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ABSTRAK
Kemudahan akses informasi dewasa ini tidak dapat dipungkiri sudah menjadi hal yang wajib bagi mayoritas
instansi baik Pemerintah Kota maupun Daerah. Salah satu hal yang penting dalam pengembangan sebuah Kota
maupun daerah adalah pengelolaan informasi yang berkaitan dengan perpustakaan. Masalah yang muncul adalah
bagaimana seseorang dapat mengakses katalog perpustakaan tanpa harus berpindah website. Dalam penelitian ini
dilakukan analisis dan perancangan pembangunan sebuah aplikasi yagng menghubungkan katalog antar
perpustakaan, dalam hal ini dilakukan studi kasus di perpustakaan Kota Semarang dan perpustakaan Daerah Jawa
Tengah. Metode yang digunakan adalah RESTful web service. Penggunaan metode ini dikarenakan lebih
berorientasi kepada sumber daya dalam mengembangan aplikasinya. Di sisi lain RESTful juga lebih efisien dan
cepat dikarenakan mengkonsumsi sumber daya yang lebih sedikit. Dalam penelitian ini telah berhasil dilakukan
analisis dan perancangan untuk aplikasi integrasi katalog perpustakaan Kota Semarang dan katalog Perpustakaan
Daerah Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan merupakan hasil analisis serta perancangan sistem integrasi
katalog perpustakaan Kota Semarang dan perpustakaan Daerah Jawa Tengah .
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1. PENDAHULUAN
Bagian ini membahas tentang latar belakang penelitian, motivasi penelitian, masalah dan tujuan.
1.1 Latar Belakang
Akses informasi di era modern sekarang ini menjadi hal yang fundamental. Tidak dipungkiri lagi bahwa
internet menjadi sumber utama dalam pencarian informasi dengan mudah dan cepat. Aplikasi web menjadi salah
satu sumber informasi berbasis online yang banyak digunakan. Adanya sebuah web memudahkan seseorang
dalam mengakses informasi dengan gampang tanpa harus mengetahui secara langsung keberadaan informasi
tersebut. Banyaknya aplikasi web secara tidak langsung mengharuskan penyedia meningkatkan pelayanan sebaikbaiknya. Seseorang dapat melihat satu informasi dengan melihat berbagai macam website. Sama halnya dengan
website lain yang memiliki fitur pencarian, pencarian katalog juga diperlukan dalam rangka akses katalog
perpustakaan di suatu tempat. Pengaksesan katalog dari satu perpustakaan ke perpustakaan lain mengharuskan
perlunya membuka website lalu berpindah membuka website lainnya. Adanya teknologi web service yakni
teknologi yang dapat digunakan untuk menghubungkan suatu website dengan website lainnya. Web Service
merupakan teknologi yang independen, berkelanjutan, handal, dan memiliki interoperabilitas yang terhubung
dengan mesin lain[1]. Dalam [2] menyatakan bahwa web service adalah teknologi yang dapat menghubungkan
dua aplikasi walaupun berbeda Bahasa pemrograman dan basis datanya.
Web Service sendiri berbasiskan kepada konsep Service Oriented Architecture (SOA)[3]. Dalam
membangun sebuah web service terdapat dua metode popular yang digunakan yakni REST (Representational
State Transfer Protocol) dan SOAP (Simple Object Access Protocol) [1][4]. Web Service yang berbasiskan kepada
SOA sama halnya berorientasi kepada layanan dalam membangun aplikasinya dan memiliki karakteristik lebih
aman. Sedangkan REST berorientasi kepada sumber daya dalam membangun aplikasinya. REST lebih efisien dan
cepat dikarenakan mengkonsumsi sumber daya yang lebih sedikit [3][4]. Dengan adanya hal tersebut dapat
diaplikasikan kepada aplikasi pencarian katalog berbasis online. Penelitian ini akan menganalisis dan merancang
aplikasi yang memanfaatkan teknologi web service dalam rangka mengintegrasikan katalog antar perpustakaan
khususnya perpustakaan Kota Semarang dan perpustakaan daerah Provinsi Jawa Tengah.
1.2 Motivasi dan Tujuan
Penggunaan web service semakin meningkat, sehingga menjadi penting dalam memilih jenis layanan yang
tepat dalam tahap perancangan. Kemudahan pemeliharaan layanan REST dan SOAP Web telah menjadi isu
penting karena popularitas layanan Web semakin meningkat. Pilihan pendekatan yang tepat bukanlah keputusan
yang mudah karena dipengaruhi oleh persyaratan pengembangan dan pertimbangan pemeliharaan[5]. Paper yang
dibuat mempunyai tujuan melakukan analisis dan perancangan aplikasi integrasi katalog perpustakaan. Aplikasi
yang dirancang dimaksudkan membantu masyarakat dalam pencarian dan akses katalog perpustakaan khususnya
perpustakaan Kota Semarang dan perpustakaan daerah Provinsi Jawa Tengah.
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2. PENELITIAN TERKAIT
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [6] melakukan sinkronisasi data 33 aplikasi yang ada di portal
website pemkab Bantul. Dalam makalah tersebut telah diatasi sebuah masalah sinkronisasi data antar sistem
informasi yang sudah ada dengan memanfaatkan metode web service. Penelitian lain dalam [7] mengembangkan
aplikasi yang menerapkan teknologi web service menggunakan arsitektur REST. Penelitian tersebut bertujuan
agar klien dapat melakukan pencarian dan permintaan barang yang terintegrasi dengan aplikasi lainnya. Selain itu
dalam [8] dipaparkan penggunaan arsitektur RESTful web service untuk mengakses data cuaca. Dalam arsitektur
ini akan mengambil lokasi pengguna ke dalam sebuah aplikasi, kemudian pengguna akan membeikan data cuaca
yang ada disekitarnya melalui sensor yang tersedia dalam aplikasi tersebut. Penggunaan REST dalam makalah
tersebut yakni karena sederhana, reliabel, dan mudah dipahami. Kemudian juga menggunakan basisdata NoSQL
yang berorientasi kepada dokumen. Dalam makalah tersebut juga dilakukan perbandingan secara detail antara
RESTful web service dan WSDL/ SOAP.
3. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan di penelitian ini yakni metode REST dengan menggunakan keluaran data JSON.
Keunggulan dari metode ini adalah berdasrkan pada performa metode yang lebih unggul dibandingkan SOAP [5],
dan penggunaan format data JSON lebih baik dibandingkan XML [9]. Sedangkan untuk metode pengembangan
sistem menggunakan metode pengembangan waterfall seperti dalam penelitian [10][11]. Salah satu tahapan
setelah sistem dibangun adalah dengan dilakukannya pengujian aplikasi. Pengujian yang direncanakan adalah
dengan menggunakan strategi pengujian yang populer [12] beserta faktor penghambat dan pendukungnya [13].
Berikut adalah alur sistem yang akan dibangun:

Gambar 1. Alur sistem
Gambar 1 menunjukkan alur sistem, pertama server data baik dari perpustakaan kota semarang dan
perpustakaan daerah Jawa Tengah diambil menggunakan Application Programming Interface (API) kemudian
diubah menjadi bentuk format data JSON. Lalu, data tersebut ditampilkan pada interface website yang dibangun.
Proses data diambil dengan menggunakan query dan dilakukan dengan cara akses URL oleh aplikasi yang
berperan sebagai klien menuju penyedia layanan.
4. ANALISIS DAN PERANCANGAN
Bagian ini membahas tentang analisis serta perancangan sistem integrasi katalog perpustakaan.
4.1 Analisis
Tahap analisis dilakukan untuk memodelkan masalah yang ada seperti dijelaskan sebelumnya. Analisis
menggunakan metode berorientasi objek dengan diagram-diagram UML seperti diagram use case, diagram kelas,
dan diagram sequence. Tidak dipungkiri lagi bahwa dalam membangun sebuah sistem tim pengembang perangkat
lunak harus menguasai dan mahir dalam semua tahap pengembangan, baik analisis, perancangan, implementasi,
pengujian maupun pemeliharaan [14]. Penggunaan UML sebagai alat pemodelan juga dipaparkan dalam [15],
[16], [11]. Gambar 2 menggambarkan arsitektur aplikasi, yang mana ada 3 bagian utama yaitu pengguna, menu
inti dan basisdata. Menu inti sistem berisi katalog perpustakaan Kota Semarang, katalog perpustakaan Daerah
Jawa Tengah, dan kontak kami yang disimpan dalam basisdata.
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Gambar 2. Arsitektur system integrasi katalog
Fungsionalitas sistem yang akan dikembangkan dijelaskan dalam gambar 3. Dalam diagram use case
tersebut terdapat satu aktor yakni pengguna sistem. Use case inti yang merupakan fungsionalitas terdiri dari
tentang aplikasi, katalog perpustakaan Kota Semarang, katalog perpustakaan Daerah Jawa Tengah dan kontak.
Sistem Integrasi Katal og Perpustakaan

Tentang Aplikasi

Katalog Perpus Kota

Pengguna

Katalog Perpusda

Kontak

Gambar 3. Diagram use case integrasi katalog perpustakaan
Sedangkan untuk menggambarkan jenis objek serta relasinya dapat dilihat dalam diagram kelas pada
gambar 4. Terdapat empat kelas yang akan dibangun dalam sistem ini yakni, kelas user/ pengguna, kelas kontak,
kelas katalog kota dan kelas katalog daerah. Setiap kelas memiliki atribut dan method masing masing seperti
dalam gambar 4.
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class Class Mo...

Kontak

User
-

Id_User: i nt
l evel: char
username: char
password: char
status: char

+
+

set_Id() : void
Get_Id() : voi d

1

0..* -

1

Id: i nt
nama: char
email : char
No_Hp: char
Subjek: char
Isi: char

+
+

Set_Id() : void
Get_Id() : void

1

0..*
KatalogKota
-

Id: i nt
Judul : char
Penul is: char
TahunTerbit: char

+
+

Set_Id() : void
Get_Id() : void

KatalogDaerah

0..*
-

Id: int
Judul: char
Penulis: char
T ahunT erbit: char

+
+

Set_Id() : void
Get_Id() : voi d

Gambar 4. Diagram kelas integrasi katalog perpustakaan
4.2 Perancangan
Bagian ini menjelaskan perancangan sistem yang akan dikembangkan. Dalam perancangan ini lebih
difokuskan pada perancangan antarmuka sistem yang akan dibangun. Gambar 5 menunjukkan halaman antarmuka
utama yang berisi penjelasan tentang aplikasi yang dibangun, lalu disertai penjelasan hak cipta, catatan kaki dan
menu untuk mengakses halaman katalog aplikasi perpustakaan Kota Semarang dan akses halaman katalog aplikasi
perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 5. Perancangan antarmuka halaman utama
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Gambar 6 menunjukkan perancangan antarmuka katalog perpustakaan Kota Semarang, dalam menu ini
terdapat sebuah teks untuk pencarian berdasarkan query yang diinputkan. Selain itu juga dalam halaman ini
terdapat detail untuk melihat katalog buku berdasarkan judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, topik buku, dan
lokasi penyimpanan rak buku. Dalam detail juga terdapat alamat dan nomor telepon perpustakaan beserta alamat
dalam google maps.

Gambar 6. Perancangan antarmuka halaman katalog perpustakaan Kota
Gambar 7 menunjukkan perancangan antarmuka halaman katalog perpustakaan Daerah. Untuk fiturnya
hampir sama dengan halaman katalog perpustakaan Kota, hanya saja data yang diambil berasal dari katalog
perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pada gambar 8 menunjukkan form untuk kritik dan saran
yang dapat dikirimkan ke administrator web.

Gambar 7. Perancangan antarmuka halaman katalog perpustakaan Daerah
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Gambar 8. Perancangan antarmuka halaman kontak
5. KESIMPULAN
Akses informasi yang berkembang memungkinkan seseorang untuk mengakses beberapa website melalui
satu website saja. Adanya teknologi web service memungkinkan hal tersebut dapat terjadi. Instansi baik swasta
maupun pemerintah dalam mengelola informasi saat ini sudah banyak memanfaatkan kecanggihan teknologi.
Salah satu hal yang urgensi adalah adanya akses katalog perpustakaan. Dimana biasanya seorang pengunjung
akan mencari dahulu melalui internet informasi mengenai katalog buku apa saja yang tersedia di sebuah
perpustakaan. Dalam penelitian ini dengan memanfaatkan teknologi web service dan metode RESTful dilakukan
analisis dan perancangan terhadap sebuah aplikasi integrase katalog dalam rangka menjawab kebutuhan dan
masalah tersebut. Dalam paper ini telah dilakukan analisis menggunakan beberapa diagram UML seperti diagram
use case dan diagram kelas. Kemudian dilakukan juga perancangan antarmuka aplikasi yang akan dibangun.
Penelitian selanjutnya adalah melakukan tahapan implementasi terhadap aplikasi tersebut.
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