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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK 

4.1 Sejarah Singkat Perpustakaan UMS   

   Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berdiri 

sejak tanggal 18 September 1958. Pada awalnya UMS memiliki nama IKIP 

Muhammadiyah Surakarta yang merupakan cabang dari Universitas 

Muhammadiyah Jakarta. Kemudian nama IKIP Muhammadiyah Surakarta diubah 

menjadi Universitas Muhammadiyah Surakarta, secara otomatis Perpustakaan 

UMS juga mengalami perubahan. 

 Perpustakaan UMS mengalami perkembangan yang cukup signifikan 

semenjak adanya perubahan nama tersebut. Beberapa perubahan tersebut meliputi 

gedung, fasilitas, dana, pengelolaan dan jumlah koleksi yang terus bertambah 

dalam jumlah judul dan eksemplarnya, serta ragam ataupun jenis koleksinya. 

Dengan menempati sebuah gedung berlantai empat dengan luas kurang lebih 4000 

meter persegi sejak Februar1994, banyak kemajuan yang telah dicapai oleh 

Perpustakaan UMS.  

 Perhatian yang cukup serius dari pimpinan UMS dan semangat kerja yang 

tinggi dari tenaga pengelola, mampu mengantarkan Perpustakaan UMS untuk 

berubah menjadi perpustakaan yang modern, yaitu perpustakaan yang didukung 

oleh teknologi informasi dan komunikasi dalam usaha mendukung kegiatan 

proses belajar mengajar (fungsi edukatif) di UMS secara lebih lebih efektif dan 

efisien, dengan hasil akhir yang optimal. 
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4.2 Visi Perpustakaan UMS 

  Perpustakaan UMS memiliki visi yaitu “Menjadi pusat pengelola 

dan penyebaran informasi yang berbasis teknologi informasi guna 

mendukung pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat serta pengembangan ilmu dan nilai-nilai keislaman”. 

4.3 Misi Perpustakaan UMS 

  Pada proses pengolahan data ini, perancangan alat-alat yang 

digunakan dalam membuat Integrasi SMS Gateway dengan Koha ILS : 

1. Meningkatkan kemampuan mengelola dan meyebarkan informasi guna 

mendukung kebutuhan informasi bagi sivitas akademika di UMS.  

2. Meningkatkan kemampuan mengelola dan menyebarkan informasi atas 

kekayaan ilmiah yang dimiliki oleh UMS. 

3. Menunjang sistem jaringan informasi baik di antara perpustakaan 

perguruan tinggi atau perpustakaan lain di tingkat nasional, dan 

internasional. 

4. Mengelola dan menyebarkan informasi tentang perkembangan islam di 

Surakarta dan sekitarnya. 

4.4 Tujuan dan Fungsi Perpustakaan UMS 

Perpustakaan UMS memiliki beberapa tujuan yaitu : 

1. Menyediakan dan mengupayakan ketersediaan akses informasi yang 

mendukung proses belajar-mengajar, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat dengan memanfaatkan kemampuan teknologi informasi. 
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2. Mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil sivitas akademika 

dengan memanfaatkan kemampuan teknologi informasi. 

3. Mengupayakan terwujudnya jaringan informasi di lingkungan 

perpustakaan perguruan tinggi muhammadiyah atau perpustakaan lain 

di tingkat nasional dan internasional. 

4. Mendokumentasikan dan menyebarluaskan informasi tentang 

perkembangan islam, dengan memanfaatkan kemampuan teknologi 

informasi. 

Sedangkan fungsi Perpustakaan UMS adalah : 

1. Sebagai sumber informasi dan layanan program pendidikan dan 

pengajaran; 

2. Sebagai sumber informasi dan layanan program penelitian; 

3. Sebagai sumber informasi dan layanan program pengabdian pada 

masyarakat yang berwacana keislaman; 

4. Sebagai Media rekreasi alternatif bagi civitas akademika perguruan 

tinggi. 

4.5 Struktur Organisasi Perpustakaan UMS 

 Perpustakaan UMS dalam menunjang kegiatan sehari-hari 

dijalankan oleh seorang kepala dibantu dengan seorang wakil kepala, 5 

kepala urusan (kaur), 21 orang staf pendukung dan 26 tenaga partime. Dari 

seluruh pegawai yang ada terdapat 14 orang berstatus sebagai pustakawan. 

Adapun bagan struktur organisasi Perpustakaan UMS adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perpustakaan 

4.6. Keanggotaan 

  Anggota Perpustakaan UMS adalah 

1. Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(mahasiswa, dosen dan karyawan) yang masih aktif. 

2. Masyarakat umum diluar UMS, termasuk alumni UMS (Non 

Civitas Akademika UMS) 

Cara menjadi anggota Perpustakaan UMS adalah dengan mendaftarkan 

diri dibagian administrasi Perpustakaan UMS dengan syarat yang telah 

ditentukan. 

4.7 Layanan di Lingkungan Perpustakaan UMS 

Dalam rangka merealisasikan slogan yang dimiliki oleh 

perpustakaan UMS yaitu “melayani sepenuh hati untuk meraih prestasi” 
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perpustakaan UMS menyediakan beberapa fasilitas dan layanan. Adapun 

fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan UMS adalah sebagai berikut: 

1. Internet dan hotspot 

2. Ruang baca dan diskusi 

3. Mushola 

4. Foto copy center 

5. Kantin 

6. Online katalog 

Sedangkan layanan yang tersedia di Perpustakaan UMS adalah sebagai 

berikut : 

1. Layanan informasi dan E-Journal 

2. Administrasi dan keanggotaan 

3. Sirkulasi 

4. Multimedia/TV/Audio  

5. Muhammadiyah Corner 

6. Layanan KKI 

7. Layanan Referensi 

8. Layanan Koleksi Periodikal 

9. Layanan Koleksi Cadangan 

10. Layanan Koleksi Khusus 

11. Pelatihan information literacy 

12. Holiday Loan 
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4.8 Sistem Otomasi Perpustakaan UMS  

 Sistem otomasi yang berjalan pada Perpustakaan UMS saat ini adalah 

Koha ILS. Koha ILS selain bersifat open source juga memiliki fitur yang cukup 

lengkap. Beberapa modul utama yang dimiliki Koha ILS adalah sebagai berikut: 

1. Administrations 

2. Tools 

3. Patrons 

4. Circulations 

5. Cataloging 

6. Serials 

7. Acquisitions 

8. List & Cart 

9. Reports 

10. OPAC 

Koha ILS juga memiliki beberapa antarmuka online berbasis web dengan 

nomor protocol yang berbeda sesuai dengan fungsi kegunaanya. Secara default 

antarmuka yang disediakan untuk pengelolaan staf perpustakaan adalah dengan 

alamat server diikuti nomor protokol 8000 contoh http://localhost/koha:8000. 

Sedangkan untuk OPAC atau antarmuka online untuk pemustaka disediakan 

nomor protocol 80, contoh http://localhost/koha. 

Perpustakaan UMS sebelum menerapkan layanan berbasis sms, 

memberikan layanan untuk transaksi bagi pemustaka memanfaatkan fasilitas yang 

ada pada koha yaitu layanan transaksi opac-user berbasis web yang bisa diakses 
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secara online bagi pemustaka, dengan alamat lengkap 

http://search.lib.ums.ac.id/cgi-bin/koha/opac-user.pl atau cukup mengakses  

http://search.lib.ums.ac.id kemudian memilih menu log in your account pada sisi 

kanan atas halaman web. Diantara fitur yang tersedia dalam opac-user tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. My Summary 

Pada menu ini pemustaka dapat melihat secara rinci buku-buku yang 

dipinjam termasuk melihat buku yang terlambat penegmbaliannya. Selain 

itu pada menu ini juga disediakan fungsi untuk memperpanjang buku yang 

dipinjam secara mandiri. Dengan ketentuan bahwa buku yang 

diperpanjang adalah buku yang belum terlambat pengembaliannya dan 

buku hanya dapat diperpanjang satu kali. Berikut ini adalah contoh 

tampilan menu My Summary tersebut: 

 

Gambar 4.2 Menu My Summary 

 

 



32 
 

2. My fines 

Menu ini menampilkan informasi denda yang dimiliki oleh pemustaka. 

Contoh tampilan menu My Fines adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3 Menu My Fines 

3. My personal details 

Menu ini menampilkan keterangan secara detail informasi data pemustaka. 

4. My purchase suggestions 

Menu ini berfungsi untuk melakukan usulan pengadaan buku bagi 

pemustaka secara online. Berikut contoh tampilan pengusulan buku 

tersebut: 
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Gambar 4.4 Menu My Purchase Suggestions 

5. My reading history 

Menu ini menampilkan halaman buku-buku yang pernah dipinjam oleh 

pemustaka. 

6. Place Hold 

Pemesanan buku didahului dengan mencari buku melalui katalog opac. 

Kemudian hasil temuan buku yang dicari dilihat secara details, untuk 

mulai pemesanan klik menu place hold. Sehingga muncul tampilan seperti 

berikut: 

 

Gambar 4.5 Proses Place Hold 


