
 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

vi 

 
SKRIPSI PEMANFAATAN SITUS BLACK... ESTHI AMITA 

ABSTRAK 

 

Situs black open access, khususnya Sci-Hub, merupakan sebuah situs 

ilegal yang digunakan untuk mencari dan mengunduh artikel maupun jurnal 

ilmiah. Meskipun begitu, situs ini tetap diakses oleh banyak penggunanya karena 

efektivitas dan efisiensinya ketika digunakan untuk mencari dan mengunduh 

artikel maupun jurnal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

gambaran pemanfaatan Sci-Hub serta elemen mana yang lebih dominan antara 

prediksi efektivitas dan prediksi efisiensi dalam memengaruhi memanfaatkan 

Sci-Hub. Penelitian ini menggunakan Teori Pemanfaatan Teknologi 

(Technology Utilization Theory atau TUT) milik Amir Hossein Ghapanchi dan 

Amir Talaei-Khoei dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif 

deskriptif dan menetapkan 100 responden mahasiswa sarjana Universitas 

Airlangga yang dipilih sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Hasil dari penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Airlangga hanya 

sering menggunakan fitur unduh artikel, padahal mereka akan selalu 

menampilkan artikel terlebih dahulu sebelum diunduh jika mereka 

mengaksesnya melalui PC/Laptop. Memanfaatkan Sci-Hub juga memberi 

outcome pada mahasiswa Universitas Airlangga yang berupa pengetahuan baru 

dari artikel-artikel yang dimiliki Sci-Hub, terselesaikannya tugas-tugas mereka 

dengan baik, serta tepat waktu. Dan tidak ada elemen yang lebih dominan yang 

mendorong mahasiswa menggunakan Sci-Hub karena skor memilih antara 

prediksi efektivitas maupun prediksi efisiensi itu sama. Sehingga menurut 

mahasiswa Universitas Airlangga, Sci-Hub merupakan situs efektif dan efisien 

untuk mencari dan mengunduh artikel maupun jurnal ilmiah. Keterbaruan dari 

penelitian ini adalah sebagai pengetahuan dan wawasan baru yang membahas 

dan mengkaji mengenai pemanfaatan situs black open access, khususnya Sci-

Hub, oleh mahasiswa Universitas Airlangga yang berada di Surabaya karena di 

Indonesia sendiri masih sangat minim penelitian-penelitian yang membahas 

mengenai permasalahan ini sehingga bisa menjadi acuan dan referensi bagi 

penelitian selanjutnya. Selain itu, teori yang digunakan pada penelitian ini juga 

tergolong teori baru karena baru ada pada tahun 2018. 

 

Kata Kunci : Sci-Hub, Black Open Access, Technology Utilization Theory, 

Artikel Jurnal 
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ABSTRACT 

 

Black Open Access website, especially Sci-Hub, is a illegal website used 

to search and download scientific articles or journals. Even though this site still 

accessed by any users  because of effectiveness and efficiency when used to 

search and download scientific articles or journals. The purpose of this study is 

to find out the description of the use of Sci-Hub and the more dominant elements 

between predictions of effectiveness and predictions of efficiency in influencing 

the use of Sci-Hub. This study use Technology Utilization Theory (TUT) of 

Amir Hossein Ghapanchi and Amir Talaei-Khoei with using descriptive 

quantitative research methods and assigns 100 respondents of undergraduate 

students of  Airlangga University selected according to predetermined criteria.  

The results of this study are that Airlangga University students only often 

use download article feature, even though they will always display the article 

first before downloading if they access it via PC/Laptop. Utilizing Sci-Hub also 

gives outcomes to Airlangga University students in the form of new knowledge 

from the articles owned by Sci-Hub, completing their assignments well and on 

time. And there are no more dominant elements that encourage students to use 

Sci-Hub because the scores between predictive effectiveness and predictive 

efficiency are same. So, according to Airlangga University students, Sci-Hub is 

an effective and efficiency site for searching and downloading scientific articles 

or journals. The novelty of this research is as new knowledge and insight that 

discusses and examines the use of black open access sites, especially Sci-Hub, 

by Airlangga University students who are in Surabaya because in Indonesia itself 

there are still very few studies that discuss this issues so it can be a reference for 

further research. In addition, the theory used in this study is also classified as a 

new theory because it only came into existence in 2018. 

 

Keywords : Sci-Hub, Black Open Access, Technology Utilization Theory, 

Article Journal 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan atas ke hadirat Allah SWT. yang telah 

melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Situs Black Open Access (Sci-

Hub) di Kalangan Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya” sebagai salah satu 

syarat akademis untuk menyelesaikan studi S1 pada program studi Ilmu Informasi 

dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa 

gambaran pemanfaatan situs black open access (Sci-Hub) berdasarkan sudut 

pandang mahasiswa sarjana Universitas Airlangga dan mengetahui dominasi 

efektivitas atau efisiensi dari pemanfaatan Sci-Hub. Pada Bab I penelitian ini 

terdapat gambaran tentang latar belakang masalah hingga rencana analisis data. Bab 

II berisi data tentang gambaran umum mengenai Sci-Hub, mahasiswa sarjana di 

Universitas Airlangga, dan penggunaan artikel maupun jurnal ilmiah oleh 

mahasiswa Universitas Airlangga. Bab III berisi hasil temuan data mengenai 

pemanfaatan situs black open access (Sci-Hub) yang dilihat dari sudut pandang 

mahasiswa sarjana Universitas Airlangga. Bab IV menjelaskan tentang analisis data 

dan interpretasi teoritik dari temuan data yang telah penulis kumpulkan dan 

paparkan pada bab sebelumnya. Terakhir pada Bab V merupakan penutup yang 

berisi kesimpulan dan saran, serta lampiran-lampiran sebagai pendukung data. 

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan 

telah membantu mewujudkan Skripsi ini, yaitu : 

1. Bu Meinia Prasyesti K., selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa 

bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan yang lebih baik 

kepada penulis. 

2. Ibu Tri Soesantari, selaku Kepala Departemen Program Studi Ilmu Informasi 

dan Perpustakaan Universitas Airlangga. 

3. Kepada seluruh responden yang telah berbaik hati bersedia meluangkan waktu 

untuk mengisi kuesioner penelitian ini. 
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4. Kepada teman-teman IIP keseluruhan dan semua pihak yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu-satu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi 

ini. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya. 

Jikalau terdapat kesalahan penulisan dalam skripsi ini, penulis sangat 

mengharapkan masukan yang mendukung sehingga tercipta sebuah karya yang 

sempurna. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi semua pihak. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih. 

  

Surabaya, 7 Juli 2020 

 

 

Penulis 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Allah SWT. yang selalu memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada 

kita semua, serta tak lupa untuk mengucapkan hamdalah karena Allah SWT 

selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kekuatan, dan kesabaran kepada 

penulis dalam menjalani proses hingga menyelesaikan skripsi ini di waktu 

yang tepat. 

2. Kepada Bapak, Ibu, dan Adikku yang selalu memberikan doa, dukungan, 

serta semangat kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini. Terima 

kasih banyak atas segala hal yang telah kalian berikan kepadaku hingga 

sekarang ini, semoga ini menjadi sesuatu yang berguna setelahnya dan dapat 

membanggakan dan membahagiakan kalian di dunia dan di akhirat. 

3. Ilham Sani W. P., terima kasih sudah mau menyemangati, mengingatkan, 

memberikan dukungan serta doa-doa untukku menyelesaikan skripsi ini. 

Terima kasih juga sudah ngajak keliling Surabaya, mendengarkan sambatan, 

dan memberikan kesan di Surabaya agar aku tidak bosan dan bisa 

menyelesaikan kuliah ini. Terima kasih atas semuanya, semoga selesainya 

skripsi ini bisa menjadi langkah baru kita untuk ke depannya. Aamiinn 

4. Kiko Chan, Ciko Cil, Putih, dan kalian makhluk-makhluk Allah SWT yang 

imut nan menggemaskan yang sudah memberikan kebahagiaan dan keceriaan 

bagi penulis agar tidak stress, bisa tersenyum, dan bisa menggila dengan 

kalian. 

5. Bu Meinia Prasyesti Kurniasari selaku dosen pembimbing, terima kasih 

banyak atas kesediaan Bu Mei untuk meluangkan waktu disela kesibukan dan 

tenaganya untuk membimbing saya menulis skripsi ini. Terima kasih telah 

sabar menghadapi tingkah laku penulis dalam mengerjakan skripsi, maaf jika 

saya banyak memiliki kesalahan kata maupun perbuatan, Bu. Semoga segala 

bentuk kebaikan Bu Mei dibalaskan oleh Allah SWT. Aamiinn. Terima kasih 

banyak, Bu Mei 
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6. Bu Tri Soesantari selaku Kepala Departemen, terima kasih banyak atas semua 

ilmu, semangat, pengalaman, dan hal-hal positif yang Ibu berikan kepada 

saya. Terima kasih atas segala bentuk kebaikan Ibu terutama dalam hal 

nasihat dan masukan ketika saya sedang ada masalah dalam pengerjaan 

skripsi. Semoga Bu Tri selalu berada dalam lindungan Allah SWT., dan 

kebaikan-kebaikan yang Ibu berikan dibalaskan oleh Allah SWT. Aamiinn.. 

7. Terima kasih juga kepada seluruh dosen Ilmu Informasi dan Perpustakaan 

selaku dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengalaman saat 

mengajarkan mata kuliah. Semoga jasa para Beliau dapat dibalaskan oleh 

Allah SWT. Aamiinn 

8. Terima kasih buat Shofiatus Sa’adah yang sudah mau menerimaku menjadi 

sahabat sejak awal perkuliahan semester satu dan selalu jadi motivatorku 

untuk bisa menjadi lebih baik, Ramadhana Dea, Dwita Cendani, dan Melinda 

yang suka mampir kos-an untuk mengerjakan tugas bareng yang ujung-

ujungnya ngobrol kesana kesini. Makasih yaa sudah mau menerima aku di 

tengah-tengah kalian, berbagi pengalaman kisah dan cerita, sambat-sambatan 

dan curcol bareng. Love you sheyenk, semoga setelah ini, LDR-an tetap 

menyatukan kita. Kuy sukses bareng :D 

9. Terima kasih banyak teman-teman IIP angkatan 2016, terima kasih atas 

segala hal yang telah kalian berikan kepadaku dan dapat menjadi pengalaman 

buatku. Maafkan aku yang tak luput dari kesalahan-kesalahan yang 

kuperbuat. Terima kasih untuk semua kenangannya ya 

10. Terima kasih untuk sahabatku lainnya yang telah memberikan doa, semangat, 

dukungannya. Terima kasih juga untuk teman-teman se-bimbingan, 

Vannesya yang sudi diajak kerja sama dan saling gupuh-menggupuhi dalam 

drama skripsi ini.  

11. Terima kasih untuk kalian semua yang telah memberikan doa terbaik kalian 

kepada penulis, yang tidak dapat disebutkan satu-satu di sini. Terima kasih 

  


