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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengkaji dan memahami mengenai pemanfaatan fasilitas 
internet yang disediakan oleh perpustakaan. Penelitian ini sangat penting untuk 
dilakukan karena mengingat semakin banyaknya masyarakat yang lebih memilih 
menggunakan internet sebagai media pemenuhan kebutuhan yang mereka miliki 
dibandingkan dengan menggunakan sumber lainnya seperti perpustakaan. Bahkan 
fasilitas internet yang disediakan oleh perpustakaan juga tidak luput mereka gunakan 
untuk memenuhi kebutuhan yang mereka miliki meskipun perpustakaan itu sendiri 
sudah menyediakan banyak koleksi untuk membantu para pengguna dalam memenuhi 
kebutuhan mereka. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik melakukan 
penelitian ini yang ditujukan untuk mengetahui bagaimana suatu fasilitas internet 
yang ada di perpustakaan dimanfaatkan oleh para pengguna dalam memenuhi 
kebutuhan yang mereka miliki.  

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode kuantitatif deskriptif dengan 
menggunakan teori uses and gratification dari Herbert Blumer dan Elihu Katz untuk 
menjawab gambaran pemanfaatan fasilitas internet perpustakaan di kalangan 
mahasiswa. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa kebutuhan kognitif para 
mahasiswa menjadi motivasi awal mereka dalam menggunakan fasilitas internet 
perpustakaan (94%). Kebutuhan kognitif terkait informasi tentang berita-berita 
terbaru (38,3%) menjadi hal yang utama mereka penuhi dengan fasilitas internet 
perpustakaan. Pemilihan fasilitas internet perpustakaan didasarkan alasan bahwa 
fasilitas internet perpustakaan lebih mampu menyediakan informasi yang berbentuk 
elektronik yang lebih mereka sukai daripada informasi dari sumber tercetak 
(34,04%).  

Fasilitas internet perpustakaan dipilih sebagai sumber pemuas kebutuhan 
kognitif juga didasarkan atas kualitas koleksi perpustakaan yang dianggap sebagian 
responden (8,51%) belum memiliki kemampuan untuk membantu mereka dalam 
memenuhi kebutuhan kognitif. Tidak hanya kebutuhan kognitif, tetapi juga 
kebutuhan lain seperti afektif, integrasi personal, integrasi sosial dan pelepasan 
ketegangan. Fasilitas internet perpustakaan karena besarnya peran dalam pemenuhan 
kebutuhan kognitif, dapat dikatakan jika fungsi media sebagai pengamatan 
lingkungan atau pengawasan dapat terpenuhi.  
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ABSTRACT 

 
 

This research study and understand the use of internet facilities provided by 
the library. This study is very important because given the increasing number of 
people who prefer to use the internet as a medium for the fulfillment of their needs 
compared to using other sources such as the library. Even the internet facilities 
provided by the library did not escape they use to meet their needs even though the 
library itself already provides many collection to assist users in meeting their needs. 
Based on these conditions, researchers interested in conducting this research aimed to 
find out how an internet facility in the library utilized by users to meet their needs.  

This study is based on quantitative descriptive quantitative method using the 
theory of uses and gratification of Herbert Blumer And Elihu Katz to answer the 
description of the use of the internet facility in the library among student. The results 
of this study informs that the cognitive needs of the student into the initial motivation 
nominally in using the internet facilities library (94%). Related cognitive needs 
information about the latest news (38,3%) become the main thing they filled the 
library with internet facility. The selection of library internet facility based reasons 
that the library internet facility is able to provide information in electronic form they 
prefer rather than information from printed sources (34,04%).  

Library with internet facilities selected as the source of satisfying the needs of 
cognitive also based on the quality of the library collection which are considered 
some of the respondents (8,51%) do not yet have the ability to assist them in meeting 
the needs of cognitive. Not only cognitive needs, but also other needs such as 
affective, personal integration, social integration, and release of tension. Library with 
internet facility because of the large role in meeting the needs of cognitive, it can be 
said if the media functions as environmental monitoring or supervision can be 
fulfilled.  
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahi Robbil Alamin, ucapan syukur senantiasa penulis haturkan 

kepada Allah SWT atas segala rahmat serta kemudahan yang diberikan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pemanfaatan Fasilitas Internet 

Oleh Mahasiswa Di Perpustakaan Institut Bisnis Dan Informatika Stikom Surabaya” 

dengan baik dan tepat waktu.  

Karya tulis Skripsi ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap tingginya 

tingkat penggunaan fasilitas internet yang disediakan oleh perpustakaan. Belum 

sempurnanya kualitas dari fasilitas internet yang disediakan oleh pihak perpustakaan 

tidak menyurutkan  niat para pengguna perpustakaan untuk mengakses fasilitas 

tersebut, tetapi yang terjadi justru pengguna perpustakaan semakin betah di 

perpustakaan dengan adanya fasilitas internet perpustakaan meskipun dengan 

keterbatasan fasilitas tersebut. 

Maka dari itu penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

fasilitas internet perpustakaan itu digunakan oleh para penggunanya yang didasarkan 

pada teori use and gratification dengan metode yang digunakan adalah metode 

kuantitatif deskriptif. Dari hasil penelitian ini penulis berharap pihak perpustakaan 

STIKOM Surabaya dapat secara terus-menerus memperbaiki fasilitas yang mereka 

sediakan khususnya fasilitas internet yang banyak dikeluhkan terkait kualitas jaringan 

serta pihak perpustakaan STIKOM Surabaya diharapkan juga dapat memperbaiki 
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kualitas koleksi yang mereka miliki untuk membantu para pengguna dalam 

memenuhi kebutuhan kognitif atau informasi. 

Tidak lupa dalam kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan pengerjaan dan penulisan Skripsi ini dengan baik.  

2. Kedua orang tuaku, yang selalu berdoa yang terbaik untukku, serta yang 

selalu ada dan yang selalu memotivasiku untuk melakukan yang terbaik dalam 

hidup. Terima kasih ayah dan ibu, kalian anugerah terbaik dalam hidupku. 

3. Kakak-kakakku yang telah memberikan dukungan kepadaku, yang terus 

memberikan semangat dalam keseharianku dan yang telah menjadi salah satu 

sumber inspirasiku dalam menjalani kehidupan. 

4. Ibu Fitri Mutia yang telah bersedia menjadi pembimbing, yang selalu 

memberi dorongan, serta ilmu yang beliau miliki kepadaku sehingga skripsi 

ini dapat tersaji dengan baik seperti sekarang dan tak lupa atas kesabaran 

beliau dalam membimbing saya, saya ucapkan terima kasih banyak ibu.  

5. Bapak Rudi Setiawan selaku kepala bagian Perpustakaan STIKOM Surabaya 

serta kepada seluruh Staff perpustakaan Stikom Surabaya, yang telah bersedia 

memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di perpustakaan 

STIKOM Surabaya dengan tangan terbuka. Hanya ucapan  terima kasih yang 
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dapat saya berikan untuk membalas kemurahan hati seluruh staff perpusakaan 

STIKOM Surabaya.  

6. Segenap dosen program studi ilmu informasi dan perpustakaan dan dosen dari 

program studi lain. Terima kasih telah memberikan waktu serta ilmunya 

kepada penulis dalam setiap kesempatan.  

7. Teman-teman 2K11, terima kasih telah membuat kehidupan perkuliahan 2 

tahun ini menjadi sangat menarik dan berwarna. Terima kasih juga khususnya 

untuk Wiwin, Eka, Faradilla, Ika (mbah buyut), Zaza, Atta, Rizka, Nawang, 

dan Ila yang telah berbagi susah senang selama 4 tahun ini dan semoga 

persahabatan ini akan kekal untuk selamanya. Amiiiinnnn.   

8. Para responden, terima kasih banyak karena telah berkenan membantu penulis 

dalam menyelesaikan Skripsi ini. terima kasih banyak 

Akhir kata permintaan maaf penulis sampaikan apabila terdapat kata-kata dalam 

pembahasan yang menyinggung sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan, 

Semoga karya tulis skripsi yang tidak sempurna ini untuk kedepannya dapat 

dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak yang 

membutuhkan.  

Surabaya, 19 Juni 2015 

 

Penulis 
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