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2.1 Smart City

2.1.1 Pengertian Smart City

Smart city atau secara harfiah berarti kota pintar, merupakan suatu

konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang

diterapkan disuatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara

berbagai sistem yang ada di dalamnya (Pratama, 2014). Tujuan dari

pendekatan smart city untuk mencapai informasi dan pengelolaan kota yang

terintegrasi. Integrasi ini dapat melalui manajemen jaringan digital geografi

perkotaan, sumber daya, lingkungan, ekonomi, sosial dan lainnya.

“The structure of smart city includes perception layer, network layer

and application layer, which can make the future world increasingly

appreciable and measurable, increasingly interconnection and

interoperability and increasingly intelligent”(struktur dari smart city

meliputi lapisan persepsi, lapisan jaringan dan lapisan aplikasi, yang dapat

membuat masa depan dunia semakin cukup dan terukur, semakin

interkoneksi dan interoperabilitas dan semakin cerdas) (Su, Li, & Fu,

2011).

Gambar 2.1 Arsitektur Teknik Diagram dari Smart City
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2.1.2 Pembagian Smart City

Amerika Serikat dan Eropa merupakan negara dan benua yang

menjadi pelopor smart city di dunia. IBM merupakan perusahaan yang

mewadahi berdirinya smart city, IBM membagi smart city menjadi enam

jenis. Keenam jenis pembagian smart city tersebut meliputi smart economy,

smart mobility, smart governance, smart people, smart living, dan smart

environment. (Pratama, 2014)

Gambar 2.2 Bagian-bagian Smary City menurut IBM

1. Smart Economy

Ekonomi merupakan salah satu pilar penopang daerah/kota/negara.

Pengelolaan ekonomi suatu daerah hendaknya perlu dilakukan dengan

lebih baik dan terkomputerisasi. Implementasi dan penilaian smart city

pada bagian (dimensi) smart economy meliputi dua hal, yakni proses

inovasi (innovation) dan kemampuan daya saing (competitives). Kedua

hal tersebut berguna untuk mencapai peningkatan ekonomi bangsa yang

lebih baik dan pintar, sebab inovasi dan kemampuan daya saing

merupakan modal utama untuk kemajuan bangsa serta peningkatan

pembangunan sumber daya. Arah pembangunan sumber daya disuatu

wilayah diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi,

dan mutu layanan sosial dasar, peningkatan kualitas dan daya saing

tenaga kerja, pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk serta

peningkatan partisipasi masyarakat.
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2. Smart People

Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi

(economic capital), modal manusia (human capital) maupun modal sosial

(social capital). Smart people dapat dikatakan sebagai tujuan utama

yang harus dipenuhi dalam mewujudkan smart city. Pada bagian ini

terdapat kriteria proses kreatifitas pada diri manusia dan modal sosial.

Berikut kriteria penilaian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Adanya jenjang pendidikan formal dalam bentuk sekolah dan

perguruan tinggi yang merata kepada masyarakat dan berbasiskan IT

seperti penerapan e-learning, pemanfaatan sistem informasi

sekolah/perguruan tinggi, pembelajaran dengan sarana komputer,

penyediaan akses internet untuk sumber informasi/ bahas

pembelajaran, dan lain-lain.

2. Adanya komunitas IT dan komunitas lainnya yang berkaitan dengan

pemanfaatan teknologi informasi.

3. Adanya peranan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi.

3. Smart Governance

Smart governance merupakan bagian atau dimensi pada smart city

yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. Adanya kerja sama

antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan tata

kelola dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan demokrasi,

serta kualitas dan kuantitas layanan publik yang lebih baik. Smart

governance terdiri atas tiga bagian sebagai berikut:

1. Keikutsertaan masyarakat di dalam penentuan keputusan secara

langsung maupun online.

2. Peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik. Implementasi smart

city dalam hal ini memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan

dengan cara penyedian sistem informasi berbasis web dan mobile

untuk pelayanan publik (pembuatan KTP, SIM dan lain-lain),

penyediaan layanan administrasi keuangan/pembayaran yang efektif,

hemat waktu, dan otomatis (pembayaran listrik, air dan lain-lain), dan
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adanya database yang terstruktur dan tertata baik di dalam

penyimpanan data dan informasi terkait dengan layanan publik.

3. Adanya transparansi di dalam pemerintahan, sehingga masyarakat

menjadi tahu dan cerdas.

4. Smart Mobility

Smart mobility merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang

mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Pada smart

mobility ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang smart,

sehingga diharapkan tercipta layanan publik untuk transportasi dan

mobilitas yang lebih baik serta menghapus permasalahan umum di dalam

transportasi, misalkan macet, pelanggaran lalu lintas, polusi dan lain-lain.

5. Smart Environment

Smart Environment merupakan bagian atau dimensi pada smart city

yang mengkhususkan pada bagaimana menciptakan lingkungan yang

pintar. Kriteria penilaian disini mencakup proses kelangsungan dan

pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Untuk mewujudkan smart

environment perlu adanya beragam terapan aplikasi dan komputer dalam

bentuk sensor network dan wireless sensor network, jaringan komputer,

kecerdasan buatan, database sistem, mobile computing, sistem operasi,

paralel computing, recognition(face recognition, image recognition),

image processing, intellegence transport system, dan beragam teknologi

lainnya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan manusia

itu sendiri.

6. Smart Living

Pada smart living terdapat syarat dan kriteria serta tujuan untuk

proses pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar.

Untuk mewujudkan smart living, terdapat tiga buah sub bagian yang

harus dipenuhi, diataranya sebagai berikut:

1. Fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat dengan

memanfaatkan teknologi informasi seperti penyediaan sarana internet

gratis dan sehat (bebas dari konten pornografi, kekerasan, melalui
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sistem filtering/proxy), CCTV yang terpasang ditempat umum dan

lalu lintas untuk menekan jumlah kriminalitas.

2. Penyediaan sarana, prasarana dan informasi terkait dengan potensi

pariswisata daerah dengan baik dan atraktif memanfaatkan teknologi

informasi seperti adanya sistem informasi geografis untuk pemetaan

lokasi objek wisata, proses pemesanan tiket masuk dan kamar hotel

secara online dan mobile.

3. Infrastruktur teknologi informasi yang memadai, sehingga semua

fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik melalui

bantuan komputerisasi dan teknologi informasi seperti tersedianya

komputer publik di tempat-tempat umum, tersedianya jaringan

internet yang memadai, tersedianya tenaga IT/SDM yang kompeten.

2.1.3 Karakteristik Smart City

Ada empat dasar karakteristik dari smart city (Hao, Lei, & Yan,

2012), yaitu :

1. Interkoneksi antara bagian perkotaan, smart city menggabungkan antara

communication network, internet, sensor dan recognition untuk

membantu komunikasi antar orang, dengan demikian interkoneksi

antara bagian perkotaan akan terwujud.

2. Integrasi sistem informasi perkotaan, hal yang berkaitan dengan internet

dan cloud computing akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan

mengintegrasikan sistem aplikasi, data dan internet menjadi unsur-unsur

inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen.

3. Manajemen perkotaan dan kerjasama layanan, interkoneksi komponen

perkotaan dan dukungan sistem aplikasi manajemen perkotaan serta

layanan dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk

membuat menjalankan perkotaan terbaik.

4. Aplikasi ICT (Information and Communication Technology) terbaru,

smart city teori manajemen kota modern sebagai panduan yang

menekankan penerapan teknologi informasi canggih ke manajemen
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perkotaan dan pelayanan, sehingga memotivasi pemerintah, perusahaan

dan orang-orang untuk membuat inovasi, gerakan pembangunan

perkotaan.

2.1.4 Karakteristik Aplikasi Berbasis Smart City

Terdapat perbedaan aplikasi berbasis smart city dengan aplikasi

lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya karakteristik khusus yang terdapat

pada aplikasi berbasis smart city. Terdapat tujuh karakteristik utama aplikasi

berbasis smart city (Pratama, 2014). Berikut ke tujuh karakteristik dalam

aplikasi berbasis smart city, antara lain :

1. Sensible

2. Connectable

3. Accessible

4. Ubiquitous

5. Sociable

6. Sharable

7. Visible/ Augmented

2.1.4.1 Sensible

Karakteristik sensible menunjukkan kemampuan perangkat lunak

untuk dapat melakukan penginderaan (sensor) terhadap lingkungan sekitar

(environment). Data-data yang diperoleh di lapangan melalui pengindraan

ini kemudian dikirim secara langsung dan diolah menjadi informasi yang

bermanfaat dan dikembalikan lagi kepada pengguna maupun dibagikan ke

pengguna lainnya. Beberapa contoh di antaranya yaitu :

1. Penggunakan teknologi GIS (Geographic Information System) pada

layanan smart city di bidang tata kelola lingkungan kota berbasis web

untuk pemetaan lokasi suatu tempat secara online, dengan

memanfaatkan koordinat X dan Y dari lokasi bersangkutan. Aplikasi

tersebut mampu melakukan sensoring terhadap lingkungan sekitar yang
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diterima kemudian diolah menjadi informasi, semuanya dilakukan

secara online dan real time.

2. Pemanfaatan Network Sensor dan Wireless Sensor Network untuk

mendeteksi adanya gempa, kebakaran, curah hujan, serangan musuh,

dan lain-lain. Sejumlah sensor berupa perangkat keras komputer dalam

ukuran kecil berserta aplikasi ditempatkan pada titik-titik tertentu.

Sensor ini memperoleh data di lapangan, untuk dikirim secara online

dan real time ke server. Dari server, data yang telah diolah menjadi

informasi disajikan kepada pengguna. Beberapa hasilnya dapat

menjadikan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan, baik secara

manual maupun dengan menggunakan sistem pengambilan keputusan.

Implementasi sensor network dan wireless sensor network sangat tepat

diterapkan pada kota yang memerlukan smart environment.

3. Pemanfaatan RFID (Radio Frequency Identification), Cloud

Computing, Machine to Machine/ Internet of Things.

2.1.4.2 Connectable

Connectable memiliki arti bahwa perangkat lunak berbasis smart

city memiliki kemampuan untuk menghubungkan informasi penginderaan

(sensor) yang ditampilkan oleh perangkat lunak bersangkutan ke pengguna

atau khalayak umum melalui jaringan komputer. Karakteristik connectable

juga dapat diartikan sebagai kemampuan perangkat lunak untuk mudah

terhubung ke dalam suatu jaringan komputer, baik intranet, internet,

maupun keduanya.

2.1.4.3 Accessible

Karakteristik accessible berarti bahwa aplikasi berbasis smart city ini

akan mampu menampilkan dan menyajikan hasil pengindraan ke dalam

media online berupa website ataupun aplikasi mobile, sehingga dapat

diakses dari perangkat apapun secara mudah melalui koneksi internet.

Terdapat penyediaan hak akses yang berbeda untuk setiap kelompok
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pengguna berdasarkan data dan informasi mana saja yang berhak mereka

akses.

2.1.4.4 Ubiquitous

Pada karakteristik ini, sebuah aplikasi yang berbasis smart city

mampu memudahkan pengguna untuk dapat mengakses informasi yang

diperlukannya kapanpun dan dimanapun secara online dan mobile. Tanpa

terhalang dengan kondisi, lokasi, perangkat yang digunakan, asalkan

terhubung ke server layanan, pengguna dapat segera memperoleh

informasi yang diperlukannya.

Sebagai contoh, kemudahan bagi wisatawan untuk dapat mengakses

informasi terkini dari suatu objek wisata yang belum pernah mereka

kunjungi sebelumnya. Di dalamnya terdapat peta lokasi, beberapa foto

lokasi, tarif masuk, informasi mengenai beberapa lokasi penginapan

terdekat.

2.1.4.5 Sociable

Sociable berarti kemampuan aplikasi yang berbasis smart city untuk

bersosialisasi melalui keterhubungannya ke jejaring sosial di internet.

Sosialisasi berupa interaksi dengan pengguna komputer lain melalui wadah

jejaring sosial tersebut, diharapkan dapat membantu menjadikan informasi

lebih cepat tersebar dan makin bermanfaat.

2.1.4.6 Sharable

Karakteristik sharable memiliki arti bahwa aplikasi berbasis smart

city memiliki kemampuan untuk mampu menyajikan objek, data dan

informasi ke dalam jaringan komputer, sehingga dapat diakses dan

dibagikan ke pengguna lainnya atau masyarakat umum. Teknologi

jaringan komputer yang digunakan dalam  hal ini antara lain berupa peer

to peer (P2P) dan social network.
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Contohnya, sebuah aplikasi portal online berbasis web dan mobile,

yang mana konten di dalamnya disediakan oleh pengguna. Pengguna dapat

berbagi infomasi secara langsung melalui tombol share (misal tombol

share pada jejaring sosial facebook dan twitter).

2.1.4.7 Visible/ Augmented

Karakteristik visible/ augmented berarti aplikasi berbasis smart city

memiliki  kemampuan untuk menjadikan informasi dapat diakses secara

langsung melalui lokasi fisik. Sebagai contoh, sebuah aplikasi berbasis

smart city yang memanfaatkan teknologi augmented reality untuk

dijadikan sebagai virtual guide bagi para wisata.

2.2 E-Government

2.2.1 Pengertian E-Government

E-Government menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jatim Drs Sudjono MM di situs www.kominfo.jatimprov.go.id

adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan

antara pemerintah dan pihak-pihak lain, penggunaan teknologi informasi ini

dapat menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C (Government to

Citezen), G2B (Government to Busuness), dan G2G (Government to

Government).

Menurut The World Bank, E-Government adalah “E-Government

refers to the use by government agencies of information technologies (such

as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the

ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of

government. These technologies can serve a variety of different ends: better

delivery of government services to citizens, improve interactions with

business and industry, citizen empowerment throught access to information,

or more efficient government management (penggunaan teknologi informasi

oleh aparat pemerintah mampu meningkatkan hubungan dengan warga

negara, pelaku bisnis dan dengan sesama pemerintah itu sendiri. Teknologi
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Informasi memberikan banyak manfaat di bidang perbaikan pelayanan

pemerintah, meningkatkan interaksi dengan pelaku bisnis dan industri, serta

pemberdayaan warga negara melalui informasi atau menjadikan manajemen

pemerintahan yang efektif dan efisien.).”

E-Government adalah istilah yang menurut beberapa kalangan

didefinisikan secara beragam. Intinya adalah proses pemanfaatan teknologi

informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan

secara lebih efisien.

Electronic Government (E-Government) merupakan bentuk

pemanfaatan teknologi informasi dan komputer di lingkungan pemerintahan

untuk membantu jalannya proses pemerintahan serta membantu

meningkatkan kualitas dan kuantitas dari layanan publik yang diberikan

kepada masyarakat.

2.2.2 Penerapan Aplikasi E-Government

Terkait dengan penerapan E-Government, terdapat banyak contoh

penerapannya diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi sistem informasi untuk layanan publik (pendaftaran SIM,

KTP, STNK, perizinan, dan lain lain) secara online berbasis web. Hal ini

bentuk implementasi Smart City ini adalah pada bagian Smart

Governance.

2. Pembuatan portal online berbasis web dan mobile untuk diskusi

masyarakat dan pemerintah secara terbuka. Misalnya untuk kebijakan,

peraturan, keluhan masyarakat, penilaian layanan publik dan lain

sebagainya.

3. Pemilihan kepala daerah/ walikota, penghitungan suara dan menampilkan

hasil secara digital, online dan mobile. Beberapa negara di dunia sudah

melakukannya, seperti Amerika Serikat yang telah melaksanakan

pemilihan umum presiden.
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2.2.3 Manfaat Aplikasi E-Government

Adapun manfaat dari aplikasi e-government ialah:

1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat

disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu

dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus

secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat

umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan

antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini

menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.

Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar

untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang

sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan

sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang

tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.

4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh,

koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan

video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal

ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan

daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik

yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan

yang hanya berlangsung satu atau dua jam

2.3 Prototyping

2.3.1 Pengertian Prototyping

Menurut McLeod dan Schell (2007) prototype adalah sebuah versi

dari suatu sistem potensial yang menyediakan pengembang dan user dengan

suatu gambaran tentang bagaimana sistem dalam bentuk sempurnanya akan

berfungsi. Proses untuk menghasilkan sebuah prototype disebut prototyping.
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Prototype sistem informasi bukanlah merupakan sesuatu yang

lengkap, tetapi sesuatu yang harus dimodifikasi kembali, dikembangkan,

ditambahkan atau digabungkan dengan sistem informasi yang lain bila

perlu.

Ada 2 jenis prototype, antara lain:

1. Evolutionary Prototype

Evolutionary prototype akan terus-menerus disempurnakan hingga

mempunyai semua fungsi yang dibutuhkan user dari sistem yang baru,

kemudian barulah pembuatannya dilanjutkan. Jadi, evolutionary

prototype nantinya akan menjadi sistem yang sesungguhnya. Berikut

gambar dari tahapan evolutionary prototype:

Gambar 2.3 Evolutionary Prototyping Model

Analisa Kebutuhan

User

Membuat

Prototype

Menyesuaikan
Prototype dengan
Keinginan User

Menggunakan

Prototype

Tidak

Sesuai
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Berikut ini langkah-langkah dari prototyping prototype :

1. Analisis kebutuhan user, pengembang dan pengguna atau pemilik

sistem melakukan diskusi dimana pengguna atau pemilik sistem

menjelaskan kepada pengembang tentang kebutuhan sistem yang

mereka inginkan.

2. Membuat prototype, pengembang membuat prototype dari sistem yang

telah dijelaskan oleh pengguna atau pemilik sistem.

3. Menyesuaikan prototype dengan keinginan user, pengembang

menanyakan kepada pengguna atau pemilik sistem tentang prototype

yang sudah dibuat, apakah sesuai atau tidak dengan kebutuhan sistem.

4. Menggunakan prototype, sistem mulai dikembangkan dengan prototype

yang sudah dibuat.

2. Requirements Prototype

Requirements  prototype dikembangkan  sebagai  suatu  cara

untuk menentukan kebutuhan fungsional dari sistem yang baru ketika

user tidak bisa menyampaikan secara eksplisit apa yang mereka inginkan,

dengan meninjau kembali requirements prototype selagi fitur-fitur

ditambahkan, user bisa menetapkan proses yang dibutuhkan untuk sistem

baru tersebut. Ketika semua kebutuhannya terpenuhi, requirements

prototype sudah mencapai tujuannya dan proyek lain akan dibangun

untuk mengembangkan sistem baru tersebut. Jadi, requirements

prototype tidak akan menjadi sistem yang sesungguhnya.
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Gambar 2.4 Requirements Prototyping Model
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Berikut ini langkah-langkah dari prototyping prototype :

1. Analisis kebutuhan user, pengembang dan pengguna atau pemilik

sistem melakukan diskusi dimana pengguna atau pemilik sistem

menjelaskan kepada pengembang tentang kebutuhan sistem yang

mereka inginkan.

2. Membuat prototype, pengembang membuat prototype dari sistem

yang telah dijelaskan oleh pengguna atau pemilik sistem.

3. Menyesuaikan prototype dengan keinginan user, pengembang

menanyakan kepada pengguna atau pemilik sistem tentang prototype

yang sudah dibuat, apakah sesuai atau tidak dengan kebutuhan sistem.

4. Membuat sistem baru, pengembang menggunakan prototype yang

sudah dibuat untuk membuat sistem baru.

5. Melakukan testing sistem, pengguna atau pemilik sistem melakukan

uji coba terhadap sistem yang dikembangkan.

6. Menyesuaikan dengan keinginan user, sistem disesuaikan dengan

keinginan user dan kebutuhan sistem, jika sudah sesuai sistem siap

digunakan.

7. Menggunakan sistem.

2.3.2 Kelebihan dan Kelemahan Prototyping

Adapun kelebihan jika menggunakan pendekatan prototyping, antara

lain:

1. Memperlancar komunikasi antara pengembang dengan user.

2. Pengembang menjadi lebih jeli dalam menentukan kebutuhan user.

3. User memegang peran yang lebih aktif dalam pengembangan sistem.

4. Pengembang dan user menghabiskan lebih sedikit waktu dan usaha

dalam mengembangkan sistem.

5. Implementasi menjadi lebih mudah karena user telah mengetahui apa

yang diharapkan.
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Sedangkan kelemahan menggunakan pendekatan prototyping sebagai

berikut:

1. Sikap terlalu tergesa-gesa dalam membuat prototype bisa

menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam pendefinisian masalah,

evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Hal ini menghasilkan usaha yang

cepat namun tidak akurat lagi.

2. User bisa menjadi terlalu bersemangat dengan prototype, yang

mengarah ke ekspektasi yang tidak realistik terhadap pengembangan

sistem.

3. Computer human interface yang disediakan alat prototype tertentu

tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik.

2.4 Perpustakaan

2.4.1 Pengertian Perpustakaan

Sebelum penulis mengemukakan pengertian perpustakaan wilayah

terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian perpustakaan secara

umum. Tinjauan ini dapat kita lihat dari dua segi, yaitu:

1. Pengertian menurut bahasa

a. Dalam bahasa Indonesia istilah “perpustakaan” dibentuk dari kata

dasar pustaka ditambah awalan “per” dan akhiran ”an”. Menurut

Kamus Umum Bahasa Indonesia perpustakaan diartikan sebagai

“kumpulan buku-buku (bahan bacaan, dsb).”

b. Dalam bahasa Inggris disebut “library” yang berarti perpustakaan.

c. Dalam bahasa Arab “      ”disebut yang berarti tempat menyimpan

buku-buku.

2. Pengertian menurut istilah

1. Menurut IFIA (International Federation of Library Associationsand

Institutions)

“Perpustakaan merupakan kumpulan bahan tercetak dan non tercetak

dan atau sumber informasi dalam komputer yang tersusun secara

sistematis untuk kepentingan pemakai”.
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2. Menurut Sutarno NS, M. Si

“Perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan,

atau gedung itu sendiri, yang berisi buku-buku koleksi, yang disusun

dan diatur sedemekian rupa sehingga mudah dicari dan dipergunakan

apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk pembaca”.

3. Adjat Sakri dkk

“Perpustakaan adalah lembaga yang menghimpun pustaka dan

menyediakan sarana bagi orang untuk memanfaatkan koleksi pustaka

tersebut.”

Dari definisi-definisi yang muncul dapat disimpulkan bahwa

pengertian perpustakaan sesecara umum adalah suatu unit kerja yang berupa

tempat mengumpulkan, menyimpan dan memelihara koleksi pustaka baik

buku-buku ataupun bacaan lainnya yang diatur, diorganisasikan dan

diadministrasikan dengan cara tertentu untuk memberi kemudahan dan

digunakan secara kontinu oleh pemakainya sebagai informasi. Berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan bahwa perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan

kepada pemustaka dan masyarakat.

2.4.2 Pembagian Perpustakaan

Untuk lebih dapat memahami pengertian perpustakaan wilayah maka

terlebih dahulu kita mengacu kepada jenis-jenis perpustakaan. Dalam

lampiran keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 11

Maret No. 0103/0/1981 jenis-jenis perpustakaan meliputi:

1. Perpustakaan Nasional

Berkedudukan di ibukota negara, berfungsi sebagai perpustakaan

defosit nasional dan terbitan asing dalam ilmu pengetahuan sebagai

koleksi nasional, menjadi pusat bibiografi nasional, pusat informasi dan

referensi serta penelitian, pusat kerjasama antar perpustakaan di dalam

dan di luar negeri.

2. Perpustakan Wilayah
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Berkedudukan di ibukota provinsi, sebagi pusat kerja sama antar

perpustakaan di wilayah provinsi, menyimpan koleksi bahan pustaka

yang menyangkut provinsi,semua terbitan di wilayah, pusat

penyelenggaraan pelayanan referensi, informasi dan penelitian dalam

wilayah provinsi menjadi unit pelaksana teknis pusat pembinaan

perpustakaan.

3. Perpustakaan Umum

Menjadi pusat kegiatan belajar, pelayanan informasi, penelitian dan

rekreasi bagi seluruh lapisan maysrakat.

4. Perpustakaan Keliling

Berfungsi sebagai perpustakaan umum yang melayani masyarakat

yang tidak terjangkau oleh pelayanan perpustakaan umum.

5. Perpustakaan Sekolah

Berfungsi sebagi pusat kegiatan kegiatan belajar-mengajar, pusat

penelitian sederhana, pusat baca, guna menambah ilmu pengetahuan dan

rekreasi.

6. Perpustakaan Perguruan Tinggi

Berfungsi sebagai sarana kegiatan belajar-mengajar, penelitian dan

pengabdian masyarakat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan

Tinggi.

7. Perpustakaan Khusus/Dinas

Berfungsi sebagai pusat referensi dan penelitian serta sarana untuk

memperlancar tugas pelaksanaan instansi/lembaga yang bersangkutan.

2.4.3 Perpustakaan Wilayah Soeman H.S. Provinsi Riau

Perpustakaan Soeman H.S. adalah salah satu perpustakaan dan

penyimpanan arsip nasional yang berstatus perpustakaan wilayah provinsi.

Perpustakaan ini dibangun oleh pemerintah provinsi Riau. Perpustakaan ini

dibangun dengan APBD Riau yang dianggarkan dalam gerakan

pendidikan Riau membaca. Perpustakaan ini mempunyai 6 lantai guna

memenuhi fasilitas publik berupa perpustakaan daerah, yang pada saat itu
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di Riau belum memiliki gedung yang representatif. Pada tahun 2008, wakil

presiden Muhammad Jusuf Kalla datang untuk meninjau dan meresmikan

Perpustakaan Soeman HS. Selain menjadi ruang baca, perpustakaan ini juga

sekaligus menjadi ruang publik bagi masyarakat. Desainnya unik

terinsipirasi dari alas baca Al-Quran sekilas juga mirip dengan buku yang

sedang terbuka. Perpustakaan ini mempunyai sejumlah fasilitas, antara lain:

1. Auditorium

2. Bilik budaya melayu

3. Auditorium

4. Ruang pertemuan

5. Ruang Internet

6. Musholla

7. Cafe

8. Energy Corner (Chevron Library)

Selain bangunannya yang megah, Perpustakaan Soeman HS juga

menyimpan sejumlah literatur yang cukup lengkap terkait Melayu.

Literatur-literatur ini tersimpan dalam ruangan khusus yang dikenal dengan

sebutan Bilik Melayu. Pemberian nama untuk perpustakaan ini, terinsiparisi

dari mengenang jasa pujangga asal Riau, keturunan Tapanuli, yaitu Soeman

HS. Sampai saat ini perpustakaan Soeman HS yang kini jadi marka tanah

dan ikon baru pariwisata kota Pekanbaru, dalam sehari bisa dikunjungi

hingga 1.000 orang baik dari dalam maupun dari luar daerah sendiri.

2.5 Radio Frequency Identification (RFID)

Pemanfaatan RFID (Radio Frequency Identification) sangat banyak

sekali di zaman ini, terlebih dengan diimplementasinya dengan gabungan

teknologi Cloud Computing dan Smart City.

2.5.1 Pengertian Radio Frequency Identification

RFID adalah sistem non-kontak nirkabel yang menggunakan

gelombang frekuensi radio untuk mentransfer data dari tag yang melekat
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pada suatu objek, untuk identifikasi otomatis dan pelacakan. (Renold &

Rani.R, 2013)

Teknologi ini merupakan teknik pengumpulan data otomatis yang

tercepat dalam perkembangannya. Teknologi tersebut menciptakan cara

otomatis untuk mengumpulkan informasi suatu produk, tempat, waktu, atau

transaksi dengan cepat, mudah tanpa human error. RFID menyediakan

hubungan ke data dengan jarak tertentu tanpa harus melihat secara langsung,

dan tidak terpengaruh lingkungan yang berbahaya seperti halnya barcode.

Identifikasi RFID bukan sekedar kode identifikasi, sebagai pembawa data,

dapat di tulis dan diperbarui data di dalamnya dalam keadaan bergerak.

2.5.2 Komponen Radio Frequency Identification

Menurut Renold dkk (2013) Ada tiga kunci atau komponen utama dari

sebuah RFID sistem adalah tag, middleware dan reader.

1. RFID Tag: juga dikenal sebagai transponder atau label yang melekat

pada objek. Tag bisa aktif, pasif atau semi pasif. Ada tag dengan memori

yang tersedia untuk menyimpan informasi dalam bentuk bit.

2. Reader: juga dikenal sebagai transceiver (transmitter / receiver) yang

dibuat up dari frequency interface modul dan kontrol radio unit. Reader

diklasifikasikan berdasarkan frekuensi (LF, HF, UHF, dll,) dan juga

dalam hal portabilitas (fixed & handheld). Fungsi utama mereka adalah

untuk mengaktifkan tag, struktur urutan komunikasi dengan tag dan

transfer data antara perangkat lunak aplikasi dan middleware.

3. RFID middleware: program komputer yang mengontrol satu atau lebih

RFID interogator dan memungkinkan data yang ditangkap oleh

perangkat tersebut untuk diteruskan ke sistem lain. RFID middleware

memberikan pesan, routing, dan fitur konektivitas yang dibutuhkan untuk

mengintegrasikan data RFID ke sistem manajemen perpustakaan yang

ada, sistem manajemen perpustakaan dapat menghubungkan data dari tag

pada item perpustakaan seperti middleware menyediakan koheren dan

antarmuka yang stabil antara RFID operasi hardware dan aliran elemen
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data seperti nomor keanggotaan, katalog jumlah, dan lain-lain ke

database perpustakaan.

2.5.3 Kegunaan Radio Frequency Identification

Penggunaan RFID untuk maksud tracking pertama kali digunakan

sekitar tahun 1980 an. RFID dengan cepat mendapat perhatian karena

kemampuannya dalam men-tracking atau melacak object yang bergerak.

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka teknologi RFID sendiripun

juga berkembang sehingga nantinya penggunaan RFID bisa digunakan

untuk kehidupan sehari-hari. Dalam suatu sistem RFID sederhana, suatu

object dilengkapi dengan tag yang kecil dan murah. Tag tersebut berisi

transponder dengan suatu chip memori digital yang di dalamnya berisi

sebuah kode produk yang sifatnya unik. Sebaliknya, interrogator, suatu

antena yang berisi transceiver dan decoder, memancarkan sinyal yang bisa

mengaktifkan RFID tag sehingga dia dapat membaca dan menulis data ke

dalamnya. Ketika suatu RFID tag melewati suatu zone elektromagnetis,

maka dia akan mendeteksi sinyal aktivasi yang dipancarkan oleh reader.

Reader akan men-decode data yang ada pada tag dan kemudian data tadi

akan diproses oleh komputer. Kita ambil contoh sekarang misalnya buku-

buku yang ada pada perpustakaan. Ketika seorang user mengembalikan

buku, buku yang ada RFID tag akan dibaca oleh sistem perpustakaan dan

saat pengembalian maka buku akan secara otomatis terekam oleh sistem

bahwa buku telah dikembalikan. Pada kasus lain, RFID juga mempermudah

orang untuk menyortir barang.
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2.5.4 Cara Kerja Radio Frequency Identification

Cara kerja dapat diterangkan sebagai berikut:

Gambar 2.5 Cara Kerja RFID Melalui Sinyal Frekuensi Radio

Label RFID tag yang tidak memiliki baterai, antenalah yang berfungsi

sebagai pencatu sumber daya dengan memanfaatkan medan magnet dari

pembaca (reader) dan memodulasi medan magnet. Kemudian digunakan

kembali untuk mengirimkan data yang ada dalam tag label RFID. Data yang

diterima reader diteruskan ke database host komputer. Reader mengirim

gelombang elektromagnet, yang kemudian diterima oleh antena pada label

RFID. Label RFID mengirim data biasanya berupa nomor serial yang

tersimpan dalam tag, dengan mengirim kembali gelombang radio ke

reader. Informasi dikirim ke dan di baca dari RFID tag oleh reader

menggunakan gelombang radio. Dalam sistem yang paling umum yaitu

sistem pasif, reader memancarkan energi gelombang radio yang

membangkitkan RFID tag dan menyediakan energi agar beroperasi.

Sedangkan sistem aktif, baterai dalam tag digunakan untuk memperoleh

jangkauan operasi tag RFID yang efektif, dan fitur tambahan penginderaan

suhu. Data yang diperoleh/dikumpulkan dari tag RFID kemudian

dilewatkan/ dikirim melalui jaringan komunikasi dengan kabel atau tanpa

kabel ke sistem komputer.

Antena akan mengirimkan melalui sinyal frekuensi radio dalam jarak

yang relative dekat. Dalam proses transmisi tersebut terjadi 2 hal:

1. Antena melakukan komunikasi dengan transponder, dan

2. Antena memberikan energi kepada tag untuk berkomunikasi (untuk tag

yang sifatnya pasif)
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Ini adalah kunci kehebatan teknologi RFID, sebuah tag yang dipasang

tidak menggunakan sumber energi seperti baterai sehingga dapat digunakan

dalam waktu yang sangat lama. Antena bisa dipasang secara permanent

(walau saat ini tersedia juga yang portable), bentuknya pun beragam

sekarang sesuai dengan keinginan kita. Pada saat tag melewati wilayah

sebaran antena, alat ini kemudian mendeteksi wilayah scanning. Selanjutnya

setelah terdeteksi maka chip yang ada di tag akan terjaga untuk

mengirimkan informasi kepada antena.

2.5.5 Keterbatasan Radio Frequency Identification

Adapun yang menjadi keterbatasan RFID ialah sebagai berikut:

1. Cost : RFID reader berharga lebih mahal.

2. Moisture : gelombang radio mungkin terserap oleh uap air dalam produk

tersebut atau lingkungan sekitar.

3. Metal : gelombang radio umumnya terpantul oleh logam. Artinya tag

tersebut dapat tertutup oleh logam di sekitarnya atau sinyalnya mungkin

melemah.

4. Electrical interference : gangguan elektronik (misal lampu pijar atau

motor listrik ) kadang- kadang dapat mengganggu komunikasi frekuensi

radio.

5. Accuracy : sukar mengidentifikasi dan membaca suatu tag dari banyak

tag lainnya di dalam jangkauan reader. Kegagalan membaca suatu tag

tidak diketahui oleh reader.

6. Over Compensation : menyimpan banyak data pada tag mungkin

berguna, tetapi akan meningkatkan biaya dan waktu yang diperlukan

untuk membacanya, penomoran identitas yang sederhana sering sudah

memadai.

7. Security : tag yang bisa diperbarui (update) adalah berguna, tetapi

memastikan up-date telah dikerjakan dengan benar dan oleh pihak yang

berwenang adalah penting.
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2.5.6 Jenis Radio Frequency Identification

Berikut jenis-jenis RFID dapat dibedakan berdasarkan atas:

1. Berdasarkan Frekuensi

Berdasarkan frekuensi yang dipakai menggunakan tag RFID.

Setiap label RFID dibuat agar beroperasi pada frekuensi tertentu.

Terdapat pengelompokan menjadi 4 katergori yaitu :

Tabel 2.1 Kategori Frekuensi RFID

Kode Frekuensi Range RFID use

LF Low Frequency 30 kHz to 300 kHz 125kHz

HF High Frequency 3 MHz to 30 MHz 13,56 MHz

VHF Very High Frequency 30 MHz to 300 MHz Not used for RFID

UHF Ultra High Frequency 300 MHz to 3 GHz 868 MHz, 915 MHz

2. Berdasarkan Kemampuan Dibaca dan Ditulis

Berdasarkan kemampuan dibaca dan ditulisnya RFID

dikelompokkan sebagai berikut :

a. Read Only tag berisi nomor unik yang tidak dapat dirubah.

b. WORM (Write Once Read Many) dimungkinkan untuk mengkodekan

mengisi untuk pertama kali mengisi untuk pertama kali, dan kemudian

data/kode tersebut terkunci dan tidak dapat dirubah.

c. Read/Write dimungkinkan untuk mengisi dan memperbaharui

informasi di dalamnya.

3. Berdasarkan Sumber Energi

Berdasarkan sumber energi terdapat 3 jenis tag RFID dengan

penggunaan yang berbeda. Berikut ringkasan tabel sumber energi RFID:

Tabel 2.2 Tabel Sumber Energi RFID

Tipe Karakteristik Aktif Semi Pasif Pasif

Sumber energi Baterai pada

tag

Baterai untuk

menjalankan chip.

Energi gelombang

radio dari reader

Energi gelombang

radio dari reader

untuk menjalankan

chip dan komunikasi
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untuk komunikasi

hanya di dalam

jangkauan reader

Ketersediaan

sinyal gelombang

radio

Selalu ada

100 feet

Rendah Hanya di dalam

jangkauan reader,

kurang dari 10 feet

Kekuatan sinyal Tinggi Rendah Sangat rendah

Kebutuhan sinyal

yang kuat

Sangat

rendah

Sangat tinggi

Bidang penerapan Berguna untuk tag barang yang

bernilai tinggi untuk di scan dalam

jarak, misal mobil

Berguna untuk barang

yang bervolume

tinggi, dan bisa di

scan dalam arak

dekat, misal

perdagangan ritel

4. Berdasarkan fungsi

Tag RFID folio terdiri dari 3 bagian :

a. Bagian yang dapat dikunci untuk identifikasi barang.

b. Bagian yang dapat ditulis ulang untuk penggunaan khusus oleh

perpustakaan.

c. Bagia yang berfungsi security untuk anti pencurian barang.

5. Bentuk dan Ukuran RFID

Terdapat bentuk dan ukuran RFID diantaranya yaitu :

a. Tag : Tag adalah lembaran daftar, tipis dan fleksibel.

b. Tiket : Tag yang datar, tipis dan fleksibel pada kertas.

c. Card : Tag yang datar, tipis dilekatkan pada plastik kertas untuk

waktu yang lama.

d. GlassBead : Tag kecil di dalam manik-manik kaca silinder,

digunakan untuk petakan binatang.

e. Integrated : Tag terintegrasi dengan benda yang di tag, contoh di

cetak dalam benda tersebut.



II-26

f. Wristband : Tag disisipkan ke dalam plastik pengikat tangan.

g. Button : Tag kecil dalam suatu wadah.

Gambar 2.6 Contoh Bentuk dari RFID Tag dan RFID Reader


