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INTISARI
Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat juga
menimbulkan perubahan paradigma di dunia perpustakaan. Perpustakaan yang
berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi
dituntut untuk mengikuti perkembangan ini. Selain itu, masyarakat sebagai
pengguna informasi membutuhkan akses yang serba cepat, efektif, efisien dan
tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Informasi yang mereka butuhkan adalah
informasi yang bisa diakses setiap saat dan tidak terikat oleh jam pelayanan yang
berlaku di perpustakaan konvensional. Perubahan paradigma ini memunculkan
istilah baru di dunia perpustakaan yaitu perpustakaan digital, perpustakaan maya
dan perpustakaan tanpa dinding yang fungsinya adalah untuk menyimpan,
mengelola dan menyebarluaskan informasi dalam bentuk data digital.
Salah satu software perpustakaan digital yang ada di Indonesia adalah
GDL 4.2. GDL 4.2 adalah sebuah software berbasis web untuk perpustakaan
digital milik ITB yang dikembangkan oleh Knowledge Management Research
Group (KMRG). Software ini dapat mengolah sumber-sumber informasi yang
berupa teks, gambar, audio/suara, video dan software.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah GDL 4.2
memiliki kualitas yang baik, cukup, atau tidak baik untuk digunakan sebagai
software perpustakaan digital. Metodologi penelitian yang digunakan adalah
penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode
pengumpulan datanya adalah melalui wawancara, studi dokumentasi, dan
observasi.
Berdasarkan analisis terhadap beberapa sub variabel yang digunakan,
diperoleh hasil bahwa semua sub variabel mendapatkan nilai baik kecuali sub
variabel reliabilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa GDL 4.2
memiliki kualitas yang baik dan layak untuk digunakan sebagai software
perpustakaan digital.
Kata kunci: GDL 4.2, Perpustakaan, Perpustakaan Digital
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ABSTRACT
The rapid development of information technology also has change the
paradigm in library. The library that functions as storage, processing, and
distributing information is demanded to follow this development. Besides that,
public as the user of information needs faster, effective, efficient access that is
unlimited by time and space. Information they need is information that can be
accessed every time and untied from time of service of conventional library. The
change of this paradigm create a new term in the library that is digital library,
virtual library, and library without wall that function as storage, processing, and
distributing information in digital form.
One of the digital library software that exists in Indonesia is GDL 4.2.
GDL 4.2 is software that is web based for digital library form ITB that was
developed by Knowledge Management Research Group (KMRG). This software
can organize the source of information in the form of text, image, audio, video,
and software.
This research was intended to know whether GDL 4.2 has well, enough,
or bad quality to be used as digital library software. The methodology used in this
research was qualitative research with qualitative approach. Whereas the data
collection method used was interview, documentation study, and observation.
According to the analysis of some variables used, the result acquired was
that all variable was good except reliability. With this result, it can be summarized
that GDL 4.2 has good quality and proper to be used as digital library software.
Keyword: GDL 4.2, Library, Digital Library.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Dunia perpustakaan semakin hari semakin berkembang dan bergerak
ke depan. Perkembangan dunia perpustakaan ini didukung oleh perkembangan
teknologi informasi dan pemanfaatannya yang telah merambah ke berbagai
bidang.
Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu dalam
bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan
dengan pemrosesan informasi (Haag dan Keen dalam Kadir, 2003: 2).
Sedangkan Martin (1999) seperti yang dikutip oleh Kadir (2003:2)
menjelaskan bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi
komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk
memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi
komunikasi untuk mengirimkan informasi.
Perpustakaan sebagai salah satu pusat sumber informasi dituntut
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Selain itu,
masyarakat saat ini membutuhkan akses informasi yang serba cepat, tepat
serta tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk itu, pemanfaatan teknologi
informasi dinilai sebagai solusi yang tepat. Salah satu pemanfaatannya
diwujudkan dalam bentuk perpustakaan yang berbasis teknologi komputer dan
teknologi komunikasi yaitu perpustakaan digital.
.
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Menurut Mukaiyama (1997) seperti yang dikutip oleh Pendit
dkk (2007:27-28) bahwa ada tujuh teknologi yang akan menjadi
perhatian ketika orang ingin mewujudkan sebuah perpustakaan digital:
a. Content processing technology
Teknologi untuk menciptakan, menyimpan, dan menemukan
kembali informasi digital.
b. Information access technology
Teknologi yang memungkinkan akses ke banyak jenis
informasi dari banyak tempat dan di sembarang waktu.
c. Human-friendly, intellegent interface
Teknologi antar muka yang memungkinkan user untuk
melakukan pencarian dengan berbagai cara dan pengaitan
dokumen.
d. Interoperability
Teknologi yang memungkinkan berbagai teknologi berbeda
“bercakap-cakap” dalam lingkungan yang heterogen.
e. Scalability
Teknologi

yang

memperluas

sebaran

informasi

dan

meningkatkan jumlah user serta kemungkinan aksesnya.
f. Open system development
Teknologi
internasional.

yang

memungkinkan

penggunaan

standar
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g. Highly flexible system development
Teknologi yang dapat disesuaikan dengan perkembangan
sistem sosial.
Tujuh teknologi di atas membutuhkan sebuah komponen penting yang
harus diperhatikan ketika akan membangun perpustakaan digital yaitu
software atau perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem itu
sendiri. Software tersebut nantinya akan digunakan untuk menciptakan,
menyimpan dan menemukan kembali informasi-informasi dalam bentuk
digital.
Menurut Pendit dkk (2007:192) ada tiga alternatif yang bisa dipilih
terkait dengan penyediaan software untuk keperluan perpustakaan digital:
1. Mengembangkan sendiri secara internal
Pilihan ini bisa diambil oleh perpustakaan yang memiliki staf internal yang
mampu mengembangkan software.
2. Meminta pihak ketiga untuk mengembangkan (Outsourcing)
Pilihan ini sesuai dengan perpustakaan yang ingin memenuhi kebutuhan
umum maupun spesifik akan tetapi tidak memiliki staf internal yang
mampu mengembangkan software.
3. Membeli software yang sudah jadi
Pilihan ini cocok bagi perpustakaan yang menginginkan sebuah sistem
yang lebih cepat terpasang.
Dari segi pendistribusiannya, software dikelompokkan menjadi
beberapa macam, salah satu di antaranya adalah open source software yang
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penggunaannya mulai berkembang pesat di Indonesia. Karena banyaknya
software yang bersifat open source, lembaga atau individu yang ingin
menggunakannya harus memahami kekurangan dan kelebihannya agar bisa
mengembangkan software tersebut sesuai dengan kebutuhan. GDL 4.2 sendiri
termasuk salah satu software yang bersifat open source.
Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti kualitas Ganesha Digital
Library (GDL 4.2). Ganesha Digital Library (GDL 4.2) merupakan sebuah
software perpustakaan digital berbasis web yang dikembangkan oleh
Knowledge Management Research Group (KMRG) Institut Teknologi
Bandung

dengan

tujuan

untuk

mengelola,

memanfaatkan

dan

mendistribusikan koleksi digital yang meliputi artikel, jurnal, tugas akhir,
tesis, disertasi, hasil penelitian, expertise directory dan lain-lain.
GDL 4.2 dioperasikan dengan menggunakan Apache Web Server,
PHP dan database server MySQL. Versi saat ini, GDL 4.2 telah disesuaikan
dengan arsitektur “Network of Network/NeONs” dengan menggunakan
protokol Open Archive Initiative/OAI yang dikembangkan untuk memenuhi
kebutuhan Indonesia DLN. Indonesia DLN adalah sebuah jaringan
perpustakaan digital di Indonesia yang memiliki misi untuk mengelola ilmu
pengetahuan bangsa Indonesia dengan cara yang mudah, murah, dan bisa
diikuti oleh siapapun. Juga untuk membudayakan tradisi ‘berbagi ilmu
pengetahuan’ atau knowledge sharing menuju terciptanya masyarakat yang
berbasis ilmu pengetahuan (Kusumah, 2007:1).
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Beberapa perpustakaan di Indonesia sudah menggunakan GDL 4.2
sebagai software untuk perpustakaan digitalnya. Perpustakaan yang sudah
menggunakan GDL 4.2 sebagai software perpustakaan digitalnya antara lain
adalah Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (http://digilib.uinsuka.ac.id)

Perpustakaan

digital

UMS

(http://etd.library.ums.ac.id/),

Perpustakaan digital ITB (http://digilib.itb.ac.id), Perpustakaan digital Unila
(http://digilib.unila.ac.id/)

dan

Perpustakaan

digital

STIKI

(http://digilib.stiki.ac.id/).
Kualitas sebuah software bisa diukur dari berbagai sudut pandang.
Salah satu sudut pandang yang bisa digunakan adalah pendapat yang
dikemukakan oleh McCall yang dikutip Indrajit (1999:1) yang menegaskan
bahwa kualitas sebuah software bisa diukur dari 3 aspek yaitu product
operation, product revision, dan product transition.
Dengan melihat banyaknya lembaga yang menggunakan software ini,
muncul pertanyaan apakah software ini memiliki kualitas yang baik sebagai
software perpustakaan digital? Selain itu, GDL 4.2 adalah versi terakhir yang
banyak digunakan. Untuk itulah kemudian penulis memandang perlu meneliti
kualitas GDL 4.2 sebagai software perpustakaan digital dengan menggunakan
salah satu dari 3 aspek di atas.

1.2. Rumusan masalah
Mengingat banyaknya aspek penilaian terhadap kualitas sebuah
software, peneliti perlu menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah
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pada penelitian ini adalah Apakah GDL 4.2 memiliki kualitas yang baik,
cukup, atau tidak baik sebagai software perpustakaan digital?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan
Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:
1. Mendapatkan gambaran mengenai kualitas GDL 4.2 sebagai software
perpustakaan digital.
2. Mengetahui apakah GDL 4.2 memiliki kualitas yang baik untuk dijadikan
sebagai software perpustakaan digital.
1.3.2. Manfaat
Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
1. Memberikan saran kepada lembaga atau individu yang ingin menggunakan
GDL 4.2 sebagai software perpustakaan digital.
2. Memberikan bagi lembaga atau individu yang ingin menggunakan GDL
4.2 bahwa software ini layak untuk digunakan sebagai software
perpustakaan digital.

1.4. Sistematika Pembahasan
Untuk mencapai analisa yang sistematis, pembahasan dalam penelitian
ini akan dibagi menjadi lima bab:
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Bab I sebagai bab pendahuluan berisi latar belakang pemilihan judul,
rumusan

masalah,

tujuan

dan

manfaat

penelitian

serta

sistematika

pembahasan.
Bab II. Memuat tinjauan pustaka dan landasan teori yang digunakan
dalam kegiatan penelitian.
Bab III. Memuat metodologi penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini. Pada bab ini akan dipaparkan metode yang digunakan, teknik
pengumpulan data serta analisa data-data tersebut.
Bab IV terdiri dari gambaran umum GDL 4.2 dan evaluasi kualitas
GDL 4.2 sebagai software perpustakaan digital.
Bab V. Berisi simpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB V
PENUTUP
5.1. Simpulan
Dari hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis
memperoleh kesimpulan bahwa kualitas GDL 4.2 sebagai software perpustakaan
digital adalah baik. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil evaluasi yang diperoleh
penulis yaitu dari lima sub variabel kualitas software, yang terdiri dari kebenaran,
reliabilitas, efisiensi, integritas, dan usabilitas, yang digunakan untuk melakukan
evaluasi kualitas GDL 4.2 yang empat di antaranya mendapatkan nilai baik
sehingga GDL 4.2 dianggap layak untuk digunakan sebagai software
perpustakaan digital.

5.2. Saran
Setelah melakukan penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran.
Saran-saran tersebut antara lain:
1. Pengelola perpustakaan digital perlu memiliki pengetahuan tentang
software-software pendukung GDL 4.2 yang meliputi bahasa HTML,
PHP, Apache dan database MySQL. Tujuannya adalah agar pengelola
dapat dengan mudah untuk mencari dan memperbaiki kesalahan yang
dimiliki oleh GDL 4.2. Selain itu, pemahaman terhadap keempat hal
tersebut juga akan sangat mendukung pengembangan GDL 4.2 sesuai
dengan kebutuhan masing-masing lembaga yang ingin menggunakannya.
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2. Sumber daya komputer yang digunakan sebaiknya lebih tinggi dari
spesifikasi minimal yang disebutkan dari hasil penelitian ini. Hal ini
dimaksudkan agar kinerja GDL 4.2 bisa lebih maksimal.
3. Pengelola perpustakaan digital harus lebih memperhatikan aspek hak
kekayaan intelektual dari perpustakaan digital sehingga dapat memilah dan
memilih jenis dokumen apa saja yang bisa didistribusikan secara penuh
kepada user perpustakaan digital.
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1.

PENDAHULUAN
Ganesha Digital Library
GDL merupakan suatu sofware perpustakaan digital yang

dikembangkan

oleh Knowledge Management Research Group (KMRG) Institut Teknologi
Bandung dengan tujuan untuk memanfaatkan modal intelektual (intelectual
capital) dari civitas akademika ITB yang meliputi artikel, jurnal, tugas akhir,
thesis, disertasi, hasil penelitian, expertise directory dan lain-lain.

IDLN - Indonesia Digital Library Network
IDLN merupakan suatu jaringan perpustakaan digital di Indonesia

yang

memiliki misi untuk mengelola ilmu pengetahuan bangsa Indonesia dengan
cara yang mudah, murah dan bisa diikuti oleh siapapun, juga untuk
membudayakan tradisi knowledge sharing menuju terciptanya masyarakat
madani

berbasis

meningkatkan

ilmu

kualitas

pengetahuan.
lulusan

Tujuannya

perguruan

adalah

tinggi

di

untuk

dapat

Indonesia

dan

meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian di lingkungan perguruan
tinggi maupun lembaga-lembaga penelitian. Tujuan ini diharapkan dapat
tercapai

dengan

membangun

upaya

bersama

untuk

saling

berbagi

intellectual capital antar institusi melalui program ini. IDLN sendiri sudah
hadir di internet dengan alamat URL http://www.indonesiadln.org. Situs ini
diharapkan akan berkembang menjadi jaringan nasional perpustakaan
digital yang menyajikan tugas akhir, thesis, disertasi, hasil penelitian dan
expertise directory.
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2.

MANAJEMEN USER
2.1 Klasifikasi User
User GDL ini dibagi atas 5 (lima) tipe dengan fungus dan hak akses
yang berbeda-beda, diantaranya adalah :
a. Guest
Merupakan user yang tidak login ke aplikasi GDL. User ini dapat
meng-explore digital library tetapi hanya sebatas metadata. Guest
juga dapat meng-upload file yang akan disimpan dalam sub-folder
/Top/Temporary
b. Public
Merupakan

user

yang

telah

melakukan

registrasi

dan

telah

diaktifkan. Otoritas yang dimiliki meliputi browsing, searching, view
article sampai dengan file versi lengkapnya.
c. Editor
Merupakan member yang bertanggung jawab terhadap pemuatan
berita di GDL. Otoritas editor hampir sama dengan member, dimana
editor dapat memasukkan berita yang akan dimuat di GDL.
d. Chief Knowledge Officer (CKO)
Merupakan

member

yang

mempunyai

tanggung

jawab

untuk

mengelola isi dari digital library. CKO dapat mengelola metadata, file
maupun struktur digital library yang berada dibawah otoritasnya.
e. Admin
Merupakan member yang mempunyai otoritas paling tinggi dari useruser lainnya. Superuser ini dimiliki seorang administrator
bertanggung jawab untuk mengelola server GDL.

3

yang

Manual Ganesha Digital Library 4.2

2.2 Registrasi dan aktivasi
Untuk menjadi public, editor, CKO, bahkan admin, maka semua user
harus melakukan registrasi terlebih dahulu, yang selanjutnya akan
diberi klasifikasi tipe user oleh admin. Pilih menu Registerasi

pada

tampilan awal GDL 4.2 . Berbeda pada GDL versi sebelumnya, menu
Registerasi ini terdapat pada bagian atas tampilan awal. akan muncul
tampilan sebagai berikut :

M
a
k
C
a
C
a
tatan : Tanda * menyatakan bahwa field ini harus di-input
Email

: Merupakan alamat email yang akan selalu
digunakan untuk login sebagai account.

Password

: Inputkan password

Confirm password

: Konfirmasi password, ketil ulang password diatas

Nama Lengkap

: Inputkan alamat lengkap yg dapat dihubungi

Alamat

: Alamat tempat tinggal

Kota

: Kota tempat tinggal

Negara

: Negara tempat tinggal

Institusi

: Nama institusi anda

Pekerjaan

: Pekerjaan saat ini

Submit

: Daftar registrasi

Reset

: Menghapus data-data yang telah diketik.

4
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Setelah seluruh form telah diisi dengan lengkap, klik Submit , akan
ditampilkan informasi untuk mengaktifkan account yang baru saja disubmit..
Proses mengaktifkan keanggotannya dilakukan dengan 2 (dua) cara,
yaitu :
a. Aktivasi yang dilakukan oleh administrator. Administrator mempunyai
otoritas untuk mengaktifkan atau menon-aktifkan member. Namun
aktivasi tipe ini disebabkan fasilitas pengiriman kode aktivasi pada
server digital library tidak aktif.
b. Aktivasi yang dilakukan oleh user. Apabila fasilitas pengiriman kode
aktivasi diaktifkan ( OS : Unix/Linux ), setelah melakukan registrasi
user akan dikirim email yang berisi kode aktivasi. Kode tersebut akan
digunakan untuk mengaktifkan keanggotaan melalui Confirm for
activation, klik mengaktifkan account untuk mengaktifkannya. Inputkan

email

dan

validation

number

anda

pada

form

yang

tersedia.seperti tampilan berikut :

2.3 Login GDL
Login hanya bisa dilakukan pada server digital library dimana member
terregistrasi. Namun apabila ada link

ke server digital library lainnya

setelah login, maka secara otomatis user akan mendapatkan otoritas
sebagai member. Pilih menu Login akan ditampilkan form sebagai
berikut :

Setelah melakukan login, setiap user mempunyai batas waktu. Apabila
dalam batas waktu tertentu tidak ada aktifitas maka secara otomatis
user tersebut akan keluar dari aplikasi dan untuk memulai harus login
kembali.
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2.4 Edit dan Delete User
Menghapus user yang sudah terdaftar hanya bisa dilakukan oleh Admin
melalui form User Administration , pilih menu Member akan ditampilkan
form sebagai berikut :

U
n
t
u
k

Untuk menghapus , klik Delete pada kolom Action pada user yang akan
dihapus. Untuk menghindari kesalahan , sebelum sebelum user tersebut
benar-benar dihapus akan dilakukan konfirmasi seperti tampilan dibawah

Menambahkan user juga dapatdapat dilakukan dengan cara klik menu
Member, lalu pilih menu Add Member. Lalu masukan data member yang
akan ditambahkan , setelah selesai klik Update.
Untuk melakukan perubahan data member termasuk aktivasi user, klik
Edit pada dikolom Action pada user yang akan diedit. Selanjutnya akan
ditampilkan form sebagaimana form registerasi.
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Password dan Confirm Password
Password dapat diganti dengan password baru dengan mengisikan
password baru tersebut ke kotak Password dan Confirm Password .
Apabila tidak ada perubahan, kosongkan kedua kotak isian tersebut.
Job
Pilih Job untuk user tersebut yaitu Public, Editor, CKO atau Admin.
Status
Status ini merupakan kode pengaktifan terhadap user tersebut

.Pilih

Active untuk mengaktifkan keanggotaan user tersebut.
Lakukan perubahan melalui form tersebut untuk meng-edit data user
dan tekan tombol Up Date.
Merubah profile user juga dapat dilakukan sendiri oleh setiap user GDL
dengan cara pilih menu Member lalu pilih menu Edit my profile.
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3.

GDL FUNDAMENTAL
3.1 Browsing
Digital library dapat di-explore melalui menu dan link-link yang telah
disediakan.

Fasilitas ini dapat digunakan untuk memilih dan berpindah-pindah
kategori atau sub-folder. Sub-folder terakhir merupakan posisi dimana
saat ini berada. Sehingga apabila upload metadata, metadata tersebut
akan berada pada folder saat ini

Fasilitas ini ditampilkan dihalaman sebelah kiri. Menu-menu ini dapat
digunakan untuk memilih fitur yang dimiliki digital library sesuai
dengan otoritas yang dimiliki user. Sehingga jumlah menu yang
ditampilkan akan berbeda untuk setiap tipe user.
Untuk meng-explore digital library dapat juga melalui form dibawah ini
:

Browse digital library dapat juga melalui fasilitas explorer, klik menu
Explorer
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Melalui explorer dapat diketahui secara detail detail sub-folder dan
metadata, ditunjukkan seperti berikut ini :

3.2 Pencarian atau Searching
Untuk mempermudah dalam pencarian atau penelusuran, dapat
digunakan fasilitas pencarian. Input-kan kata kunci (kewword) untuk
pencarian dan gunakan sebanyak mungkin kata kunci agar pencarian
lebih tepat sesuai yang dikehendaki.
Pencarian dilakukan menggunakan logika “AND” dan tiap kata kunci
dipisahkan dengan spasi.

Apabila pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang
tepat maka akan didapatkan metadata yang tepat sesuai dengan yang
diharapkan.
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Pencarian dapat juga dibatasi lebih spesifik berdasarkan tipe metadata,
dengan cara memilih menu Type , lalu pilih jenis metadata yang
sesuai.
Pencarian pun dapat dilakukan dengan cara lebih spesifik lagi, dengan
cara memilih menu Document .

GDL

juga

menyediakan

fasilitas

pencarian

folder

melalui

Explorer.Inputkan folder yang akan dicari pada kotak yang tersedia
dan enter
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3.3 Download File
Download dapat dilakukan oleh user yang telah registrasi atau user
dari server GDL lain yang telah login dapat pula mendownload karena
adanya link dari server GDL lain tersebut. Metadata yang disertakan
filenya, akan tampak pada form metadata halaman paling bawah.

File akan ditempatkan pada form ini dibawah informasi kontributor.

3.4 Upload Metadata
GDL 4.2 memberikan aturan atau batasan untuk melakukan upload
metadata sebagai berikut :
-

Upload dibuat minimal oleh user editor yang bersangkutan

-

Upload tidak bisa dilakukan dibawah Top kategori secara langsung,
apabila hal ini dilakukan maka secara otomatis metadata akan
masuk folder temporary
Sebelum meng-upload metadata atau file, perlu diperhatikan posisi
folder atau kategori. Pilih dan pastikan bahwa metadata akan
diupload pada lokasi yang benar.

Gambar di atas (Current Folder) menunjukan metadata akan di upload
pada folder/ kategori

Top > BHMN-Consortium
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