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Abstract 

University Library – Satya Wacana Christian University (SWCU) is a place to store, 

organize, and distribute the information and knowledge that must go along with the 

technology and information development. Final Year Projects (FYP) is one of the library 

collection that contains so much information and knowledge which is needed by students 

who use them as reference for their research. Information Technology Faculty’s FYP 

collection should be organized in line with the concept of knowledge management that is 

developing website application with these FYP collections classified by their department. 

By such developed system, the process of collecting, managing, storing, transferring, and 

accessing information can be done more quickly and easily, so that library users or librarian 

can access it everywhere and every time. 
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Abstrak 

Perpustakaan Universitas UKSW (Universitas Kristen Satya Wacana) sebagai 

lembaga yang bertugas menyimpan, mengelola dan mendistribusikan informasi dan 

pengetahuan harus berjalan seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan 

kebutuhan informasi.  Koleksi tugas akhir merupakan salah satu informasi dan pengetahuan 

yang dimiliki oleh perpustakaan, dimana koleksi tersebut jumlahnya sangat banyak dan  

dibutuhkan oleh  pengguna perpustakaan sebagai referensi untuk melakukan penelitian.  

Koleksi tugas akhir FTI yang ada di perpustakaan perlu dikelola dengan menerapkan 

konsep knowledge management, yaitu dengan cara membuat sebuah aplikasi website 

mengenai koleksi tugas akhir dengan cara mengklasifikasikan tugas akhir tersebut 

berdasarkan progdi yang ada di FTI. Dengan adanya sistem tersebut  proses pengumpulan, 

pengelolaan, penyimpanan, pentransferan dan pengaksesan informasi tugas akhir akan  

menjadi cepat dan mudah, sehingga seorang pengguna maupun petugas perpustakaan dapat 

mengakses dimanapun dan kapanpun dengan cepat dan mudah. 
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1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi informasi  dan komunikasi yang semakin pesat pada 

saat ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Perkembangan tersebut antara 

lain ditandai dengan perubahan perilaku dalam mencari kebutuhan akan informasi. 

Perpustakaan adalah tempat paling penting dalam sebuah perguruan tinggi, bisa 

dikatakan bahwa perpustakaan adalah tambang dari keseluruhan pengetahuan. 

Hampir semua aktivitas kegiatan belajar mengajar dalam perguruan tinggi sangat 

bergantung pada perpustakaan. Fungsi perpustakaan terus berkembang tidak hanya 

sebagai tempat peminjaman buku, namun juga sebagai tempat yang dapat digali 

informasinya dari berbagai media, terutama media internet. Sumber-sumber 

noncetak seperti jurnal elektronik, database yang dapat diakses melalu media web. 

Kebutuhan terhadap informasi tersebut membutuhkan suatu dukungan teknologi 

informasi yang dapat membantu universitas menempatkan berbagai referensi 

pengetahuan bagi mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan tambahan pengetahuan 

yang berkualitas.  

Perpustakaan Universitas UKSW (Universitas Kristen Satya Wacana) 

merupakan salah satu unit penunjang yang ada di universitas  berfungsi sebagai 

sumber informasi dan penunjang bagi suatu riset ilmiah. Sebagai lembaga yang 

bertugas menyimpan, mengolah dan mendistribusikan informasi, perpustakaan 

dituntut agar mampu memberdayakan pengetahuan dengan menggali potensi yang 

dimiliki perpustakaan. 

Koleksi  tugas akhir merupakan salah satu informasi dan pengetahuan yang 

dimiliki oleh perpustakaan dimana koleksi tersebut sangat  dibutuhkan oleh  

pengguna perpustakaan sebagai referensi untuk melakukan penelitian. Saat ini 

pengelolaan koleksi TA di perpustakaan menggunakan software DSpace. Aplikasi 

DSpace merupakan repository open source yang dipergunakan untuk mengelola 

dan menyimpan koleksi tugas akhir dalam format digital. Pengelolaan koleksi tugas 

akhir diklasifikasikan berdasarkan perfakultas dan program pasca sarjana  yang ada 

di UKSW. Dalam perkembangannya jumlah koleksi tugas akhir dari Fakultas 

Teknologi Informasi (FTI) semakin banyak, belum lagi dari fakultas yang lain. 

Melihat banyaknya koleksi tugas akhir yang ada diperpustakaan, maka perlu adanya 

suatu langkah untuk menyimpan  mengelola, dan menyebarluaskan koleksi tersebut 

dengan baik. 

Untuk mendukung pengelolaan koleksi  tugas akhir khususnya dari FTI yang 

ada di perpustakaan perlu dibuat sebuah aplikasi  website. Dengan adanya sistem 

tersebut  proses pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pentransferan dan 

pengaksesan informasi tugas akhir akan  menjadi cepat dan mudah.  
 

2. Kajian Pustaka 

Pada penelitian  yang berjudul  “Knowledge Management System 

:Knowledge Sharing Culture di  Dinas  Sosial  Propinsi  DKI Jakarta”, dijelaskan 

bahwa: portal Knowledge Management System  memudahkan untuk mengelola 

pengetahuan  tacit dan explicit, karena pengetahuan tersebut tersimpan  dalam 

bentuk digital dan lebih terstruktur. Proses pencarian  dan penemuan pengetahuan  

kembali lebih cepat (realtime) [1]. 
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Penelitian yang lain adalah: “Penerapan Knowledge Management pada 

Organisasi : Studi Kasus di Salah Satu Unit Organisasi LIPI”. Hasil yang 

diperoleh dengan adanya  sistem Knowledge Management yang dikembangkan 

pada salah satu unit organisasi LIPI , ternyata dapat mengakomodasi kebutuhan 

data, informasi dan knowledge yang dibutuhkan. Sehingga dengan 

mengoptimalkan fungsi knowledge centre yang terintegrasi dengan sistem 

internet, maka setiap pengguna dapat memperoleh dan menggunakan informasi 

serta knowledge yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat [2]. 

Pada penelitian ini akan dibuat aplikasi  yang menerapkan konsep 

knowledge management system kedalam aplikasi berbasis web. Output yang 

dihasilkan dari penelitian ini adalah pengguna dapat mengakses koleksi tugas 

akhir dari FTI UKSW dengan cepat dan mudah. 

 

Knowledge Management 

Manajemen pengetahuan pada dasarnya muncul  untuk menjawab 

pertanyaan bagaimana seharusnya pengetahuan dikelola dan diorganisasi. 

Menurut Nonaka dan Takeuchi dalam Nawawi keberhasilan  perusahaan di 

Jepang ditentukan oleh keterampilan dan kepakaran mereka dalam menciptakan 

knowledge dalam organisasi (organizational knowledge creation) [3]. Penciptaan 

knowledge tercipta melalui pemahaman atau pengakuan terhadap hubungan 

sinergis dari tacit ke explicit knowledge dalam organisasi, serta melalui desain 

proses sosial yang menciptakan knowledge baru dengan mengalihkan tacit 

knowledge ke dalam explicit knowledge. 

Manajemen pengetahuan mencakup aktifitas pengumpulan, pengelolaan, 

penyimpanan, pentrasferan dan pengaksesan informasi untuk 

membangun/menciptakan pengetahuan; mencakup berbagi pengetahuan (sharing 

knowledge) dan  terkait dengan  peningkatan efektivitas organisasi [4]. 

  

Knowledge Management dalam Organisasi 

 

 Dalam penerapan atau implementasi manajemen pengetahuan (knowledge 

management) pada suatu organisasi , tidak hanya didukung oleh SDM (Sumber 

Daya Manusia) yang berkualitas (memiliki informasi, pengalaman dan keahlian 

yang dibutuhkan) dan teknologi informasi yang tepat guna, tetapi juga budaya 

berbagi knowledge. Faktor budaya memegang peran yang sangat penting dalam 

mendukung proses penciptaan knowledge organisasi dan keberhasilan knowledge 

management di organisasi [5]. Berbagi knowledge, berarti setiap anggota 

organisasi menyadari pentingnya knowledge bagi organisasi, serta rela membagi 

ilmunya dengan anggota lain.  

Untuk membangun budaya knowledge sharing didalam diri SDM 

organisasi, maka strategi yang dapat ditempuh, adalah sebagai berikut: 

merumuskan budaya knowledge sharing kepada semua karyawan, membangun 

rasa saling percaya diantara SDM organisasi, memberikan penghargaan (reward) 

kepada karyawan yang mau berbagi, rotasi kerja secara teratur sesuai dengan 

perencanaan karier karyawan, menyediakan sarana atau media dalam melakukan 
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aktivitas berbagi knowledge, pimpinan organisasi ikut mendukung penerapan 

knowledge management yang ada. 

Aplikasi dari knowledge management dan knowledge sharing harus 

diupayakan agar menjadi knowledge culture di suatu organisasi, oleh karena itu 

perlu dilakukan knowledge sharing yang didasarkan kepercayaan. Pengetahuan 

(knowledge) dalam suatu organisasi merupakan kebutuhan, karena knowledge 

dapat mengarahkan organisasi tersebut menjadi handal, tetap 

exist/berkesinambungan dan berdaya saing; karena knowledge adalah informasi 

yang kontekstual, relevant, dan dapat ditindaklanjuti. 

 

Klasifikasi Knowledge 

 

Pemanfaatan knowledge dan knowledge management system yang optimal 

sangat bergantung pada klasifikasi dari knowledge itu sendiri [6]. Hal ini penting 

karena knowledge yang didapat akan digunakan oleh sebuah organisasi yang 

terdiri dari beragam individu yang mempunyai keunikannya masing-masing. 
Kenyataan membuktikan pentingnya peran klasifikasi dalam dunia knowledge 

manusia. Hal penting yang menyebabkan klasifikasi mutlak dalam urusan 

knowledge pada suatu organisasi adalah klasifikasi mampu meringkas knowledge, 

sehingga mudah dipahami. Proses pencarian dan penemuan kembali knowledge 

juga akan menjadi lebih cepat. 

 

3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian pada penerapan sistem knowledge management yang 

dibangun menggunakan metode  prototyping. Model prototype merupakan suatu 

teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan-kebutuhan 

informasi pengguna secara cepat [7]. Pengguna kebutuhan seringkali menjelaskan 

sekumpulan sasaran umum perangkat lunak, namun tidak mengidentifikasi 

kebutuhan, input, proses, atau output.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Metode Prototyping  

 

 Tahapan proses yang terjadi pada model prototype adalah: mengumpulkan 

informasi tentang kebutuhan aplikasi yang akan dibangun dengan cara observasi 

dan wawancara kepada user. Kemudian membangun sistem dengan cepat, dalam 

arti lebih fokus pada input output aplikasi sesuai dengan kebutuhan user. 
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Prototype diserahkan dan dievaluasi oleh user. Hasil evaluasi dari user dapat 

digunakan untuk memperbaiki sistem yang dibangun. Hal ini dilakukan berulang-

ulang sampai kebutuhan user terpenuhi.    

 

4. Perancangan Sistem 

 Sistem dibuat untuk dua pengguna dengan hak akses yang berbeda-beda 

yaitu user dan admin. 

 

Use Case Diagram 

 

 

insert update

delete

Mengelola koleksi TA

<<extend>> <<extend>>

<<extend>>

mengelola komentar

Admin

delete merespon

<<extend>> <<extend>>

Mencari koleksi TA

<<include>>

Melihat koleksi TA

<<extend>>

memberi komentar

User

<<extend>>

 

Gambar 2 Use case Diagram 

 Use Case Diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 

sebuah sistem. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor 

dengan sistem [8]. Gambar 2 menunjukkan use case diagram yang dilakukan oleh 

admin dan user. Admin  berwenang mengelola koleksi  tugas akhir (insert, 

update, delete) dan mengelola saran/komentar dari user (delete, merespon) 

sedangkan user dapat mencari, melihat koleksi tugas akhir dan memberikan 

saran/komentar. 
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Activity Diagram 

mulai

input username & 

password

memilih menu

finish

menampilkan 

login

menampilkan 

pesan salah

menampilkan 

menu utama

pengolahan 

koleksi TA

insert update delete

menampilkan hasil 

perubahan

periksa inputan 

username & password

valid?tidak

ya

simpan 

perubahan

DatabaseSistemAdmin

 

Gambar 3 Activity Diagram Admin Mengelola Koleksi TA 

 

 Activity diagram berfungsi untuk menggambarkan proses-proses yang 

terjadi dari aktivitas dimulai sampai aktivitas berakhir [8]. Gambar 3 menjelaskan 

kegiatan admin dalam mengelola koleksi tugas akhir. Seorang admin melakukan 

login, kemudian database akan memproses  inputan user name & password, jika 

inputan username &password valid, maka sistem akan sistem akan memberitahu 

admin untuk menuju ke halaman administrator. Dari halaman administrator 

seorang admin dapat melakukan perubahan data (insert, update, delete) koleksi 

tugas akhir. Setelah itu semua perubahan akan disimpan dalam database dan 

sistem akan menampilkan pesan bahwa perubahan data sudah tersimpan.  

Activity user dalam mencari koleksi tugas akhir dimulai dari user 

mengakses ke halaman web dan sistem akan menampilkan halaman utama, 

kemudian user mulai mencari koleksi tugas akhir  dengan keyword. Database 

akan memproses pencarian, jika koleksi tersebut ada, maka sistem akan 

menampilkan abstrak tugas akhir. Seorang user hanya bisa melihat dan membaca 

tugas akhir dalam bentuk abstrak. Memberikan saran/komentar juga bisa 

dilakukan oleh seorang user. 
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Class Diagram 

 

Gambar 4 Class Diagram 

 

 Gambar 4 merupakan beberapa class yang dipakai dalam aplikasi 

pengelolaan koleksi tugas akhir FTI yang akan dibangun. Class diagram 
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mendiskripsikan objek-objek ynag terlihat dalam sistem dan hubungan-hubungan 

diantara objek tersebut. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu 

sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut 

(metoda/fungsi).  

 

5. Hasil Perancangan dan Pengujian 

 Seorang admin dalam mengelola koleksi tugas akhir dan buku tamu harus 

melakukan login dengan memasukkan username dan password seperti yang 

terlihat pada gambar 5. Selanjutnya jika login berhasil sistem akan menuju ke 

halaman administrator.  

 

 

Gambar 5 Tampilan Form Login 

 Gambar 6 menunjukkan halaman administrator yang digunakan oleh 

seorang admin untuk mengelola koleksi tugas akhir (insert, update, delete) dan 

mengelola buku tamu yang berisi saran/komentar dari user. Dari  halaman 

administrator seorang admin juga dapat melihat daftar tugas akhir yang 

ada.Melalui daftar tugas akhir seorang admin dapat melihat berapa jumlah tugas 

akhir yang telah dikelola. Seorang admin juga dapat mengubah dan menghapus 

koleksi tersebut melalui form daftar tugas akhir. 
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Gambar 6 Tampilan Halaman Administrator 

 Penambahan koleksi tugas akhir dapat dilakukan melalui form tambah tugas 

akhir dengan mengarahkan cursor ke menu tambah tugas akhir. Selanjutnya 

sistem akan menampilkan form tambah tugas akhir dan admin memasukkan data-

data yang diperlukan dalam form tambah tugas akhir. Data yang perlu dimasukkan 

adalah : NIM, nama, judul, anak judul, abstrak, tahun, kata kunci, dan nama dosen 

pembimbing. Untuk form tambah tugas akhir dapat terlihat pada gambar 7. 

 

 
 

Gambar 7 Tampilan Menu Tambah Tugas Akhir 
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Melalui halaman administrator seorang admin dapat mengubah koleksi 

tugas akhir dengan mengarahkan cursor ke menu ubah. Selanjutnya sistem akan 

menampilkan form ubah tugas akhir. Untuk form ubah tugas akhir dapat terlihat 

pada gambar 8. 

 

 
 

Gambar 8 Tampilan Form Ubah Tugas Akhir 

 

Selain dapat mengubah seorang admin dapat juga menghapus koleksi tugas 

akhir dengan cara mengarahkan cursor ke menu hapus. Selanjutnya sistem akan 

menampilkan form hapus tugas akhir.  Seorang admin dapat mengelola buku tamu 

melalui halaman administrator. Saran atau komentar dari user dapat 

direspon/dihapus langsung oleh seorang admin dengan membuka menu daftar 

buku tamu. Menu daftar buku tamu dapat terlihat pada gambar 9. 
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Gambar 9 Tampilan Menu Daftar Buku Tamu 

Untuk merespon saran/komentar seorang admin masuk ke form respon buku 

tamu dengan cara mengarahkan cursor ke menu respon. Selain merespon buku 

tamu seorang admin dapat juga menghapus saran atau komentar  dari user. 

Tampilan  halaman utama website koleksi tugas akhir FTI pertama kali dibuka 

seperti terlihat pada gambar 10.  

 

 

 

Gambar 10 Tampilan Halaman Utama 

 

 



12 

 

 
 

Gambar 11 Tampilan Form Pencarian 

 

 Melalui  halaman ini  seorang user dapat mencari koleksi tugas akhir 

berdasarkan progdi yang ada di FTI yaitu: TI (Teknik Informatika), SI (Sistem 

Informasi), DKV (Desain Komunikasi Visual), dan PTIK(Pendidikan Teknik 

Informatika dan Komputer). User juga dapat melakukan pencarian tugas akhir 

dengan memasukkan kata kunci berdasarkan  judul,anak judul, abstrak, nama, 

NIM, dan dosen pembimbing pada menu pencarian seperti yang terlihat pada 

gambar 11. Jika database ada, maka sistem akan menampilkan  daftar koleksi 

tugas akhir yang didalamnya berisi   informasi : NIM, nama, judul, abstrak, dosen 

pembimbing, tahun, dan kata kunci dari tugas akhir tersebut. User dapat melihat 

isi dari tugas akhir tersebut dalam bentuk abstrak dengan format *.pdf. 
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Gambar 12 Tampilan Form Buku Tamu 

 

 

Seorang user juga dapat memberi saran/komentar pada menu buku tamu. 

Data yang harus diisi oleh user adalah nama dan komentar. Form buku tamu 

terlihat pada gambar 12. Saran/komentar yang telah diberikan oleh user dapat 

terlihat dari menu daftar buku tamu, begitu juga dengan respon yang diberikan 

oleh admin sebelumya. 

 

 Pengujian aplikasi dilakukan dengan melakukan inputan data pada form 

user dan form administrator. Pengujian aplikasi dilakukan dengan melihat dari 

desain use case yang dirancang sebelumnya. Pengujian aplikasi menggunakan 

teknik black box (functionality) testing, yaitu pengujian dengan mengidentifikasi 

kesalahan yang berhubungan dengan kesalahan fungsionalitas sistem yang tampak 

dalam kesalahan output [9].  

 
Tabel 1 Tabel Pengujian Sistem 

Uji 

Kasus 
Pengujian Kondisi Respon Sistem Status 

1. Login - Input username & 

password benar 

- input username & 

password salah 

-Masuk ke halaman 

administrator 

 

-Peringatan 

username/password 

salah 

berhasil 

 

 

berhasil 

 

2.  Menu 

pencarian 

-input kata kunci 

-tanpa input kata 

kunci 

 

-Menampilkan daftar 

tugas akhir 

-peringatan silahkan 

masukkan kata kunci 

berhasil 

 

berhasil 
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 Pengujian sistem dilakukan pada form login, menu pencarian, menu buku 

tamu, menu tambah tugas akhir, menu respon buku tamu, dan menu hapus buku 

tamu. Hasil uji coba dilakukan oleh beberapa user dan hasil pengujian dengan 

black box secara fungsional sudah  sesuai dengan perancangan sistem 

sebelumnya.  

 

 

 

6. Simpulan 

 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

melihat banyaknya koleksi tugas akhir yang ada diperpustakaan, khususnya 

koleksi tugas akhir dari FTI, maka perlu adanya suatu langkah untuk menyimpan 

dan mengelola koleksi tersebut dengan menerapkan konsep knowledge 

management, yaitu dengan cara membuat sebuah aplikasi website. Dengan adanya 

sistem tersebut  seorang user dapat melakukan proses pencarian koleksi tugas 

akhir dengan memasukkan kata kunci berdasarkan : NIM, nama, judul, anak judul, 

abstrak, tahun, dan nama dosen pembimbing. Proses pencarian  dan penemuan 

kembali tugas akhir akan  lebih cepat. Aplikasi yang dibangun juga dapat 

membantu dan memudahkan seorang admin dalam melakukan proses 

pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan koleksi tugas akhir dari FTI. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Menu buku 

tamu 

-Input NIM,nama, 

e_mail, 

saran/komentar 

-Input tanpa nama 

dan komentar 

-Input tanpa 

komentar 

-Saran/komentar 

tersimpan  

 

-Peringatan nama 

harus diisi 

-peringatan komentar 

harus diisi 

berhasil 

 

berhasil 

 

berhasil 

 

4. Menu 

tambah 

tugas akhir 

Admin input data 

tugas akhir 

Data tersimpan 

berhasil 

 

 

5. Menu 

respon 

buku tamu 

Admin merespon Respon tersimpan 

pada daftar buku tamu  

berhasil 

 

6.  Menu 

hapus buku 

tamu 

Admin hapus buku 

tamu 

Saran/komentar 

langsung terhapus  

berhasil 
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