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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Situs black open access merupakan sebuah situs yang digunakan untuk 

mencari jurnal maupun artikel ilmiah yang terbuka dan tidak ada batasan bagi setiap 

orang yang mengaksesnya. Situs ini juga gratis untuk mengunduh segala macam 

artikel dan jurnal, tidak adanya lisensi yang mengatur bahwa tiap orang yang 

mengakses jurnal tersebut harus berlangganan atau aturan yang mengikat. Menurut 

(Björk, 2017; Greshake, 2017), situs yang termasuk ke dalam kategori black open 

access dan saat ini sedang kontroversial yaitu Sci-Hub. Hal ini dikarenakan 

mengunggah dan mengakses artikel penelitian tanpa berlangganan, pembayaran, 

dan birokrasi. Selain itu, Sci-Hub juga menawarkan replika digital yang tepat dari 

artikel jurnal yang diterbitkan dan melakukannya secara ilegal. 

Dengan tagline “to remove all barriers in the way of science”, Sci-Hub 

diciptakan oleh Alexandra Elbakyan dari Kazakhstan karena frustasi yang 

dihadapinya sebagai seorang mahasiswa akhir. Ia perlu membaca puluhan bahkan 

ratusan artikel, tetapi tidak dapat mengaksesnya secara legal karena biaya yang 

mahal (Hoy, 2017). Dan saat ini Sci-Hub menjadi populer di seluruh dunia. Seperti 

yang dituliskan oleh Gardner dalam (Chesler, Ahlberg, Gardner, & Wilson, 2016) 

bahwa sejak 2015, peringkat Sci-Hub telah naik sekitar 19.000 tempat di peringkat 

global dan ini menjadikan popularitas Sci-Hub semakin meningkat, terutama di 

Amerika Serikat dan Brazil. Hal ini diperkuat oleh (Gardner, Mclaughlin, & Asher, 

2017) bahwa banyak mahasiswa sarjana yang memuji Sci-Hub daripada 

menyalahkan situs tersebut meskipun sudah jelas Sci-Hub melanggar undang-

undang hak cipta yang ada di Amerika Serikat dan beberapa negara lain sehingga 

Sci-Hub dituntut untuk menutup situsnya.  

Meskipun Sci-Hub termasuk ke dalam situs yang ilegal, tetapi banyak juga 

masyarakat khususnya peneliti, akademisi, dan mahasiswa yang mengaksesnya 

karena memungkinkan pengguna secara anonim mencari artikel jurnal tertentu. 

Dapat dilihat pada tahun 2016, (Bohannon, 2016) menuliskan pada sub bab 
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mengenai sebuah dunia Sci-Hub dijelaskan data server untuk pengguna situs Sci-

Hub dari September 2015 hingga Februari 2016 yang menggambarkan potret para 

penggunanya dan beragam minat yang mereka butuhkan dalam mengakses artikel 

ilmiah. Permintaan unduhan yang dimiliki Sci-Hub sebanyak 28 juta dan 

masyarakat Indonesia banyak yang mengakses dan mengambil beragam artikel 

ilmiah dengan total unduhan sebanyak 461.345 artikel. Dari total unduhan sebanyak 

itu, dapat diketahui lebih lanjut bahwa pengguna Sci-Hub kebanyakan masih 

terpusat di kota-kota besar yang ada di pulau Jawa dan DI Jakarta merupakan kota 

terbanyak yang masyarakatnya menggunakan Sci-Hub dengan total unduhan 

sebanyak 310.201 unduhan, diikuti dengan Kota Surabaya sebanyak 103.876 

unduhan, lalu Kota Bandung sebanyak 77.2017 unduhan, selanjutnya diikuti oleh 

Kota Semarang dengan total unduhan sebanyak 45.186 unduhan, dan pengguna 

kelima terbanyak yaitu berada di Kota Yogyakarta dengan total unduhan sebanyak 

43.885 unduhan, dan masih ada sebaran pengguna Sci-Hub dari kota-kota lain yang 

ada di Indonesia namun dengan unduhan yang masih kecil dibandingkan dengan 

kelima kota tersebut. 

Pada data yang ditunjukkan di website (sci-hub.tw) Sci-Hub sendiri, mereka 

menyebutkan bahwa perpustakaan Sci-Hub telah memiliki lebih dari 83.285.009 

artikel maupun makalah ilmiah dan akan terus bertambah setiap harinya. Namun 

yang dikatakan oleh (McKenzie, 2017) jumlah ini hanya mengandung 69% dari 

semua artikel ilmiah yang ada di dunia yang mencakup artikel dari penerbit dengan 

akses tertutup dan jurnal-jurnal yang memiliki pengaruh tinggi. Meskipun koleksi 

artikel ilmiah yang dimiliki oleh Sci-Hub hanya sekitar 69%, Sci-Hub mampu 

memenuhi sekitar 99% jumlah permintaan seluruh penggunanya karena mungkin 

31% artikel yang tidak tercakup oleh Sci-Hub adalah artikel-artikel yang tidak 

diminta oleh pengguna. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Sci-Hub 

menyediakan sebagian besar artikel yang diminta atau yang dibutuhkan oleh para 

akademisi termasuk mahasiswa. Dan sebagian kecil artikel lainnya yang tidak 

disediakan oleh Sci-Hub kemungkinan sangat sedikit bahkan minim dibutuhkan 

oleh penggunanya. 
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Namun, dengan adanya situs Sci-Hub yang mampu memberikan kemudahan 

dalam mengakses artikel maupun jurnal ilmiah internasional yang berkualitas 

kepada para penggunanya, tetap akan ada pihak-pihak tertentu yang merasa 

dirugikan sehingga menimbulkan kontroversi.  Dalam (“How is Sci-Hub Affecting 

Academic Publishing?,” 2018), pihak yang merasa dirugikan oleh Sci-Hub adalah 

penerbit jurnal akademik (Elsevier, ScienceDirect, dll) karena mereka 

mengandalkan biaya layanan berlangganan jurnal yang mereka miliki untuk 

menghasilkan pendapatan mereka. Jika semua orang beralih menggunakan Sci-

Hub, maka pihak penerbit ini tidak akan memiliki pendapatan lagi dan bisnis yang 

mereka lakukan selama ini akan hancur. Dan dalam (Himmelstein et al., 2018), 

pihak yang merasa dirugikan adalah pustakawan karena mereka telah membayar 

biaya langganan jurnal kepada penerbit akademik dan berharap akan ada umpan 

balik penggunaan jurnal tersebut oleh pemustakanya. Ketika pihak pustakawan 

telah memberikan layanan jurnal yang “membayar” ini dan tidak digunakan oleh 

pemustakanya, tentunya layanan jurnal berlangganan ini akan dihapus dan mungkin 

anggarannya dialihkan ke biaya lainnya. Sehingga biaya layanan berlangganan 

jurnal ini memiliki hubungan bagi pihak penerbit dan pustakawan. 

Analisis John Bohannon dalam (Nazarovets, 2018) menyebutkan bahwa situs 

Sci-Hub yang merupakan situs ilegal untuk mendapatkan akses jurnal secara gratis 

ternyata banyak digunakan di seluruh dunia, termasuk peneliti dari Amerika dan 

Eropa yang juga sangat aktif dalam menggunakan Sci-Hub. Hasilnya, 37% 

responden mendapatkan salinan bajakan dari Sci-Hub padahal mereka dapat 

menggunakan akses secara legal, 23% responden mengatakan bahwa mereka 

sengaja memilih Sci-Hub karena tidak ada kesepakatan mereka dengan kebijakan 

dari penerbit, dan 17% lainnya mengatakan akses versi lengkap artikel ilmiah 

melalui Sci-Hub lebih mudah daripada melalui situs legal lainnya. Dalam survei 

(Travis, 2016) juga disebutkan 3 alasan utama mengapa Sci-Hub begitu populer di 

kalangan penulis dan pembaca yaitu kurangnya akses jurnal yang dimiliki 

(50,98%), Sci-Hub memiliki kesederhanaan dan kenyamanan ketika digunakan 

(16,9%), dan keberatan dengan keuntungan yang dihasilkan penerbit dari akademik 

(8,9%). 
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Dan dalam artikel jurnal yang dituliskan oleh (Androcec, 2017), negara 

Indonesia menjadi salah satu negara yang masyarakatnya sering menggunakan dan 

mengunduh artikel jurnal ilmiah dalam bidang ilmu komputer melalui laman black 

open access Sci-Hub. Pada artikel ini disebutkan, Science Magazine (majalah 

sains), pada April 2016 menerbitkan sebuah artikel mengenai aktivitas Sci-Hub 

selama enam bulan dan hasilnya menunjukkan negara India berada pada urutan 

teratas dengan total unduhan sebanyak 424.652 artikel, negara Iran menjadi negara 

kedua terbanyak yang mengunduh artikel ilmu komputer dengan sebanyak 231.691 

artikel, disusul oleh Cina dengan unduhan sebanyak 94.422 artikel, lalu Amerika 

Serikat sebanyak 67.336 artikel, dan Indonesia menjadi negara teratas kelima yang 

mengunduh artikel bidang ilmu komputer dengan total unduhan sebanyak 56.751 

artikel. Namun, jika data total unduhan ini dinormalisasikan dengan unduhan per 

populasi pada setiap negara, maka peringkat negaranya akan berbeda dan yang 

masuk pada peringkat lima teratas ini yaitu negara Tunisia (33.917 unduhan), Iran 

(231.691 unduhan), Yunani (19.783 unduhan), Maroko (51.326 unduhan), dan 

Yordania (11.553 unduhan). 

Dilihat dari pengakses Sci-Hub yang cukup tinggi, tentu ada alasan pengguna 

mengakses situs tersebut yang dapat dilihat dari efektivitas dan efisiensi 

penggunaan Sci-Hub. Seperti yang dikatakan oleh (Davis, 2017), Sci-Hub sangat 

sederhana dan efektif bagi si pengguna, proses yang dibutuhkan untuk dapat 

mencari dan mengunduh artikel maupun jurnal ilmiah hanya cukup dengan 

menggunakan URL atau DOI artikel yang dibutuhkan saat itu dan Sci-Hub akan 

mencari di database-nya. Jika artikel tersebut ada di database-nya, pengguna dapat 

langsung membaca atau mengunduhnya. Sci-Hub menggunakan DOI/URL/PMID 

untuk mencari artikel yang disimpan di database-nya karena nomor yang ada di 

DOI merupakan kode unik yang hanya dimiliki oleh satu artikel. Sehingga itu akan 

memudahkan sistem untuk mencari artikel yang ada secara cepat dan tepat. 

Efektivitas lain yang ada di Sci-Hub menurut (Gardner et al., 2017) adalah 

kenyamanan yang didapatkan pengguna saat mengakses Sci-Hub dan ini 

menjadikan mereka bertahan dengan perilaku seperti itu. Sederhananya, Sci-Hub 

menawarkan kepada penggunanya mengenai platform yang berbeda dari platform 



 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

I-5 

 
SKRIPSI PEMANFAATAN SITUS BLACK... ESTHI AMITA 

yang ditawarkan oleh penerbit (Elsevier, ScienceDirect, dll) dan perpustakaan 

universitas. Ini terjadi di Universitas Utrecht yang mana mahasiswanya nyaman 

mengakses Sci-Hub karena dapat memperoleh artikel dengan format pdf jauh lebih 

mudah dari situs ini daripada menggunakan metode yang ditawarkan oleh 

universitasnya yang memiliki legalitas hukum untuk mengakses. Kemudahan 

mengakses dan mengunduh artikel maupun jurnal ilmiah merupakan hasil yang 

didapatkan oleh mahasiswa yang mungkin tidak didapatnya saat menggunakan 

platform dari penerbit maupun perpustakaan universitas. 

Seperti yang dijelaskan oleh (Cook, Levine-Clark, & Katz, 2017), Sci-Hub 

memiliki ketersediaan full-text yang tinggi dan menjadi pilihan yang menarik bagi 

semua penggunanya. Ketersediaan full-text berformat pdf yang dimilikinya itu 

bahkan hampir menyerupai dengan bentuk aslinya. Seluruh pengguna yang 

mengaksesnya pun sama sekali tidak dimintai akun maupun identitas dan menjadi 

pengguna anonim serta diperbolehkan mengunduh artikel berapa pun jumlahnya. 

Dari hal ini, dapat diketahui bahwa banyak akademisi dan siapa pun dapat 

memanfaatkan situs ini dengan sangat lihai untuk mencari artikel dan jurnal ilmiah 

karena kemudahannya. 

Selanjutnya, penggunaan Sci-Hub ini juga memberikan dampak, khususnya 

bagi mahasiswa. Dalam sebuah forum diskusi atau tanya jawab online (“What Are 

The Consequences of Using Sci-Hub,” 2017) dan dijawab oleh pemilik akun Count 

Iblis bahwa menggunakan Sci-Hub akan menghasilkan penelitian baru yang dapat 

ditulis olehnya dan penelitiannya bisa saja muncul di jurnal peer-review terkemuka. 

Selain itu, penelitian yang dihasilkannya dengan bantuan Sci-Hub juga bisa 

bermanfaat bagi penulis lain. Sedangkan pemilik akun user110605 mengatakan di 

diskusi tersebut bahwa kemungkinan siswa yang menggunakan Sci-Hub tidak akan 

mendapat konsekuensi secara hukum. Dengan menggunakan Sci-Hub, keuntungan 

yang didapatkan siswa itu adalah dapat mengerjakan tugas sekolahnya, 

menyelesaikan tulisannya, dan dapat memperoleh pengetahuan yang didapatnya 

dari artikel maupun jurnal ilmiah yang ada di situs tersebut.  

Begitu juga efisiensi yang akan diperoleh para pengguna ketika 

memanfaatkan situs Sci-Hub untuk mencari dan mengunduh artikel maupun jurnal 
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ilmiah. Menurut (Marple, 2018), tujuan awal Elbakyan membuat Sci-Hub adalah 

agar para penggunanya yang membutuhkan beragam jurnal ilmiah dapat 

mendapatkannya dengan lebih efisien daripada mencari melalui #IcanhazPDF. Hal 

ini dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan oleh si pengguna dalam 

memperoleh artikel jurnal ilmiah yang mereka inginkan tanpa menunggu lama 

balasan dari seseorang yang mungkin memiliki artikel tersebut dan mau 

membagikannya. Untuk memangkas “waktu yang lama” tersebut, maka Elbakyan 

membuat sistem yang mungkin hampir sama dengan tagar tersebut tetapi dibuat 

secara efisien dalam hal waktu. 

Selain itu, efisiensi lain yang didapatkan oleh pengguna, khususnya 

mahasiswa, yang menggunakan situs Sci-Hub adalah efisiensi dalam hal biaya 

akses atau biaya untuk mendapatkan artikel jurnal ilmiah. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan dari situs itu sendiri (sci-hub.tw) bahwa Sci-Hub mendukung gerakan 

open access dalam sains sehingga mereka menyediakan berbagai artikel gratis yang 

bebas dibaca oleh siapapun. Meskipun artikel ini gratis, artikel maupun jurnal yang 

dimiliki oleh Sci-Hub merupakan artikel salinan yang mirip dengan aslinya. 

Kandungan informasi di setiap artikel juga dapat dipastikan sama dengan artikel 

aslinya. Sci-Hub membuat seperti ini karena menentang monopolisasi keuntungan 

yang didapatkan pihak penerbit dengan menjual kembali hasil penelitian dengan 

biaya kurang lebih 30$ per satu artikel. Bagi pengguna yang instansinya 

menyediakan langganan jurnal ini, mungkin bisa terbantu. Tetapi mereka yang 

tidak memiliki akses tersebut, tentunya akan merasa kesulitan jika harus 

mengeluarkan biaya per satu artikel (Hoy, 2017). 

Dengan adanya kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh situs black 

open access meskipun situs ini ilegal seperti yang telah dijelaskan di beberapa 

paragraf sebelumnya, maka peneliti ingin melakukan penelitian ini dengan berfokus 

pada Pemanfaatan Situs Black Open Access, khususnya Sci-Hub, yang mana 

penelitian ini ingin mengetahui prediksi efektivitas atau prediksi efisiensi yang 

memengaruhi mahasiswa Universitas Airlangga menggunakan situs tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan informasinya berupa artikel maupun jurnal ilmiah untuk 

menyelesaikan tugas atau penelitian yang dilakukannya. 
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I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah yang diajukan dalam penyusunan penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana gambaran pemanfaatan Sci-Hub di Kalangan Mahasiswa 

Universitas Airlangga dalam mencari jurnal internasional? 

2. Elemen apa yang lebih dominan antara prediksi efektivitas dan prediksi 

efisiensi dalam memengaruhi mahasiswa Universitas Airlangga untuk 

memanfaatkan Sci-Hub? 

I.3. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang peneliti uraikan diatas maka disimpulkan tujuan 

pada penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui gambaran pemanfaatan situs Black Open Access di 

kalangan mahasiswa Universitas Airlangga dalam mencari jurnal 

internasional. 

2. Untuk mengetahui elemen yang lebih dominan antara prediksi efektivitas 

dan prediksi efisiensi dalam memengaruhi mahasiswa Universitas 

Airlangga untuk memanfaatkan Sci-Hub. 

I.4. Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian mengenai gambaran pemanfaatan situs black open access di 

kalangan mahasiswa Universitas Airlangga ini diharapkan dapat memberi 

manfaat dan menjadi bahan referensi bagi pengelola informasi, khususnya 

pengelolaan artikel maupun jurnal ilmiah elektronik untuk mengetahui 

pemanfaatan black open access. Serta prediksi efektivitas dan prediksi 

efisiensi yang ditawarkan oleh situs black open access dapat menjadi 

pandangan dalam mengelola dan melayani harapan mahasiswa Universitas 

Airlangga dalam mencari dan mengunduh artikel maupun jurnal untuk 

menyelesaikan tugas maupun penelitian mereka. 

I.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu, untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan para akademisi maupun pihak-pihak terkait dan 
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peneliti selanjutnya mengenai dampak pemanfaatan black open access dalam 

mengakses jurnal ilmiah internasional. Selain itu, penelitian ini juga 

memberikan kontribusi pada mahasiswa Ilmu Informasi dan Perpustakaan 

pada bidang pelayanan jasa (layanan artikel atau jurnal ilmiah) dan juga 

sebagai bahan acuan dan referensi dalam mengerjakan tugas atau penelitian. 

I.5. Tinjauan Pustaka 

I.5.1 Pemanfaatan Situs Black Open Access 

Pemanfaatan teknologi, khususnya situs black open access, menurut 

(Ghapanchi & Talaei-khoei, 2018) yaitu mengeksploitasi sebanyak mungkin 

fungsi yang ada di sebuah teknologi sebagaimana diperlukan untuk 

mendukung tugas-tugas si pengguna. Pada situs black open access, si 

pengguna dapat dikatakan memanfaatkan situs tersebut asalkan mereka 

benar-benar dapat memaksimalkan fungsi-fungsi yang disediakan. Pengguna 

juga dapat dikatakan memanfaatkan situs tersebut dengan baik saat situs black 

open access mampu memudahkan si pengguna menyelesaikan tugasnya. Saat 

pengguna bisa mengoperasikan segala fungsi yang disediakan dan tugasnya 

dapat terselesaikan dengan baik, saat itu juga pengguna dikatakan dapat 

memanfaatkan situs black open access. 

Black Open Access itu sendiri menurut (“What is Open Access,” 2019) 

adalah akses terbuka yang menyediakan berbagai macam jurnal ilmiah dan 

tidak memiliki lisensi untuk mengaksesnya atau biasa disebut ilegal. 

Dijelaskan oleh (Baich, n.d.) black open access yang diperkenalkan oleh 

Björk berawal dari akses terbuka yang kompleks, isu penemuan, dan 

ketidaktahuan dalam melanggar aturan hukum mengenai hak cipta dan 

menyebabkan peningkatan situs berbagi (open access) yang tidak sah. Situs 

ini sangat sederhana, namun secara hukum dan etika dipertanyakan. 

Sedangkan (Barnes, bookmark) mendefinisikan black open access sebagi 

sebuah situs publikasi yang menjadikan akses terbuka itu bekerja secara ilegal 

atau tidak sesuai dengan makna dan artian akses terbuka. Tidak hanya disebut 

sebagai black open access, (Archambault et al., 2014; Martín-Martín, Costas, 

Leeuwen, & López-Cózar, 2018) menyebutnya sebagai Robin Hood OA atau 
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Rogue OA, yang diartikan dengan menyediakan artikel dan jurnal secara 

gratis terlepas dari beberapa batasan, hak penggunaan, serta hak cipta dengan 

mengesampingkan akses terbatas (akses yang diperuntukkan bagi komunitas, 

anggota maupun kelompok), akses berbayar (akses yang dibatasi dengan 

paywall atau akses berlangganan, akses berlisensi, akses yang harus dibayar 

terlebih dahulu untuk dapat melihat), dan akses terbuka terbatas (gratis tetapi 

dengan misal batasan unduhan, dan lain sebagainya. Dalam (Kjellström, 

2019), black open access juga disebut dengan guerilla OA, pirate OA, rogue 

OA, robin hood OA, serta black OA, didefinisikan sebagai repositori yang 

berbeda dengan repositori pada umumnya yang menegakkan aturan lisensi, 

situs-situs ini sebagian besar menawarkan replika digital yang hampir dan 

bahkan sama dengan artikel jurnal asli yang diterbitkan serta melakukannya 

secara ilegal. 

Pemanfaatan situs black open access menarik untuk dibahas karena 

aksesnya yang terbuka dan tidak ada batasan, gratis untuk mengunduh segala 

macam artikel dan jurnal bagi setiap orang, dan tidak adanya lisensi yang 

mengatur bahwa tiap orang yang mengakses jurnal tersebut harus 

berlangganan atau aturan yang mengikat. Menurut (Baich, n.d.; Greshake, 

2017; Nazarovets, 2018), situs black open access itu tidak hanya satu, tetapi 

ada beberapa macam yaitu Sci-Hub, Lib Gen, Research Gate, Academia.edu, 

#IcanhazPDF dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan 

untuk meneliti mengenai pemanfaatan Sci-Hub di kalangan mahasiswa. Hal 

ini dikarenakan Sci-Hub merupakan situs bajak laut yang murni atau situs 

yang memang benar belum memiliki izin dan belum memiliki persetujuan 

untuk menyebarkan artikel secara legal dan ia dapat menyediakan berbagai 

macam artikel ilmiah yang dibutuhkan oleh penggunanya dengan mengunduh 

lebih dari 50 juta artikel jurnal secara langsung dari web penerbit atau mereka 

mendapatkan artikel jurnal tersebut dengan cara phishing (Björk, 2017). 
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I.5.2 Pemanfaatan Situs Black Open Access ditinjau dari Technology Utilization 

Theory (TUT) 

Penelitian ini ingin mengetahui gambaran pemanfaatan suatu situs Black 

Open Access (Sci-Hub) di kalangan mahasiswa Universitas Airlangga serta 

dominasi salah satu elemen pada penggunaan situs tersebut. Teori 

Technology Utilization Theory (TUT) dari Ghapanchi dan Talaei-Khoei 

dirasa dapat menjadi tolak ukur dalam mencari dan menguak informasi dari 

responden. Dalam (Ghapanchi & Talaei-khoei, 2018), hal ini dikarenakan 

TUT merupakan sebuah teori yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

pemanfaatan pengguna, yang dimaksud adalah mahasiswa Universitas 

Airlangga dalam menggunakan sebuah situs black open access serta elemen 

apa yang lebih memengaruhi mahasiswa dalam memanfaatkan Sci-Hub. 

Fokus dari TUT adalah pemanfaatan oleh berbagai penggunanya.  
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Gambar I.1 Fase Penerimaan Teknologi 

Technology Utilization Theory merupakan sebuah teori yang dicetuskan 

dengan berdasarkan pada teori sebelumnya yaitu Technology Acceptance 

Model. Pada teori TAM, ia berfokus pada sebuah fase pra-penggunaan 

dimana pada tahap ini sebagian besar pengguna dilihat pada niat awal, 

bagaimana teknologi digunakan, dan apakah teknologi tersebut digunakan 

oleh penggunanya. Selanjutnya, Ghapanchi dan Talaei-Khoei berpendapat 

bahwa era saat ini yang lebih penting daripada hanya sekadar menerima 

teknologi baru adalah menentukan kebermanfaatan suatu sistem informasi 
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yang sedang digunakan. Sehingga TUT ini berfokus pada fase pasca-

penggunaan dari teknologi tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.2 Teori Pemanfaatan Teknologi (TUT) 
 

Pemanfaatan situs black open access berarti mengeksploitasi sebanyak 

mungkin fungsi-fungsi yang ada pada situs black open access untuk 

mendukung kebutuhan pengguna yang berarti memaksimalkan manfaat 

teknologi dalam mendukung aktivitas dan tugas pengguna. Operasionalisasi 

dari pemanfaatan teknologi ditentukan oleh dua elemen yaitu : 

a. Prediksi Efektivitas 

Menurut (Ghapanchi & Talaei-khoei, 2018), efektivitas berarti 

kemampuan menghasilkan efek atau berarti menyelesaikan hal-hal yang 

benar. Dalam hal ini, situs black open access dikatakan efektif ketika situs 

black open access dapat menghasilkan sebuah dampak bagi mahasiswa 

Universitas Airlangga. Dampak ini dapat berupa terselesaikannya tugas-

tugas yang sedang dijalani oleh mahasiswa itu, atau penelitian yang sedang 

dilakukannya dapat selesai dengan baik dan hasilnya dapat memberi 

manfaat yang baik juga bagi dirinya sendiri serta orang-orang yang ada di 

sekitarnya. Selain itu, dikatakan efektif ketika situs black open dapat 

menyelesaikan tugas, pekerjaan, penelitian, atau suatu hal yang sedang 

dikerjakan oleh mahasiswa itu dengan benar atau tepat. Sehingga, 

efektivitas sangat berkaitan dengan proses maupun cara yang akan 

ditempuh oleh pengguna tersebut dan dapat menghasilkan sesuatu hal 

dengan benar. 
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Prediksi efektivitas menurut Ghapanchi berarti efek atau dampak yang 

diharapkan dari teknologi tertentu. Situs black open access yang 

digunakan oleh mahasiswa Universitas Airlangga berarti memiliki suatu 

efek atau dampak yang diharapkan oleh penggunanya setelah 

menggunakan situs tersebut, baik dalam mencari dan mengunduh artikel 

maupun jurnal ilmiah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

kegiatannya saat itu. Bisa saja si mahasiswa tersebut mengharapkan 

kepada situs black open access bahwa situs tersebut dapat membantunya, 

memudahkan, dan meringankan dia untuk mengerjakan tugas atau 

penelitian yang sedang dilakukannya hingga selesai. Saat tugas dan 

penelitiannya selesai dan berhasil, maka situs tersebut memang memiliki 

dampak yang baik bagi dirinya. 

Prediksi efektivitas ini dapat ditentukan berdasarkan persepsi pengguna 

dari dampak atau hasil yang menggunakan teknologi tertentu yang akan 

dibuat oleh mereka. Dalam hal ini, mahasiswa Universitas Airlangga dapat 

menilai atau mempersepsikan dampak atau hasil yang akan dirasakannya 

ketika ia memilih menggunakan suatu teknologi yang dapat membantunya 

untuk mengerjakan tugas maupun penelitian yang dilakukannya. 

Teknologi yang akan dibuatnya itu, mereka memilih menggunakan situs 

black open access karena situs tersebut mudah digunakan dalam mencari 

dan mengunduh artikel atau jurnal ilmiah. Mudah digunakan dalam 

mencari dan mengunduh artikel ini bisa menjadi salah satu penilaiannya 

setelah menggunakan situs black open access. Sehingga prediksi 

efektivitas dari pemanfaatan situs black open access dapat diukur setelah 

responden (mahasiswa Universitas Airlangga) menerima hasil dan dampak 

setelah menggunakan situs tersebut. 

b. Prediksi Efisiensi 

Efisiensi menurut (Ghapanchi & Talaei-khoei, 2018) yaitu mengacu 

pada sejauh mana kita membuat output dari jumlah input tertentu. Dalam 

menggunakan situs black open access, output yang dihasilkan mahasiswa 

Universitas Airlangga biasanya berbentuk hasil penelitian maupun 
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informasi sesuai dengan bidang yang dipelajarinya. Hal ini dikarenakan 

situs black open access merupakan situs yang menyediakan literatur 

salinan artikel maupun jurnal ilmiah yang hampir sama dengan aslinya. 

Dan jumlah input yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mengerjakan 

tugas maupun penelitiannya yaitu artikel maupun jurnal ilmiah dari dalam 

maupun luar negeri yang memiliki kualitas tinggi sesuai dengan penelitian 

yang akan dilakukannya. Dengan menggunakan situs black open access 

ini, mahasiswa tidak akan dibatasi untuk mengunduh segala macam bahan 

penelitian yang dibutuhkannya dan boleh mengunduh dengan sebanyak-

banyaknya. 

Masih menurut Ghapanchi, efisiensi juga berarti melakukan sesuatu 

dengan cara yang paling ekonomis. Proses maupun cara yang dilakukan 

oleh mahasiswa Universitas Airlangga dengan menggunakan situs black 

open access dirasa jalan yang efisien untuk mendapatkan informasi 

maupun literatur untuk menyelesaikan tugas maupun penelitiannya. Hal 

ini dikarenakan mahasiswa membutuhkan banyak bahan penelitian untuk 

mendukung pernyataannya. Untuk dapat menguatkan pernyataan yang 

dibuatnya, sudah pasti mereka membutuhkan banyak artikel maupun 

jurnal ilmiah yang sesuai dengan bidang yang akan ditulisnya. Dengan 

menggunakan situs black open access, mahasiswa tidak akan dibebani 

dengan urusan biaya mendapatkan artikel maupun jurnal ilmiah yang 

dibutuhkan, karena situs black open access menyediakan bahan penelitian 

tersebut secara gratis. 

Prediksi efisiensi menurut Ghapanchi berarti output yang diharapkan 

berdasarkan jumlah input (seperti biaya, usaha) dari teknologi tertentu. 

Pada pemanfaatan situs black open access, mahasiswa mengharapkan 

dapat menghasilkan suatu hasil penelitian maupun informasi yang sangat 

berguna bagi dirinya maupun orang lain berdasarkan jumlah usaha yang 

telah dikeluarkannya dari menggunakan situs black open access. Jumlah 

usaha ini dapat dilihat dari waktu yang dibutuhkannya dalam mencari atau 

mengunduh artikel maupun jurnal ilmiah. Selain itu, biaya yang 
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dikeluarkan untuk mencari atau mengunduh artikel jurnal ilmiah juga 

menjadi prediksi mahasiswa tersebut efisien dalam mendapatkan 

kebutuhannya. 

Dan prediksi efisiensi ditentukan berdasarkan persepsi pengguna 

terhadap jumlah sumber daya, seperti waktu dan usaha yang diperlukan 

dalam menggunakan teknologi. Dalam hal ini, usaha yang dilakukan oleh 

mahasiswa dengan menggunakan situs black open access dapat 

terminimalisir. Kebutuhan biaya dan waktu dalam mencari dan 

mengunduh artikel maupun jurnal di situs black open access dapat 

dikeluarkan secara minim. Begitu juga dengan tenaga yang digunakannya, 

yang tentunya tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga hanya untuk 

mencari dan mengunduh artikel maupun jurnal ilmiah. Tetapi dengan 

menggunakan situs ini, mahasiswa Universitas Airlangga (responden) 

dapat menyelesaikan tugas dan penelitiannya dengan baik dengan cara 

yang efisien. 

I.6. Definisi Konseptual dan Operasional 

I.6.1 Definisi Konseptual 

I.6.1.1 Pemanfaatan Situs Black Open Access 

Pemanfaatan situs black open access adalah memanfaatkan segala 

fungsi dan kemudahan yang disediakan oleh situs black open access dalam 

mencari dan mengunduh artikel maupun jurnal ilmiah untuk 

menyelesaikan tugas atau penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 

Universitas Airlangga yang dilihat dari dua faktor yaitu : 

a. Prediksi Efektivitas 

Kemampuan situs black open access dalam memberi dampak atau 

hasil kepada mahasiswa Universitas Airlangga yang menggunakannya 

untuk menyelesaikan tugas maupun penelitian yang dilakukannya 

dengan proses yang efektif. 

b. Prediksi Efisiensi 

Kebutuhan jumlah bahan penelitian dan sumber daya (biaya, 

waktu, tenaga) yang diperlukan mahasiswa Universitas Airlangga 
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untuk menyelesaikan tugas maupun penelitian yang dilakukannya 

menggunakan situs black open access. 

I.6.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah unsur peneliti yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga akan dapat disimpulkan 

definisi operasionalnya sebagai suatu petunjuk pelaksanaan tentang 

bagaimana cara untuk mengukur suatu variabel yang digunakan pada 

penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut : 

A. Pemanfaatan Situs Black Open Access 

• Tingkat kemudahan yang ditawarkan situs black open access kepada 

pengguna 

• Banyaknya fungsi yang dapat digunakan pengguna di situs black open 

access 

a. Prediksi Efektivitas 

• Tingkat harapan pengguna sebelum menggunakan dan akan 

menggunakan Sci-Hub 

• Jenis artikel atau informasi ilmiah yang dibutuhkan pengguna 

yang ada di Sci-Hub 

• Proses yang dibutuhkan pengguna untuk mencari dan mengunduh 

artikel saat menggunakan Sci-Hub 

• Jumlah artikel atau informasi yang ditemukan di Sci-Hub 

• Tingkat keberhasilan yang didapatkan pengguna setelah 

menggunakan Sci-Hub 

• Frekuensi dampak yang dirasakan pengguna setelah 

menggunakan Sci-Hub 

• Tingkat penyelesaian tugas atau penelitian dengan menggunakan 

Sci-Hub 

• Alasan menggunakan Sci-Hub karena efektivitasnya 
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b. Prediksi Efisiensi 

• Jumlah artikel atau informasi yang dibutuhkan di Sci-Hub 

• Banyaknya usaha yang dilakukan mahasiswa saat 

menggunakan Sci-Hub 

• Besaran biaya yang dibutuhkan mahasiswa saat menggunakan 

Sci-Hub 

• Intensitas waktu yang dibutuhkan mahasiswa saat 

menggunakan Sci-Hub 

• Alasan menggunakan Sci-Hub karena efisiensinya 

I.7. Metodologi dan Prosedur Penelitian 

I.7.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan adanya rumusan masalah 

dari penelitian ini, kemudian ditarik kesimpulan gambaran implementasi dari 

masing-masing teori yang telah disebutkan, lalu membuat suatu model 

analisis, identifikasi variabel-variabel, definisi operasional dan pengumpulan 

data, baik dari data primer maupun sekunder yang didapatkan berdasarkan 

populasi dan sampel serta melakukan analisis. 

I.7.2 Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan kuantitatif dengan format deskriptif. Jenis penelitian ini yaitu 

penelitian kuantitatif deskriptif yang mana suatu metode analisis yang 

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian 

(individu, kelompok, institusi, dan lain-lain) pada saat sekarang atau masa 

kini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dengan 

tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki (Rukajat, 2018). Metode deskriptif dipilih karena 

peneliti bermaksud mengetahui gambaran yang representatif tentang 

pemanfaatan situs black open access serta prediksi efektivitas atau prediksi 

efisiensi yang lebih memengaruhi mahasiswa Universitas Airlangga dalam 
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menggunakan situs black open access berdasarkan hasil analisa dari data yang 

sudah diperoleh. 

I.7.3 Lokasi Penelitian 

Berdasarkan fakta dan fenomena di lapangan serta judul yang telah 

diusung, maka lokasi penelitian yang ditentukan oleh peneliti berada di Kota 

Surabaya. Lokasi tersebut dipilih karena dalam data yang dimiliki oleh 

(Bohannon & Carto, 2016) yang divisualisasikan oleh Carto dan 

OpenStreetMap diketahui bahwa Kota Surabaya menjadi kota terbanyak 

kedua yang mengunduh artikel dan jurnal ilmiah dari situs Sci-Hub dengan 

total unduhan sebanyak 103.876 artikel. Selain itu, unduhan artikel yang 

populer diunduh di Kota Surabaya yaitu dengan kode DOI 

(http://dx.doi.org/10.1016/S0736-5845(97)00001-X) yang mana kode ini 

merupakan kode dari artikel berjudul “Non-circular cutting with a lathe using 

a three-stage intelligent controller”. 

Peneliti tidak memilih Kota Jakarta sebagai lokasi penelitian karena 

keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam melakukan penelitian meskipun 

Kota Jakarta merupakan kota terbanyak di Indonesia yang mengunduh artikel 

melalui Sci-Hub dengan total unduhan sebanyak 310.201 artikel. Sehingga 

peneliti menetapkan lokasi penelitian di Kota Surabaya karena masih 

terjangkaunya lokasi peneliti dengan Kota Surabaya dan tetap terjawabnya 

masalah dari penelitian ini meskipun lokasi yang ditentukan bukan di kota 

dengan pengunduh terbanyak nomor satu. 

Universitas Airlangga yang berada di Kota Surabaya menjadi lokasi yang 

dijadikan peneliti sebagai lokasi pengambilan sampel karena Universitas 

Airlangga masuk pada ranking 651-700 berdasarkan QS World University 

Ranking dan masuk pada ranking 171 QS Asian University Ranking. Dari hal 

tersebut menjadikan setiap mahasiswa yang melakukan studi di Universitas 

Airlangga dituntut untuk bisa menulis publikasi ilmiah maupun menulis karya 

ilmiah sampai tingkat internasional dan pastinya mereka akan selalu 

membutuhkan dan bertatapan langsung dengan artikel jurnal ilmiah dengan 

kualitas yang baik.  

http://dx.doi.org/10.1016/S0736-5845(97)00001-X


 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

I-18 

 
SKRIPSI PEMANFAATAN SITUS BLACK... ESTHI AMITA 

Selain itu, Universitas Airlangga juga melanggan jurnal internasional 

setiap tahunnya untuk menunjang kebutuhan civitas akademiknya yang 

dikelola oleh perpustakaan Universitas Airlangga. Namun, pemanfaatan 

jurnal yang dilanggan oleh pihak perpustakaan, pada tahun 2016 hingga 2018 

selalu mengalami penurunan. Data ini didapat oleh penulis secara langsung 

dari pihak perpustakaan Universitas Airlangga yang mana tahun 2016 total 

pemanfaatan e-resources sebanyak 1.439.743 artikel, tahun 2017 sebanyak 

859.034 artikel, dan tahun 2018 sebanyak 788.880 artikel.  

I.7.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

I.7.4.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek atau juga bisa berarti jumlah penduduk. Dan dalam metode 

penelitian, populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun maupun 

sekelompok objek yang akan dijadikan sebagai sasaran penelitian (Bungin, 

2005). Dalam penelitian ini, populasi yang ditetapkan adalah seluruh 

mahasiswa sarjana aktif (2016 – 2019) Universitas Airlangga yang 

mayoritas belum memiliki penghasilan sendiri. 

I.7.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang dapat mewakili 

populasi (Rukajat, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik pengambilan sampel dengan prosedur nonprobability sampling 

design atau rancangan sampel nonprobabilitas. Pada rancangan sampel 

nonprobabilitas, penarikan sampel tidak penuh dilakukan dengan 

menggunakan hukum kemungkinan, artinya tidak semua unit populasi 

yang ada memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel penelitian karena 

sifat populasi tersebut yang heterogen sehingga ada perbedaan-perbedaan 

tertentu dalam unit populasi (Bungin, 2005). 

Pada penelitian ini, penulis menetapkan 100 responden untuk 

dijadikan sampel karena menurut (Sugiyono, 2008) jumlah ukuran sampel 

yang layak digunakan dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500 

responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 
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purposive sampling karena peneliti lebih mengutamakan tujuan penelitian 

daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Sampel 

dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Airlangga. 

Adapun kriteria responden sebagai berikut :  

• Mahasiswa sarjana aktif Universitas Airlangga, yang berarti 

mahasiswa S1 dari angkatan tahun 2016 hingga angkatan 2019 

• Pernah menggunakan situs black open access, khususnya Sci-Hub 

(sci-hub.tw) minimal 5 kali akses 

• Pernah membuat artikel, jurnal, tugas, penelitian ilmiah, dan lain 

sebagainya di bidang keilmuan, dengan memanfaatkan situs Sci-Hub 

minimal 3 kali 

I.8. Teknik Analisa Data 

I.8.1 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendukung penelitian kuantitatif ini dilakukan pengumpulan data 

yang berupa suatu fakta, kode maupun simbol yang dianggap bisa 

mendukung penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dalam penelitian yaitu berupa sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang langsung didapat atau diperoleh 

dari sumber data pertama di lokasi atau objek penelitian (Bungin, 2005). 

Data primer yang diperoleh peneliti berupa kuesioner-kuesioner yang 

diberikan kepada responden yang memenuhi kriteria untuk menjawab 

pertanyaan dari kuesioner yang diberikan. Pertanyaan yang diajukan 

dalam kuesioner berupa pertanyaan yang telah dirangkai oleh peneliti 

sesuai dengan permasalahan yang terdiri dari karakteristik responden, 

gambaran pemanfaatan situs black open access di kalangan mahasiswa 

Universitas Airlangga, prediksi efektivitas, dan prediksi efisiensi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua 

maupun sumber sekunder lainnya yang diperoleh atau didapatkan peneliti 

dari data sebelum-sebelumnya yang sudah ada dan jelas. Data sekunder 
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yang dibutuhkan harus sesuai dengan kualitas dan kesesuaian dari 

penelitian (Sarwono, 2006). Sehingga pengambilan data sekunder berguna 

untuk mendukung pernyataan dan permasalahan dari peneliti, 

memperjelas masalah, memunculkan alternatif lain yang mendukung 

penyelesaian masalah, dan memberi manfaat dalam membantu 

mendefinisikan dan mengembangkan masalah yang dapat berupa jurnal 

atau artikel ilmiah, penelitian terdahulu, data statistik dari sumber 

terpercaya, data lembaga instansi yang peneliti teliti, serta website dari 

perpustakaan. 

I.8.2 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukannya 

pengumpulan data. Adapun teknik pengolahan data yaitu : 

a. Editing Data 

Editing adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah peneliti selesai 

menghimpun data di lapangan. Proses ini penting dilakukan karena 

terkadang data yang telah terkumpul dari hasil penyebaran kuesioner di 

lapangan belum memenuhi harapan peneliti, seperti halnya ada data yang 

terlewatkan, data yang berlebihan, serta adanya data yang tumpang tindih. 

Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menghapus atau menghilangkan 

beberapa kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan yang 

bersifat koreksi (Sarwono, 2006).  

Proses ini diawali dengan pemberian identitas pada instrumen 

penelitian yang telah terjawab, lalu lembaran instrumen pengumpulan data 

diperiksa satu per satu, kemudian jawaban yang tersedia diperiksa pada 

poin-poinnya. Ketika ada kejanggalan yang ditemukan oleh peneliti pada 

instrumen tersebut, maka peneliti dapat memberi identitas tertentu pada 

instrumen maupun point yang dirasa janggal tersebut. Dan kegiatan akhir 

pada proses ini yaitu peneliti harus mampu mempertanyakan kembali 

beberapa hal antara lain : apakah data yang terkumpul sudah benar, 

lengkap, dan jelas untuk dapat dimengerti dan dipahami, apakah data satu 

dengan yang lainnya sudah cukup konsisten, seragam, dan memiliki 
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respon yang sesuai, sehingga data yang dihasilkan mudah dibaca, relevan, 

dan tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti (Bungin, 2005). 

b. Coding atau Pengkodean Data 

Setelah menyelesaikan pada tahap editing, tahap selanjutnya yaitu 

coding atau kegiatan untuk mengklasifikasi atau mengelompokkan dan 

menyederhanakan data-data yang ada dengan memberi suatu tanda atau 

kode tertentu pada tiap jawaban dengan tujuan untuk memberi suatu arti 

tertentu saat dianalisis ataupun dipindahkan ke sarana penyimpanan 

(Sarwono, 2006).  

c. Tabulating 

Tahap terakhir ini yaitu menggambarkan maupun mendeskripsikan 

jawaban tiap-tiap responden dengan cara tertentu. Tahap ini juga dapat 

digunakan untuk menghasilkan statistik deskriptif variabel yang diteliti. 

Bentuk dari tabulasi ada dua yaitu tabulasi frekuensi dan tabulasi silang 

(Sarwono, 2006). 


