 205 terdapat 29 kursi, GPP 208 terdapat 31 kursi, GPP 210 terdapat 

28 kursi, GPP 211 terdapat 43 kursi. 

d. Ruang baca yang dapat menampung 148 orang. 
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4. Lantai III (UPT Puskom) 

Ruangan-ruangan yang ada di lantai III : 

a. Ruang praktikum komputer. 

b. Ruang internet. 

Sumber: Data sampai dengan bulan Mei 2005 

Koleksi 

Koleksi adalah semua bahan pustaka milik perpustakaan dan berguna dalam 

memberikan pelayanan kepada pemakai. Jenis koleksi perpustakaan STIE YKPN 

terdiri dari: 

1. Koleksi Referensi dan Informasi 

2. Koleksi buku 

3. Koleksi Karya Ilmiah 

4. Koleksi Terbitan Berkala 

5. Koleksi CD-ROM, CD koran dan lain-lain. 

Jumlah koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan STIE YKPN 

adalah: 

No Jenis Koleksi Jumlah judul Jumlah ekslempar 

1. Buku 3.774 35.703 

2. Disertasi 3 3 

3. Tesis 48 63 

4. Skripsi 4.428 5.461 

5. Penelitian 27 57 

6. CD-ROM 1.200 1.538 

7. CD-Koran 11 89 

8. 

Jurnal/buletin 
105 503 
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9. Jurnal hadiah 27 350 

10. Majalah 42 4.037 

11. Laporan tahunan 117 265 

 

Sumber: Data sampai dengan bulan Mei 2005 

 

Sebagian besar  koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan STIE YKPN adalah 

dalam bidang ilmu akuntansi dan ilmu manajemen, sebab kedua disiplin ilmu 

tersebut yang dipelajari di STIE YKPN dan merupakan mata kuliah pokok. 

 

Struktur Organisasi 

Untuk mempermudah pelaksanaan suatu tugas dalam suatu organisasi maka akan 

dibentuk suatu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka hubungan 

antar satuan yang di dalamnya terdapat penjabat, tugas, wewenang dan tanggung 

jawab, yang masing-masing memiliki peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh.  

Struktur organisasi mikro adalah penegasan dan penggambaran tentang 

macam, kedudukan, lingkup, sistem, dan kewenangan secara hierarkis dari unit 

kerja yang tercakup dalam unit kerja perpustakaan STIE YKPN. Perpustakaan 

STIE YKPN merupakan suatu seksi yang membawahi dua unit kerja yaitu 

Pelayanan Teknis dan Pelayanan Pemakai. 

Agar tegas dan jelas struktur organisasi tersebut dituangkan dalam bagan 

organisasi atau organigram. 
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Table 1. Struktur Organisasi perpustakaan STIE YKPN Yogyakarta 

 

 

Sumber: Data dari STIE YKPN sampai dengan bulan Mei 2005 

 

Keterangan: 

PK 1 (PUKET 1)         : Drs. Rusmawan Wahyu Anggoro, MSA 

Kasie Perpustakaan        : Sari Dewi Fatona 

Proses & Administrasi        :   

1. Lutfiatun H,  S.E 

2. Erna Krisnawati, S.H 
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Layanan Sirkulasi & Referensi : 

1. Margio 

2. Wahyu Endah Lestari 

Layanan CD-ROM         : 

1. Partin 

2. Sari Dewi Fatona 

Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia atau sering disebut personalia perpustakaan STIE YKPN 

berjumlah  7 orang dengan perincian tugas sebagai berikut: 

1. satu orang kepala seksi perpustakaan 

2. dua orang menangani pelayanan sirkulasi, referensi, dan fotocopy. 

3. dua orang menangani pelayanan Prosesing dan Administrasi 

4. dua orang menangani pelayanan CD-ROM, terbitan berkala. 

5. satu orang menangani pelayanan teknis 

Pemakai perpustakaan STIE YKPN adalah seluruh civitas akademia perpustakaan 

STIE YKPN yang meliputi mahasiswa, dosen, karyawan dan alumnus STIE 

YKPN yang sudah bekerja tapi masih membutuhkan jasa perpustakaan STIE 

YKPN untuk memperlancar pekerjaan mereka. 

 

Sumber Dana / Anggaran 

Dana yang digunakan sebagai anggaran untuk perpustakaan STIE YKPN  dalam 

tahun anggaran 2005/2006  berasal dari berbagai macam sumber dana. Sumber-

sumber dana tersebut diambil dari dana dari Lembaga atau Yayasan, sanksi 
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keterlambatan pengembalian bahan pustaka, pemasukan dari fotocopy, dan dari 

layanan internet dan CD-ROM. 

 

Sarana dan Prasana 

Bahan yang merupakan unsur utama suatu perpustakaan, tanpa ada dukungan dari 

sarana yang memadai, akan tidak berguna. Sifat hubungan antara koleksi dan 

sarana berupa hubungan komplementer, artinya keduanya harus ada dan saling 

melengkapi. Dalam perpustakaan STIE YKPN memiliki peralatan dan 

perlengkapan yang menunjang kelancaran aktivitas pelayanan perpustakaan. 

Peralatan yang terdapat di perpustakaan STIE YKPN Yogyakarta terdiri dari : 

a. Komputer dan printer 

b. Rak CD-ROM 

c. CD Drive 

d. Almari Katalog 

e. Mesin fotocopy 

f. Earphone 

g. Kipas angin 

h. Jam dinding 

i. Rak buku satu meter 

j. Rak buku dua meter 

k. Almari besar 

l. Tempat Koran dan penempelan surat kabar 

m. Kursi dan meja baca 

n. Meja dan kursi kerja 
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o. Mesin ketik 

p. File boxes 

q. Rak tempat tas 

r. Bak sampah 

s. Alat pemotong 

t. Mistar 

u. Papan display 

v. Cap / stempel 

w. Alat penanggalan 

x. Selotip 

y. Gerobak Dorong 

Perlengkapan adalah barang-barang yang diperlukan oleh petugas untuk 

melaksanakan kegiatannya di dalam memenuhi fungsi perpustakaan. 

Perlengkapan yang terdapat di perpustakaan STIE YKPN terdiri dari : 

Katalog 

Kartu buku 

Kantong buku 

Kartu tanggal peminjaman 

Kartu anggota 

Label buku 

Buku inventaris 

Buku denda 

Buku catatan harian 

Kertas 

Stiker pada referensi 
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Kartu pesanan 

 

Layanan 

Sistem Layanan 

Perpustakaan STIE YKPN saat ini menerapkan sistem layanan terbuka (open 

acces). Sistem layanan terbuka dirasa lebih sesuai dengan kondisi sebuah 

perpustakaan perguruan tinggi, karena dengan sistem tersebut pengguna 

mendapat kesempatan yang lebih luas dalam mengakses bahan pustaka yang 

dikehendaki. Selain itu pengguna akan tidak merasa terbebani untuk memilih 

bahan pustaka. 

Macam Layanan Perpustakaan 

Dalam sistem pelayanan tata kerja di perpustakaan STIE YKPN yang 

terdiri dari 3 macam layanan yaitu: 

a. Layanan Sirkulasi 

Layanan sirkulasi merupakan ujung tombak perpustakaan sebab 

layanan tersebut merupakan bagian yang pertama kali berhadapan dengan 

pemakai dan yang paling sering digunakan pemakai. Kegiatan pelayanan 

sirkulasi STIE YKPN meliputi peminjaman, pengembalian, bebas pinjam, 

dan penarikan denda, penagihan bahan pustaka, statistik peminjaman dan 

pustaka yang dipinjam, pendaftaran anggota, pemberian sanksi terhadap 

pelanggaran tata tertib. 

Jumlah buku yang dipinjam oleh pemakai maksimal 4 ekslempar dengan masa pinjaman ada yang cuma 1 hari 

dan 10 hari. Pemakai juga boleh meminjam buku paket dengan masa pinjaman satu semester. Setiap 

keterlambatan pengembalian dikenakan denda Rp. 1000,- / hari/ ekslempar. Peminjam yang menghilangkan 

buku bertanggung jawab atas kehilangan buku tersebut dan diharuskan mengganti kerugian sebesar harga buku 

yang hilang. 
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Pelayanan yang termasuk dalam kategori layanan sirkulasi adalah sebagai berikut : 

1. Peminjaman 

Layanan peminjaman bertugas mencatat semua hal yang 

terkait dengan peminjaman, mencakup data peminjaman, koleksi yang 

dipinjam, dan waktu peminjaman. Lamanya peminjaman dan jumlah 

koleksi tergantung dari siapa penggunanya, apakah dia mahasiswa, 

karyawan, atau dosen. 

Prosedur peminjaman : 

a. Pengguna mencari buku yang akan dipinjam melalui komputer 

yang menggunakan jaringan OPAC yang terletak di lantai I dan 

basement. 

b. Pengguna mencatat buku yang akan dipinjam dan melihat status 

buku yang akan dipinjam, pengguna dapat melihat status buku 

yang akan dipinjam apakah dalam status sedang dipinjam atau 

tidak. 

c. Apabila buku yang dimaksud tidak sedang dipinjam, pengguna 

perpustakaan dapat mencarinya di rak yang berada di lantai 

basement. 

d. Apabila buku yang dimaksud sudah ditemukan, mahasiswa 

menuju ke layanan sirkulasi dengan menunjukkan kartu 

mahasiswa. 

e. Kartu mahasiswa hanya berlaku bagi mahasiswa yang 

bersangkutan. 

f. Buku teks dipinjamkan selama 10 hari dan dapat diperpanjang 1 

kali. 
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Prosedur peminjaman bahan pustaka tercetak selain buku teks: 

a. Buku-buku referensi (Ensiklopedi, kamus, buku statistik, laporan 

hasil penelitian dan lain-lain). 

 

1. Tidak diperkenankan dibawa pulang. 

2. Hanya boleh dibaca di lantai I. 

3. Dapat difotokopi di perpustakaan. 

b. Karya ilmiah (skripsi, thesis, disertasi, dan lain-lain) 

1. Tidak diperkenankan dibawa pulang. 

2. Tidak diperkenankan difotokopi. 

3. Hanya boleh dibaca di lantai I. 

c. Majalah dan surat kabar 

1. Majalah dan surat kabar baru dapat dipinjam dengan 

menyerahkan kartu mahasiswa atau kartu anggota yang masih 

berlaku. 

2. Majalah dan surat kabar dapat difotokopi di perpustakaan. 

3. Majalah dan surat kabar tidak diperkenankan dibawa pulang 

oleh pengguna. 

2. Pengembalian 

Layanan pengembalian meliputi kegiatan mencatat semua hal 

yang terkait dengan pengembalian, mencakup data pengembalian, 

koleksi yang dikembalikan, waktu pengembalian, termasuk 

memberikan sanksi denda apabila ada keterlambatan pengembalian 

bahan pustaka. 

Prosedur pengembalian bahan pustaka : 
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1. Peminjam menyerahkan bahan pustaka yang dipinjam dengan 

disertai Kartu Tanda Anggota. 

2. Petugas melakukan proses pengembalian dan akan menyerahkan 

kembali Kartu Tanda Anggota Perpustakaan apabila proses telah 

selesai. 

3. Perpanjangan 

Perpanjangan bahan pustaka yang sudah dipinjam dapat dilakukan 

apabila tidak ada pengguna lain yang sudah memesan bahan pustaka 

yang telah dipinjam dan bahan pustaka tersebut tidak terlambat untuk 

dikembalikan. Perpanjangan hanya dapat dilakukan 1 kali. 

4. Layanan Bebas Pinjam 

Layanan bebas pinjam diberikan kepada mahasiswa yang akan 

melakukan selang masa studi, pindah program studi, dan juga 

mahasiswa yang akan wisuda.  Bebas pinjam perpustakaan diberikan 

kepada mahasiswa yang tidak memiliki tanggungan apapun kepada 

perpustakaan. 

b. Layanan referensi 

Pelayanan referensi adalah kegiatan pelayanan untuk membantu 

pengguna menelusur informasi dalam berbagai subyek. Dengan 

pelayanan ini, pemakai dibantu untuk menemukan informasi dengan cepat 

(Dirjen DIKTI Depdikbud, Perpustakaan Perguruan Tinggi:buku 

pedoman, 1994) 

Pelayanan referensi perpustakaan STIE YKPN berfungsi 

menjawab pertanyaan referensi dengan menggunakan koleksi referensi. 

Koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan STIE YKPN sangat bervariasi, 
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dari kamus hingga bibliografi. Koleksi tersebut digunakan untuk 

mendukung tugas pelayananan referensi yang ada di perpustakaan STIE 

YKPN. 

Pelayanan yang termasuk ke dalam bagian layanan referensi 

adalah sebagai berikut: 

a. Pelayanan fotokopi; pelayanan ini  diberikan kepada pemakai yang 

ingin memperoleh fotokopi artikel, buku, majalah dan jurnal. 

Perpustakaan STIE YKPN menyediakan satu buah mesin fotokopi 

untuk memperlancar pelayanannya. 

b. Pelayanan KKI (Koleksi Karya ilmiah); koleksi karya ilmiah yang 

disediakan oleh perpustakaan STIE YKPN adalah koleksi skripsi 

sampai bulan Februari 2006 berjumlah 4.428 judul dan 5.461 

eksemplar. Pemanfaatan koleksi skripsi harus melalui prosedur 

berikut: 

1) pemakai menghubungi petugas 

2) pemakai menunjukkan kartu anggota perpustakaan 

3) pemakai dapat mencari sendiri skripsi yang dinginkan, atau 

menanyakan dulu kepada petugas. 

4) pemakai membaca di tempat yang telah ditentukan 

5) skripsi tidak boleh di foto copi 

6) pemakai hanya berhak membaca satu judul. 

Untuk mempermudah pemakai dalam memperoleh skripsi 

yang diminati, maka perpustakaan menyediakan alat bantu yaitu 

daftar skripsi yang di susun berdasarkan abjad judul dan nomor urut 

koleksi. 
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c. Pelayanan tebitan berkala, pelayanan ini bertujuan untuk menyajikan 

informasi mutakhir dan merupakan sarana untuk mengikuti 

perkembangan ilmu khususnya akuntansi dan manajemen. Koleksi 

yang dimiliki perpustakaan STIE YKPN adalah majalah, jurnal, dan 

surat kabar. 

1) Majalah dan jurnal, ada  2 macam jurnal dan majalah yang 

disajikan untuk pemakai yaitu jurnal dalam bahasa Indonesia dan 

dalam bahasa asing. Majalah dan jurnal dalam bahasa Indonesia 

adalah: 

a) Arena almamater 

b) Berita pajak 

c) Eksekutif 

d) Forum 

e) Info Bank 

f) Info Komputer 

g) Jurnal Akuntansi dan Manajemen 

h) Manajemen 

i) Media Usahawan Indonesia 

j) Media Akuntansi 

k) Prospek 

l) Swasembada 

m) Gatra 

n) Tri Partit Nasional 

o) Warta Ekonomi 

p) Tempo
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Sedangkan majalah dan jurnal berbahasa asing antara lain: 

a) Accounting Historians 

b) Accounting Horizons 

c) Accounting Review 

d) Business review 

e) Harvard Business Review 

f) Issues in Accounting Education 

g) Journal of Accounting Research 

h) Journal of management Development 

i) Journal Of Accountancy 

j) Leadership and organizational development 

k) Behavioral Reaserch in Accountancy 

l) Journal of Management 

m) Accounting Research 

2) Surat kabar 

Surat kabar yang dilanggankan di perpustakaan STIE YKPN 

adalah sebagai berikut: 

a) Kompas 

b) Kedaulatan Rakyat 

c) Jawa Pos 

d) Bisnis Indonesia 

 

c. Layanan Teknis 

1. Pengadaan bahan pustaka 
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1) Pembelian  

Perpustakaan STIE YKPN membeli buku dari agen atau penerbit 

buku. 

2) Hadiah : 

Perpustakaan STIE YKPN menerima hadiah yang berasal dari 

lembaga atau organisasi. 

3) Langganan  

STIE YKPN berlangganan ke agen untuk memperoleh koleksi 

terbitan berkala. 

4) Usaha penerbitan milik STIE  

STIE YKPN memiliki badan penerbitan yang menerbitkan buku-

buku dalam bidang ekonomi khususnya akuntasi dan manajemen. 

2. Pengolahan bahan perpustakaan 

Kegiatan pelayanan yang termasuk dalam  pengolahan bahan 

pustaka adalah: 

1) pengecekan bahan pustaka  

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah bahan pustaka 

yang datang sudah cocok dengan apa yang dipesan dan juga untuk 

melihat kondisi buku yang telah diterima. 

2) Klasifikasi  

Klasifikasi adalah kegiatan pengelompokan bahan pustaka secara 

sistematis ke dalam golongan kelas tertentu berdasarkan ciri-ciri 

tertentu. Dalam hal ini perpustakaan STIE YKPN menerapkan 

sistem klasifikasi Dewey Decimal Clasification (DDC). 
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3) Katalogisasi  

Katalogisasi adalah kegiatan untuk membuat daftar pustaka milik 

perpustakaan yang disusun secara sistematis, sehingga dalam  

kegiatan mencari  atau menelusur koleksi perpustakaan dapat 

dilakukan dengan cepat dan mudah. Katalogisasi yang digunakan 

di perpustakaan  STIE YKPN sudah menggunakan komputer 

dengan program CDS/ISIS. Alasan pemakaian programing karena 

lebih praktis dan lebih cepat untuk penelusuran informasi dan 

akses melalui subyek, judul, pengarang. 

4) Penyiangan bahan pustaka 

Kebijakan penyiangan bahan pustaka di perpustakaan STIE 

YKPN dilakukan untuk koleksi yang: 

a) sudah tua, kuno, kadaluwarsa dan informasinya tidak mutakhir 

lagi. 

b) Rusak dan tidak mungkin untuk diperbaiki lagi. 

c) Mempunyai jumlah eksemplar yang terlalu banyak sehingga 

tidak sesuai dengan penggunaannya bila dibandingkan dengan 

jumlah pemakai koleksi tersebut sudah tidak diminati lagi oleh 

pemakai. 

d. Layanan IMQ dan CD Pajak 

Layanan ini digunakan untuk para mahasiswa yang ingin mengetahui 

bursa efek yang terbaru.  

e. Layanan CD ROM 

Layanan penelusuran informasi melalui CD-ROM merupakan 

layanan yang diberikan kepada pengguna untuk dapat memperoleh 
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informasi secara bibliografis melalui media CD-ROM dan internet, yang 

termasuk dalam layanan ini adalah petunjuk pengoperasian CD-ROM dan 

internet kepada pemakai yang akan memanfaatkan jasa layanan CD-

ROM, sehingga pengguna dalam melakukan penelusuran informasi 

melalui CD-ROM dapat berjalan dengan baik. 

Layanan CD-ROM di perpustakaan STIE YKPN mulai di 

kembangkan pada tahun ajaran 1994/1995. Untuk Sistem Pelayanan CD-

ROM di STIE YKPN dilakukan secara tertutup. CD-ROM yang dimiliki 

oleh perpustakaan STIE YKPN berisi tentang jurnal dalam bidang 

ekonomi khususnya akuntansi dan manajemen. Dengan pelayanan CD-

ROM ini diharapkan pemakai dapat mengikuti perkembangan informasi 

dan memperoleh cakrawala yang luas tentang ilmu pengetahuan terutama 

ilmu akuntansi dan manajemen. 

STIE YKPN berlangganan kepada Proquest berupa CD-ROM dan 

juga sistem intranet. Untuk menunjang proses penelusuran, STIE YKPN 

menyediakan 22 komputer yang dapat digunakan untuk proses 

penelusuran oleh pengguna, 1 printer untuk mencetak hasil penelusuran 

dan 2 buah komputer untuk server. 

Layanan CD-ROM di perpustakaan STIE YKPN digabung 

menjadi satu dengan layanan internet. Layanan internet diberikan secara 

gratis kepada para pengguna, pengguna hanya dipungut biaya pada saat 

mencetak hasil penelusuran sebesar RP. 500,00/lembar. Begitu juga 

dengan  Layanan CD-ROM, perpustakaan tidak memberikan beban 

apapun kepada pengguna, hanya pada saat mencetak hasil penelusuran 

saja. 
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Untuk memperoleh jasa layanan CD-ROM maka pemakai harus 

mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh perpustakaan, prosedur 

tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Anggota perpustakaan berhak menggunakan fasilitas layanan CD-

ROM 

b. Anggota perpustakaan yang akan menggunakan fasilitas layanan CD-

ROM wajib menyerahkan kartu mahasiswa kepada petugas. 

c. Penggunaan fasilitas layanan CD-ROM tidak dikenakan biaya, 

kecuali untuk pencetakan. 

d. Biaya pencetakan hasil penelusuran: 

CD-ROM 

1. Cetak abstraksi   Rp. 500/lembar 

2. Cetak artikel   Rp. 500/lembar 

Komputer IMQ/CD pajak/internet biaya cetak teks adalah sebesar Rp. 

500/lembar. 

 

Prosedur Penggunaan Ruang Diskusi 

1. Wajib mengisi daftar pengguna ruang diskusi (di setiap counter, sesuai 

dengan ruang diskusi yang digunakan). 

2. Waktu penggunaan ruang diskusi dibatasi selama 2 jam. 

3. Waktu penggunaan ruang diskusi dapat dilakukan apabila jadwal penggunaan 

ruang diskusi tidak padat. 

4. Tidak diperkenankan berpindah ruang diskusi tanpa seizin petugas. 
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Sanksi 

Setiap pelanggaran atas ketentuan dan tata tertib perpustakaan dikenai sanksi: 

1. Setiap keterlambatan pengembalian bahan pustaka, denda ditetapkan sebesar 

Rp. 1.000.- perhari per ekslempar. 

2. Peminjam wajib mengganti bahan pustaka yang hilang atau rusak karena 

kelalaian peminjam dengan bahan pustaka yang sama atau mengganti dengan 

sejumlah uang senilai harga bahan pustaka tersebut. 

3. Pelanggaran ringan (membawa keluar referensi, skripsi, majalah dn koran); 

dan atau pelanggaran berat (pencurian bahan pustaka atau fasilitas lain) 

diserahkan ke Pembantu Ketua III untuk diproses lebih lanjut. 

 

Peran Perpustakaan STIE YKPN 

Perpustakaan STIE YKPN berfungsi sebagai: 

1. Pembentuk reading habit. 

2. Pembentuk kemampuan belajar mandiri berkelanjutan. 

3. Pembuka dan pengembang wawasan intelektual 

4. Pembentuk dan pengembang world wide intelectual community. 

5. Penyedia informasi untuk kepentingan riset penelitian. 

6. Pengikat hubungan antara almamater dan alumninya. 

 

Lain-Lain 

1. Setiap kali meminjam buku teks dan menggunakan fasilitas perpustakaan, 

kartu mahasiswa atau kartu anggota perpustakaan wajib dibawa. 
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2. Kehilangan/kerusakan kartu mahasiswa atau kartu anggota perpustakaan 

menjadi tanggungan anggota. 

3. Pengguna perpustakaan wajib menjaga ketenangan dan ketertiban dalam 

lingkup perpustakaan. 

4. Tidak diperkenankan membawa dan mengkonsumsi makanan, minuman, 

rokok, narkoba ke dalam lingkungan perpustakaan. 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN MASALAH 

 

A. Analisis Masalah 

1. Tingkat Efektifitas Penelusuran Informasi Melalui CD-ROM 

Dewasa ini penelusuran informasi dunia menjadi lebih rumit 

dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Hal ini disebabkan informasi 

yang diciptakan setiap harinya sangat banyak. Untuk dapat mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan tersebut maka diperlukan suatu cara penelusuran 

yang mungkin dapat menemukan informasi yang kita butuhkan secara efisien 

dan dalam waktu yang cepat. 

Salah satu penunjang efektifitas penelusuran informasi adalah cara-

cara penelusuran yang digunakan pengguna dalam mencari informasi. Oleh 

sebab itu, strategi dan cara penelusuran yang digunakan sangat 

mempengaruhi mutu dari bahan yang dikumpulkan serta mutu informasi yang 

disajikan.  

Penelusuran melalui CD-ROM memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan cara penelusuran yang lain. Hal ini dapat kita lihat dari: 
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a. Tingkat Akurasi Data 

Dengan menggunakan penelusuran melalui CD-ROM kita akan 

dapat menemukan informasi yang akurat dan dalam jumlah yang besar. 

Hal ini mungkin dikarenakan Informasi di dalam CD-ROM selalu 

diperbaharui. Oleh karena penelusuran melalui CD-ROM menggunakan 

peralatan komputer, maka dalam penelusuran tersebut akan diperoleh data 

yang lebih akurat. Penelusur tidak akan mendapatkan informasi yang 

salah apabila di dalam penelusuran tersebut, penelusur tidak melakukan 

kesalahan dalam memasukkan kata kunci dari data yang dibutuhkan. 

b. Kemampuan Penelusuran Informasi  

Salah satu keistimewaan penelusuran melalui CD-ROM adalah 

daya penelusurannya yang cepat, hanya dalam hitungan satu sampai dua 

menit. Dengan didukung kemudahan-kemudahan peralatan dan juga 

kelebihan dalam hal penggunaan peralatan, maka penelusuran melalui 

CD-ROM tentu dapat memberikan banyak pilihan informasi yang kita 

butuhkan, sehingga kita dapat memilih informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan informasi yang dinginkan.  

Adanya kemudahan-kemudahan seperti ini akan sangat membantu 

bagi pengajar, mahasiswa, peneliti, dan pengguna perpustakaan dalam 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Bagi pustakawan, hal ini tentu 

akan dapat meringankan tugas-tugas pustakawan dalam melakukan 

penelusuran informasi bagi pengguna. 

c. Biaya Yang Dibutuhkan 

Bagi sebuah perpustakaan, sebagian orang berpendapat produk 

CD-ROM sangat mahal. Kalau dilihat dari harga nominal dari uang yang 
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harus dibayarkan sewaktu membeli atau melanggan CD-ROM memang 

dapat dikatakan demikian. Tetapi bila melihat dari berbagai kelebihan 

yang dimiliki maka mahal itu akan menjadi sesuatu yang relatif. 

Dalam menggunakan sistem penelusuran online dibutuhkan 

pelatihan yang intensif, untuk dapat menelusur secara efisien, aman, dan 

selengkap mungkin dengan biaya yang paling murah. Cara ini menjadi 

sukar bagi pemakai yang belum berpengalaman. Dengan CD-ROM, dapat 

diperoleh informasi dengan perlahan tanpa khawatir mengenai waktu, 

saluran telekomunikasi, dan penelusuran dapat dilakukan berulang-ulang. 

Penelusuran melalui CD-ROM oleh pengguna tidak memerlukan 

biaya seperti sistem penelusuran online, penelusuran melalui CD-ROM 

tidak memerlukan jaringan telekomunikasi sehingga pengguna tidak 

mengeluarkan uang pada saat penelusuran, tetapi hanya pada saat 

mencetak informasi yang dibutuhkan. 

d. Hasil penelusuran 

Dari hasil penelusuran melalui CD-ROM dapat dipilih referensi 

yang diperlukan dan dapat dicetak dengan lengkap setelah selesai 

melakukan penelusuran. Ketidak telitian dalam melakukan penelusuran 

manual dapat dihindari karena menggunakan sistem penelusuran 

menggunakan komputer karena komputer secara cepat, tepat dan efektif 

akan mencarikan informasi yang dibutuhkan. 

 

2. Frekuensi Pemanfaatan CD-ROM Sebagai Sarana atau Media 

Penelusuran Informasi di UPT Perpustakaan STIE YKPN 
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Selama ini setiap perpustakaan akan selalu berjuang dan berusaha 

sedemikian rupa sehingga statistik pengunjungnya semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Prestasi perpustakaan bukan lagi diukur berdasarkan 

kekayaan koleksi dan jumlah pengunjung yang datang langsung ke 

perpustakaan, melainkan dari jumlah orang yang menggunakan layanan 

perpustakaan tersebut, sekalipun mereka tidak datang langsung secara fisik ke 

perpustakaan.  

Untuk mengetahui berhasil/tidaknya sebuah layanan di perpustakaan 

dapat dilihat melalui tingkat keterpekaian koleksi (objek) dari layanan yang 

disediakan. Tingkat keterpakaian dapat menunjukkan apakah layanan tersebut 

dibutuhkan oleh pemakai atau tidak sehingga dapat terwujud efektivitas 

layanan. Artinya, layanan yang disediakan tidak akan sia-sia karena benar-

benar dibutuhkan oleh pengguna. Hal ini juga berlaku bagi perpustakaan 

STIE YKPN. 

Dibandingkan dengan layanan yang lain, layanan CD-ROM di 

Perpustakaan STIE YKPN memiliki tingkat keterpakaian paling tinggi. Ini 

terbukti dari banyaknya pengunjung yang menggunakan layanan CD-ROM. 

CD-ROM perpustakaan STIE YKPN yang berisi jurnal ekonomi sangat 

bermanfaat bagi mahasiswa yang mengerjakan tugas dan dosen yang ingin 

menambah wawasan. Artinya, layanan CD-ROM yang disediakan oleh 

Perpustakaan STIE YKPN tidak sia-sia karena benar-benar dibutuhkan oleh 

pengguna. 

 

B. Hambatan Yang Muncul Dalam Penelusuran Informasi Melalui CD-ROM 
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Dalam melakukan suatu penelusuran informasi, akan terdapat hambatan-

hambatan yang dapat menghambat proses penelusuran informasi itu sendiri. 

Kendala yang sering muncul dalam penelusuran melalui CD-ROM yang terjadi 

di STIE YKPN  antara lain: 

a. Terbatasnya sarana Komputer dan Printer 

Oleh karena di STIE YKPN Layanan CD-ROM menjadi satu dengan 

Layanan internet, maka para pengguna layanan CD-ROM terkadang harus 

antri untuk melakukan penelusuran menggunakan komputer. Apalagi di STIE 

YKPN Layanan internet tidak dikenakan biaya akses. Pemakai hanya perlu 

mengeluarkan biaya cetak hasil penelusuran. Penelusuran ini akan makin 

tehambat karena di Layanan CD-ROM hanya terdapat satu buah printer laser. 

Ini akan mengakibatkan antrian dalam pencetakan hasil penelusuran.  

b. Tidak adanya Genset 

Tidak adanya pembangkit listrik di Perpustakaan STIE YKPN akan 

sangat merugikan bagi pengguna yang sedang melakukan penelusuran 

informasi melalui CD-ROM ataupun Internet. Para pengguna terpaksa 

menunggu listrik hidup kembali untuk dapat melakukan penelusuran kembali. 

c. Tidak semua pengguna familiar dengan  penelusuran melalui CD-ROM 

Banyak pengguna Layanan CD-ROM di Perpustakaan STIE YKPN 

kurang begitu memahami cara penelusuran informasi melalui CD-ROM. 

Petugas sering diberi pertanyaan tentang bagaimana cara penelusuran melalui 

CD-ROM. 

 

C. Pembahasan Masalah 
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Dengan melihat analisa masalah dan hambatan-hambatan yang muncul 

dalam Penelusuran melalui CD-ROM dan pelaksanaan layanan CD-ROM di 

Perpustakaan STIE YKPN, maka pemecahan masalah yang dapat dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses 

penelusuran.  

Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam proses penelusuran 

informasi melalui CD-ROM. Proses penelusuran melalui CD-ROM 

membutuhkan sebuah komputer untuk dapat mencari informasi. Penelusuran 

tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan cepat apabila sarana komputer 

yang disediakan masih kurang. Jumlah komputer yang masih kurang tersebut 

akan dapat mengakibatkan terhambatnya proses penelusuran melalui CD-

ROM oleh pengguna, karena para pengguna harus antri untuk dapat 

melakukan penelusuran melalui CD-ROM. 

Agar proses penelusuran melalui CD-ROM di Perpustakaan STIE 

YKPN dapat berjalan dengan baik, maka perpustakaan harus dapat 

meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses 

penelusuran, seperti menambah jumlah komputer yang dapat digunakan 

untuk menelusur dan juga menambah jumlah printer. 

b. Mengupayakan sebuah Genset 

Penelusuran akan berhenti di tengah jalan apabila komputer yang 

digunakan untuk penelusuran secara mendadak mati yang diakibatkan oleh 

jaringan listrik yang padam. Ini akan sangat merugikan bagi pengguna 

layanan CD-ROM karena hasil penelusuran yang sudah didapat tidak dapat 
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muncul pada saat komputer kembali dihidupkan, untuk itu penelusuran harus 

dimulai dari awal lagi.  

Untuk upaya tidak terhambatnya penelusuran yang diakibatkan oleh 

aliran listrik yang padam, maka Perpustakaan STIE YKPN perlu sebuah 

genset agar pengguna layanan Perpustakaan STIE YKPN dapat terus 

melakukan penelusuran tanpa hambatan aliran listrik yang padam. 

c. Lebih menggalakkan pendidikan pemakai dan juga dengan promosi 

perpustakaan.  

Efektivitas sebuah layanan di perpustakaan akan terlihat dari jumlah 

orang yang menggunakan layanan perpustakaan tersebut. Layanan CD-ROM 

yang merupakan jenis layanan yang baru yang disajikan di sebuah 

perpustakaan ternyata dapat menyajikan infomasi secara efektif dan efisien. 

Hal ini tentunya harus ditunjang dengan beberapa aspek, seperti peralatan, 

pustakawan yang paham tentang Penelusuran dengan media digital juga para 

pengguna yang dapat memahami proses penelusuran dan lain-lain.  

Apabila pengguna secara keseluruhan mengetahui cara-cara 

penelusuran melalui CD-ROM di Perpustakaan STIE YKPN, maka 

penggunaan layanan CD-ROM tersebut akan bertambah. Sebenarnya banyak 

sekali pengguna yang ingin melakukan penelusuran melalui CD-ROM. Untuk 

itu, STIE perlu memberikan pendidikan pemakai dan juga promosi layanan 

CD-ROM kepada pengguna agar efektifitas penggunaan layanan dapat 

tercapai. Sarana promosi yang dapat digunakan: 

1. Brosur 

2. Poster 

3. Map khusus perpustakaan 
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4. Pembatas buku 

5. Buku terbitan khusus perpustakaan 

6. Logo 

7. News Letter 

8. Petunjuk-petunjuk perpustakaan. 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data dan pembahasan yang dipadukan dengan 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

CD-ROM merupakan media penelusuran yang mudah dimanfaatkan oleh 

pengguna. 

CD-ROM merupakan media yang dapat menemukan informasi dengan mudah, 

cepat dan memiliki tingkat akurasi data yang sesuai dengan kebutuhan 

informasi bagi pengguna. 

CD-ROM merupakan media yang efektif dalam proses penelusuran informasi 

bagi pengguna. 

CD-ROM memiliki efisiensi penyimpanan dan efisiensi tempat yang lebih baik 

dari koleksi cetak. 
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Melalui CD-ROM, dapat diperoleh banyak informasi dan dapat dilakukan 

berulang-ulang karena tidak memerlukan biaya yang banyak. 

CD-ROM dapat menampung banyak informasi sehingga memilki frekuensi 

pemakaian yang tinggi. 

Sebagai kesimpulan akhir dari penelitin ini, kiranya penulis dapat 

menggaris bawahi bahwa CD-ROM merupakan media yang dapat memuat banyak 

informasi yang dapat ditelusur dengan mudah, cepat dan tepat dalam menemukan 

informasi, serta memiliki frekuensi pemakaian yang tinggi, sehingga penelusuran 

melalui CD-ROM menjadi pilihan yang efektif bagi pengguna perpustakaan. 

 

 Saran  

Mengacu pada kesimpulan diatas, dalam rangka untuk meningkatkan sistem 

layanan perpustakaan dan memberdayakan jasa layanan penelusuran informasi 

CD-ROM, serta memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada pengguna, 

maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut : 

Untuk meningkatkan pemanfaatan layanan CD-ROM di UPT Perpustakaan 

STIE YKPN, maka perlu adanya peningkatan sistem layanan dan 

penambahan jenis koleksi. 

Pengetahuan akan kepustakawanan bagi pegawai perlu ditingkatkan. 

Penambahan ilmu dan informasi harus selalu diusahakan, baik dengan 

membaca, mengikuti kursus dan pendidikan pelatihan. 

Perlu diadakan kerjasama antar perpustakaan, terutama perpustakaan 

universitas, sekolah tinggi atau akademi bidang ekonomi.  
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Skripsi, thesis, dan disertasi sebaiknya didokumentasikan ke dalam bentuk 

digital (CD atau Disket). 
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