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Abstract 

Interest in reading is still become an apprehensive problem in Indonesia. The problem of reading 

interest also occurs among students who in fact they live in academic scope. The cause of low interest 

in reading in Indonesia is influenced by several factors, one of them is the issue about bookkeeping 

in Indonesia. However, despite all forms of bookkeeping problems in Indonesia, the existence of 

today's technology brings some changes in reading activity. One is the flexibility of getting a required 

reading in a digital environment through a variety of applications or digital reading platforms. This 

research used quantitative methods with explanative approach and involved students of Airlangga 

University who has taken a thesis proposal course. The results of this study show that there is an 

effect of using digital reading app (X) on reading interest level (Y), and both have a positive 

relationship. That is, if the use of digital reading applications is low then the level of interest to read 

will also be lower, and if the use of digital reading applications high, then the level of reading interest 

will also be higher. 
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PENDAHULUAN 

Minat baca di Indonesia masih menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Pasalnya, minat 

baca di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Hal ini dibuktikan oleh beberapa survey yang 

memaparkan data tentang minat baca di Indonesia, salah satunya hasil temuan oleh Mustafa (2012) 

yang mengatakan bahwa apabila diukur dengan angka  1 hingga 7 menunjukkan bahwa tingkat minat 

baca pada Provinsi Sulawesi Selatan, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan 

Kalimantan Timur hanya memiliki angka minat baca rata-rata sebesar 3,2. Angka tersebut 

membuktikan bahwa tingkat minat baca di Indonesia cukup rendah. Sedangkan Central Connecticut 

State University (2016) dalam artikelnya berjudul Most Literate Nations in the World merilis data 

tentang peringkat literasi internasional, dimana Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara. 

Lebih spesifik lagi, minat baca terhadap mahasiswa di Indonesia juga tergolong rendah. 

Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardianto (2007) yang mengatakan 

bahwa tingkat minat baca mahasiswa FIP UNY tergolong rendah, dimana memperoleh angka sebesar 

79,20%. Angka tersebut diperoleh dari data kuesioner yang menyebutkan bahwa sebagian besar 

mahasiswa menjawab “kadang-kadang” terhadap kuesioner yang disebar. Sedangkan mahasiswa 

yang memiliki minat baca yang tinggi hanya sebesar 19,50% saja. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa minat baca di Indonesia berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.  

Permasalahan minat baca khususnya di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa 

penelitian memaparkan faktor-faktor penyebab rendahnya minat baca, salah satunya adalah  

penelitian yang dilakukan oleh Mustafa (2012) yang mengatakan bahwa budaya masyarakat 

Indonesia yang lebih berorientasi pada oral society menyebabkan masyarakat lebih senang berbicara 

dibandingkan membaca. Selain itu, jumlah perpustakaan yang sedikit, serta  harga buku yang mahal 

dan tidak dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia membuat sebagian besar 
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masyarakat Indonesia tidak memiliki materi bacaan yang baik. Andina (2016) juga mengatakan hal 

yang sama bahwa salah satu penyebab rendahnya minat baca di Indonesia disebabkan oleh kebijakan 

dan sistem perbukuan di Indonesia yang belum diatur dengan baik dan komprehensif.  

Melihat dari beberapa faktor yang ada, faktor yang lebih disorot terkait rendahnya minat baca di 

Indonesia adalah permasalahan mengenai dunia perbukuan yang ada di Indonesia. Dunia perbukuan 

di Indonesia dapat dikatakan sangat jauh tertinggal dalam hal distribusi dan penerbitannya. IKAPI 

(2015) mengatakan bahwa sebanyak 90 persen penerbit hanya terpusat di pulau Jawa. Artinya, 

persebaran penerbit hanya terfokus pada suatu wilayah saja, sehingga menyebabkan adanya kendala 

dalam hal pendistribusian buku yang tidak merata. Selain akan memakan waktu yang lama, hal lain 

juga akan berdampak pada harga buku yang kemudian akan menjadi lebih mahal. Andina (2016) juga 

mengatkan bahwa ketidakmerataan distribusi buku akan menyebabkan pembengkakan pada biaya 

distribusi sehingga muncul para mafia buku yang kemudian mematok harga buku yang tinggi.  

Terlepas dari permasalahan perbukuan di Indonesia, abad ke-21 telah membawa perkembangan 

teknologi yang memiliki dampak tersendiri dalam berbagai aspek kehidupan manusia tak terkecuali 

dalam kegiatan membaca dan menulis. Hal ini memunculkan kebiasaan baru dimana kegiatan 

membaca tidak hanya dilakukan dengan menggunakan media cetak atau kertas, tapi juga membaca 

dengan menggunakan media digital. Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Martinez dan López-Río (2015) yang mengungkapkan bahwa kemunculan teknologi dan internet 

telah menyebabkan adanya cara membaca yang baru serta munculnya pola perindustrian buku yang 

baru dimana akan merubah lingkungan sosial-ekonomi masyarakat itu sendiri dalam kegiatan 

membaca dan menulis. Selain itu, teknologi juga membawa adanya perubahan pada perkembangan 

dunia pustaka di Indonesia. Salah satunya adalah munculnya fitur e-book atau buku digital. 

Munculnya e-book membuat pengguna teknologi dapat mengunduh sebuah buku yang kemudian 

tersimpan dalam perangkat teknologi yang mereka miliki. 

Selain itu, perkembangan teknologi mulai melahirkan sebuah fenomena baru dimana semakin 

banya bermunculan aplikasi atau paltform membaca digital yang dapat memiliki kemudahan akses 

serta dapat diakses oleh siapapun tak terkecuali mahasiswa. Hal ini didukung oleh pernyataan Rainie 

(2012) bahwa pengguna bacaan digital cenderung memiliki usia dibawah 50 tahun dan merupakan 

seseorang yang berlatarbelakang pendidikan tinggi, atau dalam hal ini dapat dikatakan mahasiswa. 

Munculnya aplikasi bacaan digital ini seolah-oleh kemudian memberikan berbagai macam bentuk 

kemudahan. Selain aksesnya yang sangat mudah dan fleksibel, jenis dan genre bacaan yang 

ditawarkan juga lebih beragam. Selain itu, untuk dapat menggunakannya seseorang tidak perlu 

mengeluarkan banyak uang untuk memiliki bahan bacaan yang berkualitas. Oleh karena itu, 

berdasarkan penjelasan berbagai fenomena di atas, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat 

pengaruh penggunaan aplikasi bacaan digital tersebut terhadap tingkat minat baca mahasiswa di 

Universitas Airlangga. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui seberapa kuat kemudian pengaruh 

yang dimiliki. 

Penggunaan Aplikasi Bacaan Digital 

Perkembangan informasi digital memicu pula tumbuhnya lingkungan digital, sehingga mulai 

muncul media-media digital dengan teks, audio, visual dan gambar yang konvergen. Penggunaan 

aplikasi bacaan digital menimbulkan adanya perilaku membaca digital, menurut Larson dalam Dizon 

(2014), membaca digital merupakan sebuah kegiatan membaca teks dalam format digital dengan 

menggunakan sebuah perangkat digital. Selain itu, menurut Aydemir dan Ozturk (2012) mengatakan 



bahwa membaca digital merupakan suatu dampak yang diakibatkan oleh munculnya budaya digital, 

sehingga sering kali disebut sebagai reading from the screen, atau dengan kata lain membaca sebuah 

teks yang direpresetasikan dalam layar melalui sebuah perangkat digital seperti monitor komputer 

dan perangkat gadget lainnya. Oleh kerena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi bacaan 

digital merupakan aktivitas membaca sebuah teks-teks digital dengan menggunakan perangkat digital 

dan melalui aplikasi maupun platform yang tertanam didalamnya sebagai media untuk membaca. 

Membahas lebih lanjut tentang aplikasi bacaan digital, tentu hal ini sangat erat kaitannya dengan 

konsep hypertext. Nelson dalam Nowak (2008) mengatakan bahwa hypertext merupakan sebuah 

tulisan atau teks dan dapat pula berbentuk gambar, yang mana disajikan dan terhubung secara 

elektronik dengan teks yang lain secara open-ended (terbuka).  

Kemunculan teknologi dan sumber digital membuat masyarakat saat ini mulai menggunakan 

media-media digital untuk membaca. Tak hanya itu, kegiatan membaca dalam format digital juga 

mulai berkembang, dimana dalam implementasi kegiatan membaca digital tersebut kemudian ada 

perilaku-perilaku membaca digital di dalamnya. Liu (2012) mengatakan bahwa ada sembilan perilaku 

membaca digital yang dikembangkan oleh seseorang ketika melakukan aktivitas membaca dengan 

menggunakan aplikasi bacaan digital sebagai medianya, antara lain membaca secara ekstensif,  

munculnya perilaku browsing, scanning and skimming, mengembangkan perilaku keyword spotting, 

kedangkalan membaca,  kecenderungan mengalami  sustained reading dan concentrated reading 

yang terganggu,  mengembangkan perilaku one-time reading, timbulnya perilaku reading selectively, 

mengembangkan perilaku non linear reading, adanya perilaku annotating and highlighting text. 

 

Tingkat Minat Baca 

Minat baca menurut Meliyawati (2016), merupakan perasaan yang timbul dalam hati yang 

diiringi dengan adanya dorongan yang kuat untuk membaca. Sedangkan menurut Squires (2014), 

minat baca merupakan suatu gambaran seseorang tentang seberapa bersemangat dan antusias ketika 

mereka melakukan kegiatan membaca. Lebih lanjut disampaikan oleh Khofiah (2015), bahwa minat 

baca merupakan keadaan dimana seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk menemukan sumber 

bacaan lalu melakukan kegiatan membaca. Sinambela dalam Batubara (2014) mengatakan bahwa 

minat membaca merupakan sikap positif seperti ketertarikan yang muncul dalam diri seseorang 

terhadap aktivitas membaca dan bahan bacaan. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa minat membaca melingkupi bagaimana sikap 

seseorang terhadap proses membaca tersebut. Ketika seseorang memiliki respon perasaan yang 

positif, maka dapat dikatakan seseorang tersebut telah memiliki minat untuk membaca. Dengan 

demikian, secara keseluruhan minat baca dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan seseorang 

yang ditandai dengan munculnya perasaan ketertarikan akan bahan bacaan dan aktivitas membaca, 

sehingga akan menyebabkan seseorang melakukan kegiatan membaca secara sukarela, dimana dalam 

kegiatan membaca tersebut melibatkan sikap yang menikmati dan ingin terus membaca dalam jangka 

waktu yang panjang dan berkelanjutan.  

Untuk mengetahui minat baca seseorang, ada beberapa aspek yang menentukan tingkat minat 

baca seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Mustafa (2012), bahwa ada empat parameter yang 

digunakan dalam mengukur minat baca seseorang. Pertama adalah frekuensi seseorang dalam 

membaca buku dan bahan bacaan lainnya dalam beberapa periode waktu tertentu. Kedua, durasi 

waktu yang dihabiskan seseorang ketika melakukan aktivitas membaca. Ketiga, seberapa banyak 

pengeluaran seseorang untuk sekedar membeli sebuah buku atau bahan bacaan lainnya. Keempat 

adalah jumlah buku atau koleksi bacaan yang dimiliki seseorang secara personal. Sementara menurut 



Hidi dalam Siswati (2010), untuk melihat peran minat dalam membaca dapat dilihat dari dua hal. 

Pertama, pendekatan melalui pilihan personal, yaitu bagaimana minat yang telah terbentuk dalam 

individu mempengaruhi pilihan seseorang. Dalam artian, seseorang yang telah memiliki minat untuk 

membaca akan lebih cenderung memilih aktivitas membaca daripada aktivitas lainnya. Kedua, 

pendekatan stimulus untuk mempengaruhi pilihan individu. Dengan kata lain, memanfaatkan kondisi 

situasional untuk melihat minat baca individu. Secara garis besar, hal ini dapat dikategorikan menjadi 

dua indikator yakni indikator yang dapat dilihat dari kacamata secara personal dan situasional.  

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, secara garis besar, parameter yang digunakan untuk 

mengukur minat baca seseorang yakni dengan menggunakan indikator yang meliputi frekuensi 

membaca seseorang, durasi waktu yang dihabiskan untuk membaca, alokasi dana yang dihabiskan 

untuk membeli bacaan, jumlah bacaan yang dimiliki, motivasi membaca, perasaan senang saat 

membaca. 

Pengaruh Penggunaan Aplikasi Bacaan Digital Terhadap Tingkat Minat Baca 

Salah satu penelitian terkait penggunaan aplikasi bacaan digital adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Dizon (2014) yang meneliti bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi bacaan digital 

beserta kegiatan membaca digital di dalamnya terhadap motivasi membaca siswa di sekolah dasar. 

Hasil penelitiannya mengatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan setelah siswa melakukan 

program kegiatan membaca digital dengan menggunakan bacaan digital sebagai medianya. Para 

siswa yang mengikuti program membaca digital memiliki tingkat motivasi membaca yang lebih 

tinggi daripada siswa yang tidak mengikuti. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Long dan Szabo 

(2016) bahwa ada perbedaan tingkat motivasi antara siswa yang menggunakan bacaan digital dengan 

siswa yang tidak menggunakannya. Hasilnya, siswa yang menggunakan aplikasi bacaan digital 

sebagai media membaca mengalami peningkatan yang positif terkait motivasinya dalam membaca. 

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, menunjukkan 

bahwa penggunaan aplikasi bacaan digital dapat berpengaruh secara positif maupun negatif terhadap 

perilaku membaca seseorang khususnya pada minat terhadap membaca. 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat eksplanatif. Pendekatan ini 

dipilih karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh satu 

variabel dengan variabel yang lain. Dalam hal ini, penelitian dimaksudkan untuk mengetahui 

hubungan sebab akibat yang berasal dari fenomena penelitian yakni antara penggunaan aplikasi 

bacaan digital dengan tingkat minat baca pada mahasiswa Universitas Airlangga.  

Penelitian ini dilakukan di Universitas Airlangga Kampus A, B dan C yang terletak di jalan 

Mayjend. Prof. Dr. Moestopo, Dharmawangsa Dalam dan Mulyorejo Sukolilo. Universitas Airlangga 

dipilih karena Universitas Airlangga merupakan salah satu Universitas dengan mahasiswa yang 

memiliki kemampuan dalam mengakses perangkat digital serta dianggap sering menggunakan dan 

mengakses teks digital untuk kepentingan akademik maupun non akademik. Hal ini tersebut dapat 

dipastikan karena mahasiswa merupakan digital native yang mana kehidupannya sehari-hari tidak 

terlepas dari penggunaan teknologi di dalamnya. Sementara teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling. 

Untuk mengukur variabel, metode yang digunakan yakni metode rating scale dalam bentuk 

skala interval pada setiap pilihan jawabannya. Rating scale digunakan untuk memperoleh data berupa 

angka yang kemudian akan ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Sugiyono (2016) mengatakan 

bahwa dalam penggunaan rating scale reponden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban 

kualitatif yang disediakan, melainkan responden akan menjawab salah satu jawaban kuantitaif yang 

telah disediakan. 



Teknik pengolahan data pada penelitian ini meliputi beberapa uji statistik yang dilakukan 

dengan bantuan software SPSS. Adapaun diantaranya adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, 

analisis korelasi, analisis regresi linier sederhana, uji t partial, uji hipotesis, serta analisis koefisien 

determinasi.  

Temuan Data dan Interpretasi Teoritik 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, diketahui bahwa pada keseluruhan indikator variabel 

penggunaan aplikasi bacaan digital (X) memperolah skor rata-rata sebesar 2,50. Artinya, penggunaan 

aplikasi bacaan digital oleh mahasiswa Universitas Airlangga tergolong ke dalam kategori yang 

rendah. Apabila diinterpretasikan secara teoritik, disampaikan oleh  Dizon (2014) tingkat minat baca 

yang tinggi juga dipengaruhi oleh adanya bentuk penggunaan terhadap bacaan digital seperti 

melakukan interaksi secara langsung terhadap teks. Lebih spesifik lagi dikatakan oleh Dizon (2014) 

bahwa minat baca seseorang meningkat karena mereka dapat melakukan kegiatan highlighting atau 

penandaan terhadap teks, annotating yakni memberi keterangan atau catatan-catatan tertentu pada 

teks, serta dapat melakukan pencarian terhadap kata atau gambar-gambar tertentu. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, apabila diinterpretasikan dengan hasil temuan di lapangan pada indikator 

melakukan kegiatan highlighting and annotating teks diperoleh hasil yang rendah. Maka, berdasarkan 

temuan tersebut kemudian dapat diindikasikan bahwa mahasiswa Universitas Airlangga memiliki 

tingkat minat baca yang rendah. Temuan yang sama juga terjadi pada indikator-indikator variabel 

penggunaan aplikasi bacaan digital (X) yang lain.   

Sama halnya dengan hasil temuan pada variabel (X), variabel tingkat minat baca (Y) juga 

memiliki hasil temuan yang rendah. Hal ini berdasarkan pada hasil perhitungan rekapitulasi pada 

seluruh item pertanyaan variabel (Y) yang menghasilkan skor rata-rata sebesar 1,80 dan termasuk 

pada kategori rendah. Indikator yang meliputi frekuensi membaca seseorang, durasi waktu yang 

dihabiskan untuk membaca, alokasi dana yang dihabiskan untuk membeli bacaan, jumlah bacaan 

yang dimiliki, motivasi membaca, dan perasaan senang saat membaca sama-sama memiliki hasil atau 

skor rata-rata yang rendah. Oleh karenanya, dapat diasumsikan bahwa mahasiswa Universitas 

Airlangga memiliki tingkat minat baca yang rendah.  

Sementara itu, hasil uji statistik mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara penggunaan 

aplikasi bacaan digital (X) terhadap tingkat minat baca (Y). Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil 

Uji t yang mana menunjukkan bahwa nilai thitung 9,849 > ttabel 1,987 dan nilai signifikansi 0,000 < 

0,05. Dengan begitu, H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kekuatan 

dari hubungan sebab akibat antara varoiabel X dan Y maka dilakukan analisis korelasi, hasilnya 

diketahui bahwa pengaruh antara penggunaan aplikasi bacaan digital terhadap tingkat minat baca 

memiliki hubungan atau pengaruh yang kuat. Hal ini berdasarkan perolehan Pearson Correlation 

sebesar 0,705 yang teroglong dalam kategori kuat. Selain itu, antara variabel X dan Y memiliki arah 

hubungan yang positif, sehingga apabila penggunaan aplikasi bacaan digital tinggi, maka tingkat 

minat baca juga akan tinggi dan sebaliknya.  

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil temuan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh  antara variabel 

penggunaan aplikasi bacaan digital (X) terhadap variabel tingkat minat baca mahasiswa (Y). 

Kesimpulan ini berdasarkan perolehan hasil koefisien thitung yang lebih besar dari koefisien t¬tabel 

(9,849 > 1,987) dengan taraf signifikansi 0,05 maka H0 ditolak, sehingga ada pengaruh antara 

penggunaan aplikasi bacaan digital (X) terhadap tingkat minat baca (Y) di kalangan mahasiswa 

Universitas Airlanga. Pengaruh antara variabel X dan Y merupakan pengaruh yang signifikan, karena 

nilai signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05), serta tergolong pengaruh yang kuat dengan arah yang positif, 

yang mana koefisien korelasi pearson yang diperoleh sebesar 0,705. Besarnya pengaruh variabel 



penggunaan aplikasi bacaan digital (X) terhadap variabel tingkat minat baca (Y) sebesar 49,7%. 

Sementara sisanya yakni 50,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian 

ini. 

Saran atau rekomendasi kemudian akan diajukan pada beberapa pihak terkait. Pertama yakni 

kepada pihak perpustakaan untuk lebih gencar lagi dalam melakukan upaya peningkatan minat baca 

mahasiswa. Salah satu hal yang dapat dilakukan yakni dengan menggencarkan publikasi terkait 

koleksi digital yang dimiliki perpustakaan. Tak hanya itu, perpustakaan Universitas Airlangga dapat 

mengembangkan lebih luas lagi koleksi digitalnya, dengan membangun aplikasi atau platform bacaan 

digitalnya sendiri yang berbasis mobile, sehingga hal ini dirasa akan lebih efektif dan fleksibel apabila 

digunakan sebagai upaya pendekatan untuk meningkatkan minat baca mahasiswa. Selanjutnya, bagi 

para dosen dan staff pengajar Universitas Airlangga agar lebih menuntut mahasiswa untuk selalu 

menggunakan referensi-referensi ilmiah yang kredibel untuk setiap tugas yang akan diberikan. Hal 

ini akan menstimulus mahasiswa untuk terus membiasakan diri untuk membaca. 3.

 Sementara saran bagi mahasiswa sendiri, diharapkan agar lebih menanamkan motivasi pada 

diri sendiri untuk membaca. Hal ini berdasarkan temuan bahwa mahasiswa Universitas Airlangga 

memiliki motivasi membaca yang rendah, bahkan hanya untuk sekedar membaca tentang isu dan 

informasi apa yang sedang terjadi saat ini. 4. Bagi penelitian selanjutnya, peneliti mengharapkan 

agar penelitian ini dapat lebih dikembangkan lagi ke dalam topik-topik yang lebih spesifik demi 

mendapatkan hasil temuan yang lebih bervariatif dan lebih detail. Hal ini dapat dilakukan dengan 

cara menambahkan variabel ketiga, yang meliputi variabel penekan ataupun variabel penganggu. 

Dengan begitu, penelitian ini akan menjadi penelitian yang multivariat, sehingga dapat memunculkan 

variabel-variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi variabael 

satu dengan lainnya. 
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