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MOTTOMOTTOMOTTOMOTTO    

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  

(Q.S Al-Insyirah: 7) 

 

Tuhan pasti kan menunjukkan, kebesaran dan kuasa-Nya, 

bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa,Jangan 

Menyerah...  

Jangan Menyerah...(d’massive) 

 

Semua akan indah pada waktunya, terus berdo’a dan 

berusaha. Semangat...! 
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INTISARI 

 

 

Penelitian dengan judul “Evaluasi Kulaitas Athenaeum Light 8.5 sebagai 

perangkat lunak otomasi perpustakaan berdasarkan teori McCall” ini dibuat untuk 

salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan. Selain itu, 

penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang kualitas dan kelayakan 

Athenaeum Light 8.5 sebagai perangkat lunak otomasi perpustakaan. Dengan 

harapan, hasil dari penelitian ini dikemudian hari dapat dijadikan referensi bagi 

pustakawan dalam menentukan apakah perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 

layak dan cocok untuk digunakan sebagai perangkat lunak otomasi perpustakaan. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengevaluasi kualitas Athenaeum Light 8.5 sebagai 

perangkat lunak otomasi perpustakaan menggunakan penilaian 11 faktor kualitas 

perangkat lunak menurut McCall yang sekaligus menjadi indikator dalam 

penelitian. Faktor-faktor kualitas perangkat lunak tersebut antara lain faktor 

kebenaran, faktor reliabilitas, faktor efisiensi, faktor integritas, faktor usabilitas, 

faktor maintanabilitas, faktor fleksibilitas, faktor testabilitas, faktor portabilitas, 

faktor reusabilitas, serta faktor interoperabilitas. Metode yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan 

data, peneliti menggunakan metode wawancara, metode observasi dan metode 

dokumentasi. Dalam penelitian ini, diambil lima orang informan penelitian untuk 

diwawancarai seputar tentang Athenaeum Light 8.5. Untuk menganalisi data 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Miles dan Huberman dengan tiga 

langkah, yaitu : (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, dan (3) Penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa Athenaeum 

Light 8.5 mempunyai kualitas cukup baik sebai perangkat lunak otomasi 

perpustakaan. Hal ini diperlihatkan dari 11 faktor kualitas perangkat lunak yang 

sekaligus menjadi indikator penelitian diperoleh hasil 5 indikator mendapat kan 

nilai baik yakni indikator kebenaran, indikator reliabilitas, indikator efisiensi, 

indikator  usabilitas, dan  indikator testabilitas. Sedangkan 5 indikator lainnya 

yaitu indikator integritas, indikator maintanabilitas, indikator flexibilitas, indikator 

portabilitas, dan indikator interoperabilitas mendapatkan nilai cukup baik. Untuk 

sisanya yaitu indikator reusabilitas mendapatkan nilai buruk. 

 

 

Kata kunci : evaluasi, kualitas perangkat lunak, Athenaeum Light 8.5, otomasi 

perpustakaan. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi saat ini menjadi tulang punggung dalam setiap sisi kehidupan. 

Pada saat ini, lembaga-lembaga pendidikan, bisnis, perbankan, pemerintah, 

lembaga dakwah dan tidak ketinggalan perpustakaan menjadikan teknologi 

sebagai sarana untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Usaha ini 

dilakukan agar pelayanan yang diberikan memuaskan masyarakat. 

Hal ini juga berlaku di perpustakaan sebagai organisasi penyedia 

informasi, yang perlahan tapi pasti mengikuti dan menjadikan teknologi informasi 

sebagai sarana penunjang guna memberikan layanan terbaik bagi pengguna 

perpustakaan. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, perpustakaan 

juga mengalami perkembangan. Jika sebelumnya pengelolaan perpustakaan hanya 

menggunakan tenaga manusia atau secara manual, saat ini sebagian dari kerja 

pengelolaan di perpustakaan sudah menyertakan teknologi informasi 

(menggunakan komputer). Penerapan teknologi informasi pada perpustakaan 

kemudian melahirkan istilah sistem otomasi perpustakaan.  

Menurut Lasa HS (1998:76) yang dijelaskan dalam kamus istilah 

perpustakaan disebutkan bahwa otomasi perpustakaan adalah usaha penggunaan 

mesin, komputer dan peralatan lain untuk memperlancar tugas perpustakaan. 

Dengan demikian sistem otomasi perpustakaan merupakan sistem yang dibangun 
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dengan menggunakan teknologi komputer untuk melaksanakan tugas dalam 

perpustakaan yang meliputi pelayanan, pengolahan, administrasi dan komunikasi 

yang dilakukan di perpustakaan. 

Dengan kehadiran sistem otomasi inilah perpustakaan mengalami evolusi 

dari manual ke mesin. Sebuah otomasi tentunya tidak akan lepas dari peran 

sebuah perangkat lunak didalamnya. Seperti yang dikatakan oleh Sutanta 

(2005:12) untuk membangun sistem otomasi perpustakaan dibutuhkan tiga 

komponen pendukung yaitu hardware (perangkat keras), software (perangkat 

lunak) dan brainware (pengguna komputer). Ketiga komponen tersebut berkaitan 

dan tidak dapat dipisahkan. Perangkat keras harus memenuhi spesifikasi yang 

dibutuhkan oleh perangkat lunak. Perangkat lunak juga harus mengoptimalkan 

fungsi-fungsi dari perangkat keras. Demikian juga dengan sumber daya manusia 

harus mampu mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak.  

Peran perangkat lunak dalam sistem otomasi perpustakaan untuk aktivitas 

pengelolaan sangat besar. Dengan menerapkan sistem otomasi perpustakaan, 

maka semua kegiatan pengelolaan dalam perpustakaan dapat dilakasanakan lebih 

mudah, cepat dan efisien.  

Dari segi pendistribusian perangkat lunak, terdapat berbagai cara dalam 

mendapatkan perangkat lunak otomasi perpustakaan mulai dari membeli, 

membangun sendiri hingga menggunakan perangkat lunak.  

Harga perangkat lunak yang beredar di pasaran pada umumnya sangat 

tinggi. Bahkan sering kali membuat proses otomasi tidak dapat diwujudkan 

karena keterbatasan dana. Hal ini mendorong para programmer untuk membangun 
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perangkat lunak yang murah bahkan gratis bahkan bisa dikembangkan sesuai 

kebutuhan. Hingga saat ini semakin banyak perangkat lunak otomasi perpustakaan 

buatan dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa perangkat lunak otomasi 

perpustakaan tersebut antara lain : Phpmylibrary, Koha, Emilda, Athenaeum 

Light, Avanti Ciculation Sistem, Firefly, Glibms, Java Book Cataloging Sistem, 

ITIL Library Management System, Mylibrarian, Open-ILS, WebLis dan masih 

banyak lainnya (http://www.infolibrarian.com/Itec.htm). Perangkat lunak tersebut 

merupakan karya dari luar negeri. Sedangkan perangkat lunak otomasi 

perpustakaan yang merupakan hasil ciptaan dalam negeri antara lain : LASER-

UMM, X-Igloo, GDL, dan Senayan. 

Perangkat lunak Athenaeum light 8.5 merupakan perangkat lunak otomasi 

perpustakaan yang berasal dari luar negeri. Perangkat lunak ini dikembangkan 

oleh Sumware Consulting, New Zealand dan untuk versi Indonesia oleh 

Komunitas Athenaeum Light Indonesia (KALI).  

Athenaeum Light 8.5 merupakan versi modifikasi dari Athenaeum Light 

6.0 yang telah melalui proses konversi menggunakan Filemaker 8.5 dengan 

kemampuan lebih baik, serta  mampu mengelola data hingga 7 Terra byte. Pada 

perangkat lunak ini disediakan fasilitas untuk pengolahan koleksi perpustakaan, 

sirkulasi, manajemen anggota, laporan serta fasilitas untuk mengadakan kegiatan 

stock opname (validasi dan koleksi perpustakaan).  

Beberapa perpustakaan tanah air saat ini sudah menerapkan sistem otomasi 

perpustakaan dengan menggunakan perangkat lunak Athenaeum light 8.5 sebagai 

sistem otomasinya. Menurut data dari Komunitas Athenaeum Light 8.5 Indonesia 
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(KALI) yang peneliti dapatkan dalam http://groups.yahoo.com/group/toolib 

tercatat beberapa perpustakaan maupun institusi lain yang sudah memakai 

perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 seperti Perpustakaan Paramadina, 

Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perpustakaan Sekolah Islam Al-

Fauzien, Perpustakaan  dan Museum Bung Karno Blitar, LSM Forum Membaca, 

Perpustakaan Bengkel Buku Yogyakarta, Perpustakaan Yayasan Umar Kayam 

Yogyakarta dan lainnya.   

Melihat jumlah perpustakaan yang menggunakan perangkat lunak 

Athenaeum Light 8.5 ini, kemudian muncul pertanyaan apakah perangkat lunak ini 

memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dijadikan perangkat lunak otomasi 

perpustakaan sehingga banyak perpustakaan yang menggunakannya?  

Dalam mengevaluasi kualitas perangkat lunak Athenaeum Light 8.5, 

kualitas perangkat lunak tersebut ditentukan oleh kebutuhan dari pengguna 

perangkat lunak tersebut. Dalam penelitian ini kualitas perangkat lunak dinilai 

dari sejauh mana perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 tersebut mampu 

memenuhi kebutuhan dalam perpustakaan. Selain itu dalam mengevaluasi 

Athenaeum Light 8.5 sebagai perangkat lunak otomasi perpustakaan 

memungkinkan perpustakaan untuk memutuskan untuk menggunakan perangkat 

lunak tersebut atau tidak. 

Banyak teori-teori yang menjelaskan tentang bagaimana dalam 

mengevaluasi suatu kualitas perangkat lunak, diantaranya teori dari McCall 

(1977), model kualitas dari Boehm’s, FURPS/FURPS+, Model kualitas 

Dromey’s, ISO 9126, IEE, Capability Maturity Model, dan Six Sigma. Diantara 
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beberapa model dalam penilaian kualitas perangkat lunak, dalam hal ini peneliti 

menggunakan teori evaluasi kualitas perangkat lunak McCall yang mencakup 

pertanyaan tentang tingkat kemampuan perangkat lunak memenuhi kebutuhan 

pemakai sebagai aspek pertama penilaian kualitas perangkat lunak.  

Walaupun pada saat ini terdapat standar penilaian kualitas perangkat lunak 

ISO 9126, namun peneliti tetap memilih teori kualitas perangkat lunak dari 

taksonomi McCall. Salah satu alasan peneliti untuk memilih teori kualitas 

perangkat lunak McCall adalah dalam pengukuran kualitas perangkat lunak jika 

dilihat dari sudut pandang produk dapat dilakukan dengan menggunakan standar 

penilaian ISO 9126 atau best practice yang dikembangkan para praktisi dan 

pengembang perangkat lunak, teori kualitas perangkat lunak McCall merupakan 

best practice yang cukup terkenal dan diterima banyak pihak. Pernyataan tersebut 

pernah ditulis oleh J.A. McCall dalam technical report yang dipublikasikan tahun 

1977 (McCall, Tehnical Report RADC-TR-77-369, 1977). Selain itu standar 

penilaian kualitas perangkat lunak pada ISO 9126 mengikuti faktor, kriteria dan 

metrik model dalam taksonomi McCall ( 1977 ) yang menggambarkan 6 faktor 

kualitas yang ditulis dalam beberapa kriteria. Faktor kulitas pada ISO 9126 

meliputi kemampuan, kehandalan, usabilitas, efisiensi, maintainabilas dan 

portabilitas. Maka dari itu, peneliti menganggap bahwa teori kualitas perangkat 

lunak McCall cocok untuk mengevaluasi kualitas Athenaeum Light 8.5 sebagai 

perangkat lunak otomasi perpustakaan.   

Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti memandang perlu untuk 

melakukan penelitian mengenai evaluasi kualitas perangkat lunak Athenaeum 
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Light 8.5 sebagai perangkat lunak sistem otomasi perpustakaan berdasarkan teori 

McCall. Harapannya hasil penelitian ini dikemudian hari dapat dijadikan referensi 

bagi pustakawan dalam menentukan apakah perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 

memiliki kualitas baik atau tidak untuk digunakan oleh perpustakaan sebagai 

perangkat lunak sistem otomasi perpustakaan berdasarkan teori McCall. 

1.2 Batasan dan Ruang Lingkup Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang evaluasi kualitas 

Athenaeum Light 8.5 sebagai salah satu perangkat unak otomasi perpustakaan 

berdasarkan teori McCall, terlebih dahulu peneliti akan memberikan batasan-

batasan yang lebih spesifik dari permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. 

Pertama, pada pembahasan ini terlebih dahulu peneliti akan membatasi 

ruang lingkup penelitian pada perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 sebagai 

sistem otomasi perpustakaan, dalam kondisi stabil serta sudah di implementasikan 

pada beberapa perpustakaan.  

Kedua, sistem operasi yang peneliti gunakan adalah Windows 7 Ultimate 

Build7600. Kemudian untuk pengujian salah satu sub variabel penelitian yaitu uji 

pertabilitas, maka peneliti juga menggunakan sistem operasi lainya, dalam hal ini 

adalah sistem operasi Linux Ubuntu versi 12.04. 

Ketiga, teori evaluasi kualitas perangkat lunak yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah faktor kualitas perangkat lunak menurut McCall. Faktor 

kualitas perangkat lunak menurut McCall inilah yang peneliti gunakan untuk 

menganalisis permasalahan terkait dengan evaluasi Athenaeum Light 8.5 sebagai 

perangkat lunak otomasi perpustakaan. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk lebih memperjelas 

arah penelitian, maka peneliti perlu merumuskan masalah dalam penelitian ini. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Athenaeum Light 

8.5 memiliki kualitas yang baik berdasarkan teori kualitas perangkat lunak 

menurut McCall, sehingga dapat diketahui kelayakannya untuk digunakan sebagai 

perangkat lunak otomasi perpustakaan? 

1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.4.1 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kualitas dan kelayakan 

Athenaeum Light 8.5 sebagai perangkat lunak otomasi perpustakaan berdasarkan 

teori McCall dengan harapan hasil dari penelitian ini dikemudian hari dapat 

dijadikan referensi bagi pustakawan dalam menentukan apakah perangkat lunak 

Athenaeum Light 8.5 memiliki kualitas baik atau tidak untuk digunakan oleh 

perpustakaan sebagai perangkat lunak sistem otomasi perpustakaan. 

1.4.2 Manfaat penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Sumbang pemikiran dan pengetahuan dalam rangka untuk mengetahui 

bagaimana evaluasi kualitas perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 sebagai 

sistem otomasi perpustakaan. 
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2. Manfaat praktis 

a) Bagi penulis 

Penulis secara pribadi dapat mengetahui kualitas Athenaeum light 8.5 

sebagai sistem otomasi perpustakaan.  

b) Bagi pustakawan 

Pustakawan yang menangani atau bertugas pada bagian sistem otomasi 

perpustakaan dapat memahami bagaimana kualitas Athenaeum light 8.5 

sebagai perangkat lunak otomasi perpustakaan yang baik serta cara untuk 

menangani gangguan-gangguan terkait dengan kualitasnya. 

c) Bagi pencinta ilmu pengetahuan 

Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan informasi ilmiah serta dapat 

memberikan informasi kepada pembaca mengenai kualitas Athenaeum 

light 8.5 sebagai sistem otomasi perpustakaan. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Bab satu adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan sebagai konsep awal 

penulisan skripsi. Dalam bab ini memuat uraian yang meliputi latar belakang 

masalah, batasan dan ruang lingkup masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua adalah kajian pustaka dan landasan teori. Dalam bab ini berisi 

tentang tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka merupakan referensi 

pembanding dan pembeda antara penulisan ini dengan sebelumnya. Sedangkan 

landasan teori berisi tentang konsep teoritis dasar yang dipakai untuk memperkuat 

argumen peneliti dalam menganalisis. 
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Bab tiga adalah metodologi penelitian. Dalam bab ini berisi tentang 

metode-metode yang digunakan untuk meneliti yang disusun secara sistematis. 

Pada bab ini dibahas antara lain mengenai jenis penelitian, subyek dan obyek 

penelitian, variabel penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, uji validitas 

data. 

Bab empat merupakan pembahasan dari hasil penelitian, diawali dengan  

gambaran Athenaeum Light 8.5. Dilanjutkan dengan evaluasi kualitas perangkat 

lunak Athenaeum Light 8.5 berdasarkan teori McCall. 

Bab lima adalah kesimpulan dari hasil penelitian dan disertakan saran-

saran dari peneliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1    Simpulan 

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan terhadap evaluasi kualitas 

Athenaeum Light 8.5 sebagai perangkat lunak otomasi perpustakaan berdasarkan 

teori McCall, dapat disimpulkan bahwa untuk menjawab layak atau tidaknya 

kualitas Athenaeum Light 8.5 sebagai perangkat lunak otomasi perpustakaan dapat 

dibuktikan dengan :  

1. Evaluasi terhadap 11 indikator kualitas perangkat lunak diperoleh bahwa 5 

indikator mendapatkan nilai baik, yakni kebenaran, reliabilitas efisiensi, 

usabilitas, testabilitas. 5 indikator yang lain yaitu integritas, maintanabilitas, 

flexibilitas, portabilitas, dan interoperabilitas mendapatkan nilai cukup baik. 

Adapun indikator terakhir yaitu indikator reusabilitas mendapatkan nilai tidak 

baik. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa perangkat lunak Athenaeum Light 

8.5 mendapatkan nilai cukup baik. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, 

Athenaeum Light 8.5 cukup layak untuk digunakan sebagai perangkat lunak 

otomasi perpustakaan karena Athenaeum Light 8.5 memiliki banyak menu 

yang cukup memenuhi kebutuhan perpustakaan menengah dan kecil. 

2. Dari ke-sebelas indikator kualitas perangkat lunak, terdapat tiga aspek 

penting produk perangkat lunak antara lain karakteristik operasional 

perangkat lunak, kemampuan perangkat lunak untuk mengalami perubahan 

serta kemampuan perangkat lunak tersebut untuk beradaptasi dengan 

lingkungan yang baru. Perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 sudah 
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memenuhi dengan baik ketiga aspek produk kualitas perangkat lunak 

tersebut. 

3. Terkait dengan perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 yang mempunyai 

source code, perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 mempunyai peluang yang 

terbuka lebar untuk dimodifikasi dengan menambahkan menu ataupun 

fasilitas baru. Sehingga, perbaikan dari perangkat lunak Athenaeum Light 8.5  

ini bisa dilakukan baik itu dari pihak pengembang ataupun pengguna yang 

didukung juga oleh komunitas yang terus mendukung perangkat lunak 

tersebut. 

5.2    Saran dan Rekomendasi 

Dari hasil evaluasi kualitas Athenaeum Light 8.5 sebagai perangkat lunak 

otomasi perpustakaan berdasarkan teori McCall yang telah peneliti lakukan, ada 

beberapa saran dan rekomendasi yang peneliti berikan. Saran-saran dan 

rekomendasi tersebut antara lain : 

5.2.1 Saran 

1. Perlu dibuatnya panduan atau manual modifikasi Athenaeum Light 8.5 untuk 

pengguna, sehingga pengguna dapat lebih mudah dalam mempelajari dan 

melakukan modifikasi perangkat lunak Athenaeum Light 8.5. Karena pada 

saat ini baik dari pihak pengembang maupun komunitas hanya memberikan 

panduan atau manual yang sebatas menerangkan tentang instalasi dan 

menjalankan Athenaeum Light 8.5  (how to use) dan belum memberikan 

panduan atau manual yang menjelaskan tentang bagaimana melakukan 

perbaikan dan modifikasi perangkat lunak ini (how to develop). 
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2. Pengguna dalam hal ini adalah staf perpustakaan semestinya memiliki bekal 

pengetahuan yang lebih tentang teknologi informasi khususnya tentang 

bahasa pemrograman dan aplikasi database. Karena pengetahuan tentang 

kedua hal ini sangat dibutuhkan saat melakukan proses perbaikan maupun 

modifikasi perangkat luank Athenaeum Light 8.5. 

5.2.2 Rekomendasi  

1. Bagi perpustakaan dengan kebutuhan otomasi menengah dan kecil, perangkat 

lunak Athenaeum Light 8.5 sangat cocok digunakan karena perangkat lunak 

Athenaeum Light 8.5  dapat memenuhi kebutuhan otomasi perpustakaan 

dengan baik. 

2. Bagi perpustakaan yang memiliki staf perpustakaan ataupun pustakawan 

dengan SDM ataupun keahlian yang belum cukup mumpuni dalam teknologi 

informasi, perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 sangat cocok digunakan 

sebagai perangkat lunak otomasi pada perpustakaan tersebut. Karena dalam 

instalasi dan menjalakan perangkat lunak ini sangat mudah dilakukan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Indikator Kebenaran 

Kebenaran (correctness), yaitu sejauh mana suatu perangkat lunak 

memenuhi spesifikasi dan mission objective dari users 

1) Bagaimanakah cakupan sistem otomasi perpustakaan serta 

kebutuhannya? 

2) Menurut anda, apakah perangkat lunak otomasi perpustakaan 

Athenaeum Light 8.5 sudah memenuhi spesifikasi dan kebutuhan 

sistem otomasi? 

3) Apa saja sekiranya menu yang memungkinkan belum maksimal dalam 

memenuhi kebutuhan pengguna? 

2. Indikator Eeliabilitas 

Reliabilitas (reliability), yaitu sejauh mana perangkat lunak dapat 

diharapkan untuk melaksanakan fungsikan dengan ketelitian yang 

diperlukan. 

1) Bagaimana kinerja pada menu-menu Athenaeum Light 8.5 khususnya 

pada menu sirkulasi, bibliografi, laporan, dan menu log in? Apakah 

semuanya tidak pernah mengalami “eror” saat menjalankannya? 

2) Apakah fasilitas yang disediakan perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 

sudah dapat melaksakan fungsinya dengan sempurna? 

3) Bagaimana kemampuan Athenaeum Light 8.5 dalam melaksanakan 

fungsinya sesuai dengan tingkat ketelitian yang diperlukan? 

4) Bagaimana solusi yang ditawarkan jika ditemukan salah satu fasilitas 

yang belum bekerja secara sempurna? 

3. Indikator Efisiensi 

Efisiensi (efficiency), yaitu banyaknya sumber daya komputasi dan kode 

program yang dibutuhkan suatu perangkat lunak untuk melakukan 

fungsinya. 

1) Apa saja sumber daya komputasi yang dibutuhkan perangkat lunak 

Athenaeum Light 8.5? 
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2) Apakah perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 sudah melaksanakan 

fungsinya dengan sumber daya komputer yang dibutuhkan oleh 

perangkat lunak tersebut? 

3) Berdasarkan pada manual Athenaeum Light 8.5 , sumber daya 

komputasi yang telah disebutkan tersebut apakah sudah ditetapkan? 

Mengapa harus dengan spesifikasi komputer seperti itu? Jika 

spesifikasi lebih rendah bagaimana? 

4. Indikator Integritas 

Integritas (integrity), yaitu sejauh mana akses perangkat lunak dan data 

oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan.  

1) Apakah Athenaeum Light 8.5 memiliki sistem kemampuan kontrol 

akses kedalam program? 

2) Bagaimana kemampuan tingkat control akses data terhadap orang yang 

tidak berhak menggunakan Athenaeum Light 8.5? 

3) Bagaimana dengan control akses terhadap database yang digunakan? 

5. Indikator Usabilitas 

Usabilitas (usability), yaitu usaha yang diperlukan untuk mempelajari, 

mengoperasikan, menyiapkan input dan mengartikan output dari perangkat 

lunak. 

1) Apa saja dan bagaimana usaha yang dibutuhkan untuk mempelajari, 

mengoperasikan, menyiapkan input, dan menginterpretasikan output 

Athenaeum Light 8.5? 

2) Apa ada suatu syarat dan pengetahuan tertentu bagi pengguna untuk 

mengetahui usabilitas pada perangkat lunak Athenaeum Light 8.5? 

6. Indikator Maintanabilitas 

Maintanabilitas (maintainability), yaitu usaha yang diperlukan untuk 

menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak. 

1) Bagaimana kemampuan yang diperlukan untuk mencari dan 

membetulkan kesalahan yang dilakukan? 

2) Bagaimana usaha yang dilakukan dalam perbaikan perangkat lunak? 

 



 

 

139 

 

7. Indikator Fleksibilitas 

Fleksibilitas (flexibility), yaitu usaha yang diperlukan untuk melakukan 

modifikasi terhadap perangkat lunak yang operasional. 

1) Apakah ada peluang untuk menambahkan menu dan fasilitas baru pada 

perangkat lunak Athenaeum Light 8.5? 

2) Jika bisa, perubahan seperti apa yang terjadi pada perangkat lunak 

Athenaeum Light 8.5 setelah menambahkan menu dan fasilitas baru? 

3) Bagaimana kemampuan Athenaeum Light 8.5 untuk memodifikasi 

perangkat lunak tersebut? 

8. Indikator Testabilitas 

Testabilitas (testability), yaitu usaha yang diperlukan untuk mengujui 

suatu perangkat lunak untuk memastikan apakah melakukan fungsi yang 

dikehendaki atau tidak. 

1) Apa dan bagaimana usaha yang diperlukan untuk menguji Athenaeum 

Light 8.5 sehingga dapat dipastikan bahwa perangkat lunak ini telah 

melakukan fungsi-fungsi yang dimaksud? 

9. Indikator Portabilitas 

Portabilitas (portability), yaitu usaha yang diperlukan untuk mentransfer 

perangkat lunak dari suatu perangkat keras dan atau sistem perangkat 

lunak  tertentu agar dapat berfungsi pada perangkat keras dan atau sistem 

perangkat lunak lainya. 

1) Bagaimana kemampuan yang dimiliki Athenaeum Light 8.5 untuk 

migrasi dari suatu perangkat keras atau lingkungan sistem perangkat 

lunak ke perangkat keras atau sistem lainnya? 

2) Jika pada sistem operasi windows, versi sistem seperti apa yang 

memungkinkan perangkat lunak berjalan sempurna serta aplikasi 

program yang diperluakan untuk instalasi? Begitupun bagaiman 

dengan system operasi lain? 
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10. Indikator Reusabilitas 

Reusabilitas (reusability), yaitu sejauh mana perangkat lunak (bagian 

perangkat lunak) dapat dipergunakan ulang pada aplikasi lainya. 

1)  Mampukah perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 dijadikan sebagi 

perangkat lunak tambahan? 

2) Apa saja manfaat yang diperoleh dari penggabungan perangkat lunak 

lain dengan Athenaeum Light 8.5? 

3) Bagaimana kemampuan Athenaeum Light 8.5 untuk dipergunakan 

ulang pada aplikasi lain? 

11. Indikator Interoperabilitas 

Interoperabilitas (interoperability), yaitu usaha yang diperlukan untuk 

menghubungkan suatu perangkat lunak dengan lainya. 

1) Bagaimana dengan kemampuan Athenaeum Light 8.5untuk 

dihubungkan dan dimigrasikan dengan perangkat lunak otomasi 

perpustakaan lainnya seperti Senayan? 
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KEGIATAN PENELITIAN 

“EVALUASI KUALITAS ATHENAEUM LIGHT 8.5 SEBAGAI 

PERANGKAT LUNAK OTOMASI PERPUSTAKAAN BERDASARKAN 

TEORI McCALL” 

 

Kegiatan Penyusunan Pra Penelitian 

No Tanggal Kegiatan penelitian 

1. 21 Maret 2012 Seminar Proposal Penelitian Evaluasi Kualitas 

Athenaeum Light 8.5 Sebagai Perangkat Lunak 

Otomasi Perpustakaan Berbasis Open Source 

2. 26 Maret – 2 

April 2012 

Revisi proposal penelitian setelah dilakukannya 

seminar proposal 

3. 5 – 9 April 2012  Penyusunan BAB IV, bagian tentang gambaran 

umum dari Athenaeum Light 8.5 sebagai perangkat 

lunak otomasi perpustakaan 

 

Kegiatan Studi Dokumentasi dan Observasi 

No. Tanggal Kegiatan Penelitian 

1. 9 – 10 April 2012 Mempelajari manual Athenaeum Light 8.5, modul, 

artikel, buku-buku yang terkait dengan penelitian.  

2. 10 Apil 2012 Pengujian indikator kebenaran dan indikator 

reusabilitas. Pada indikator kebenaran peneliti 

mengamati dan melakukan uji coba pada menu 

OPAC, sirkulasi (peminjaman dan pengembalian), 

menu keanggotaan, menu laporan dan manajemen 

bibliografi (katalogisasi, pembuatan label, 

pembuatan barcode) pada perangkat lunak 

Athenaeum Light 8.5. Sedangkan pada indikator 

reliabilitas peneliti melakukan observasi dan 

dokumentasi dengan cara menguji semua menu dan 
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fasilitas yang disediakan oleh Athenaeum Light 8.5 

apakah dapat berfungsi dengan baik atau tidak 

3. 12 April 2012 Pengujian indikator efsiensi. Pada indikator ini 

peneleti melakukan observasi tentang system 

operasi yang dibutuhkan Athenaeum Light 8.5, 

bahasa pemrograman Athenaeum Light 8.5, 

database Athenaeum Light 8.5, RAM dan processor 

computer. 

4. 13 April 2012 Pengujian indikator integitas dan usabilitas. 

Pengujian pada indikator integritas dilakukan 

dengan observasi pada ketersediaan menu login 

pada halaman depan Athenaeum Light 8.5 serta 

menu keanggotaan pada Athenaeum Light 8.5. 

Sedangkan kegiatan pengujian indikator usabilitas 

dilakukan dengan observasi pada manual 

Athenaeum Light 8.5 dan komunitas Athenaeum 

Light 8.5.   

5. 17 April 2012 Pengujian indikator maintanabilitas. Pada indikator 

ini kegiatan observasi dilakukan dengan cara 

pengetesan semua menu Athenaeum Light 8.5, 

pengetesan bagaimana mengetahui kesalahan atau 

eror yang terjadi pada Athenaeum Light 8.5 serta 

usaha yang dilakukan untuk melakukan perbaikan 

jika terjadi kesalahan pada Athenaeum Light 8.5. 

6. 29 April 2012 Pengujian indikator fleksibilitas dan indikator 

testabilitas. Pada indikator fleksibilitas, observasi 

dilakukan dengan cara pengujian apakah perangkat 

lunak Athenaeum Light 8.5 memungkinkan untuk 

dimodifikasi atau tidak. Sedangkan pada indikator 

testabilitas, pengujian dilakukan dengan cara 
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observasi pada akses database, bahasa 

pemrograman, serta semua menu yang disediakan 

Athenaeum Light 8.5. 

7. 15 Mei 2012 Pengujian indikator interoperabilitas. Pada 

pengujian indikator ini, peneliti melakukan 

observasi dengan cara melakukan migrasi 

perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 ke perangkat 

lunak Senayan. 

8. 25 Mei 2012 Pengujian indikator portabilitas. Pada pengujian 

indikator portabilitas peneliti melakukan observasi 

dengan cara menguji Athenaeum Light 8.5 pada 

beberapa system operasi seperti windows dan linux. 

9. 1 Juni 2012 Pengujian indikator reusabilitas. Pada pengujian 

indikator reusabilitas peneliti melakukan kegiatan 

observasi dengan cara uji coba mempergunakan 

ulang Athenaeum Light 8.5 pada aplikasi joomla. 
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LAMPIRAN TAMPILAN MENU DAN FASILITAS  

ATHENAEUM LIGHT 8.5 

 

Tampilan Menu Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan Menu Utama Untuk Administrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

145 

 

 

 Tampilan Menu Utama Pengguna atau OPAC 

 

 

 

 

Tampilan Menu Informasi 
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Tampilan Menu OPAC (Fast Find) 

 

 

 

 

 

Tampilan Menu OPAC (Easy Find) 
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Tampilan Menu OPAC (Detail Find) 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan Menu katalog 
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Tampilan Menu DDC Abridged 

 

 

 

 

 

 

Tampilan Fasilitas Pembuatan Label Buku (Call Number) 
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Tampilan Fasilitas Pembuatan Label Barcode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan Menu Keanggotaan 
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Tampilan Keanggotaan Dalam Menu Anggota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan Menu Artikel 
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Tampilan Menu Laporan 

 

 

 

 

 

 

Tampilan Menu Administrasi 
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Tampilan Menu Sirkulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan Menu Peminjaman 
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Tampilan Menu Pengembalian 

 

 

 

 

 

Tampilan Data Bibliografi Dalam Menu Katalogisasi 
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Tampilan Instruksi Terjadi Eror Pada Athenaeum Light 8.5 

 

 

 

Tampilan Instruksi Terjadi Eror Pada Athenaeum Light 8.5 
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Tampilan Athenaeum Light 8.5 Pada Sistem Operasi Linux Ubuntu 12.04 

 

 

 

 

 

Tampilan Menu OPAC pada Athenaeum Light 8.5 yang Dijalankan Pada 

Sistem Operasi Linux Ubuntu 12.04 
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Tampilan Fasilitas Google pada menu web-live Athenaeum Light 8.5 

 

 

 

Tampilan Fasilitas Google Books Pada Menu Web-live Athenaeum Light 8.5 
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Tampilan Fasilitas Tip&Trik Pada Menu Web-live Athenaeum Light 8.5 

 

 

 

 

Tampilan Fasilitas Wikibooks Pada Menu Web-live Athenaeum Light 8.5 
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Tampilan Fasilitas Wikipedia Pada Menu Web-live Athenaeum Light 8.5 

 

 

 

 

Tampilan Fasilitas Filemaker Pada Menu Web-live Athenaeum Light 8.5 
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Tampilan Fasilitas SumWare Pada Menu Web-live Athenaeum Light 8.5 

 

 

Tampilan Proses Migrasi Athenaeum Light 8.5 ke Senayan  

(Bagian Pemilihan Field-Field Yang Akan Diekspor) 
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Tampilan Proses Migrasi Athenaeum Light 8.5 ke Senayan  

(Hasil Ekspor Athenaeum Light 8.5 Pada Open Office) 

 

 

 

Tampilan Proses Migrasi Athenaeum Light 8.5 ke Senayan  

(Bagian Import Data Pada Perangkat Lunak Senayan) 

Proses Modifikasi Athenaeum Light 8.5 Menggunakan FileMaker Pro 8.5 
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Tampilan Proses Modifikasi Athenaeum Light 8.5 Menggunakan FileMaker 

Pro 8.5 (Bagian Status Area) 

 

 

 

 

Tampilan Proses Modifikasi Athenaeum Light 8.5 Menggunakan FileMaker 

Pro 8.5 (Bagian Membuat script close) 
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WAWANCARA 

(Informan : Didik Witono) 

 

 Dalam wawancara ini, peneliti ingin menanyakan bagaimana menurut 

anda tentang kulaitas Athenaeum Light 8.5 sebagai perangkat lunak otomasi 

perpustakaan yang akan diukur dengan menggunakan 11 faktor kualitas perangkat 

lunak McCall yang sekaligus menjadi indikator dalam penelitian ini.  

Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1. Indikator Kebenaran 

Kebenaran (correctness), yaitu sejauh mana suatu perangkat lunak 

memenuhi spesifikasi dan mission objective dari users 

1) Bagaimanakah cakupan sistem otomasi perpustakaan serta 

kebutuhannya? 

Perpustakaan memerlukan sistem otomasi yang bisa  memenuhi 

kebutuhan layanan peminjaman, pengembalian dan laporan, serta 

dapat membantu manajemen koleksi mulai dari pengadaan  hingga 

proses temu kembali. Dengan sistem operasi yang mudah 

digunakan, cepat dan akurat serta bisa dikembangkan. 

2) Menurut anda, apakah perangkat lunak otomasi perpustakaan 

Athenaeum Light 8.5 sudah memenuhi spesifikasi dan kebutuhan 

sistem otomasi? 

Athenaeum Light 8.5  memiliki banyak menu yang cukup memenuhi 

kebutuhan perpustakaan menengah dan kecil 

3) Apa saja sekiranya menu yang memungkinkan belum maksimal dalam 

memenuhi kebutuhan pengguna? 

Menu laporan bisa dikembangkan hingga lebih rinci, misal dengan 

menampilkan grafik dan tabel.  Opac bisa dikembangkan secara web 

base  sehingga bisa di akses dari rumah. 
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2. Indikator Reliabilitas 

Reliabilitas (reliability), yaitu sejauh mana perangkat lunak dapat 

diharapkan untuk melaksanakan fungsikan dengan ketelitian yang 

diperlukan. 

1) Bagaimana kinerja pada menu-menu Athenaeum Light 8.5 khususnya 

pada menu sirkulasi, bibliografi, laporan, dan menu log in? Apakah 

semuanya tidak pernah mengalami “eror” saat menjalankannya? 

Sepanjang dijalankan sacara baik pada PC/Komputer tidak bervirus 

dan tidak ada gangguan power listrik  Athenaeum Light 8.5  

berjalan normal. Eror bisa terjadi jika Kapasitas PC/Hardisk terlalu 

penuh dengan aplikasi2 lain misal game dll, atau sering terjadi 

listrik mati tiba2.  

2) Apakah fasilitas yang disediakan perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 

sudah dapat melaksakan fungsinya dengan sempurna? 

Semua menu berjalan dengan sempurna, sesua dengan manual 

3) Bagaimana kemampuan Athenaeum Light 8.5 dalam melaksanakan 

fungsinya sesuai dengan tingkat ketelitian yang diperlukan? 

Fungsi temu kembali cukup cepat dan akurat, fungsi transaksi juga 

demikian, ketelitian sangat dipengaruhi operator saat mengentri 

data 

4) Bagaimana solusi yang ditawarkan jika ditemukan salah satu fasilitas 

yang belum bekerja secara sempurna? 

Bila ada perintah yang salah / transaksi yang gagal Athenaeum 

Light akan memberikan pesan,  misal data tidak ditemuan/ not 

found, atau database rusak/ damage perlurecovery ,atau tanggal 

operasional perlu diganti karena kadaluwarsa. Perbaikan menu 

danfasiltas yang dirasa kurang bisa di perbaiki/ ditambhkan dengan 

Filemaker Pro 
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3. Indikator Efisiensi 

Efisiensi (efficiency), yaitu banyaknya sumber daya komputasi dan kode 

program yang dibutuhkan suatu perangkat lunak untuk melakukan 

fungsinya. 

1) Apa saja sumber daya komputasi yang dibutuhkan perangkat lunak 

Athenaeum Light 8.5? 

Athenaeum Light 8.5 bisa berjalan pada sebuah PC /Komputer  

dengan system OS Windows [XP , 7]  pentim 3 /atau yang setara. 

Kalau untuk RAM nya 256 Mb. Untuk jaringan LAN diperlukan 

software induknya yaitu Filemaker Pro  versi 8.5 sd 12 sehingga bisa 

dijalankan bersmaan di bebebrapa PC. Athenaeum dikemas secara 

runtime, sehingga proses intalasinya sederhana / copy paste 

2) Apakah perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 sudah melaksanakan 

fungsinya dengan sumber daya komputer yang dibutuhkan oleh 

perangkat lunak tersebut? 

Ya berjalan dengan baik dan lancar 

3) Berdasarkan pada manual Athenaeum Light 8.5 , sumber daya 

komputasi yang telah disebutkan tersebut apakah sudah ditetapkan?  

Ya spesifikasi  sumberdaya komputer sudah sesuai, dan mudah 

dijumpai di pasaran, dan hampir digunakan di berbagia kantor dan 

institusi perpustakaan. 

4) Mengapa harus dengan spesifikasi komputer seperti itu? Jika 

spesifikasi lebih rendah bagaimana? 

Jika spesifikasi lebih rendah,  Athenaeum Light 8.5 tidak berjalan 

sempurana, kecepatan menjadi lambat, dan  fungsi otomasi menjadi 

tidak optimal 

4. Indikator Integritas 

Integritas (integrity), yaitu sejauh mana akses perangkat lunak dan data 

oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan.  

1) Apakah Athenaeum Light 8.5 memiliki sistem kemampuan kontrol 

akses kedalam program? 
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Kemampuan akses / otoritas dipilah oleh password admin dan 

password User, dimana password admin memiliki kontrol terhadap 

fungsi menu2 didalamnya 

2) Bagaimana kemampuan tingkat control akses data terhadap orang yang 

tidak berhak menggunakan Athenaeum Light 8.5? 

Seperti jawaban di atas control dibatasi melalui password,  sehingga 

User secara otomatis tidak berhak masuk pada menu admin/petugas 

3) Bagaimana dengan control akses terhadap database yang digunakan? 

Dalam Athenaeum Light 8.5 ada beberapa database, misalal_catalog 

[database buku/koleksi]  al_borrower [database pengguna/anggota] , 

semua database dikontrol oleh melalui 1 password  admin. 

5. Indikator Usabilitas 

Usabilitas (usability), yaitu usaha yang diperlukan untuk mempelajari, 

mengoperasikan, menyiapkan input dan mengartikan output dari perangkat 

lunak. 

1) Apa saja dan bagaimana usaha yang dibutuhkan untuk mempelajari, 

mengoperasikan, menyiapkan input, dan menginterpretasikan output 

Athenaeum Light 8.5? 

Membaca dan mempelajari Manual Athenaeum Light 8.5, 

Mengikuti pelatihan/training menjalankan Athenaeum Light 8.5, 

Menyiapkan perangkat keras dan donload Athenaeum Light 8.5, 

Ujicoba Athenaeum Light 8.5  dan evaluasi, Implemantasi otomasi 

dengan Athenaeum Light 8.5  secara penuh 

2) Apa ada suatu syarat dan pengetahuan tertentu bagi pengguna untuk 

mengetahui usabilitas pada perangkat lunak Athenaeum Light 8.5? 

Untuk menjalankan Athenaeum Light 8.5  tidak ada syarat atau 

keahlian khusus,Cukup dapat menjalankan PC dengan OS Windows 

dan mengerti Aplikasi MS Office. 
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6. Indikator Maintanabilitas 

Maintanabilitas (maintainability), yaitu usaha yang diperlukan untuk 

menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak. 

1) Bagaimana kemampuan yang diperlukan untuk mencari dan 

membetulkan kesalahan yang dilakukan? 

Untuk kesalahan administratif yang tidak terkait dengan program 

Komputer, missal salah ketikdll, cukup dengan membaca manual  

Atau bertanya melaui milis Athenaeum Light /toolib 

2) Bagaimana usaha yang dilakukan dalam perbaikan perangkat lunak? 

Apabila ditemukan kerusakan pada aplikasi Athenaeum Light 8.5  , 

misal data rusak Karena virus, error dll, maka diperlukan 

kemampuan untuk menjalankan Filemaker  Pro, dimana aplikasi ini 

merupakan database software yang digunakan untuk membangun, 

memperbaiki, memodifikasi  Athenaeum Light. 

7. Indikator Fleksibilitas 

Sub variabel fleksibilitas (flexibility), yaitu usaha yang diperlukan untuk 

melakukan modifikasi terhadap perangkat lunak yang operasional. 

1) Apakah ada peluang untuk menambahkan menu dan fasilitas baru pada 

perangkat lunak Athenaeum Light 8.5? 

Ya tentu, karena Athenaeum Light  mempunyai  source code dan 

bisa dikembangkan oleh siapa saja. 

2) Jika bisa, perubahan seperti apa yang terjadi pada perangkat lunak 

Athenaeum Light 8.5 setelah menambahkan menu dan fasilitas baru? 

• Banyak yang bisa ditambahkan, misal database anggota, bisa 

Dikembangkan untuk perpus sekolah, dengan anggota siswa SD, 

SMP dan SMU, Guru  dengan  jumlah maximal pinjaman 

berbeda. 

• Penambahan menu Grafik  pada laporan. 

• menu denda dengan otomatis menghitung rupiah 

• Dst 



169 

 

3) Bagaimana kemampuan Athenaeum Light 8.5 untuk memodifikasi 

perangkat lunak tersebut? 

Sangat tergantung kemampuan  pengguna dalam menjalankan dan 

menguasai Filemaker Pro.  Dengat kata lain Athenaeum Light 8.5  

tidak  dilengkapi dengan menu modifikasi, untuk itu diperlukan 

Filemaker Pro. 

8. Indikator Testabilitas 

Testabilitas (testability), yaitu usaha yang diperlukan untuk menguji suatu 

perangkat lunak untuk memastikan apakah melakukan fungsi yang 

dikehendaki atau tidak. 

1) Apa dan bagaimana usaha yang diperlukan untuk menguji Athenaeum 

Light 8.5 sehingga dapat dipastikan bahwa perangkat lunak ini telah 

melakukan fungsi-fungsi yang dimaksud? 

• Melakukan uji coba dengan jumlah data  100 record, sebagai test 

awal 

• Uji coba Transaksi dan tampilan dengan melihat respon 

pengguna. 

• Uji coba aplikasi di beberapa instusi member KALI dengan 

record Lebih dari 10.000 buku 

• Melakukan evalausi atas berbagai masukan atas kinerja AT.8.5 

Baik bersumber dari milis, blog maupun masukan pengguna. 

• Melakukan perbaikan sebelum di impelentasikan dan disebarkan 

ke Public. 

Hal diatas yang dilakukan KALI , tentu beda dengan dilakukan perpus 

penggunak Athenaeum Light 8.5. 

9. Indikator Portabilitas 

Portabilitas (portability), yaitu usaha yang diperlukan untuk mentransfer 

perangkat lunak dari suatu perangkat keras dan atau sistem perangkat 

lunak tertentu agar dapat berfungsi pada perangkat keras dan atau sistem 

perangkat lunak lainya. 
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1) Bagaimana kemampuan yang dimiliki Athenaeum Light 8.5 untuk 

migrasi dari suatu perangkat keras atau lingkungan sistem perangkat 

lunak keperangkat keras atau sistem lainnya? 

Athenaeum Light 8.5 yang basisnya adalah Filemaker Pro dimana 

memiliki fleksibilitas dalam konversi data, sehingga data AT bisa 

dikonversi Misalke Excel, CSV,xhtml sehingga tidak ada kendala 

untuk memindah data keaplikasi lain.  

2) Jika pada sistem operasi windows, versi sistem seperti apa yang 

memungkinkan perangkat lunak berjalan sempurna serta aplikasi 

program yang diperluakan untuk instalasi? Begitupun bagaimana 

dengan sistem operasi lain seperti sistem operasi linux? 

Pada OS Windows XP dan windows 7 Athenaeum Light 8.5   dengan 

kemapuan  Pentium 4/setara sudah cukup, tidak diperlukan aplikasi 

tambahan. Pada OS Linux belum di uji coba ,namun ada laporan 

bisa jalan dengan bantuan windows emulator pada linux. 

10. Indikator Reusabilitas 

Reusabilitas (reusability), yaitu sejauh mana perangkat lunak (bagian 

perangkat lunak) dapatdi pergunakan ulang pada aplikasi lainya. 

1) Mampukah perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 dijadikan sebagi 

perangkat lunak tambahan? 

Bisa dan sangat mampu, selama ini ada yang memanfaatkna 

Athenaeum Light 8.5 Sebagai database ARSIP, PERATURAN di 

kantor2 Law Firm, bisa juga sebagai database artikel, Audio Visual 

dll.  Atau digabung dengan E-DDC untuk memudahkan klasifikasi 

buku 

2) Apa saja manfaat yang diperoleh dari penggabungan perangkat lunak 

lain dengan Athenaeum Light 8.5? 

Bisa menjawab fungsi2 yang  belum ada dalam menu Athenaeum 

Light 8.5 
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11. Indikator Interoperabilitas 

Interoperabilitas (interoperability), yaitu usaha yang diperlukan untuk 

menghubungkan suatu perangkat lunak dengan lainya. 

1) Bagaimana dengan kemampuan Athenaeum Light 8.5 untuk 

dihubungkan dan dimigrasikan dengan perangkat lunak otomasi 

perpustakaan lainnya seperti Senayan? 

Untuk dihubungkan secara langsung belum pernah di uji, namun 

memungkinkan dengan tambahan Filemaker Pro. Server /berbayar. 

Untuk migrasi dari Athenaeum Light 8.5  ke senayan sudah sering 

dilakukan team Senayan, dengankonversi data Athenaeum Light 8.5  

ke  Excel atau CSV, lalu bisa di import keSenayan. 
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WAWANCARA 

(Informan : Hendar Tri Uninggar) 

 

1. Menurut anda, apakah selama menggunakan perangkat lunak Athenaeum 

Light 8.5 pernah mengalami kesulitan baik dalam instalasi atau 

menjalankannya? 

Kesulitan sih tidak…..karena saya sudah punya panduan menjalankan 

Athenaeum Light 8.5. Kalau instalasi sebenarnya mudah hanya cukup 

dengan copy+paste lalu langsung bisa digunakan,tapi dulu yang 

memberikan sekaligus menginstalkan software ini saudara tarto. Sejauh ini 

sih menurut saya Athenaeum Light 8.5 adalah perangkat lunak otomasi 

perpustakaan yang paling mudah digunakan dari pada perangkat lunak 

yang lain seperti yang sedang terkenal banget kaya senayan. Jujur, dengan 

keterbatasan SDM dan keterampilan yang saya milikitentang TI saya lebih 

mudah mengoperasikan Athenaeum Light 8.5 karena dalam instalasi cukup 

copy+paste saja,selain itu tampilan Athenaeum Light 8.5 dan menu-menu 

yang ada juga tidak rumit dalam memahami. Insyallah mungkin saya akan 

tetap bertahan dengan Athenaeum Light 8.5 ini karena memang 

keterbatasan SDM yang saya miliki.  

2. Berkaitan dengan mengakses informasi,bagaimana kecepatan kinerja 

komputer yang digunakan? 

Dengan kemampuan komputer yang perpustakaan kami miliki menurut 

saya Athenaeum Light 8.5  masih sangat lambat dan sering terjadi eror 

karena komputer ini masih Pentium III, mungkin kalau diganti dengan 

komputer yang lebih canggih akan lebih lancar dalam menjalankannya. 

3. Menurut anda, bagaimana fasilitas penelusuran informasi (OPAC) yang 

disediakan oleh perangkat lunak Athenaeum Light 8.5? 

Untuk pencarian lewat OPAC sebenarnya ada banyak pilihan, kalau di 

Athenaeum Light 8.5 tu ada tiga pilihan, tapi kalau saya lebih sering 
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menggunakan fasilitas pada OPAC yang easy find dan fast find. Kalau 

yang detail find ribet dan kurang tahu.  

4. Adakah fungsi dari menu atau fasilitas pada Athenaeum Light 8.5 yang belum 

anda ketahui? 

Ada, seperti menu web-live…saya hampir tidak pernah membuka menu 

tersebut karena tidak tahu apa fungsinya. 

5. Adakah menu-menu yang sering mengalami kesalahan atau eror saat 

menjalankan perangkat lunak Athenaeum Light 8.5? 

Kalau kesalahan-kesalahan atau eror yang fatal sih gak pernah, cuman 

kalau pas sirkulasi, misal mengembalikan buku. Kadang saya sudah 

mengemabalikan buku lewat menu pengembalian tapi ternyata buku 

tersebut masih masuk dalam buku yang belum dipinjam. Tapi hal itu sangat 

jarang terjadi, mungkin itu juga karena salah ketik no ID buku atau 

mungkin memang terjadi eror saat menjalankan Athenaeum Light 8.5. 

6. Jika terjadi eror saat menjalankan Athenaeum Light 8.5, biasanya apa yang 

anda lakukan? 

Saya coba klik close terus menerus, kalau masih belum bisa juga saya 

restart ja…habisnya saya gak tau…tapi nanti kalau dibuka lagi udah gak 

eror, kalau gax ya langsung lapor ja sama pihak pengembang di 

toolib.yahoogroups.com 

 

Yogyakarta, 16 Mei 2012 

 

 

 

        Hormat saya, 

      (Hendar Tri Uninggar) 
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WAWANCARA 

(Informan : Tarto) 

 

 Dalam wawancara ini, peneliti ingin menanyakan bagaimana menurut 

anda tentang kulaitas Athenaeum Light 8.5 sebagai perangkat lunak otomasi 

perpustakaan yang akan diukur dengan menggunakan 11 faktor kualitas perangkat 

lunak McCall yang sekaligus menjadi indicator dalam penelitian ini. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1. Indikator Kebenaran 

Kebenaran (correctness), yaitu sejauh mana suatu perangkat lunak 

memenuhi spesifikasi dan mission objective dari users 

1) Bagaimanakah cakupan sistem otomasi perpustakaan serta 

kebutuhannya? 

Selama bisa memfasilitasi seperti input aanggota, input buku, 

sirkulasi, laporan,OPAC. 

2) Menurut anda, apakah perangkat lunak otomasi perpustakaan 

Athenaeum Light 8.5 sudah memenuhi spesifikasi dan kebutuhan 

sistem otomasi? 

Menurut saya belum memenuhi karena belum ada fasilitas bebas 

pustaka, dan OPAC secara online 

3) Apa saja sekiranya menu yang memungkinkan belum maksimal dalam 

memenuhi kebutuhan pengguna? 

Pada menu pinjam dan kembali, pada menu ini sering eror padahal 

transaksi sudah dilaksanakan 

2. Indikator Reliabilitas 

Reliabilitas (reliability), yaitu sejauh mana perangkat lunak dapat 

diharapkan untuk melaksanakan fungsikan dengan ketelitian yang 

diperlukan. 

1) Bagaimana kinerja pada menu-menu Athenaeum Light 8.5 khususnya 

pada menu sirkulasi, bibliografi, laporan, dan menu log in? Apakah 

semuanya tidak pernah mengalami “eror” saat menjalankannya? 
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Pernah mengalami eror pada menu sirkulasi. 

2) Apakah fasilitas yang disediakan perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 

sudah dapat melaksakan fungsinya dengan sempurna? 

Menurut saya masih belum sempurna, masih banyak yang harus 

diperbaiki. 

3) Bagaimana kemampuan Athenaeum Light 8.5 dalam melaksanakan 

fungsinya sesuai dengan tingkat ketelitian yang diperlukan? 

Dalam pencarian buku melalui OPAC mudah dan cepat, 

hasilnyapun lumayan akurat. 

4) Bagaimana solusi yang ditawarkan jika ditemukan salah satu fasilitas 

yang belum bekerja secara sempurna? 

Dalam memperbaiki kesalahan yang terdapat di Athenaeum light 8.5 

bisa menggunakan database FileMaker Pro, cuman penggunaa 

memerlukan biaya karena database ini berbayar, jadi ketika ada 

kesalahan atau ada salah satu fasilitas yang tidak berjalan 

sempurna saya lebih memilih untuk menghubungi pembuatnya, atau 

ke milis toolib. 

3. Indikator Efisiensi 

Efisiensi (efficiency), yaitu banyaknya sumber daya komputasi dan kode 

program yang dibutuhkan suatu perangkat lunak untuk melakukan 

fungsinya. 

1) Apa saja sumber daya komputasi yang dibutuhkan perangkat lunak 

Athenaeum Light 8.5? 

Berdasarkan pengalaman saya selama mengaplikasikan Athenaeum 

Light 8.5, spesifikasi komputer paling rendah yang pernah saya 

instalkan Athenaeum itu Pentium III  pada OS windows XP, kalau 

pada OS windows 7 mungkin bisa tapi belum pernah mecoba, tapi 

kalau di OS linux seperti tidak bisa, karena Athenaeum terformat 

dalam [.exe] dan format tersebut tidak bisa berjalan di OS linux. 

2) Apakah perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 sudah melaksanakan 

fungsinya dengan sumber daya komputer yang dibutuhkan oleh 

perangkat lunak tersebut? 
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Ya, selama spesifikasi minimal komputer terpenuhi Athenaeum bisa 

berjalan sempurna. 

3) Berdasarkan pada manual Athenaeum Light 8.5 , sumber daya 

komputasi yang telah disebutkan tersebut apakah sudah ditetapkan?  

Iya, kemungkinan karena kecocokan aplikasi tersebut untuk 

dijalankan  

4) Mengapa harus dengan spesifikasi komputer seperti itu? Jika 

spesifikasi lebih rendah bagaimana? 

Kalau spesifikasi lebih rendah, Athenaeum Light tidak bisa berjalan 

sempurna bahkan mungkin sama sekali tidak dapat dijalankan. 

4. Indikator Integritas 

Integritas (integrity), yaitu sejauh mana akses perangkat lunak dan data 

oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan.  

1) Apakah Athenaeum Light 8.5 memiliki sistem kemampuan kontrol 

akses kedalam program? 

Memiliki, ketika kita akan masuk kedalam Athenaeum dan 

menjalankan kita harus melewati menu login. 

2) Bagaimana kemampuan tingkat control akses data terhadap orang yang 

tidak berhak menggunakan Athenaeum Light 8.5? 

Kontrol akses data tetap bisa dibatasi karena pasword untuk 

pengguna dan pustakawan itu berbeda  

3) Bagaimana dengan control akses terhadap database yang digunakan? 

Saya tidak tahu untuk hal ini, karena Athenaem terformat [.exe] 

5. Indikator Usabilitas 

Usabilitas (usability), yaitu usaha yang diperlukan untuk mempelajari, 

mengoperasikan, menyiapkan input dan mengartikan output dari perangkat 

lunak. 

1) Apa saja dan bagaimana usaha yang dibutuhkan untuk mempelajari, 

mengoperasikan, menyiapkan input, dan menginterpretasikan output 

Athenaeum Light 8.5? 

Cukup belajar dari manual tentang penggunaan Athenaeum 

Light8.5 
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2) Apa ada suatu syarat dan pengetahuan tertentu bagi pengguna untuk 

mengetahui usabilitas pada perangkat lunak Athenaeum Light 8.5? 

Usaha yang diperlukan, membaca manual Athenaeum  

6. Indikator Maintanabilitas 

Maintanabilitas (maintainability), yaitu usaha yang diperlukan untuk 

menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak. 

1) Bagaimana kemampuan yang diperlukan untuk mencari dan 

membetulkan kesalahan yang dilakukan? 

Jika ada kesalahan terjadi dalam menjalankan Athenaeum Light 8.5 

selama itu bisa saya perbaiki, saya perbaiki sendiri. Tapi jika 

kesalahan yang terjadi itu cukup compleks saya bertanya dalam 

milis toolib.   

2) Bagaimana usaha yang dilakukan dalam perbaikan perangkat lunak? 

Usaha bisa dilakukan sendiri dengan menggunakan databasse 

FileMaker atau bisa menghubungi pihak pengembang melalui milis 

toolib 

7. Indikator Fleksibilitas 

Fleksibilitas (flexibility), yaitu usaha yang diperlukan untuk melakukan 

modifikasi terhadap perangkat lunak yang operasional. 

1) Apakah ada peluang untuk menambahkan menu dan fasilitas baru pada 

perangkat lunak Athenaeum Light 8.5? 

Bisa, namun dalam modifikasi dengan menambahkan menu atau 

fasiitas baru pada Athenaeum Light 8.5 membutuhkan FileMaker 

Pro, tapi FileMaker Pro ini bersifat berbayar. 

2) Jika bisa, perubahan seperti apa yang terjadi pada perangkat lunak 

Athenaeum Light 8.5 setelah menambahkan menu dan fasilitas baru? 

Seperti menambah fasiitas e- DDC 

3) Bagaimana kemampuan Athenaeum Light 8.5 untuk memodifikasi 

perangkat lunak tersebut? 

Bisa. Tapi menurut saya kesulitan terdapat pada source code nya 

yang tidak legal. 
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8. Indikator Testabilitas 

Testabilitas (testability), yaitu usaha yang diperlukan untuk menguji suatu 

perangkat lunak untuk memastikan apakah melakukan fungsi yang 

dikehendaki atau tidak. 

1) Apa dan bagaimana usaha yang diperlukan untuk menguji Athenaeum 

Light 8.5 sehingga dapat dipastikan bahwa perangkat lunak ini telah 

melakukan fungsi-fungsi yang dimaksud? 

Menguji nya, mungkin selama mengaplikasikanya selama berjalan 

sempurna ya sudah melakukan fungsinya dengan baik, tapi kalau 

ada eror ya belum menjalankan fungsinya dengan baik. 

9. Indikator Portabilitas 

Portabilitas (portability), yaitu usaha yang diperlukan untuk mentransfer 

perangkat lunak dari suatu perangkat keras dan atau sistem perangkat 

lunak tertentu agar dapat berfungsi pada perangkat keras dan atau sistem 

perangkat lunak lainya. 

1) Bagaimana kemampuan yang dimiliki Athenaeum Light 8.5 untuk 

migrasi dari suatu perangkat keras atau lingkungan sistem perangkat 

lunak keperangkat keras atau sistem lainnya? 

Bisa, biasanya Ahenaeum Light 8.5 dirubah dalam bentuk format 

*csv, lalu tinggal migrasi ke sistem otomasi yang lain.   

2) Jika pada sistem operasi windows, versi sistem seperti apa yang 

memungkinkan perangkat lunak berjalan sempurna serta aplikasi 

program yang diperluakan untuk instalasi? Begitupun bagaimana 

dengan sistem operasi lain seperti sistem operasi linux? 

Windows XP ,windows 7, kalau linux setahu saya tidak dapat 

berjalan.  

10. Indikator Reusabilitas 

Reusabilitas (reusability), yaitu sejauh mana perangkat lunak (bagian 

perangkat lunak) dapatdi pergunakan ulang pada aplikasi lainya. 

1) Mampukah perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 dijadikan sebagi 

perangkat lunak tambahan? 

Saya belum pernah mencoba.  
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2) Apa saja manfaat yang diperoleh dari penggabungan perangkat lunak 

lain dengan Athenaeum Light 8.5? 

Saya tidak tahu, karena belum pernah mencoba 

3) Bagaimana kemampuan Athenaeum Light 8.5 untuk dipergunakan 

ulang pada aplikasi lain? 

Saya tidak tahu, karena belum pernah mencoba 

11. Indikator Interoperabilitas 

Interoperabilitas (interoperability), yaitu usaha yang diperlukan untuk 

menghubungkan suatu perangkat lunak dengan lainya. 

1) Bagaimana dengan kemampuan Athenaeum Light 8.5 untuk 

dihubungkan dan dimigrasikan dengan perangkat lunak otomasi 

perpustakaan lainnya seperti Senayan? 

Bisa, untuk migrasi Athenaeum ke dalam senayan, Athenaeum perlu 

diubah dulu dalam format *csv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, 25 Mei 2012 

 

 

Hormat Saya 

 (Tarto) 
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KEGIATAN PENELITIAN 

“EVALUASI KUALITAS ATHENAEUM LIGHT 8.5 SEBAGAI 

PERANGKAT LUNAK OTOMASI PERPUSTAKAAN BERDASARKAN 

TEORI McCALL” 

 

Kegiatan Penyusunan Pra Penelitian 

No Tanggal Kegiatan penelitian 

1. 21 Maret 2012 Seminar Proposal Penelitian Evaluasi Kualitas 

Athenaeum Light 8.5 Sebagai Perangkat Lunak 

Otomasi Perpustakaan Berbasis Open Source 

2. 26 Maret – 2 

April 2012 

Revisi proposal penelitian setelah dilakukannya 

seminar proposal 

3. 5 – 9 April 2012  Penyusunan BAB IV, bagian tentang gambaran 

umum dari Athenaeum Light 8.5 sebagai perangkat 

lunak otomasi perpustakaan 

 

Kegiatan Studi Dokumentasi dan Observasi 

No. Tanggal Kegiatan Penelitian 

1. 9 – 10 April 2012 Mempelajari manual Athenaeum Light 8.5, modul, 

artikel, buku-buku yang terkait dengan penelitian.  

4. 10 Apil 2012 Pengujian indikator kebenaran dan indikator 

reusabilitas. Pada indikator kebenaran peneliti 

mengamati dan melakukan uji coba pada menu 

OPAC, sirkulasi (peminjaman dan pengembalian), 

menu keanggotaan, menu laporan dan manajemen 

bibliografi (katalogisasi, pembuatan label, 

pembuatan barcode) pada perangkat lunak 

Athenaeum Light 8.5. Sedangkan pada indikator 

reliabilitas peneliti melakukan observasi dan 

dokumentasi dengan cara menguji semua menu dan 

fasilitas yang disediakan oleh Athenaeum Light 8.5 

apakah dapat berfungsi dengan baik atau tidak 
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5. 12 April 2012 Pengujian indikator efsiensi. Pada indikator ini 

peneleti melakukan observasi tentang system 

operasi yang dibutuhkan Athenaeum Light 8.5, 

bahasa pemrograman Athenaeum Light 8.5, 

database Athenaeum Light 8.5, RAM dan processor 

computer. 

6. 13 April 2012 Pengujian indikator integitas dan usabilitas. 

Pengujian pada indikator integritas dilakukan 

dengan observasi pada ketersediaan menu login 

pada halaman depan Athenaeum Light 8.5 serta 

menu keanggotaan pada Athenaeum Light 8.5. 

Sedangkan kegiatan pengujian indikator usabilitas 

dilakukan dengan observasi pada manual 

Athenaeum Light 8.5 dan komunitas Athenaeum 

Light 8.5.   

7. 17 April 2012 Pengujian indikator maintanabilitas. Pada indikator 

ini kegiatan observasi dilakukan dengan cara 

pengetesan semua menu Athenaeum Light 8.5, 

pengetesan bagaimana mengetahui kesalahan atau 

eror yang terjadi pada Athenaeum Light 8.5 serta 

usaha yang dilakukan untuk melakukan perbaikan 

jika terjadi kesalahan pada Athenaeum Light 8.5. 

8. 29 April 2012 Pengujian indikator fleksibilitas dan indikator 

testabilitas. Pada indikator fleksibilitas, observasi 

dilakukan dengan cara pengujian apakah perangkat 

lunak Athenaeum Light 8.5 memungkinkan untuk 

dimodifikasi atau tidak. Sedangkan pada indikator 

testabilitas, pengujian dilakukan dengan cara 

observasi pada akses database, bahasa 

pemrograman, serta semua menu yang disediakan 

Athenaeum Light 8.5. 
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9. 15 Mei 2012 Pengujian indikator interoperabilitas. Pada 

pengujian indikator ini, peneliti melakukan 

observasi dengan cara melakukan migrasi 

perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 ke perangkat 

lunak Senayan. 

10. 25 Mei 2012 Pengujian indikator portabilitas. Pada pengujian 

indikator portabilitas peneliti melakukan observasi 

dengan cara menguji Athenaeum Light 8.5 pada 

beberapa system operasi seperti windows dan linux. 

11. 1 Juni 2012 Pengujian indikator reusabilitas. Pada pengujian 

indikator reusabilitas peneliti melakukan kegiatan 

observasi dengan cara uji coba mempergunakan 

ulang Athenaeum Light 8.5 pada aplikasi joomla. 
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WAWANCARA 

(Informan : Heri Abi Burachman Hakim) 

 

 Dalam wawancara ini, peneliti ingin menanyakan bagaimana menurut 

anda tentang kulaitas Athenaeum Light 8.5 sebagai perangkat lunak otomasi 

perpustakaan yang akan diukur dengan menggunakan 11 faktor kualitas perangkat 

lunak McCall yang sekaligus menjadi indikator dalam penelitian ini. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1. Indikator Kebenaran 

Kebenaran (correctness), yaitu sejauh mana suatu perangkat lunak 

memenuhi spesifikasi dan mission objective dari users 

1) Bagaimanakah cakupan sistem otomasi perpustakaan serta 

kebutuhannya? 

Menurut saya, kebutuhan sistem otomasi perpustakaan yang paling 

utama itu antara lain OPAC, sirkulasi dan katalogisasi. Tapi dari 

ketiga menu tersebut dapat dikembangkan seiring dengan 

perkembangan teknologi yang ada. 

2) Menurut anda, apakah perangkat lunak otomasi perpustakaan 

Athenaeum Light 8.5 sudah memenuhi spesifikasi dan kebutuhan 

sistem otomasi? 

Menu-menu yang tersedia dalam Athenaeum Light 8.5 ini sudah 

memenuhi kebutuhan sistem otomasi, tapi mungkin Athenaeum 

Light 8.5 itu lebih cocok digunakan pada perpustakaan-

perpustakaan kecil. 

3) Apa saja sekiranya menu yang memungkinkan belum maksimal dalam 

memenuhi kebutuhan pengguna? 

Selama saya menggunakan Athenaeum Light 8.5 sepertinya menu-

menunya sudah bekerja maksimal dalam memenuhi kebutuhan 

penggunanya, namun memang yang menjadi persoalan Athenaeum 

Light 8.5 ini masih dalam bentuk dekstop jadi semua menu hanya 

dapat dijalankan pada komputer yang terinstal software tersebut 
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dengan kata lain Athenaeum Light 8.5 ini bukan software yang 

berbasis web.  

2. Indikator Reliabilitas 

Reliabilitas (reliability), yaitu sejauh mana perangkat lunak dapat 

diharapkan untuk melaksanakan fungsikan dengan ketelitian yang 

diperlukan. 

1) Bagaimana kinerja pada menu-menu Athenaeum Light 8.5 khususnya 

pada menu sirkulasi, bibliografi, laporan, dan menu log in? Apakah 

semuanya tidak pernah mengalami “eror” saat menjalankannya? 

Selama menggunakan Athenaeum Light 8.5 saya belum pernah 

menemukan eror, mungkin karena saya juga tidak sering dalam 

menggunakannya, tapi menurut saya mungkin kalu Athenaeum 

Light 8.5 ini dijalakan pada komputer yang spesifikasinya 

memenuhi atau lebih tinggi akan bekerja lebih maksimal lagi, dan 

mengurangi eror.  

2) Apakah fasilitas yang disediakan perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 

sudah dapat melaksakan fungsinya dengan sempurna? 

Ya itu tergantung, jika kebutuhan sistem dari Athenaeum Light 8.5 

baik hardware atau software terpenuhi dengan baik pasti software 

tersebut juga akan menjalankan fungsinya dengan baik. 

3) Bagaimana kemampuan Athenaeum Light 8.5 dalam melaksanakan 

fungsinya sesuai dengan tingkat ketelitian yang diperlukan? 

Menurut saya, semua kan juga tergantung dengan penggunanya 

juga, misal saat pengguna melakukan katalogisasi dan pengguna 

mengetikan informasi tentang buku itu salah Athenaeum Light 8.5 

belum bisa mengoreksi keselahan itu sendiri, jadi mungkin tingkat 

ketelitian dalam melaksanakan fungsinya masih kurang.  

4) Bagaimana solusi yang ditawarkan jika ditemukan salah satu fasilitas 

yang belum bekerja secara sempurna? 

Sebenarnya jika terdapat menu yang belum yang tidak berjalan 

sempurna, Athenaeum Light 8.5 bisa di perbaiki, perbaikan itu 

menggunakan FileMaker Pro. Tapi source code nya tertutup, 
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nah...ini masalahnya. Jadi jika ada komplain tentang Athenaeum 

Light 8.5, pengguna hanya bisa melaporkannya pada pihak 

pengembang. 

3. Indikator Efisiensi 

Efisiensi (efficiency), yaitu banyaknya sumber daya komputasi dan kode 

program yang dibutuhkan suatu perangkat lunak untuk melakukan 

fungsinya. 

1) Apa saja sumber daya komputasi yang dibutuhkan perangkat lunak 

Athenaeum Light 8.5? 

Setahu saya Athenaeum Light 8.5 ini bisa berjalan pada beberapa 

OS windows seperti windows XP, vista, windows 7. Spesifikasi 

hardwre yang pernah saya coba saat itu komputer dengan Pentium 

3, mungkin kalau lebih tinggi spesifikasinya Athenaeum Light 8.5 

akan semakin lancar dalam menggunaknnya. 

2) Apakah perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 sudah melaksanakan 

fungsinya dengan sumber daya komputer yang dibutuhkan oleh 

perangkat lunak tersebut? 

Seperti yang saya telah jelaskan tadi, jika sumber daya komputer 

atau spesifikasi komputer sudah terpenuhi pasti Athenaeum Light 

8.5 juga akan berjalan dengan baik. 

3) Berdasarkan pada manual Athenaeum Light 8.5 , sumber daya 

komputasi yang telah disebutkan tersebut apakah sudah ditetapkan?  

Penetapan sumber daya komputasi pasti pada Athenaeum Light 8.5 

pasti sudah di tetapkan oleh pihak pengembang atau pembuatnya, 

dan penetapan tersebut pasti melaui proses-proses percobaan 

tertentu. 

4) Mengapa harus dengan spesifikasi komputer seperti itu? Jika 

spesifikasi lebih rendah bagaimana? 

Ya kalau tidak sesuai atau lebih rendah pasti dalam menjalankan 

Athenaeum Light 8.5 akan terdapat banyak eror dan tidak dapat 

dijalankan dengan baik. 
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4. Indikator Integritas 

Integritas (integrity), yaitu sejauh mana akses perangkat lunak dan data 

oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan.  

1) Apakah Athenaeum Light 8.5 memiliki sistem kemampuan kontrol 

akses kedalam program? 

Jika yang dimaksud sistem kemampuan kontrol akases kedalam 

program disini adalah tentang menu login, Athenaeum Light 8.5 

sudah memiliki hal itu. 

2) Bagaimana kemampuan tingkat control akses data terhadap orang yang 

tidak berhak menggunakan Athenaeum Light 8.5? 

Athenaeum Light 8.5 punya kontrol akses data terhadap orang yang 

tidak berhak menggunakannya, karena password antara pengguna 

dan pengelola perpustakaan itu berbeda. 

3) Bagaimana dengan kontrol aksesterhadap database yang digunakan? 

Kalau tentang kontrol akses pada database Athenaeum Light 8.5, 

jujur saya kurang tau karena Athenaeum Light 8.5 muncul dengan 

format [*exe] sedangkan databasenya yaitu FileMaker Pro bahasa 

pemrogramannya pun juga saya kurang mengerti.  

5. Indikator Usabilitas 

Usabilitas (usability), yaitu usaha yang diperlukan untuk mempelajari, 

mengoperasikan, menyiapkan input dan mengartikan output dari perangkat 

lunak. 

1) Apa saja dan bagaimana usaha yang dibutuhkan untuk mempelajari, 

mengoperasikan, menyiapkan input, dan menginterpretasikan output 

Athenaeum Light 8.5? 

Baca dan pelajari dalam panduan Athenaeum Light 8.5. 

2) Apa ada suatu syarat dan pengetahuan tertentu bagi pengguna untuk 

mengetahui usabilitas pada perangkat lunak Athenaeum Light 8.5? 

Syarat dan pengetahuan tertentu sih tidak, kalau masalah ini 

semuakan tergantung dengan sumber daya manusia masing-masing. 
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6. Indikator Maintanabilitas 

Maintanabilitas (maintainability), yaitu usaha yang diperlukan untuk 

menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak. 

1) Bagaimana kemampuan yang diperlukan untuk mencari dan 

membetulkan kesalahan yang dilakukan? 

Sama dengan jawaban sebelumnya, bahwa jika terdapat kesalahan 

Athenaeum Light 8.5 dapat diperbaiki tapi semua itu terlalu sulit 

jika dilakukan oleh pengguna, jadi jika terdapat kesalahan lebih 

baik langung komplain atau minta bantuan pada pihak pengembang 

karena dalam memperbaiki kesalahan yang terjadi pengguna juga 

membutuhkan FileMaker Pro yang berbayar. 

2) Bagaimana usaha yang dilakukan dalam perbaikan perangkat lunak? 

Sama jawaban saya sebelumnya. 

7. Indikator Fleksibilitas 

Fleksibilitas (flexibility), yaitu usaha yang diperlukan untuk melakukan 

modifikasi terhadap perangkat lunak yang operasional. 

1) Apakah ada peluang untuk menambahkan menu dan fasilitas baru pada 

perangkat lunak Athenaeum Light 8.5? 

Bisa, walaupun Athenaeum Light 8.5 bukan open source, tapi 

Athenaeum Light 8.5 juga mempunya source code walaupun itu 

tertutup dan dilakukan dengan bantuan software FileMaker Pro 

yang berbayar. 

2) Jika bisa, perubahan seperti apa yang terjadi pada perangkat lunak 

Athenaeum Light 8.5 setelah menambahkan menu dan fasilitas baru? 

Perubahan yang terjadi pasti ada menu baru, cuman masalahnya 

menu tersebut bisa berjalan sempurna atau tidak.  

3) Bagaimana kemampuan Athenaeum Light 8.5 untuk memodifikasi 

perangkat lunak tersebut? 

Sama dengan jawaban sebelumnya, Athenaeum Light 8.5 bisa 

dimodifikasi dengan software FileMaker Pro, tapi sayangnya 

software ini berbayar. 
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8. Indikator Testabilitas 

Testabilitas (testability), yaitu usaha yang diperlukan untuk menguji suatu 

perangkat lunak untuk memastikan apakah melakukan fungsi yang 

dikehendaki atau tidak. 

1) Apa dan bagaimana usaha yang diperlukan untuk menguji Athenaeum 

Light 8.5 sehingga dapat dipastikan bahwa perangkat lunak ini telah 

melakukan fungsi-fungsi yang dimaksud? 

Menurut saya, menguji Athenaeum Light 8.5 mungkin bisa 

dilaksanakan dengan mencoba semua menu dan fasilitas yang 

disediakan oleh software tersebut. Selain itu juga dengan 

memerikasa kebutuhan minimal databse dan bahasa pemrograman 

yang dibutuhkan. Sebenarnya yang mengetahui dan yang menguji 

apakah software ini telah melaksanakan fungsinya dengan baik atau 

tidak adalah orang-orang atau pustakawan yang memakai 

Athenaeum Light 8.5 dalam kegiatan otomasi perpustakaan sehari-

hari, pasti mereka lebih mereka lebih tau.  

9. Indikator Portabilitas 

Portabilitas (portability), yaitu usaha yang diperlukan untuk mentransfer 

perangkat lunak dari suatu perangkat keras dan atau sistem perangkat 

lunak tertentu agar dapat berfungsi pada perangkat keras dan atau sistem 

perangkat lunak lainya. 

1) Bagaimana kemampuan yang dimiliki Athenaeum Light 8.5 untuk 

migrasi dari suatu perangkat keras atau lingkungan sistem perangkat 

lunak keperangkat keras atau sistem lainnya? 

Kalau migrasi bisa dilakukan. Seperti migrasi ke Senayan. 

2) Jika pada sistem operasi windows, versi sistem seperti apa yang 

memungkinkan perangkat lunak berjalan sempurna serta aplikasi 

program yang diperluakan untuk instalasi? Begitupun bagaimana 

dengan sistem operasi lain seperti sistem operasi linux? 

Selama saya menggunakan Athenaeum Light 8.5, software bisa 

terinstal dan dijalankan pada semua OS windows baik itu windows 
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XP, windows 7, windows vista. Tapi kalu pada OS Linux saya belum 

pernah mencoba. 

10. Indikator Reusabilitas 

Reusabilitas (reusability), yaitu sejauh mana perangkat lunak (bagian 

perangkat lunak) dapatdi pergunakan ulang pada aplikasi lainya. 

1) Mampukah perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 dijadikan sebagi 

perangkat lunak tambahan? 

Untuk Athenaeum Light 8.5 saya belum pernah mencoba untuk 

menggabungkannya dengan perangkat lunak lain. Berdasarkan 

pengalaman saya yang sudah-sudah, saya pernah menggabunkan 

open biblio dengan aplikasi joomla dan berhasil. Dengan kata lain, 

open biblio ini mampu dipergunakan ulang pada joomla, tapi halnya 

dengan Athenaeum Light 8.5. Athenaeum Light 8.5 ini bukan web 

base seperti senayan ataupun open biblio, dia berbentuk desktop, 

jadi menurut saya tidak bisa untuk mempergunakan ulang 

Athenaeum Light 8.5 pada aplikasi seperti joomla. 

2) Apa saja manfaat yang diperoleh dari penggabungan perangkat lunak 

lain dengan Athenaeum Light 8.5? 

Saya tidak tahu karena memang saya belum pernah mencoba dalam 

menggabung Athenaeum Light 8.5 dengan prangkat lunak lain 

3) Bagaimana kemampuan Athenaeum Light 8.5 untuk dipergunakan 

ulang pada aplikasi lain? 

Dipergunakan ulang pada aplikasi lain, jika maksudnya 

penggabungan seperti pertanyaan sebelumnya, jawaban juga sama 

dengan jawaban sebelumnya. 
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11. Indikator Interoperabilitas 

Sub variabel interoperabilitas (interoperability), yaitu usaha yang 

diperlukan untuk menghubungkan suatu perangkat lunak dengan lainya. 

1) Bagaimana dengan kemampuan Athenaeum Light 8.5 untuk 

dihubungkan dan dimigrasikan dengan perangkat lunak otomasi 

perpustakaan lainnya seperti Senayan? 

Kalau Senayan dan Athenaeum Light 8.5 dihubungkan secara 

langsung itu gak bisa, karena jenis database yang masing-masing 

software berbeda, database Senayan mengunakan MySQL 

sedangkan database Athenaeum Light 8.5 menggunakan FileMaker 

Pro, tapi kalau untuk migrasi dari Athenaeum Light 8.5 ini ke 

Senayan bisa dilakukan dengan cara mengubahnya dalam format 

*CSV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, 30 Mei 2012 

 

 

 

        Hormat saya, 

     (Heri Abi Burachman Hakim) 
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WAWANCARA 

(Informan : Ishak) 

 

 Dalam wawancara ini, peneliti ingin menanyakan bagaimana menurut 

anda tentang kulaitas Athenaeum Light 8.5 sebagai perangkat lunak otomasi 

perpustakaan yang akan diukur dengan menggunakan 11 faktor kualitas perangkat 

lunak McCall yang sekaligus menjadi indikator dalam penelitian ini. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1. Indikator Kebenaran 

Kebenaran (correctness), yaitu sejauh mana suatu perangkat lunak 

memenuhi spesifikasi dan mission objective dari users 

1) Bagaimanakah cakupan sistem otomasi perpustakaan serta 

kebutuhannya? 

Kalau bicara tentang Athenaeum Light 8.5, cakupan sistem otomasi 

perangkat lunak tersebut sudah sangat memenuhi kebutuhan 

otomasi sendiri, karena Athenaeum Light 8.5 ini full integrated 

artinya data data yang ada sudah terintegrasi dalam sistem 

kerumahtanggaan perpustakaan, yaitu dari mulai proses 

inventarisasi, pengatalogan, peminjaman, pengembalian, 

keanggotaan, sampai pembuatan statistik perpustakaan. 

2) Menurut anda, apakah perangkat lunak otomasi perpustakaan 

Athenaeum Light 8.5 sudah memenuhi spesifikasi dan kebutuhan 

sistem otomasi? 

Sudah, sama dengan pertanyaan sebelumnya bahwa Athenaeum 

Light 8.5 ini full integrated artinya data data yang ada sudah 

terintegrasi dalam sistem kerumahtanggaan perpustakaan, yaitu dari 

mulai proses inventarisasi, pengatalogan, peminjaman, 

pengembalian, keanggotaan, sampai pembuatan statistik 

perpustakaan. 
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3) Apa saja sekiranya menu yang memungkinkan belum maksimal dalam 

memenuhi kebutuhan pengguna? 

Selama saya mengimplementasikan Athenaeum Light 8.5 semua 

menu sudah cukup maksimal. Kemaksimalan suatu perangkat lunak 

itu kan juga dipengaruhi oleh SDM pengelolanya, bagaimana dia 

bisa menjalankan fungsi-fungsi dari Athenaeum. 

2. Indikator Reliabilitas 

Reliabilitas (reliability), yaitu sejauh mana perangkat lunak dapat 

diharapkan untuk melaksanakan fungsikan dengan ketelitian yang 

diperlukan. 

1) Bagaimana kinerja pada menu-menu Athenaeum Light 8.5 khususnya 

pada menu sirkulasi, bibliografi, laporan, dan menu log in? Apakah 

semuanya tidak pernah mengalami “eror” saat menjalankannya? 

Selama ini selama dijalankan pada komputer yang sesuai dengan 

kebutuhan minimal sistem atau lebih tinggi pasti eror akan jarang 

ditemukan. 

2) Apakah fasilitas yang disediakan perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 

sudah dapat melaksakan fungsinya dengan sempurna? 

Ya, sudah melaksanakan fungsinya dengan sempurna. 

3) Bagaimana kemampuan Athenaeum Light 8.5 dalam melaksanakan 

fungsinya sesuai dengan tingkat ketelitian yang diperlukan? 

Maksudnya tingkat ketelitian? Kalau yang dimaksud adalah tentang 

keakuratan menu-menu pada Athenaeum Light 8.5 saya kira 

semuanya sudah akurat kok. 

4) Bagaimana solusi yang ditawarkan jika ditemukan salah satu fasilitas 

yang belum bekerja secara sempurna? 

Solusinya bisa dengan melakukan perbaikan sendiri dengan 

menggunakan FileMaker Pro, tapi kalau pengguna merasa tidak 

bisa untuk melakukan perbaikan sendiri bisa di share di milis toolib. 
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3. Indikator Efisiensi 

Eefisiensi (efficiency), yaitu banyaknya sumber daya komputasi dan kode 

program yang dibutuhkan suatu perangkat lunak untuk melakukan 

fungsinya. 

1) Apa saja sumber daya komputasi yang dibutuhkan perangkat lunak 

Athenaeum Light 8.5? 

Minimal pentium 3 dan RAM 256 Mb, Athenaeum sudaah bisa 

dijalankan. 

2) Apakah perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 sudah melaksanakan 

fungsinya dengan sumber daya komputer yang dibutuhkan oleh 

perangkat lunak tersebut? 

Sudah. 

3) Berdasarkan pada manual Athenaeum Light 8.5 , sumber daya 

komputasi yang telah disebutkan tersebut apakah sudah ditetapkan?  

Sudah.  

4) Mengapa harus dengan spesifikasi komputer seperti itu? Jika 

spesifikasi lebih rendah bagaimana? 

Kemungkinan akan terjadi eror, atau Athenaeum Light 8.5 tersebut 

tidak berjalan secara sempurna. 

4. Indikator Integritas 

Integritas (integrity), yaitu sejauh mana akses perangkat lunak dan data 

oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan.  

1) Apakah Athenaeum Light 8.5 memiliki sistem kemampuan kontrol 

akses kedalam program? 

Sistem kemampuan kontrol akses pada Athenaeum Light 8.5 

terdapat pada menu login. 

2) Bagaimana kemampuan tingkat control akses data terhadap orang yang 

tidak berhak menggunakan Athenaeum Light 8.5? 

Kan password nya antara pengguna dengan pengelola berbeda, jadi 

otomatis Athenaeum Light 8.5 punya sistem kontrol akses terhadap 

orang yang tidak berhak menggunakannya. Password untuk 



196 

 

pengguna ”user” sedangkan untuk pengelola atau pustakawan 

”merdeka” 

3) Bagaimana dengan control akses terhadap database yang digunakan? 

Kontrol akses terhadap database dilakukan pada FileMaker Pro. 

5. Indikator Usabilitas 

Usabilitas (usability), yaitu usaha yang diperlukan untuk mempelajari, 

mengoperasikan, menyiapkan input dan mengartikan output dari perangkat 

lunak. 

1) Apa saja dan bagaimana usaha yang dibutuhkan untuk mempelajari, 

mengoperasikan, menyiapkan input, dan menginterpretasikan output 

Athenaeum Light 8.5? 

Dalam mengetahui bagaimana cara untuk mengoperasikan 

Athenaeum Light 8.5 mudah dilakukan, bisa mempelajari panduan 

Athenaeum Light 8.5, panduan tersebut bisa didownload di internet. 

2) Apa ada suatu syarat dan pengetahuan tertentu bagi pengguna untuk 

mengetahui usabilitas pada perangkat lunak Athenaeum Light 8.5? 

Athenaeum Light 8.5 diciptakan dengan format yang mudah 

dimengerti oleh penggunanya. Jadi menurut saya syarat dan 

pengetahuan tertentu ya tidaklah............  

6. Indikator Maintanabilitas 

Maintanabilitas (maintainability), yaitu usaha yang diperlukan untuk 

menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak. 

1) Bagaimana kemampuan yang diperlukan untuk mencari dan 

membetulkan kesalahan yang dilakukan? 

Membetulkannya bisa menggunakan FileMaker Pro, karena 

Athenaeum Light 8.5 mempunyai source code. 

2) Bagaimana usaha yang dilakukan dalam perbaikan perangkat lunak? 

Sama, usaha perbaikan bisa dilakukan dengan menggunakan 

FileMaker Pro 
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7. Indikator Fleksibilitas 

Fleksibilitas (flexibility), yaitu usaha yang diperlukan untuk melakukan 

modifikasi terhadap perangkat lunak yang operasional. 

1) Apakah ada peluang untuk menambahkan menu dan fasilitas baru pada 

perangkat lunak Athenaeum Light 8.5? 

Pasti ada, karena Athenaeum Light mempunyai source code yang 

bisa digunakan pengguna untuk modifikasi tapi dalam proses 

modifikasi pengguna juga membutuhkan database Athenaeum Light 

8.5 itu sendiri yaitu FileMaker Pro. 

2) Jika bisa, perubahan seperti apa yang terjadi pada perangkat lunak 

Athenaeum Light 8.5 setelah menambahkan menu dan fasilitas baru? 

Ya, pasti menu baru akan muncul di tampilan Athenaeum Light 8.5 

3) Bagaimana kemampuan Athenaeum Light 8.5 untuk memodifikasi 

perangkat lunak tersebut? 

Kemampuan Athenaeum Light 8.5 untuk memodifikasi sendiri itu 

tidak bisa dilakukan, melainkan modifikasi Athenaeum Light 8.5 ini 

dilakukan dengan menggunakan FileMaker Pro. 

8. Indikator Testabilitas 

Testabilitas (testability), yaitu usaha yang diperlukan untuk menguji suatu 

perangkat lunak untuk memastikan apakah melakukan fungsi yang 

dikehendaki atau tidak. 

1) Apa dan bagaimana usaha yang diperlukan untuk menguji Athenaeum 

Light 8.5 sehingga dapat dipastikan bahwa perangkat lunak ini telah 

melakukan fungsi-fungsi yang dimaksud? 

Kalau menguji Athenaeum Light 8.5 itu sendiri secara khusus saya 

belum pernah lakukan, tapi ada salah satu perpustakaan binaan 

saya yang menggunakan Athenaeum Light 8.5, mereka sudah 

memakai hampir pada tingkat maksimal kemampuan penyimpanan 

data tapi Athenaeum Light 8.5 masih tetap berjalan baik. Jadi 

menurut saya hal tersebut bisa menjadi salah satu pengujian 

Athenaeum Light 8.5.  
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9. Indikator Portabilitas 

Portabilitas (portability), yaitu usaha yang diperlukan untuk mentransfer 

perangkat lunak dari suatu perangkat keras dan atau sistem perangkat 

lunak tertentu agar dapat berfungsi pada perangkat keras dan atau sistem 

perangkat lunak lainya. 

1) Bagaimana kemampuan yang dimiliki Athenaeum Light 8.5 untuk 

migrasi dari suatu perangkat keras atau lingkungan sistem perangkat 

lunak keperangkat keras atau sistem lainnya? 

Migrasi bisa kok. Misalnya dari Athenaeum Light 8.5ke Senayan 

dan sebaliknya dari Senayan ke Athenaeum Light 8.5.  

2) Jika pada sistem operasi windows, versi sistem seperti apa yang 

memungkinkan perangkat lunak berjalan sempurna serta aplikasi 

program yang diperluakan untuk instalasi? Begitupun bagaimana 

dengan sistem operasi lain seperti sistem operasi linux? 

Kalau pada windows bisa dari windows 97 sampai windows 7, kalau 

pada sistem operasi lain belum pernah mencoba seperti linux dan 

macintosh. 

10. Indikator Reusabilitas 

Reusabilitas (reusability), yaitu sejauh mana perangkat lunak (bagian 

perangkat lunak) dapatdi pergunakan ulang pada aplikasi lainya. 

1) Mampukah perangkat lunak Athenaeum Light 8.5 dijadikan sebagi 

perangkat lunak tambahan? 

Kalau menjadi perangkat lunak tambahan saya kurang tahu. 

2) Apa saja manfaat yang diperoleh dari penggabungan perangkat lunak 

lain dengan Athenaeum Light 8.5? 

Kalau penggabungan kedua perangkat lunak tersebut berhasil, akan 

terdapat menu-menu tambahan untuk Athenaeum Light 8.5 yang 

berasal dari perangkat lunak lain. 
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11. Indikator Interoperabilitas 

Interoperabilitas (interoperability), yaitu usaha yang diperlukan untuk 

menghubungkan suatu perangkat lunak dengan lainya. 

1) Bagaimana dengan kemampuan Athenaeum Light 8.5 untuk 

dihubungkan dan dimigrasikan dengan perangkat lunak otomasi 

perpustakaan lainnya seperti Senayan 

Seperti jawaban tadi, kalu Athenaeum Light 8.5 mampu di 

migrasikan ke Senayan, dan sebaliknya juga kalau Senayan bisa 

dimigrasikan ke Athenaeum Light 8.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

LAMPIRAN PROFIL INFORMAN 

 

Mohon diisi oleh informan. 

  

Nama   :  Ishak, SS, MHum 

TTL   :  Tebing Tinggi, 24 April 1967 

Alamat                 :  Jl. Karya Jaya No. 67, Pangkalan Masyhur Medan Johor, 

Medan 20143 

Agama   :   Islam 

Status   :   Menikah 

Usia   :    45th. 

Jenis Kelamin  :    Laki-laki 

No Hp   :    081263254001 

Email   :    Ishaqoke@yahoo.co.id 

Jabatan                       : Staf Ahli Pelatihan Perpustakaan USU / Koordinator KALI 

Bagian Wilayah Sumatra Utara. 

Instansi  :   Perpustakaan Universitas Sumatra Utara 

Pendidikan Terakhir :    S2 tahun 2005, Universitas Indonesia, Jakarta 

Masa Kerja  :    11 tahun 

Pengalaman Kerja   :   2001 – 2003    : Kepala Subdivisi Pelayanan Digital  

Perpustakaan USU 

2005 – sekarang  : Staf Ahli Pelatihan Perpustakaan 

USU  

 

 



201 

 

PERNYATAAN MENJADI INFORMAN PENELITIAN 

 

Hari / Tanggal  :  Sabtu / 2 Juni 2012 

Tempat  :   Medan 

Waktu   :   17.15 WIB- selesai  

 

Yang bertandatangan dibawah ini, saya : 

Nama  : Ishak 

Alamat  :  Jl. Karya Jaya No. 67, Pangkalan Masyhur Medan Johor, Medan 

20143 

Status  :  Menikah 

Umur  :   45 Tahun 

Jabatan :   Staf Pelatihan Perpustakaan USU 

Institusi :   Universitas Sumatra Utara 

 

Bahwasanya bersedia untuk menjadi informan pada penelitian skripsi saudara : 

Nama  : Helmi Afroda 

NIM  : 08140027 

Jurusan  : Ilmu Perpustakaan dan Informasi 

Fakultas  : Adab dan Ilmu Budaya 

Judul Skripsi : “EVALUASI KUALITAS ATHENAEUM LIGHT 8.5 

SEBAGAI PERANGKAT LUNAK OTOMASI 

PERPUSTAKAAN BERDASARKAN TEORI McCALL” 

 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

   Informan, 

 

 

 

    (Ishak) 


	HALAMAN JUDUL
	NOTA DINAS
	SURAT PERNYATAAN
	LEMBAR PENGESAHAN
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	INTISARI
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Masalah
	1.2 Batasan dan Ruang Lingkup Masalah
	1.3 Rumusan Masalah
	1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian
	1.5 Sistematika Pembahasan

	BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
	2.1 Kajian Pustaka
	2.2 Landasan Teori

	BAB III METODE PENELITIAN
	3.1 Metode Penelitian
	3.2 Subjek dan Objek Penelitian
	3.3 Variabel Penelitian
	3.4 Kisi- Kisi Instrumen
	3.5 Metode, Teknik dan Instrumen Pengumpulan data
	3.6 Analisis Data
	3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas

	BAB IV PEMBAHASAN
	4.1 Gambaran Umum Athenaeum Light 8.5
	4.2 Validitas dan Reliabilitas Data
	4.3 Evaluasi Kualitas Athenaeum Light 8.5

	BAB V PENUTUP
	5.1 Simpulan
	5.2 Saran dan Rekomendasi

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



