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LATAR BELAKANG



Sistem Infomasi Perpustakaan

(Adaptasi dari Lauren B. Doyle oleh Miswan)



Proses pengindeksan bahan pustaka atau dokumen



Hampir

50%

Sulistyo-Basuki(2011)

Petugas perpustakaan tidak
menggunakan tajuk subjek
dalam katalog dan pangkalan
data serta merancukan
pengertian tajuk subjek
dengan klasifikasi”



Kosa kata terdiri atas kosa
terpilih dan terawasi yang 
jumlahnya terbatas.

Ciri-ciri bahasa indeks menurut Aditirto(2007b) :

1



Tiap konsep hanya dapat diwakili oleh satu istilah atau kode (misal : 
nomor kelas). Tidak boleh ada sinonim. Bila satu konsep dapat
dinyatakan dengan 2 atau lebih istilah, maka dipilih sebagai istilah
terpilih (preferred term atau istilah indeks) yang mewakili konsep
tersebut.

Ciri-ciri bahasa indeks menurut Aditirto(2007b) :
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Homograf (penulisan 2 kata sama, tetapi makna berbeda) harus
dibedakan dengan penambahan istilah penjelas (qualifier).

Ciri-ciri bahasa indeks menurut Aditirto(2007b) :
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Istilah yang dapat menimbulkan keraguan karena memungkinkan
penafsiran berbeda harus dijelaskan dengan catatan ruang lingkup
(scope note).

Ciri-ciri bahasa indeks menurut Aditirto(2007b) :
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Hubungan antar istilah diperlihatkan. Misalnya hubungan antara
istilah terpilih dengan sinonimnya yang tidak boleh dipakai, atau
antara istilah umum dengan istilah lebih khusus yang berhubungan.

Ciri-ciri bahasa indeks menurut Aditirto(2007b) :
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Kombinasi kosa kata diatur: 
hanya satu urutan
diperbolehkan.

Ciri-ciri bahasa indeks menurut Aditirto(2007b) :
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PEMBAHASAN



Pembahasan  I
• implementasi bahasa indeks verbal dengan

menggunakan DTS Perpusnas

• implementasi bahasa indeks non-verbal dengan

menggunakan DDC pada SLiMS Akasia



SLiMS adalah Open Source Software (OSS) berbasis web untuk

memenuhi kebutuhan automasi perpustakaan (library automation)
skala kecil hingga skala besar.

(SLiMS Developer Community, n.d.).

“ “



perangkat lunak sistem
manajemen perpustakaan
(library management system) 
dengan sumber terbuka yang 
dilisensikan di bawah GPL v3.

(Ridho, n.d.). 

“ “



Pada akhir tahun 2015, SLiMS
mengeluarkan versi ke delapan
dengan codename Akasia.

SLiMS Akasia memiliki sebuah fitur
baru terkait bahasa indeks
(indexing language) yaitu fitur
Vocabulary Control. 

Fitur baru ini memungkinkan
konsep atau subjek yang ada
dalam basis data SLiMS memiliki
struktur saling-merujuk
(cross reference).



....sebuah struktur saling-merujuk (cross reference) sehingga satu nama
atau satu istilah dapat dikaitkan dengan nama dan istilah lainnya,
sedemikian rupa sehingga jika ada keraguan tentang penggunaan
nama atau istilah tersebut, maka baik pengelola perpustakaan
maupun pengguna perpustakaan dapat mencapai kesepakatan
dengan melihat ke daftar authority control. (Pendit, 2008:32)

“ “



Tabel 1: Petunjuk hubungan antar konsep/subjek



mencari konsep-konsep
atau subjek terpenting
dari suatu bahan pustaka
atau dokumen

Pengindeksan Subjek

Analisis Subjek



Buku: 

Web application architecture: 
principles, protocols, and practices.

Kita dapat konsep Website. “Website” 
adalah bahasa alamiah, perlu
diterjemahkan ke bahasa indeks.

Pengindeksan Subjek

Analisis Subjek



Hasil dari analisis subjek berupa konsep-konsep atau subjek yang masih
dalam bahasa alamiah (natural language). Oleh sebab itu, perlu dilakukan
penerjemahan dari bahasa alamiah ke bahasa indeks yang dapat berupa
bahasa indeks non-verbal (notasi) dan bahasa indeks verbal.

Pengindeksan Subjek

Penerjemahan



Cari konsep “website” dalam DTS Perpusnas. 

Pengindeksan Subjek

Penerjemahan



Pustakawan menuju menu Masterfile, menuju submenu Subject, dan
kemudian Add New Subject.



Masukkan konsep “website” pada Add New Subject. Isi secara lengkap
termasuk kode klasifikasi yang merupakan hasil dari penerjemahan
konsep bahasa alamiah menjadi bahasa indeks non-verbal (notasi).



Input tajuk subjek “INTERNET”



Klik tombol Update



Ulangi langkah pertama sampai dengan keempat untuk memasukkan
atau melengkapi konsep lainnya ke dalam perangkat lunak SLiMS Akasia



Buat Data 
Bibliografi

Analisis 
Subjek

Terjemahkan
Bahasa 
Alamiah

Cross
reference

Masukkan
Tajuk

Subjek

Masukkan
Controlled
Vocabulary

Cross
reference
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Klik menu Bibliography lalu klik Add New Bibliography.



Input data bibliografi dan nomer klasifikasi



Tambahkan subjek bahan pustaka dengan cara klik Add Subject(s) lalu
ketikkan konsep bahan pustaka dan lakukan penerjemahan konsep.



Pilih dan gunakan tajuk subjek (subject heading), 
lalu klik Insert to Bibliography.



Hasil input tajuk subjek dan klasifikasi



Pembahasan  II
Memaksimalkan implementasi

bahasa indeks pada perangkat

lunak SLiMS Akasia.



gerakan untuk mengintegrasikan DTS 
Perpusnas dan skema klasifikasi DDC 
ke dalam SLiMS Akasia. Voluntary

Membangun Bahasa Indeks Secara Bersama-Sama



Hasil dari gerakan ini berupa basis data bahasa indeks (DTS Perpusnas, 
hubungan antar subjek, dan nomor klasifikasi DDC) yang akan 
disebarkan secara gratis dan dapat langsung di-import ke dalam basis 
data SLiMS Akasia.

Membangun Bahasa Indeks Secara Bersama-Sama
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