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Abstrak 

Personal selling merupakan salah satu kegiatan promosi yang saat ini diperlukan 

oleh perpustakaan perguruan tinggi guna memperkenalkan layanan yang 

dimilikinya, salah satunya electronic theses. Kegiatan promosi yang dilakukan 

oleh Perpustakaan Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan hanya 

menggunakan personal selling berpengaruh pada pemanfaatan layanan electronic 

theses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dari 

mahasiswa terhadap promosi layanan electronic theses (e-theses) di Perpustakaan 

Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Proses persepsi dari DeVito yang 

digunakan dalam penelitian ini yang terdiri tiga proses yaitu proses penerimaan 

rangsang, proses pengorganisasian atau pengaturan rangsangan, dan proses 

penafsiran-evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 

deskriptif dengan metode pengambilan sampel purposive sampling. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa persepsi mahasiswa terhadap promosi layanan 

electronic theses (e-theses) dari aspek penglihatan menghasilkan skor rata-rata 

3,07 yang dinilai baik. Sedangkan pada aspek pendengaran, mahasiswa 

mempersepsikan promosi layanan electronic theses (e-theses) dalam kategori baik 

dengan skor rata-rata 2,89. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

promosi layanan electronic theses (e-theses) secara keseluruhan dinilai baik oleh 

mahasiswa. 
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ABSTRACT 

Personal selling was one of the promotional activities that it was currently 

required by the college library to introduce the service it had, one of them were 

electronic theses. Promotional activities were conducted by The Central Library 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang by only using personal selling had an effect 

on the utilization of electronic theses services, how students responded to the 

promotion of electronic services. This study aims to determine the perception of 

students on the promotion of electronic theses (e-theses) services in UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang Central Library. The process of perception of DeVito was 

used in this study consists of three processes, namely the process of receiving the 

stimuli, the process of organizing stimuli and interpretation-evaluation process. 

This research used descriptive quantitative research with purposive sampling 

method. These results indicated that students' perceptions of the promotion of 

electronic theses services (e-theses) fromthe visual aspect resulted in  a mean 

score of 3.07 that was  considered good. Meanwhile, in the aspect of hearing, 

students perceived the promotion of electronic theses (e-theses) services in good 

category with an average score of 2.89. Based on these results, it can be 

concluded that the promotion of electronic theses (e-theses) services overall rated 

well by students. 

Keywords: promotion, electronic theses, library  

PENDAHULUAN 

Personal selling merupakan salah satu cara untuk mempromosikan 

layanan di perpustakaan. Kegiatan promosi dari perpustakaan ini diperlukan untuk 

memperkenalkan layanan-layanan yang dimiliki oleh perpustakaan. Promosi 

dengan menggunakan personal selling merupakan promosi yang dilakukan 

dengan berkomunikasi dua arah antara organisasi dengan konsumennya secara 

langsung dimana promosi ini dapat membangun hubungan jangka panjang 
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(Kotler, 2001: 201). Penelitian yang dilakukan oleh Magdalini Vasileiou dan 

Jennifer Rowley (2010) yang berjudul Marketing and Promotion of E-book in 

Academic Libraries menyebutkan bahwa promosi dari mulut ke mulut menjadi 

salah satu cara untuk mempromosikan e-book yang dimilikinya. Perpustakaan ini 

melayankan layanan berbasis elektronik seperti e-book guna mempertahankan diri 

mereka di era digital yang mana penyebaran informasi berkembang secara cepat 

dan tanpa batas karena kemajuan teknologi yang sangat pesat.  

Berdasarkan hasil identifikasi dari  Association of Research Libraries pada 

tahun 1996, perpustakaan digital menjadi salah satu pusat informasi yang 

memberikan layanan penyampaian informasi yang lebih efisien dan ikut 

berkontribusi menjadi tempat belajar seumur hidup (Vinod, 2014). Perpustakaan 

digital yang merebah di seluruh dunia ini mulai memberikan layanan yang dapat 

memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi, salah satu langkah menjadi 

perpustakaan digital adalah penerapan electronic theses. Electronic theses and 

dissertation (ETDs) merupakan layanan perpustakaan yang memberikan 

informasi mengenai penelitian ilmiah yang dilakukan oleh sivitas akademika yang 

dapat dengan mudah ditemukan, siap diakses, dan diterima di website 

(Vijaykumar and Murthy dalam Swain, 2010). Pada Juli 2017 menurut 

Webometric (2017) terdapat 80 universitas baik negeri maupun swasta yang 

berada di Indonesia memiliki repository yang menyediakan berbagai macam 

informasi baik skripsi, tesis, jurnal, dan dokumen lainnya. Penerapan layanan 

electronic theses didukung dengan adanya promosi sehingga layanan ini dapat 

dimafaatkan secara maksimal oleh penggunanya. 

Salah satu penelitian mengenai persepsi yaitu yang dilakukan 

Retnaningtyas, Sri, dkk. (2016) yang meneliti tentang persepsi mengenai promosi 

yaitu dengan judul Persepsi Pasien terhadap Bauran Pemasaran Rumah Sakit 

dan Pilihan Rumah Sakit. Penelitian yang dilakukan ini menjelaskan tujuh bauran 

pemasaran yang salah satunya adalah promosi yang dilakukan di Rumah Sakit 

Syuhada’ Haji Blitar. Dari hasil penelitian, promosi menggunakan word of mouth 

baik dari teman maupun saudara memiliki kekuatan lebih untuk 
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merekomendasikan perujukan pasien di Rumah Sakit Syuhada’ Haji sehingga 

promosi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Syuhada’ Haji ini dapat dikatakan baik 

karena masyarakat bisa mengetahui informasi dan letak rumah sakit dengan jelas. 

Dari penjelasan diatas peneliti menggunakan Perpustakaan Pusat UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai tempat penelitian dimana perpustakaan 

ini sudah memiliki layanan berbasis elektronik yaitu electronic theses (etheses) 

yang dilayankan kepada para pengguna perpustakaan untuk memberikan 

referensi-referensi berupa skripsi, tesis maupun disertasi yang dihimpun dari 

penelitian yang berada di universitas Islam ini serta juga melakukan promosi 

untuk memperkenalkan layanan electronic theses (etheses) dengan melakukan 

personal selling yaitu mempromosikan secara langsung atau berkontak langsung 

dengan penggunannya dengan menfaatkan kegiatan orientasi mahasiswa dan 

pelatihan online research skills (ORS). Namun terdapat perbedaan pengunduh 

dari layanan ini yang tidak stabil dari bulan ke bulan sehingga menarik perhatian 

peneliti untuk mengetahui persepsi  mahasiswa terhadap promosi yang diterapkan 

oleh Perpustakaan Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam 

memanfaatkan layanan electronic theses dari aspek penglihatan dan pendengaran 

yang relevan untuk memberikan informasi terkait promosi layanan electronic 

theses (e-theses) yang hanya melalui personal selling ini. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga proses dari DeVito (1997) 

dalam mengukur persepsi mahasiswa. Pada proses pertama, kita akan mangalami 

yang namanya penerimaan rangsangan terlebih dahulu baik melalui indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman maupun peraba. Dalam proses ini kita akan 

menangkap apa yang bermakna bagi kita dan tidak menangkap yang kelihatannya 

tidak bermakna bagi kita. Namun pada penelitian ini hanya menggunaka indera 

penglihatan dan pendengaran. 

Proses kedua yang dialami adalah rangsagan yang telah diterima oleh 

indera kita akan diatur menurut prinsip kemiripan (proximity) dan prinsip 

kelengkapan (closure). Proses terakhir yaitu penafsiran-evaluasi. Proses ini 
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merupakan proses subyektif yang melibatkan pihak penerima rangsangan. 

Penerima rangsang dalam menafsirkan dan mengevaluasi ini tidak hanya 

didasarkan pada rangsangan luar saja melainkan pengalaman masa lalu, 

kebutuhan, keinginan, keadaan fisik dan emosi juga dapat mempengaruhi 

penasiran dan evaluasi. 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif 

deskriptif dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling dengan menentukan beberapa kriteria khusus dengan jumlah responden 

97 orang responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Penelitian ini 

menggunakan observasi, data primer berupa penyebaran kuesioner, dan data 

sekunder dari instansi untuk mengumpulkan data serta pengolahan data 

menggunakan editing, coding, pembuatan tabel frekuensi dan penganalisan data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bagian ini akan dipaparkan hasil temuan data dari lapangan. Data ini 

diambil dari kuesioner yang disebarkan ke 97 orang responden yaitu mahasiswa di 

Perpustakaan Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Tabel 1 Skorsing Aspek Penglihatan 

Pernyataan  Mean Kategori/Penilaian 

Pengarahan yang diberikan pustakawan 

kepada mahasiswa tentang layanann 

electronic theses (etheses) dengan baik 

3,07 Baik 

Pustakawan yang mempraktekkan 

penggunaan layanann electronic theses 

(etheses) secara berurutan kepada 

mahasiswa 

2,88 Baik 

Pustakawan yang mempraktekkan 

penggunaan layanann electronic theses 

(etheses) dengan lengkap kepada 

mahasiswa 

2,82 Baik 

Pustakawan yang bersikap ramah 

kepada mahasiswa 

3,05 Baik 
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Pustakawan yang berpenampilan rapi 

saat melakukan promosi layanann 

electronic theses (etheses) kepada 

mahasiswa 

3,27 Sangat baik 

Pustakawan yang berpenampilan sopan 

saat melakukan promosi layanann 

electronic theses (etheses) kepada 

mahasiswa 

3,31 Sangat baik 

Grand Mean 3,07 Baik 

Sumber: Data Olahan Primer, 2017 

  

 Berdasarakan tabel 1 diaats dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa 

terhadap promosi layanan electronic theses (e-theses) yang dilakukan pustakawan 

dari segi penglihatan memiliki skor rata-rata 3,07 yang artinya mahasiswa 

beranggapan baik terhadap promosi yang dilakukan pustakwan. Sesuai dengan 

kewajiban pustakawan yang melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi 

kepada setiap pengguna secara cepat, tepat, akurat sesuai dengan prosedur 

pelayanan perpustakaan, santun, dan tulus (Hermawan, 2006: 113).  

Tabel 2 Skorsing Aspek Pendengaran 

Pernyataan  Mean Penilaian 

Pustakawan menjelaskan layanan 

electronic theses (e-theses) dengan 

mudah dipahami 

2,78 Baik 

Pustakawan bertutur kata baik saat 

melakukan promosi layanan electronic 

theses (e-theses) 

2,99 Baik 

Pustakawan yang bertutur kata sopan 

saat melakukan promosi layanan 

electronic theses (e-theses) 

3,05 Baik 

Pustakawan yang menjelaskan layanan 

electronic theses (e-theses) dengan jelas 

2,99 Baik 

Pustakawan yang menjelaskan fungsi 

setiap konten layanan electronic theses 

(e-theses) 

2,88 Baik 

Pustakawan yang menjelaskan cara 

penggunaan layanan electronic theses 

(e-theses) secara detail 

2,80 Baik 

Pustakawan yang menjelaskan cara 2,92 Baik 
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pengunduhan file tugas akhir pada 

layanan electronic theses (e-theses) 

Kemampuan pustakawan dalam 

melakukan komunikasi dua arah dengan 

responden  

2,94 Baik 

Kemampuan pustakawan dalam 

mendengarkan kritik dari responden  

2,75 Baik 

Kemampuan pustakawan dalam 

menjawab keluhan dari responden 

2,82 Baik 

Grand Mean 2,89 Baik 

Sumber: Data Olahan Primer, 2017 

 

Dari tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mempersepsikan 

baik terhadap kegiatan promosi layanan electronic theses (e-theses) yang 

dilakukan oleh pihak perpustakaan melalui aspek pendengaran dengan rata-rata 

skor sebesar 2,89. Kemampuan pustakawan yang mampu melakukan komunikasi 

dua arah dapat membantu untuk memahami kebutuhan responden. Hal ini 

didukung dengan pernyataan dari Kotler (2001: 120) bahwa saluran komunikasi 

pribadi efektif untuk digunakan dalam mempromosikan produk dimana dalam 

komunikasi tersebut terjadi pertemuan dan umpan balik pribadi. 

Dari pemaparan diatas promosi yang dilakukan baik dari aspek 

penglihatan maupun pendengaran ini akan meningkatkan pengguna untuk 

mengunjungi layanan electronic theses (e-theses) tersebut, seperti yang dikatakan 

oleh Pendit  (2008:142) bahwa kegiatan promosi yang dilakukan dapat 

meningkatkan partisipasi sivitas akademika sehingga dapat melakukan fungsi 

penuh sebagai organisasi informasi yang terencana dan terukur dan meningkatkan 

pemanfaatan bahan pustaka. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Persepsi mahasiswa terhadap promosi layanan electronic theses (e-theses) 

melalui aspek penglihatan memiliki skor rata-rata sebesar 3,07 yang 

artinya mahasiswa mempersepsikan promosi tersebut dalam kategori baik. 

Dari hasil pengamatan mahasiswa, dua indikator yaitu pengarahan 

pustakawan dalam mempraktekkan penggunaan layanan electronic theses 

(e-theses) dan perilaku pustakawan saat mempromosikan layanan 

electronic theses (e-theses) tersebut sudah dianggap baik untuk 

mempromosikan electronic theses (e-theses). 

2. Pada aspek pendengaran, persepsi mahasiswa terhadap promosi layanan 

electronic theses (e-theses) memiliki skor rata-rata sebesar 2,89 yang 

artinya mahasiswa mempersepsikan promosi yang dilakukan oleh 

pustakawan tersebut dalam kategori baik. Dari hasil yang didengar oleh 

mahasiswa, dua indikator yaitu kemampuan pustakawan dalam 

menjelaskan layanan electronic theses (e-theses)  pada kuesioner yang 

telah disebarkan dan etika pustakawan saat mejelaskan layanan electronic 

theses (e-theses) tersebut sudah dianggap baik untuk mempromosikan 

electronic theses (e-theses) karena pustakawan mampu melakukan 

komunikasi dua arah dengan mahasiswa sehingga dapat memahami apa 

yang dibutuhkan mahasiswa.  

Dari kesimpulan diatas, saran dari peneliti sebagi berikut: 

1. Perpustakaan Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bisa melakukan 

promosi melalui media sosial yang marak digunakan oleh mahasiswa 

seperti facebook, selain itu juga bisa membuat akun pada line sehingga 

keberadaan layanan electronic theses (e-theses) bisa bermanfaat bagi 

sivitas akademika terutama mahasiswa dalam mendapatkan sumber 

informasi. 

2. Perpustakaan Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perlu mendesain 

tampilan dari layanan electronic theses (e-theses) menjadi lebih menarik 

sehingga lebih banyak yang mengunjugi layanan electronic theses (e-

theses) tersebut. 
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3. Pustakawan diharapkan dapat merealisasikan saran-saran dari mahasiswa 

untuk memperbaiki dan mengembangkan layanan electronic theses (e-

theses). 
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