
ABSTRAK

Darnpa\ dari pertenbangan teknologi konputer sangat

terasa dalan kehidupan ki ta.  peker j  aan-pekerjaan yang

dulunya diproses dalan wektu yang latDa, meuerlukan banyak

tenaga serta alat ,  dan nungkin juga auetu heabl lan khu-

sus, k ini  sudah dapat diker jakan oleh konputer dengan

waktu yang singkat dan tenaga yang lebih sediki t .  . r

Local Area Network sekarang uulai oenjadl peDbiea- 
..1;

raan orang-orang di dunia kouputer, sebab komputer l)rlba-

di nulai dirasakan kekurangannye. Komputer pribadi saJa

tidak dapet berkoraunikasi satu dengan yang lainnya.

Dengan . i " t "r  Local  Area Network kecepaten penrosesan dan

ef is iensi  ker ja dapat tercapai Lebih naksLnal ,  sebab

f i le- f i le yang ada dapat sal ing nelengkapi.

Dengan adanya data yang terpusat, naka data seharus-

nya dapat dipakai  oleh semua pihak yang menerluken tanpa

harus rnernasukkan ulang beberapa data yang sams. Laobat

Iaun tapi  past i  s isten tocal  Aree Network in i  nulai

nene,suki  berbagai perusahaan induetr i ,  perkantoran, bank,

perhotelan, lembaEla pendidikan, biro per jalanan, dan

Iainnya.

Salah satu aplikasi komputer bidang pengolehanr data

dalam l ingkungan sisten informesi adaleh pada aiatem

perpustakaan. Perpustekaan lDerupaken tenpat beribu-ribu
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infornagi yang beraneka ragam. OIeh karena itu penata,an

harus teratur agar pencarien buku, tema atau subyek buku

dapat diperoLeh dengan cepat.  Buku dapat dicer i  lebih

cepat dengan nenggunakan kouputer, yaitu dengan uenasuk-

kan nomor regiater buku, judul  buku, pengarang, atau

subyek buku.

Selaln itu kita dapat nembuat laporan-la,poren . dengan

lebih nudah. Dari laporan-Iaporan tersebut depat dilaku.- 
t

kan enslisa yang berguna untuk menganbil keputussn atau

nemperbaiki  langkah-I-angkeh yang eudah dianbi l .  Anal isa

dapat dianbi l  dar i  peninjanan serta pengenbal iau .buku.

Dari data-data ini depat diketahui buku-buku yang banyak

dibutuhkan, sehingga dapat diber iken pr ior i tas jeniE

buku tertentu untuk penbelian buku-buku baru.

Katalog juga sangat diperlukan dalan sebuah perpua-

takaan. Untuk penbuatan katalog ada beberapa penggolong-

an, yaitu pengurutan berdagarkan judul buku, naue penga-

ran8l , jenis buku. Dengan kouputer pembuatan katalog inl

jelas jauh lebih cepat daripada pembuaten secara nanual .

Manajenen yang baik serta dis ipl in dar i  para perao-

nilnya sangat dibutuhkan delen sisten Local Area Network.

Sebab bila nanajenen tidak teratur pekerjean akan kaca,u,

walaupun sudah dibantu dengan konputflr.

Sisten Operasi  yang dipakai  dal-am tugas akhir  in i

ia l -ah NoveI l  Netware, yang nempunyai fasi l i tas-fasi l i tes

I1r



yang nudah untuk dipelaJari dan dioperaei&an. Novell

Netware konpat ibel  dengan Disk Operat ing Systcu (nOSy.

- Hanplr senua perangkat lunak yang dioperasikan dengan DOS

depat dioperasikan dengan Novel l .

. Sedangkan perangkat lunak yang dipakai untuk Dembuat

program ialah paket p€rangkat lunak nulti FoxBage. Fox-

Bage ini adal-ah pgket prograu yang sekarang ini banyak

digunahan delam pembuatan progran. Akses datanya cepat 
t

dan penrograman Dult i  usernya nudah dipelajar i .


