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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Adanya perkembangan teknologi informasi membawa dampak pada 

perubahan preferensi para pengguna dalam penggunaan sumber-sumber 

informasi dalam format elektronik. Perubahan preferensi pengguna tidak 

terlepas dari kemudahan dan manfaat yang didapatkan, seperti yang diketahui 

bahwa dengan menggunakan sumber informasi dalam format elektronik, dapat 

lebih efisien dan mudah dalam mencari dan mendapatkan sumber informasi 

yang dibutuhkan (Novianto, 2013). Pengguna saat ini memiliki kecenderungan 

untuk memanfaatkan sumber informasi elektronik dalam memenuhi kebutuhan 

informasinya di bidang akademik, misalnya pelajar yang menyelesaikan 

tugasnya dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang tersedia di 

internet.  Fenomena tersebut sering terjadi terutama pada kalangan mahasiswa 

yang notabennya memiliki tingkat kebutuhan informasi yang cukup tinggi 

untuk mendukung kegiatan akademik di bangku perkuliahan. Penelitian Bar-

illan dan Noa (2005), menunjukan bahwa 80% mahasiswa Universitas Hebrew 

lebih memilih menggunakan format elektronik, karena dirasa lebih 

menguntungkan dan memberi manfaat untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya. Menurut Wilson (1997), penyebab munculnya kebutuhan 

informasi ketika pengguna memiliki suatu permasalahan dan belum 

menemukan titik temu atau solusi, dengan demikian pengguna akan 

membutuhkan informasi dari sumber yang beragam. Artinya, alasan 

kebutuhan akan informasi menjadi pemicu seorang pengguna untuk 

melakukan suatu tindakan pencarian informasi. Di dalam dunia akademik, 

sumber informasi elektronik (e-resources) dapat dikatakan sebagai unsur yang 

penting, karena civitas akademika dapat mengakses informasi secara cepat dan 

tepat tanpa ada batasan dimensi ruang dan waktu (Ukachi, 2015). 

Layanan e-resources perpustakaan diciptakan oleh perpustakaan sebagai 

bentuk perubahan preferensi dalam pemenuhan kebutuhan informasi bagi 
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pengguna. Demi memenuhinya, perpustakaan berupaya untuk menyediakan 

sumber informasi yang memadai serta mampu mengakomodir beragamnya 

kebutuhan informasi penggunanya. Perpustakaan perguruan tinggi sebagai 

pusat informasi memegang peran vital dalam memfasilitasi sumber-sumber 

informasi ilmiah guna menunjang kegiatan akademik, serta mendukung 

tercapainya Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan 

pengabdian. Dengan demikian perpustakaan perguruan tinggi dituntut untuk 

senantiasa berinovasi dalam memberikan fasilitas dan layanan bagi 

penggunanya. Tentu saja dalam hal ini, perpustakaan tetap menjunjung 

keakuratan dan keterbaruan informasi yang disediakan. Salah satu bentuk 

layanan yang disediakan oleh perpustakaan perguruan tinggi yaitu layanan e-

resources. E-resources menurut Saye (2001) meliputi segala sumber informasi 

yang dapat diakses melalui perangkat digital, sehingga mampu menyediakan 

informasi dengan jumlah yang banyak. Keberadaan layanan e-resources 

perpustakaan dalam hal ini diharapkan pengguna (civitas akademika) di 

perguruan tinggi dapat mengakses dan memanfaatkannya kapan dan dimana 

saja.  

Pemanfaatan e-resources dalam penelitian yang dilakukan oleh Deng 

(2010) pada salah satu Universitas di Australia, menunjukkan bahwa 

mayoritas mahasiswa memanfaatkan e-resources, karena kebermanfaatan dan 

terpercaya untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka, salah satunya dalam 

hal pendidikannya. Melalui penelitian tersebut juga diketahui mahasiswa 

menggunakan e-resources sebagai bagian pekerjaan, penyelesaian tugas, 

menambah wawasan informasi, mengumpulkan referensi terkait topik tertentu, 

review literatur, menulis essay maupun keputusan penyelesaian masalah. Deng 

juga menambahkan faktor penting yang mempengaruhi mahasiswa dalam 

memanfaatan e-resources ialah pengetahuan dan informasi. Selain itu, karena 

faktor ketersediaan sumber informasi yang beragam, efisiensi waktu, tanpa 

batasan ruang dan kemudahan akses. Wathore (2018) juga menyebutkan 

bahwa pemanfaatan e-resources dapat menghemat waktu, uang, dan upaya 

bagi pengguna maupun staff perpustakaan, jika e-resources dipertimbangkan 
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dari sudut pandang layanan, masalah keuangan, dll, akan lebih 

menguntungkan.   

E-resources sendiri meliputi berbagai penelitian ilmiah termasuk e-journal 

dan e-book. E-journal memberikan informasi yang mampu 

dipertanggungjawabkan dan terupdate, dimana di dalamnya memuat hasil 

penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan pada bidangnya masing-masing. 

E-book memuat informasi digital yang dapat berwujud teks ataupun gambar, 

dimana format penyajiannya yang runtut, bahasanya mudah dipahami, dan 

pembahasannya luas. Terlebih lagi, di dalam dunia pendidikan tinggi, e-

journal atau e-book selain berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi 

bahan referensi perkuliahan, namun juga berfungsi sebagai media informasi 

untuk penulisan karya ilmiah yang dibutuhkan oleh civitas akademika. 

Sehingga menjadi hal yang wajar ketika para pengguna, dalam hal ini 

mahasiswa, ketika mengakses e-journal atau e-book didasarkan dengan sebuah 

tujuan tertentu, yakni untuk menyelesaikan kebutuhan informasi yang 

dimiliki. Adanya e-journal atau e-book tentunya sangat membantu pengguna 

yang merupakan civitas akademika dalam menunjang kegiatan akademiknya 

terlebih lagi mahasiswa selaku stakeholder utama dalam lingkungan 

perguruan tinggi.  

Mahasiswa magister (S2) sebagai civitas akademika tentunya dihadapkan 

dengan kebutuhan informasi yang semakin tinggi dan kompleks, serta adanya 

tuntutan yang diterima selama menempuh studi menjadikan e-resources 

sebagai salah satu pilihan sumber informasi yang bisa digunakan. Pendapat 

tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Tariq dan 

Muhammad (2014), dimana mahasiswa fakultas Sains Universitas Karachi 

menggunakan sumber informasi elektronik sebagai dasar informasi yang 

digunakan untuk menyelesaikan tugas kuliah dan untuk mendapatkan 

pembaruan informasi/pengetahuan terkait dengan bidang mereka. Hal ini 

dikarenakan perkembangan zaman semakin pesat menjadikan pengetahuan 

semakin cepat pula berkembang/update. Sementara itu, penelitian Okiki 

(2011) yang berjudul “Use of Electronic Information Sources by Postgraduate 
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Students in Nigeria: Influencing Factors”, menunjukkan terdapat beragam 

faktor yang mempengaruhi mahasiswa pascasarjana di enam Universitas 

South West Nigeria dalam memanfaatkan sumber informasi elektronik, di 

antaranya yaitu kebutuhan informasi sesuai dengan program studi, kebutuhan 

penelitian dan fleksibilitas dalam penggunaan teknologi informasi untuk 

mencari rekomendasi informasi.  

Tanggung jawab dan tugas yang dimiliki oleh mahasiswa magister (S2) 

menuntut mereka untuk selalu berhubungan dengan beragam informasi guna 

menunjang tugas dan perannya, seperti aktivitas perkuliahan, menulis artikel 

ilmiah, penyusunan thesis/disertasi dan lain sebagainya. Dalam satu tugas 

mahasiswa magister (S2) akan dihadapkan dengan berbagai macam informasi, 

terlebih mahasiwa magister (S2) tentunya memiliki berbagai tuntutan dan 

tanggung jawab lebih dari satu. Mahasiswa magister (S2) diasumsikan 

memiliki tugas dan tanggung jawab lebih berat, mempelajari sub bidang yang 

lebih spesifik, dan bertanggung jawab terhadap kelulusan (Universitas 

Airlangga, 2017). Lingkungan akademik yang kompleks, menuntut mahasiswa 

magister untuk selalu berhubungan dengan informasi dari berbagai sumber 

yang memiliki pengaruh pada efektivitas, serta efisiensi terkait tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Katz, Gurevich & Haas dalam Yusuf 

(2009) mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang 

ditempuh seseorang, maka semakin memiliki kecenderungan daya pikir dan 

rasa keingintahuan yang lebih tinggi. Dengan demikian semakin besar pula 

kebutuhan informasi yang harus dipenuhi, sehingga melakukan tindakan 

pemanfaatan sumber informasi elektronik (e-resources). 

Pemanfaatan layanan e-resources bagi pengguna merupakan salah satu 

tolok ukur untuk mencapai suatu keberhasilan dan tujuan dari sebuah 

perpustakaan perguruan tinggi. Berdasarkan realita yang terlihat, pemanfaatan 

sumber informasi elektronik (e-resources) perpustakaan di Indonesia masih 

belum dimanfaatkan secara optimal oleh civitas akademika. Hal ini didukung 

dengan penelitian lain yang berkaitan juga dengan permasalahan pemanfaatan 

salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2014) hasil 
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penelitian menunjukan bahwa tingkat pemanfaatan sumber informasi 

elektronik oleh mahasiswa Ilmu Perpustakaan masih tergolong rendah dengan 

prosentase 37,76%. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Kamim dan 

Lydia (2019), menunjukan mayoritas responden masih jarang memanfaatkan 

sumber informasi elektronik (e-journal) di perpustakaan Universitas 

Diponegoro, dimana pengguna memanfaatkan e-journal hanya sebatas sumber 

referensi untuk kebutuhan penelitian dengan lokasi akses di kos, sehingga 

frekuensi kunjung ke perpustakaan Universitas Diponegoro masih tergolong 

jarang. Azura (2018) juga menyebutkan bahwa penggunaan e-resources oleh 

mahasiswa Universitas Airlangga (S1) tergolong kurang tinggi dengan mean 

2.97, salah satunya adalah penggunaan e-resources untuk literatur perkuliahan 

dan bahan diskusi mahasiswa. Nawang (2014) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa di kalangan dosen Universitas Airlangga, yang 

menggunakan layanan e-resources perpustakaan hanya sebesar 4,14% saja, 

sisanya lebih memilih menggunakan sumber elektronik yang lain untuk 

memenuhi kebutuhan informasi mereka. Penelitian lain terkait dengan 

permasalahan pemanfaatan, salah satunya penelitian Azwar dan Amaliah 

(2017), diketahui bahwa 40% responden termasuk dalam frekuesi jarang 

memanfaatkan e-resources yaitu hanya 2-3 kali dalam kurun waktu satu bulan 

dan 34,7% responden menyatakan bahwa mereka memanfaatkan e-journal 

kurang dari 2 jam. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa responden 

kurang memanfaatkan e-resources.  

Pemanfaatan e-resources yang tergolong rendah ini disebabkan oleh 

kendala yang dialami pengguna. Azwar dan Amaliah (2017) dalam 

penelitiannya juga menambahkan adanya kendala yang dihadapi oleh 

mahasiswa dalam memanfaatkan jurnal elektronik (e-journal), terdapat 52% 

mahasiswa merasa kesulitan dikarenakan artikel di dalam jurnal elektronik 

mayoritas memakai bahasa asing. Deng (2010) juga menemukan mahasiswa 

masih mengalami kendala ketika menggunakan e-resources diantaranya layout 

yang rumit, keterbatasan akses karena ketersediaan computer yang cukup, 

koneksi internet, dan keharusan membuat dan login saat ingin menggunakan. 
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Serupa dengan penelitian Tariq dan Muhammad (2014), juga menemukan 

masalah yang dihadapi pengguna ketika memanfaatkan sumber informasi 

elektronik diantaranya koneksi jaringan yang lambat, listrik mati, virus, 

masalah berlangganan dan lain-lain, hal tersebut membuat mahasiswa enggan 

untuk memanfaatkan sumber informasi elektronik di perpustakaan. Penelitian 

lain Ozoemelem (2009) dalam jurnalnya yang berjudul “Use of Electronic 

Resources by Postgraduate Students of the Department of Library and In  

formation Science of Delta State University, Abraka, Nigeria”, menunjukan 

bahwa ketrampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki 

oleh Mahasiswa Pascasarjana departemen Perpustakaan dan ilmu informasi 

Universitas Delta State masih tergolong rendah.  

Pemberian layanan yang kurang maksimal juga memiliki pengaruh yang 

cukup besar terhadap kepuasaan pengguna dalam proses pemanfaatan layanan 

informasi. Pelayanan perpustakaan sebagai salah satu titik sentral kegiatan 

perpustakaan, karena dalam hal ini pelayanan berkaitan langsung dengan 

pengguna. Mengingat pentingnya pelayanan yang dilakukan oleh sebuah 

perpustakaan, maka pemberian layanan haruslah yang optimal. Kualitas 

layanan dapat ditentukan dari kepuasan pengguna dalam menerima layanan  

sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan. Penelitian Bhatti dan 

Muhammad (2013), menunjukan bahwa tingkat kepuasan yang diterima oleh 

pengguna hanya sebesar 25-50%, hal tersebut dikarenakan responden merasa 

tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh perpustakaan, sebab jurnal 

yang dibutuhkan tidak tersedia. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh 

Singh dan Ramesh (2017), yang menunjukan bahwa kepuasan pengguna 

terhadap e-resources perpustakaan di India tergolong tinggi dari segi 

kelengkapan informasi, relevansi informasi, keandalan informasi, memahami 

kebutuhan pengguna, tampilan fasilitas, katalog online mudah dipahami oleh 

pengguna. Akan tetapi dari segi pemberian layanan pustakawan kepada 

pengguna masih tergolong rendah yaitu kepercayaan pengguna kepada 

pustakawan, pengetahuan pustakawan dalam menjawab pertanyaan pengguna 

dan pemberian bantuan pustakawan kepada pengguna. Berdasarkan hasil 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUDI DESKRIPTIF PEMANFAATAN... SITI ZUMROTUL FAIZAH



I-7 

 

penelitian tersebut menggambarkan pelayanan yang diterima oleh pengguna 

setelah memanfaatkan layanan e-resources perpustakaan tidak sesuai dengan 

keinginan serta ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan oleh 

perpustakaan. Terlebih lagi layanan e-resources perpustakaan sebagai layanan 

yang sangat penting dalam membantu proses pendidikan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat 

kelebihan dan kekurangan dalam pengimplementasian layanan e-resource di 

perpustakaan perguruan tinggi. Tingginya tanggung jawab dan tuntutan bagi 

mahasiswa magister (S2), dapat diasumsikan sebagai peluang, tantangan, 

sekaligus representasi terkait kesiapan mereka untuk menghadapi persaingan 

di bidang pengembangan ilmu pengetahuan berskala global. Mereka 

diasumsikan akan berhadapan dengan berbagai macam informasi sebagai 

bahan referensi, dan membutuhkan strategi atau metode yang tepat untuk 

mendapatkan informasi dan mampu menentukan informasi-informasi penting 

yang berkualitas untuk mendukung tugas dan tangggung jawabnya sebagai 

mahasiswa, diantaranya untuk materi berdiskusi saat perkuliahan, menulis 

thesis, dan publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi internasional sebagai 

syarat kelulusan. Kewajiban tersebut dapat terpenuhi jika mahasiswa program 

magister memiliki informasi yang berkualitas. 

Universitas Airlangga (Unair) menjadi salah satu lembaga pendidikan 

tinggi yang membuka program magister dalam berbagai bidang. Dalam 

upayanya untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia maupun 

value universitas, Unair memiliki kebijakan tertentu terhadap civitas 

akademiknya. Sebagai civitas akademika, mahasiswa program magister Unair 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang kompleks. Salah satunya adalah 

tingginya tuntutan dan tangggung jawab sebagai mahasiswa program magister 

Unair yaitu diberlakukannya syarat kelulusan diantaranya publikasi artikel 

jurnal ilmiah. Karya ilmiah dari mahasiswa program magister harus ter-submit 

dalam jurnal internasional terakreditasi, atau paling rendah (minimal) dimuat 

pada proceeding international conference terindeks Scopus (Ristekdikti 

Universitas Airlangga, 2018). Publikasi karya ilmiah dilakukan oleh Unair 
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sebagai salah satu upaya untuk perwujudan visi dan misi menjadi 500 besar 

universitas berkelas dunia melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Selain 

tuntutan publikasi bertaraf internasional tersebut, mahasiswa magister Unair 

pada lingkungan akademik, kesehariannya juga tidak lepas dari informasi. 

Mahasiswa magister (S2) berhubungan dengan banyak informasi untuk 

berdiskusi dengan dosen saat pembelajaran di kelas, informasi terkait 

penyusunan thesis, dan lain sebagainya. Berangkat dari fenomena yang telah 

dipaparkan sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk untuk meneliti 

tentang “Pemanfaatan Layanan E-Resources Perpustakaan Universitas 

Airlangga oleh Mahasiswa Magister (S2)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, 

dan untuk mendeskripsikan pemanfaatan layanan e-resources perpustakaan Unair 

melalui dimensi alasan (reason), interaksi (interaction), hasil (result). Maka 

rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Apa alasan (task, personal, object) mahasiswa magister (S2) 

memanfaatkan layanan e-resources perpustakaan Universitas Airlangga? 

1.2.2 Bagaimana interaksi (resource, use, operation) mahasiswa Magister (S2) 

terhadap layanan e-resources perpustakaan Universitas Airlangga? 

1.2.3 Apa hasil (cognitive, affective, accomplishment, expectation, time, money) 

yang didapatkan mahasiswa magister (S2) setelah memanfaatkan layanan 

e-resources perpustakaan Universitas Airlangga? 

1.3 Tujuan 

 Dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Untuk megetahui gambaran alasan (task, personal, object) mahasiswa 

magister memanfaatkan  layanan e-resources perpustakaan Universitas 

Airlangga 
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1.3.2 Untuk mengetahui gambaran interaksi (resource, use, operation)  

mahasiswa Magister (S2) terhadap layanan e-resources perpustakaan 

Universitas Airlangga 

1.3.3 Untuk mengetahui gambaran hasil (cognitive, affective, accomplishment, 

expectation, time, money) yang didapatkan mahasiswa magister (S2) 

setelah memanfaatkan layanan e-resources perpustakaan Universitas 

Airlangga 

1.4 Manfaat  

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, 

diantaranya: 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini, diharapkan nantinya mampu memperkaya kajian Ilmu 

Informasi dan Pepustakaan khususnya dalam sub bidang analisis 

pemanfaatan e-resources  perpustakaan Universitas Airlangga oleh 

mahasiswa magister (S2). Penelitian akan menghasilkan temuan-temuan 

baru, dimana nantinya dapat digunakan sebagaai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1.4.2.1 Untuk Perpustakaan  

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat pada pihak 

perpustakaan selaku pendukung pengembangan pengetahuan di tingkat 

universitas, agar mampu mengembangkan layanan e-resources sehingga 

mampu mencapai keberhasilan yang maksimal yaitu pemanfaatan layanan 

e-resources perpustakaan oleh mahasiswa magister (S2). Hasil dari 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan bahan untuk 

peningkatan kualitas dari layanan e-resources perpustakaan Universitas 

Airlangga.  

1.4.2.2 Untuk Mahasiswa 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadikan mahasiswa 

lebih memanfaatkan seluruh layanan yang ada di perpustakaan. Hal 
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tersebut karena pihak perpustakaan telah memberikan bentuk layanan e-

resources dengan berlangganan e-journal/e-book dengan pihak luar yang 

dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam menunjang kegiatan 

akademiknya, sehingga pendayagunaan yang maksimal dari perpustakaan 

diharapkan dapat tercapai. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Pemanfaatan Layanan E-Resources Perpustakaan Universitas 

Airlangga oleh Mahasiswa Magister (S2) 

Pemanfaatan layanan e-resources perpustakaan merupakan aktivitas 

pengguna ketika menggunakan e-resources dalam hal mencari informasi yang 

dibutuhkan. Perpustakaan, informasi dan layanan yang diberikan merupakan 

unsur penting dalam mendukung kebutuhan informasi pengguna. Urgensi nilai 

perpustakaan dan layanan informasi semakin meningkat, dikarenakan pengguna 

saat ini masuk dalam era masyarakat informasi, dimana informasi mengambil 

peran sentral dalam setiap aspek kehidupan. Akibatnya, peran dan harapan 

perpustakaan harus mengalami perkembangan untuk mengikuti perubahan. 

Perubahan pengguna dan teknologi informasi membuat perubahan layanan 

perpustakaan dalam hal penyediaan dan kelengkapan koleksi/informasi dalam 

bentuk elektronik, sehingga perpustakaan sebagai pusat informasi harus mampu 

bersaing agar dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna yang semakin 

tinggi.  

 Kebutuhan informasi semakin hari kian meningkat mengingat kemajuan 

ilmu pengetahuan yang semakin cepat pula berkembang. Akibat peningkatan 

kebutuhan informasi oleh pengguna, maka perpustakaan sebagai pusat informasi 

harus selalu berinovasi untuk menyediakan layanan yang dapat diakses secara 

cepat, efektif dan efisien. Salah satu bentuk layanan yang dipersiapkan oleh 

perpustakaan untuk menjangkau kebutuhan informasi penggunanya adalah 

layanan e-resources. Sharon (2012) mendefinisikan e-resources yaitu segala 

sumber yang dapat diakses dengan menggunakan computer atau perangkat digital 

lainya baik dari jarak dekat maupun dari jauh. Dengan kata lain e-resources ini 
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merupakan segala sumber yang tersedia dan dapat diakses dimanapun dan 

kapanpun oleh pengguna dengan menggunakan computer yang di dukung dengan 

jaringan internet. 

 E-Resources saat ini menjadi salah satu penunjang utama bagi kehidupan 

mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan di dalam e-resources memuat beragam 

informasi yang dapat dimanfaatkan oleh civitas akademika dalam menunjang 

kebutuhan akademiknnya, tak terkecuali mahasiswa magister (S2). Kebutuhan 

informasi terjadi ketika pengguna dalam hal ini mahasiswa magister (S2) 

mengalami kesenjangan informasi dengan pengetahuan yang dimiliki, sehingga 

mahasiswa magister (S2) membutuhkan suatu informasi dan mempunyai tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Kebutuhan informasi dapat berupa 

tugas perkuliahan ataupun bahan referensi penelitian dalam penyusunan karya 

ilmiah, skripsi, thesis maupun disertasi. Selain itu, karya ilmiah dari mahasiswa 

program magister harus ter-submit dalam jurnal internasional terakreditasi, atau 

paling rendah (minimal) dimuat pada proceeding international conference 

terindeks Scopus, sehingga menuntut mereka untuk selalu berhubungan dengan 

beragam informasi. Melihat hal tersebut, perpustakaan sebagai jantung dari 

perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menyediakan beragam sumber 

informasi yang berkualitas. Perpustakaan Universitas Airlangga dalam 

mendukung keberhasilan kegiatan akademika/perkuliahan civitas akademikanya, 

salah satunya dengan menyediakan bahan bacaan yang up to date, relevan dan 

berkualitas yang dikemas dalam layanan e-resources.  

 Evans (2000:3) dalam bukunya menjelaskan bahwa perpustakaan memiliki 

fungsi dan tujuan untuk menyediakan akses dan membantu dalam temu kembali 

informasi secara cepat dan tepat. Melihat hal tersebut, perpustakaan perguruan 

tinggi mempunyai peran penting dalam hal penyediaan sumber-sumber informasi 

ilmiah yang dapat dimanfaatkan dan didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi pengguna. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 

2007 yang mengharuskan perpustakaan di perguruan tinggi dapat menyediakan 

koleksi sesuai dengan kebutuhan dan jumlah kapasitas penggunanya.  
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 Menurut Sutarno (2006) dalam penyediaan dan pengadaan juga harus 

memperhatikan kerelevanan, orientasi pengguna, kelengkapan dan kemutakhiran 

koleksi. Artinya, ketersediaan layanan e-resources perpustakaan sebagai bentuk 

inovasi perpustakaan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan, serta informasi 

yang terdapat di e-resources sudah relevan atau tidak dengan kebutuhan informasi 

pengguna. Menurut Hasan (2013) pemanfaatan sumber informasi elektronik (e-

journal) dapat dilihat dari beberapa indicator diantaranya frekuensi pemanfaatan, 

akses e-journal, temu kembali informasi, tujuan pemanfaatan, tindakan terhadap 

hasil.  

 Pada kenyataannya, e-resources seringkali tidak dimanfaatkan secara 

optimal. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu teori Use 

Oriented yang di ungkapkan oleh Saraceviv dan Paul B Kantor tahun 1997. Teori 

Use Oriented merupakan teori digunakan untuk menilai informasi dan layanan 

informasi. Pada jurnal “Studying the Value Of Library and Information Service. 

Part 1 Establishing a Theoritical Framework” Saracevid dan Paul B. Kantor 

mendeskripsikan suatu nilai, dimana nilai mengandung dua arti yaitu “Value in 

Exchange” dan “Value in Use”.  Pada pengertian nilai pertama yaitu “Value in 

Exchange” diartikan sebagai nilai yang memiliki daya/kekuatan untuk membeli 

suatu benda atau memiliki nilai daya tukar. Sedangkan arti nilai yang kedua yaitu 

nilai yang mencermikan kegunaaan (Utility) dari suatu objek, nilai ini disebut 

dengan “Value in Use”, untuk mengetahui nilai guna “Value in Use” tersebut 

harus ada elemen atau dimensi pemanfaatan/penggunaan. Hal tersebut, diketahui 

bahwa asumsinya adalah nilai berhubungan dengan pemanfaatan/penggunaan. 

 Teori Use Oriented merupakan salah satu teori yang digunakan dalam 

melakukan suatu penilaian terhadap layanan yang diberikan oleh perpustakaan 

kepada penggunanya. Layanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

layanan e-resources perpustakaan Universitas Airlangga. Dalam teori ini, terdapat 

kerangka kerja untuk menghasilkan dimensi pemanfaatan layanan. Seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya, kerangka kerja model use oriented berasal dari dua 

model yakni model A-C-A yang berkaitan dengan pemanfaatan informasi. 

Didalam model pertama yaitu model A-C-A terdapat tiga tahapan berkaitan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUDI DESKRIPTIF PEMANFAATAN... SITI ZUMROTUL FAIZAH



I-13 

 

dengan informasi yang didapatkan dari layanan informasi diantaranya akuisisi 

(acquisition), kognisi (cognition), aplikasi (application). 

 Selanjutnya Saracevic dan Paul B Kantor menjabarkan lebih lanjut model 

kedua yaitu model R-I-R pada jurnal kedua yang berjudul “Studying the Value of 

Library and Information Services. Part II. Methodology and Taxonomy”. Model 

R-I-R atau yang disebut dengan Reason-Interaction-Result merupakan model 

yang berhubungan dengan penggunaan/pemanfaatan layanan informasi. Pada 

penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana gambaran alasan mahasiwa 

magister (S2) memanfaatkan layanan e-resources perpustakaan Unair, penilaian 

mahasiswa magister (S2) terhadap layanan e-resources perpustakaan Unair 

sebagai layanan informasi dan hasil yang diperoleh mahasiswa magister (S2) 

setelah memanfaatkan layanan e-resources perpustakaan Unair. Dengan demikian 

peneliti menggunakan model yang kedua yaitu model R-I-R (Reason, Interaction, 

Result) sebagai landasan teori yang mencerminkan nilai guna suatu layanan 

informasi. 

 Untuk mengetahui kejelasan dimensi teori Use Oriented, berikut adalah 

kerangka teori Use Oriented model R-I-R: 

 

Gambar I-1 Kerangka Model R-I-R (Reason-Interaction-Result) 

Sumber : journal of the American Society for information science 
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 Pada model yang kedua terdapat tiga dimensi yang digunakan untuk 

menceriman nilai suatu layanan informasi diantaranya: 

1. Reason 

 Reason merupakan alasan yang mendasari atau melatarbelakangi 

seseorang untuk menggunakan atau memanfaatkan layanan informasi. 

Dalam konteks reason yang perlu diperhatikan adalah untuk menilai 

dimensi yang meliputi alasan, tujuan, harapan pengguna dalam 

memanfaatkan layanan. Dimana pada dimensi ini ingin mengetahui 

mengapa pengguna memanfaatkan layanan informasi dan apa yang 

sebenarnya pengguna inginkan dari pemanfaatan layanan informasi 

tersebut. Kemudian, apa yang menjadi dasar tujuan pengguna 

menggunakan atau memanfaatkan layanan informasi.  

 Pada dimensi reason, Saracevid dan Paul B. Kantor dalam 

jurnalnya yang berjudul “Studying the Value of Library and 

Information Services. Part II. Methodology and Taxonomy”, membagi 

tiga alasan dasar mengapa pengguna dalam memanfaatkan layanan 

informasi. Adapun tiga dasar alasan tersebut diantaranya: 

a. Task 

Task dalam hal ini tugas, pekerjaan atau masalah yang dihadapi 

dimana pengguna terlibat secara langsung memanfaatkan layanan. 

Pada alasan ini berkaitan dengan pengguna melakukan segala 

aktivitasnya menggunakan layanan informasi perpustakaan baik 

untuk pekerjaan tugas atau pekerjaan tertentu, misalnya tugas 

sekolah, penelitian, dan bahan untuk belajar.   

b. Personal  

Alasan ini berhubungan dengan alasan pribadi pengguna dalam 

memanfaatkan layanan informasi baik dari segi kognitif, afektif, 

dan substitute. Segi kognitif  berhubungan dengan aspek belajar 

dan memperbarui pengetahuan. Segi afektif berhubungan dengan 

perasaan emosional individu dalam memanfaatkan layanan 

informasi seperti untuk kegiatan lain dan rasa kepuasaan. Dari segi 
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subtitute, alasan atau pilihan memanfaatkan layanan informasi 

untuk menambah informasi tambahan. 

c. Object 

Ketiga yaitu berhubungan dengan alasan dan tujuan pengguna 

memanfaatkan layanan informasi untuk mendapatkan suatu objek 

informasi, baik yang bersifat tangible maupun intangible serta 

melakukan aktivitas tertentu. Tangible ialah objek informasi yang 

berwujud. Intagible ialah objek informasi yang tidak berwujud. 

Sedangkan aktivitas tertentu ialah aktivitas yang dilaksanakan pada 

layanan informasi guna membantu pengguna mendapatkan 

informasi atau pengetahuan. 

2. Interanction 

 Dimensi kedua yaitu Interaction, dalam hal ini berkaitan dengan 

penilaian terhadap layanan informasi yang muncul dari adanya 

interaksi oleh pengguna dengan aspek-aspek yang terdapat didalam 

layanan informasi tersebut. Artinya, ketika memanfaatkan layanan 

informasi, tentunya pengguna akan melakukan suatu interaksi dengan 

layanan yang digunakan pada saat itu. Pada dimensi ini, pengguna 

akan mampu menilai atau mengevaluasi berbagai aspek yang 

digunakan atau belum memenuhi harapan pengguna. Pada dimensi 

interaction, Saracevic dan Paul B. Kantor juga menyebutkan bahwa 

terdapat tiga penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh pengguna 

terhadap layanan informasi diantaranya: 

a. Resources 

Resources berhubungan dengan penilaian pengguna terhadap 

sumber informasi yang dilayanankan 

b. Use  

Uses berhubungan dengan pengalaman pengguna dalam 

menggunakan layanan informasi atau koleksi 

c. Operation 
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Operation berhubungan dengan lingkungan sekitar tempat 

terjadinya pelayanan, termasuk tentang kebijakan, fasilitas, staff, 

dan peralatan penunjang. Kebijakan dalam hal ini berkaitan dengan 

kesesuaian keinginan pengguna dan pemahaman pengguna 

terhadap kebijakan yang berlaku. Fasilitas berkaitan dengan 

kenyamanan pengguna. Staff berkaitan dengan sikap pustakawan 

kepada penggunanya. Dan peralatan penunjang berkaitan dengan 

efektivitas alat dalam membantu pengguna dalam menggunakan 

informasi. 

3. Result 

 Pada dimensi yang ketiga yaitu result, dalam hal ini berkaitan 

dengan penilaian pengguna terhadap hasil yang diperoleh dari aktivitas 

pemanfaatan layanan informasi yang diberikan oleh perpustakaan. 

Menurut Saracevid dan Paul B. Kantor pada dimensi ini, hasil-hasil 

yang diperoleh pengguna dari pemanfaatan layanan informasi dapat 

berupa hasil kognitif, afektif, keberhasilan menyelesaikan tugas, 

keberhasilan dalam hal pemenuhan harapan/kehendak, hasil dari segi 

waktu dan segi uang diantaranya sebagai berikut: 

a. Cognitive 

Berhubungan dengan hasil yang diperoleh oleh pengguna meliputi 

apa yang telah dipelajari ketika menggunakan/memanfaatkan 

layanan perpustakaan 

b. Affective 

Berhubungan dengan hasil yang diperoleh oleh pengguna terhadap 

tingkat kepuasan, kegagalan dalam menggunakan layanan 

c. Accomplishment 

Berhubungan dengan hasil yang diperoleh oleh pengguna dalam 

menyelesaikan tugas yang meliputi tingkat kontribusi setelah 

memanfaatkan layanan 

d. Expectation 
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Berhubungan dengan keberhasilan pengguna dalam pemenuhan 

kehendak/harapan yang meliputi pemenuhan kebutuhan pengguna 

dan harapan terhadap kelebihan layanan 

e. Time 

Berhubungan dengan segi waktu yang meliputi kecepatan dan 

ketepatan dalam memenuhi keinginan pengguna dari layanan  

f. Money  

Berhubungan dengan hasil yang diperoleh dari segi uang atau 

biaya, yang meliputi apakah dengan memanfaatkan layanan 

pengguna mengalami keuntungan atau malah rugi. 

1.6 Definis Konseptual dan Definisi Operasional 

1.6.1 Definisi Konseptual 

Berdasarkan hasil penjabaran landasan teori sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan dengan secara ringkas dan jelas mengenai definisi konseptualnya. 

Desfini konseptual merupakan batasan-batasan pengertian tentang konsep yang 

bersifat abstrak dan merujuk pada defisini yang ada pada buku-buku teks. Adapun 

definisi konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Pemanfaatan Layanan E-Resources Perpustakaan Universitas Airlangga 

oleh Mahasiswa Magister (S2)  

Pada penelitian ini, pemanfaatan layanan e-resources perpustakaan 

Universitas Airlangga diteliti dengan menggunakan model R-I-R (Reason-

Interaction-Result), dimana model ini berbuhungan dengan pemanfaatan 

layanan informasi. Layanan informasi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah layanan e-resources perpustakaan Universitas Airlangga (Unair). 

Pada model R-I-R ini terdapat tiga hal yang menggambarkan pemanfaatan 

layanan e-resources perpustakaan Universitas Airlangga oleh mahasiswa 

magister (S2), diantaranya sebagai berikut: 

a. Reason 

Reason merupakan alasan yang mendasari mahasiswa magister 

(S2) untuk memanfaatkan layanan e-resources perpustakaan 

Unair. Dimana pada dimensi ini, berhubungan dengan harapan 
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yang dinginkan oleh mahasiswa magister (S2) dari layanan 

tersebut. Selain itu, didalam dimensi reason terdapat 

subdimensi yang meliputi: Task yaitu alasan yang mendasari 

mahasiswa magister (S2) untuk memanfaatkan layanan e-

resources karena terdapat tugas yang diselesaikan. personal  

yaitu alasan pribadi baik dari segi kognitif seperti untuk belajar 

atau memperbarui informasi maupun dari segi affectif seperti 

untuk hiburan, serta substitute pilihan untuk menggunakan 

layanan. Terakhir adalah Object yakni alasan untuk 

mendapatkan objek informasi yang bersifat tangible, 

intangible, dan melakukan aktivititas tertentu (activity). 

b. Interaction 

Interaction merupakan penilaian terhadap layanan e-resources 

perpustakaan Unair yang muncul dari adanya interaksi oleh 

mahasiswa magister (S2) dengan aspek-aspek yang terdapat 

didalam layanan e-resources perpustakaan Unair. Penilaian 

pengguna terhadap sumber informasi  (resources), pengalaman 

pengguna ketika memanfaatkan layanan atau koleksi (use), 

selanjutnya operation and environment yang meliputi policies, 

facilities, staff, dan operation/equipment. 

c. Result 

Result merupakan penilaian pengguna terhadap hasil yang 

diperoleh mahasiswa magister (S2) dari pemanfaatan layanan 

e-resources perpustakaan Unair. Hasil yang diperoleh 

pengguna meliputi: hasil dalam pemenuhan pengetahuan 

(kognitif), pemenuhan rasa emosional (affective), penyelesaian 

tugas (accomplishment), pemenuhan kehendak (expectation), 

dan penghematan waktu (time) dan biaya (money). 

1.6.2 Definisi Operasional 

Defisini operasional merupakan unsur penelitian dimana untuk 

memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variable (Singarimbun dan 
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Effendi, 2006). Pemanfaatan e-resources perpustakaan universitas Airlangga oleh 

mahasiswa magister (S2) merupakan serangkaian aktivitas yang melibatkan 

sistem berpikir dan aktivitas kompleks untuk tujuan peningkatan eketifitas dan 

efisiensi. Adapun operasionalisasi dari Pemanfaatan e-resources perpustakaan 

Universitas Airlangga oleh mahasiswa magister (S2) akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

A. Pemanfaatan layanan e-resources perpustakaan Universitas Airlangga oleh 

mahasiswa magister (S2) dapat dioperasionalkan sebagai berikut: 

1. Reason (Alasan), alasan yang mendasari mahasiswa magister (S2) dalam 

memanfaatkan layanan e-resources perpustakaan Unair yang meliputi: 

a. Task (Tugas), berkaitan dengan alasan mahasiswa magister (S2) 

memanfaatkan untuk menyelesaikan tugas, pekerjaan 

 Masalah yang sedang dihadapi mahasiswa magister (S2) 

 Tujuan Pemanfaatan layanan e-resources perpustakaan Unair 

b. Personal  (pribadi), alasan pribadi mahasiswa magister (S2) dalam 

memanfaatkan layanan e-resources perpustakaan Unair 

 Cognitive,  

 Pemanfaatan  layanan e-resources mahasiswa magister 

(S2) untuk menyelesaikan tugas atau menambah 

informasi 

 Informasi yang dicari mahasiswa magister (S2) melalui 

e-resources perpustakaan Unair 

 Affective  

 Pemanfaatan layanan e-resources untuk kepuasan 

 Subtitute  

 Preferensi Sumber Informasi utama 

 Aspek yang mendorong pemanfaatan layanan e-

resources  

c. Object (Objek), Alasan untuk memperoleh objek informasi  

 Tangible 
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 Informasi yang didapatkan mahasiswa magister (S2) 

yang berwujud dari layanan e-resources 

 Intangible 

 Informasi yang didapatkan mahasiswa magister (S2) 

yang tidak berwujud dari layanan e-resources 

 Activity 

 Jenis aktivitas yang dilakukan selama mengakses 

layanan  e-resources 

2. Interaction (interaksi), penilaian pengguna terhadap interaksi yang 

dilakukan dengan aspek-aspek di layanan e-resources perpustakaan Unair 

yang meliputi : 

a. Resources 

 Kelangkapan dan ketersediaan sumber informasi dilayanan e-

resources  

 Kualitas sumber informasi dilayanan e-resources 

b. Use  

 Masalah/kesulitan yang dihadapi mahasiswa magister (S2) 

ketikamengakses  e-resources 

 Kemudahan mahasiswa magister (S2) dalam menemukan 

informasi yang dibutuhkan 

c. Operation  

 Policies  

 Penilaian mahasiswa magister (S2) terhadap kebijakan 

layanan e-resources 

 Pemahaman mahasiswa magister (S2) akan kebijakan 

yang berlaku 

 Facilities 

 Kenyamanan dalam memanfaatkan layanan e-resources 

 Staff 
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 Sikap pustakawan dalam memberikan pelayanan kepada 

mahasiswa magister (S2) 

 Kemampuan pustakawan dalam pemenuhan kebutuhan 

informasi mahasiswa magister (S2) 

 Equipment 

 Ketersediaan dan kelengkapan alat/penunjang yang ada 

dilayanan e-resources  

 Alat yang dipenuhi pada layanan e-resources 

3. Result (Hasil), hasil yang didapatkan/diperoleh mahasiswa magister (S2)  

setelah memanfaatkan layanan e-resources perpustakaan Unair yang 

meliputi: 

a. Cognitive  

 Keberhasilan dalam hal menambah pengetahuan  

b. Affective  

 Tingkat kepuasan dari pemanfaatan layanan e-resources 

c. Accomplishment  

 Penyelesaian yang berhasil dicapai mahasiswa magister (S2)  

setelah memanfaatkan layanan e-resources 

 Tugas yang berhasil diselesaikan oleh mahasiswa magister (S2) 

d. Meeting expectation 

 Target/harapan mahasiswa magister (S2) terhadap layanan e-

resources Perpustakaan Unair 

 Kesesuaian harapan dengan apa yang diperoleh mahasiswa 

magister (S2) dari layanan e-resources 

e. Time aspect   

 Durasi waktu yang digunakan untuk mengakses e-resources 

 Kecepatan dan ketepatan dalam  mengakses informasi yang 

dibutuhkan mahasiswa magister (S2) di layanan e-resources  

 Aspek yang membuat kecepatan dan ketepatan dalam mencari 

informasi di layanan e-resources 
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f. Money estimates  

 Keuntungan/penghematan yang dirasakan mahasiswa magister 

(S2)  setelah memanfaatkan layanan e-resources 

 Kerugian yang dirasakan mahasiswa magister (S2) 

1.7 Metode dan Prosedur Penelitian 

1.7.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Metode kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang 

memberikan penekanan pada unsur yang sistematis, terencana, dan terstruktur 

dengan jelas sejak awal pembuatan racangan desain penelitiannya. Penelitian ini 

nantinya akan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif 

menurut Gulo (2002) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan dengan jelas terhadap permasalahan yang dikaji berdasarkan data 

yang telah terkumpul di lapangan. Dengan adanya hal tersebut, nantinya peneliti 

menggambarkan dengan jelas permasalahan terkait dengan pemanfaatan e-

resources Perpustakaan Universitas Airlangga oleh mahasiswa magister (S2). 

1.7.2 Penentuan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, 

dimana penentuan lokasi penelitian ini didasari atas beberapa pertimbangan. 

Pertimbangan tersebut diantaranya dikarenakan Unair menjadi salah satu 

perguruan tinggi negeri yang memiliki berbagai macam program studi dalam 

tingkat magister, memberikan kewajiban dan tugas yang kompleks untuk civitas 

akademik khususnya tingkat magister, dan menjadi salah satu perguruan tinggi 

yang tengah gencar dalam usahanya untuk menjadi perguruan tinggi bertaraf 

dunia (menuju 500 world class university). Unair memiliki kebijakan tertentu 

terhadap civitas akademiknya yaitu diberlakukannya syarat kelulusan diantaranya 

publikasi artikel jurnal ilmiah. Karya ilmiah dari mahasiswa program magister 

harus ter-submit dalam jurnal internasional terakreditasi, atau paling rendah 

(minimal) dimuat pada proceeding international conference terindeks Scopus.       

Adanya tugas dan peran yang beragam menjadikan mahasiswa magiser (S2) 
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berhubungan dengan berbagai macam informasi pada setiap tanggung jawabnya 

tersebut, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin membutuhkan 

banyak sumber bacaan. Terlebih Universitas Airlangga di Surabaya memiliki 3 

kampus yang berbeda tempat yaitu A, B, dan C. Begitu pula dengan Perpustakaan 

Universitas Airlangga dimana masing-masing kampus memiliki  perpustakaan 

dengan berbagai layanan salah satunya adalah layanan e-resources. Layanan e-

resources perpustakaan Universitas Airlangga menyediakan beragam sumber 

informasi dengan berlanggaan e-journal maupun e-book dengan pihak luar. 

Penyediaan sumber informasi tersebut dapat dimanfaatkan dan didayagunakan 

secara optimal oleh civitas akademika termasuk mahasiswa magister (S2). 

Sehingga penting untuk dilakukan penelitian, agar mengetahui gambaran 

pemanfataan layanan e-resources perpustakaan Universitas Airlangga oleh 

mahasiswa magister (S2). 

1.7.3 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya 

akan diduga (Singarimbun dan Sofian, 1995). Sementara sampel adalah bagian 

dari populasi yang ingin diteliti (Bungin, 2005). Populasi yang dituju pada 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program magister (S2) di Universitas 

Airlangga pada saat penelitian ini dilakukan (mahasiswa yang mengikuti program 

magister angkatan periode 2017, 2018 dan 2019), dengan jumlah populasi 

sebanyak 3.962 mahasiswa. Dimana, periode 2017 ini mahasiswa magister (S2) 

sedang tahapan penulisan thesis, periode 2018 dalam masa aktif dalam melakukan 

tugas akademik (proses penyusunan proposal thesis ataupun sedang tahapan 

penulisan thesis) maupun non akademik, dan periode 2019 merupakan mahasiswa 

tingkat awal dimana dalam masa mengerjakan tugas-tugas akademik. 

1.7.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel merupakan suatu cara atau teknik yang 

dilakukan dalam mengambil sampel penelitian agar sampel dapat bersifat 

representative dan mampu mewakili populasi yang dimaksud (Sugiyono, 2009). 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel propotional stratified 
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random sampling. Adapun yang dimaksud dengan teknik propotional stratified 

random sampling menurut Sugiyono (2009) ialah teknik yang digunakan apabila 

populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara 

proposional. Teknik pengambilan sampel ini dipilih oleh peneliti dengan beberapa 

pertimbangan sebagai berikut 

1. Terdapat kerangka sampling, yakni berupa daftar mahasiswa program 

magister Universitas Airlangga. Adapun kriteria yang ditetapkan 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa program magister di 

Universitas Airlangga pada saat penelitian ini dilakukan (mahasiswa 

yang mengikuti program magister angkatan periode 2017, 2018 dan 

2019). 

2. Populasi tergolong besar, yakni mahasiswa program magister Unair 

angkatan tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan jumlah keseluruhan 3.962 

mahasiswa, dimana terbagi dalam 13 fakultas yakni; Fakultas 

Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Hukum, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran Hewan, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, 

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas 

Psikologi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Perikanan dan Kelautan dan 

Sekolah Pasca. 

Tabel I-1  

Jumlah Mahasiswa Magister (S2) 

No Fakultas Program studi 2017 2018 2019 Jumlah 

1 FK Kedokteran dasar 15 18 10 43 

Ilmu kesehatan 

olahraga 

13 21 19 53 

Ilmu kesehatan 

reproduksi 

33 20 3 56 

Ilmu kedokteran 

tropis 

9 6 1 16 
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2 FKG Ilmu kedokteran gigi 31 20 20 71 

3 FH Ilmu Hukum 40 50 52 142 

Ilmu Kenoktariatan 78 80 82 240 

4 FEB Ilmu Ekonomi 61 67 67 195 

Akutansi 66 69 74 209 

Sains Manajemen 61 67 68 196 

Magister 

Manajemen 

64 70 76 208 

Sains Ekonomi 

Islam 

58 66 74 198 

5 FF Ilmu Farmasi 31 36 13 80 

Farmasi Klinik 13 36 23 72 

6 FKH Biologi Reproduksi 5 7 4 16 

Ilmu Penyakit dan 

Kesehatan 

Masyarakat 

19 13 10 42 

Vaksionologi dan 

Imunoterapetika 

8 3 3 14 

Agribisnis Veteriner 18 8 1 27 

7 FISIP Kebijakan Publik 26 31 17 74 

Hubungan 

Internasional 

20 21 20 61 

Ilmu Politik 13 17 11 41 

Sosiologi 20 20 11 51 

Media dan 

Komunikasi 

42 44 15 101 

8 FST Biologi 23 12 20 55 

Kimia 21 9 9 39 

Teknik Biomedik 3 5 2 10 

9 FKM Kesehatan 45 22 30 97 
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Masyarakat 

Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja 

48 61 54 163 

Kesehatan 

Lingkungan 

35 22 30 87 

Administrasi dan 

Kebijakan 

36 42 39 117 

Epidemiologi 40 48 45 133 

10 FIB Kajian Sastra dan 

Budaya 

9 37 16 62 

Ilmu Linguistik 13 22 21 56 

11 FPsi Sains Psikologi 35 41 41 118 

Magister Psikologi 

Terapan 

10 6 9 25 

Magister Psikologi 

Profesi 

35 40 50 125 

12 FKP Keperawatan 102 103 57 262 

13 FPK Bioteknologi 

Perikanan dan 

Kelautan 

39 36 35 110 

14 Sekolah 

Pasca 

Ilmu Forensik 20 25 14 59 

Imunologi 22 22 3 47 

Sains Hukum dan 

Pembangunan 

5 5 0 10 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

60 44 24 128 

Kajian Ilmu 

Kepolisian 

20 19 5 44 

Manajemen 5 2 3 10 
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Bencana 

Total 3.962 

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan rumus Yamane (Bungin, 2005) 

     ( )    

Keterangan : 
n: Jumlah sampel 
N: Jumlah anggota populasi 
d2: Jumlah sampel 
  

 Maka penghitungannya sebagai berikut: 

           (   )    

            

       

Kemudian jumlah sampel dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 100 

responden, dimana cara menentuan sampel dilakukan dengan teknik Proportional 

random sampling. Teknik ini digunakan untuk menekankan pada teknik 

penggunaan perwakilan berimbang dengan cara mengetahui jumlah setiap unit 

populasi yang ada. Alasan peneliti menggunakan teknik ini dikarenakan sampel 

yang dipilih yaitu responden tersebar dalam fakultas yang berbeda dan berada 

dalam satu wilayah yang yakni pada kampus Unair A, B, dan C, dimana akan 

diambil responden yakni mahasiwa program magister (S2) periode 2017, 2018, 

dan 2019. Dalam random sampling setiap fakultas dalam populasi memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Selanjutnya penentuan jumlah 

sampel pada masing-masing fakultas didasarkan pada prosentase jumlah 

mahasiswa di masing-masing fakultas, maka berikut adalah perhitungan 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUDI DESKRIPTIF PEMANFAATAN... SITI ZUMROTUL FAIZAH



I-28 

 

responden pada masing-masing fakultas dengan menggunakan rumus alokasi 

proportional: 

          

Keterangan : 
ni: Jumlah sampel tiap fakultas 
n : Jumlah sampel seluruhnya 
Ni: Jumlah anggota populasi tiap fakultas 
N: Jumlah populasi keseluruhan 
 

Maka perhitungan jumlah sampel berdasarkan masing-masing fakultas sebagai 

berikut: 

1. Fakultas Kedokteran 

a. Ilmu Kedokteran Dasar   
b. Ilmu Kesehatan Olahraga  
c. Ilmu Kesehatan Reproduksi  
d. Ilmu Kedokteran Tropis 

  
 Mahasiswa magister UNAIR berjumlah sebanyak 3.962, kemudian dilakukan 

penghitungan jumlah mahasiswa magister pada fakultas kedokteran sebanyak 168. 

Didapatkan hasil sejumlah 4 mahasiswa, dengan perhitungan sebagai berikut                  

                        =      (4) 

 

2. Fakultas kedokteran gigi 

a. Ilmu kesehatan gigi  

 Mahasiswa magister UNAIR berjumlah sebanyak 3.962, kemudian dilakukan 

penghitungan jumlah mahasiswa magister pada fakultas kedokteran gigi sebanyak 

71. Didapatkan hasil sejumlah 2 mahasiswa, dengan perhitungan sebagai berikut                

                      = 1,7 (2) 

3. Fakultas Hukum 
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a. Ilmu Hukum   
b. Ilmu Kenotariatan 

 
 Mahasiswa magister UNAIR berjumlah sebanyak 3962, kemudian dilakukan 

penghitungan jumlah mahasiswa magister pada fakultas hukum sebanyak 382. 

Didapatkan hasil sejumlah 10 mahasiswa, dengan perhitungan sebagai berikut                  

                       = 9,64 (10) 

4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

a. Ilmu Ekonomi    
b. Akuntansi    
c. Sains Manajemen   
d. Magister Manajemen   
e. Sains Ekonomi Islam  

 Mahasiswa magister UNAIR berjumlah sebanyak 3.962, kemudian dilakukan 

penghitungan jumlah mahasiswa magister pada fakultas Ekonomi dan Bisnis 

sebanyak 1.006. Didapatkan hasil sejumlah 25 mahasiswa, dengan perhitungan 

sebagai berikut                    

                       =  25,3 (25) 

5. Fakultas Farmasi 

1. Ilmu Farmasi  
2. Farmasi Klinik 

 Mahasiswa magister UNAIR berjumlah sebanyak 3.962, kemudian dilakukan 

penghitungan jumlah mahasiswa magister pada fakultas Farmasi sebanyak 152. 

Didapatkan hasil sejumlah 4 mahasiswa, dengan perhitungan sebagai berikut                 

                       = 3,83 (4) 

 

6. Fakultas Kedoketan Hewan 

a. Biologi Reproduksi      
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b. Ilmu Penyakit Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  
c. Vaksinologi dan Imunoterapetika    
d. Agribisnis Veteriner      

 Mahasiswa magister UNAIR berjumlah sebanyak 3.962, kemudian dilakukan 

penghitungan jumlah mahasiswa magister pada fakultas Kedokteran Hewan 

sebanyak 99. Didapatkan hasil sejumlah 3 mahasiswa, dengan perhitungan 

sebagai berikut                

                      =  2,4 (2) 

7. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik 

1. Kebijakan Publik   
2. Hubungan Internasional  
3. Ilmu Politik    
4. Sosiologi    
5. Media dan Komunikasi  

 Mahasiswa magister UNAIR berjumlah sebanyak 3.962, kemudian dilakukan 

penghitungan jumlah mahasiswa magister pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik 

sebanyak 328. Didapatkan hasil sejumlah 8 mahasiswa, dengan perhitungan 

sebagai berikut                 

                      =  8,27 (8) 

8. Fakultas Sains dan Teknologi 

a. Biologi    
b. Kimia    
c. Teknik Biomedik 

 Mahasiswa magister UNAIR berjumlah sebanyak 3.962, kemudian dilakukan 

penghitungan jumlah mahasiswa magister pada Fakultas Sains dan Teknologi 

sebanyak 104. Didapatkan hasil sejumlah 3 mahasiswa, dengan perhitungan 

sebagai berikut                  

                     =  2,6 (3) 
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9. Fakultas Kesehatan Masyarakat 

a. Kesehatan Masyarakat   
b. Kesehatan dan Keselamatan Kerja  
c. Kesehatan Lingkungan   
d. Administrasi dan Kebijakan    
e. Epidemiologi    

 Mahasiswa magister UNAIR berjumlah sebanyak 3.962, kemudian dilakukan 

penghitungan jumlah mahasiswa magister pada Fakultas Kesehatan Masyarakat 

sebanyak 597. Didapatkan hasil sejumlah 15 mahasiswa, dengan perhitungan 

sebagai berikut                  

                      =  15,0 (15) 

10.  Fakultas Ilmu Budaya 

a. Kajian Sastra dan Budaya  
b. Ilmu Linguistik   

 Mahasiswa magister UNAIR berjumlah sebanyak 3.962, kemudian dilakukan 

penghitungan jumlah mahasiswa magister pada Fakultas Ilmu Budaya sebanyak 

118. Didapatkan hasil sejumlah 3 mahasiswa, dengan perhitungan sebagai berikut                  

                              =  2,97 (3) 

11. Fakultas Psikologi 

a. Sains Psikologi   
b. Magister Psikologi Terapan  
c. Magister Psikologi Profesi  

Mahasiswa magister UNAIR berjumlah sebanyak 3.962, kemudian dilakukan 

penghitungan jumlah mahasiswa magister pada Fakultas Psikologi sebanyak 268. 

Didapatkan hasil sejumlah 7 mahasiswa, dengan perhitungan sebagai berikut 

                

                         =  6,7 (7) 

12. Fakultas Keperawatan 

a. Keperawatan     
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Mahasiswa magister UNAIR berjumlah sebanyak 3.962, kemudian dilakukan 

penghitungan jumlah mahasiswa magister pada Fakultas Keperawatan sebanyak 

262. Didapatkan hasil sejumlah 7 mahasiswa, dengan perhitungan sebagai berikut                  

                    =  6,61 (7) 

13. Fakultas Perikanan dan Kelautan 

a. Bioteknologi Perikanan dan Kelautan   

Mahasiswa magister UNAIR berjumlah sebanyak 3.962, kemudian dilakukan 

penghitungan jumlah mahasiswa magister pada Fakultas Perikanan dan Kelautan 

sebanyak 110. Didapatkan hasil sejumlah 3 mahasiswa, dengan perhitungan 

sebagai berikut                  

                    =  2,7 (3) 

14. Sekolah Pasca 

a. Ilmu Forensik 
b. Imunologi 
c. Sains Hukum dan Pembangunan 
d. Pengembangan Sumber Daya Manusia  
e. Kajian Ilmu Kepolisian 
f. Manajemen Bencana 

 Mahasiswa magister UNAIR berjumlah sebanyak 3.962, kemudian dilakukan 

penghitungan jumlah mahasiswa magister pada Fakultas Sekolah Pascasarjana 

sebanyak 298. Didapatkan hasil sejumlah 7 mahasiswa, dengan perhitungan 

sebagai berikut 

                 

              =  7,52 (7) 
 
 
 

  Penentuan sampel dilakukan secara acak (random) yaitu dengan cara: 

1. Menggabungkan seluruh nama dari semua angkatan setiap program studi 

dalam satu fakultas.  
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2. Mengurutkan dan memberi nomor secara lanjut pada seluruh nama yang 

telah terkumpul. 

3. Mengundi nomor dari daftar yang telah diurutkan. Pengambilan jumlah 

sampel pada setiap fakultas disesuaikan dengan jumlah yang telah 

ditentukan sebelumnya.  

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Bungin (2005) mengungkapkan bahwa metode pengumpulan data 

adalah bagian dari instrumen penelitian yang menentukan berhasil atau tidaknya 

suatu penelitian tersebut. Dalam penelitian yang akan dilakukan nantinya, peneliti 

akan mengunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Pengumpulan data primer merupakan metode pengumpulan yang langsung 

diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian. Menurut Bungin (2005) 

Dalam hal ini, pengumpulan data primer yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

melalui penyebaran kuisioner yang akan diberikan kepada responden terpilih. 

Kuisioner digunakan sebagai data kuantitatif utama, dimana didalamnya akan 

berisi daftar pertanyaan yang sistematis. Peneliti juga akan menggunakan teknik 

wawancara (probing) sebagai salah satu metode pendukung, untuk eksplorasi data 

dan mengetahui fakta-fakta lain yang dialami oleh responden terkait permasalahan 

yang dikaji.  

2.  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang peneliti butuhkan. Data sekunder dalam penelitian ini 

nantinya akan didapat peneliti diantaranya mengenai profil objek penelitian, data 

jumlah populasi dan sampel, dan lain sebagainya.  

3. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan salah satu metode pendukung peneliti dalam 

melakukan analisis terkait hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian di lapangan. 

Studi literature ini penumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari sumber-

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUDI DESKRIPTIF PEMANFAATAN... SITI ZUMROTUL FAIZAH



I-34 

 

sumber informasi yang terkait dengan penelitian ini, dimana dapat diperoleh 

melalui buku, artikel jurnal, laporan penelitian sebelumnya dan lain sebagainya.  

4. Pengamatan dan Observasi 

Pengumpulan data melalui pengamatan dan observasi dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara peneliti melihat langsung terhadap objek yang diteliti di 

lapangan. Peneliti menggunakan metode pengamatan yang hanya dilakukan 

dengan menggunakan panca indera sebagai data penelitian (non participant 

observation). 

1.7.6 Teknik Pengolahan Data  

Pengolahan data merupakan tahap lanjutan dari proses pengumpulan data. 

Data mentah yang telah diperoleh sebelumnya, akan dilakukan pengolahan untuk 

siap dilakukan analisis selanjutnya. Menurut Bungin (2005), pengolahan data 

terbagi menjadi tiga tahapan, yakni : editing (penyuntingan), coding (pemberian 

kode), dan tabulasi. Adapun teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Editing (penyuntingan) 

Dalam tahap editing ini peneliti akan melakukan penghitungan ulang terkait 

dengan jumlah instrument yang disebar dengan jumlah yang terkumpul. 

Kemudian peneliti akan memeriksa kelengkapan jawaban pada setiap 

instrument. Proses editing nantinya akan diakhiri saat instrumen penelitian 

dinilai telah valid oleh peneliti.  

2. Coding (pemberian kode) 

Tahap lanjutan setelah editing adalah pemberian kode atau Coding pada varibel 

dan data yang telah terkumpul melalui instrumen penelitian. Pemberian kode 

nantinya akan memiliki arti tertentu untuk dapat dilakukannya analisis. 

3. Tabulasi 

Setelah proses editing dan coding tahap selanjutnya dimasukkan kedalam 

table-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Data 

primer yang sudah terkumpul akan ditabulasi terkomputerisasi dengan 

menggunakan SPSS untuk statistic deskriptif.  
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1.7.8 Teknik Analisis Data 

Menurut Singarimbun dan Efendi (2006), teknik analisa merupakan suatu 

proses penyederhanaan data kedalam bentuk informasi yang mudah untuk dibaca 

dan diinterprestasikan dengan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif 

deskriptif. Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mendeskripsikan dan menjelaskan hasil temuan di lapangan dan menganalisisnya 

menggunakan kerangka konseptual yang telah ditentukan pada landasan teori.  

Proses analisa dilakukan terhadap data-data yang telah diolah dan disajikan dalam 

bentuk tabel frekuensi. Sedangkan tabel skor digunakan untuk mendeskripsikan 

pemanfaatan layanan e-resources perpustakaan Universitas Airlangga oleh 

mahasiswa magister (S2) berdasarkan pilihan jawaban yang terdapat pada 

kuesioner. Hasil dari tabel frekuensi dan tabel skor tersebut dilakukan analisis 

dengan menggunakan kerangka konseptual yang telah ditentukan dan juga 

didukung dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dengan 

permasalahan sejenis. Skor yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel I-2  

Skor 

Skor Kategori Jawaban 

1 Rendah 

2 Sedang  

3 Tinggi 

4 Sangat Tinggi 

 

Setelah pemberian skor kemudian memberikan kategori terhadap 

pemanfaatan layanan e-resources perpustakaan Universitas Airlangga oleh 

mahasiswa magister (S2). Berikut perhitungan interval antar kategori yang 

diberikan:                                                             =0,75 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STUDI DESKRIPTIF PEMANFAATAN... SITI ZUMROTUL FAIZAH



I-36 

 

Berdasarkan perhitungan diatas, ditetapkan ketegori tingkat pemanfaatan 

layanan e-resources perpustakaan oleh mahasiswa magister (S2) Universitas 

Airlangga sebagai berikut: 

Rendah   = 1,00 - 1,75 

Sedang ̀   =1,76 - 2,50 

Tinggi   = 2,51 - 3,25 

Sangat Tinggi  =3,26 - 4,00 
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