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ABSTRAK 

 

 

Skripsi ini berjudul “Analisis Pemanfaatan E-Journal yang dilanggan oleh 

Perpustakaan Nasional dalam Penulisan Skripsi oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Unsyiah”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

analisis pemanfaatan E-Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional dalam 

penulisan skripsi oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah? Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan E-Journal yang dilanggan oleh 

Perpustakaan Nasional dalam penulisan skripsi oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Unsyiah. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Unsyiah yang sedang mengerjakan skripsi dan berjumlah 244 

mahasiswa, sedangkan sampelnya adalah 71 orang mahasiswa. Penelitian ini 

mengunakan metode kualitatif dan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemanfaatan E-Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional dalam penulisan 

skripsi oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah sangat dirasakan 

manfaatnya dan berpengaruh terhadap penyelesaian skripsi yang dilakukan 

mahasiswa. E-Journal sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena referensi atau 

bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi secara mudah dan cepat diperoleh, 

kapan saja dan di mana saja diperlukan serta ilmu pengetahuan yang bervariatif dan 

terbaru (up date) akan selalu terpenuhi. Jenis E-Journal yang sering digunakan oleh 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah yaitu Proquest, Science Direct, 

dan EBSCO, karena jenis ini mudah diakses dan teori yang dicari pun lengkap. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang saat ini, 

menyediakan berbagai metode pembelajaran yang informasinya tidak hanya dalam 

bentuk tercetak tetapi juga dalam bentuk digital, sehingga dalam pemanfaatan sebuah 

informasi, jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghalang. Sarana digital sangat 

memudahkan pengguna dalam mencari sumber informasi yang dibutuhkan dan 

sangat berguna bagi kelancaran proses pendidikan dalam mendukung pembelajaran. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, maka publikasi 

atau penyebaran informasi yang semula melalui kertas kini mulai berganti menjadi 

bentuk elektronik. Perubahan teknologi ini membuka peluang besar bagi penyebaran 

informasi ilmiah tersebut, terutama jika dapat diakses secara online dan dibangun 

pusat informasinya. 

Perkembangan ilmu pengetahuan telah mendorong kemajuan di bidang 

teknologi informasi. Hal ini berdampak pada perubahan yang terjadi pada beberapa 

perpustakaan dalam upaya menyediakan layanan bagi pemustaka. Salah satu  

perubahan yang nampak karena pengaruh kemajuan teknologi adalah perkembangan 

perpustakaan dari sistem manual mengalami perubahan dalam bentuk sistem digital.  

Dari koleksi yang sebelumnya hanya terdapat koleksi tercetak saja menjadi koleksi 

digital yang mudah untuk diakses oleh pengguna dimana saja dan kapan saja. 

Koleksi perpustakaan adalah salah satu unsur terpenting dari perpustakaan. 

Keberadaan perpustakaan akan terlihat dari koleksi yang memiliki pendayagunaan 
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yang tinggi yang menjawab kebutuhan pemustaka terhadap sumber informasi. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka koleksi 

perpustakaan akan mengikuti perkembangan era digital. Koleksi berbentuk digital 

dapat memudahkan karena pengguna tidak perlu datang ke perpustakaan untuk 

mencari informasi yang diinginkan. 

Pemustaka dapat mengakses secara online berbagai koleksi jurnal yang 

dimiliki atau dilanggan Perpustakaan Nasional melalui perangkat elektronik yang 

terhubung dengan internet. Salah satu koleksi digital yang dimiliki oleh perpustakaan 

adalah database online yang berupa buku elektronik dan jurnal elektronik (E-

Journal). E-Journal merupakan perubahan dari jurnal tercetak yang dapat dijadikan 

sebagai sumber referensi ilmiah. Sampai awal tahun 1990-an, jurnal ilmiah tercetak 

merupakan fokus dari kegiatan ilmiah dan menjadi koleksi utama perpustakaan.
1
 

E-Journal adalah jurnal yang segala aspek (penyiapan, review, penerbitan dan 

penyebaran) dilakukan secara elektronik. Latar belakang yang memunculkan aplikasi 

E-Journal adalah karena mahalnya percetakan jurnal, kemajuan teknologi komputer 

dan meluasnya teknologi jaringan world wide web (www). Perbedaan media 

pelayanan yang menggarisbawahi jenis layanan antara jurnal dari bahan tercetak dan 

E-Journal adalah dalam bentuk media penyimpanannya saja yaitu elektronik.
2
 Dalam 

hal ini, E-Journal dalam studi ilmu komunikasi massa berfungsi sebagai media 

komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan komunikasi kepada khalayak (massa). 

_____________ 

 1
 Putu Laxman Pendit, Perpustakaan Digital, (Jakarta: Cita Karyakarsa Mandiri, 2008), hlm. 

154. 

 
2
 Ibnu Rusydi, “Pemanfaatan E-Journal sebagai Media Informasi Digital”, Jurnal Iqra’, 

Volume 8, Nomor 2, Oktober 2014, hlm. 202. 
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E-Journal dalam dunia pendidikan tinggi berfungsi sebagai media informasi 

dan komunikasi mengenai bahan, referensi bahkan jurnal penelitian ilmiah yang 

dibutuhkan civitas akademik. Selain itu, fungsi E-Journal adalah untuk melestarikan  

ilmu pengetahuan dengan cara mendata dan meyebarkan yang telah peer review oleh  

ilmuan. Karakteristik E-Journal seperti update berkaitan dengan teori dibandingkan  

buku, pembahasannya lebih ringkas, dijadikan sebagai referensi alternatif, aplikasi 

dan implementasi dalam dunia nyata.
3
 

E-Journal merupakan publikasi dalam format elektronik dan mempunyai 

ISSN (International Standard Serial Number). E-Journal menyediakan seperangkat 

alat yang dapat memperkaya nilai suatu jurnal konvensional (terbitan dan kajian 

secara mendalam) sehingga dapat menjawab tantangan globalisasi. E-Journal tidak 

berarti menggantikan model jurnal konvensional, tetapi memperkuat jurnal tersebut 

melalui pengelolaan penulis, karya tulis dan tanggapan atas karya tersebut, bahkan 

sampai pada tingkat mendiskusikan secara tidak terbatas.  

Dimotivasi oleh berbagai kebutuhan informasi, pengguna menginginkan hasil 

penelusuran secara cepat, tepat, dan mudah, meliputi pencarian, penemuan, dan 

pemanfaatan, sehingga pengguna akan lebih mudah dan cepat memperolehnya. Saat 

ini informasi dalam format elektronik seperti E-Journal banyak diminati oleh pencari 

informasi. Fenomena ini sering ditemukan di perguruan tinggi, di mana mahasiswa 

diwajibkan untuk mencari literatur ilmiah dalam setiap mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan oleh para pendidik. Apalagi ada kewajiban dalam menyelesaikan 

tugas akhir harus mencantumkan beberapa referensi melalui jurnal ilmiah. 

_____________ 

3
 Ibnu Rusydi, Pemanfaatan E-Journal ..., hlm. 203. 
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E-Journal merupakan suatu sistem berbentuk digitalisasi ilmu pengetahuan 

yang memungkinkan pengguna mengakses data secara mudah dan cepat dengan  

manajemen kerja sama (berlangganan) antara perpustakaan dengan perpustakaan  

lainnya, institusi atau penerbit E-Journal lainnya, sehingga kebutuhan akan ilmu  

pengetahuan yang bervariatif dan terbaru (up date) akan terpenuhinya. Hal ini akan  

berimplikasi dengan semakin canggih dan berkembangnya ilmu pengetahuan yang  

diterapkan, dikembangkan dan dihasilkan oleh perguruan tinggi. Bagi mahasiswa, E-

Journal akan sangat bermanfaat atau berkontribusi dalam mencari informasi atau 

pengetahuan yang diperlukan dan terhadap tugas akademik hingga penelitiannya.       

Dewasa ini, pemanfaatan E-Journal semakin hari semakin banyak daripada 

jurnal tercetak, karena E-Journal memiliki lebih banyak keunggulan daripada jurnal 

tercetak lainnya. Informasi yang tersedia pada jurnal tercetak termasuk lebih lambat 

diterima oleh pembacanya apabila dibandingkan dengan jurnal elektronik. E-Journal 

sering terbit terlebih dahulu sebelum jurnal cetak diterbitkan, sehingga dalam 

kecepatan penerimaan informasi jauh lebih cepat dan menguntungkan serta dapat 

menghemat waktu, biaya dan tenaga. 

Menyadari akan pentingnya pemanfaatan E-Journal bagi mahasiswa dan 

civitas akademika pada perguruan tinggi, maka dikeluarkan sebuah program yang 

dapat mengakomodasi layanan E-Journal, sehingga mahasiswa dapat memanfaatkan 

E-Journal selama 24 jam, dari mana saja dan kapan saja. Pustakawan juga tidak 

perlu mengindeks jurnal tersebut, karena penyedia jasa E-Journal telah menyediakan 
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fasilitas pengindeksannya.
4
 Namun meskipun teknologi  sudah cepat,  fungsi  utama  

dari  jurnal  tetap  sama yaitu mendaftar, menyebarkan, memeriksa ke sesama rekan 

ilmuan (peer review) dan melestarikan ilmu pengetahuan.
5
  

Pemanfaatan E-Journal yang dilanggan oleh Dikti di Indonesia pada saat ini 

semakin meningkat, karena adanya perubahan zaman yang selalu membutuhkan 

informasi yang cepat dan tepat. Dalam hal ini, mahasiswa dapat memanfaatkan atau 

dan mengakses berbagai E-Journal, salah satunya dalam proses penulisan tugas akhir 

mahasiswa atau skripsi. Kehadiran E-Journal diharapkan mampu untuk menunjang 

kegiatan penelitian serta proses belajar civitas akademika perguruan tinggi sebagai 

bahan sumber referensi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) merupakan lembaga 

pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang 

perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, 

perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat 

jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. Semua E-Journal yang 

dilanggan oleh Perpustakaan Nasional dapat diakses melalui jaringan internet dimana 

saja dengan syarat pengguna E-Journal harus mendaftar menjadi anggota dari 

Perpustakaan Nasional. 

Informasi sangat diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian atau karya 

ilmiah dan informasi yang digunakan harus bersifat ilmiah. Karena ketersediaan 

_____________ 

4
 Arif  Dj  Tresnawan,  Jurnal  Elektronik:  Berbagi  Pengalaman  Proses  Berlangsung  

Jurnal  Online  Di  UPT Perpustakaan UNISBA, 2004, Diakses pada tanggal 20 Desember 2017 dari 

situs http://www.digilib.itb.ac.id/agenda/orientasi-perpustakaan.  

 

 
5
 Putu Laxman Pendit, Perpustakaan Digital, (Jakarta: Cita Karyakarsa Mandiri, 2008), hlm. 

154.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Nonkementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Nonkementerian
http://www.digilib.itb.ac.id/agenda/orientasi-perpustakaan
http://www.digilib.itb.ac.id/agenda/orientasi-perpustakaan
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informasi ilmiah memiliki hubungan yang erat dengan sumber informasi, sistem 

komunikasi ilmiah dan cara memperoleh informasi.
6
 Oleh karena itu, sebaiknya 

mahasiswa lebih aktif dalam memanfaatkan E-Journal sebagai bahan referensi 

mereka karena E-Journal merupakan bahan rujukan yang up to date sehingga dapat 

dijadikan sebagai referensi yang muktahir dan merupakan informasi ilmiah. 

Bedasarkan hasil observasi awal, beberapa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang sedang mengerjakan skripsi di 

perpustakaan, masih belum memanfaatkan keberadaan E-Journal yang dilanggan 

oleh Perpustakaan Nasional sebagai bahan referensi untuk penulisan skripsi. Mereka 

menganggap bahwa bahasa yang terdapat hampir di setiap artikel E-Journal yang 

dilanggan masih berbahasa Inggris dan banyak istilah ilmiah yang cenderung sulit 

untuk mereka pahami. Selain itu, mahasiswa lebih berpendapat bahwa keberadaan 

search engines seperti google atau yahoo lebih memudahkan mereka untuk 

memperoleh sumber referensi lebih cepat dari pada mengakses E-Journal yang 

dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul, “Analisis Pemanfaatan E-Journal 

yang Dilanggan oleh Perpustakaan Nasional dalam Penulisan Skripsi oleh 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana analisis pemanfaatan E-Journal yang dilanggan oleh 

_____________ 

6
 Sulistyo-Basuki, Pengantar Dokumentasi Ilmiah, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 21. 



 7 

Perpustakaan Nasional dalam penulisan skripsi oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Unsyiah?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan 

E-Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional dalam penulisan skripsi oleh 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dalam penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai dasar pemikiran dan informasi untuk mengembangkan ilmu 

perpustakaan terutama tentang pemanfaatan E-Journal yang dilanggan 

oleh Perpustakaan Nasional dalam penulisan skripsi. 

b. Sebagai bahan masukan dan wawasan intelektual dalam mengkaji 

pemanfaatan E-Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional 

dalam penulisan skripsi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Kepada dekan atau pimpinan lembaga pendidikan, hasil penelitian 

diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran dalam 

mengoptimalkan pemanfaatan E-Journal yang dilanggan Perpustakaan 

Nasional dalam penulisan skripsi bagi para mahasiswa. 

b. Diharapkan kepada pembaca, untuk lebih mengoptimalkan informasi dan 

pengetahuan yang terkait dengan pemanfaatan E-Journal yang dilanggan 

oleh Perpustakaan Nasional dalam penulisan skripsi. 
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c. Kepada pimpinan dan pustakawan, hasil penelitian diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi para mahasiswa dalam memanfaatkan E-Journal 

yang dilanggan Perpustakaan Nasional dalam penulisan skripsi. 

d. Kepada peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah gagasan dan memperkaya ilmu pengetahuan  terutama tentang 

pemanfaatan E-Journal yang dilanggan Perpustakaan Nasional dalam 

penulisan skripsi oleh mahasiswa. 

 

E. Penjelasan Istilah 

Sebelum membahas permasalahan dalam karya tulis ini, terlebih dahulu 

penulis menjelaskan pengertian istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, 

agar tidak terjadi kekeliruan yang dimaksud. Adapun istilah-istilah tersebut adalah: 

1. Pemanfaatan E-Journal yang diLanggan oleh Perpustakaan Nasional 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemanfaatan berarti suatu proses, 

cara atau perbuatan memanfaatkan atau menggunakan sesuatu yang dibutuhkan.
7
 

Irman Siswadi mendefinisikan bahwa “E-journal adalah jurnal elektronik dalam 

versi digital dari jurnal tercetak atau jurnal non cetak seperti dalam bentuk publikasi 

elektronik tanpa versi tercetaknya, yang tersedia melalui email, web atau akses  

internet, baik online journals maupun jurnal tercetak yang merupakan jurnal dalam  

cakupan terbitan berseri”.
8
 E-Journal yang diLanggan oleh Perpustakaan Nasional 

merupakan jurnal yang tersedia melalui media elektronik atau web yang telah diformat 

_____________ 

 
7
 Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/Daring 

(Dalam Jaringan), diakses pada tanggal 21 Maret 2017dari situs http://kbbi.web.id. 

 
8
 Irman Siswadi, Ketersediaan Online Journal di Perpustakaan Perguruan Tinggi, Jurnal 

Visi Pustaka, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2008, hlm. 23. 
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sedemikian mudah untuk pengguna yang membutuhkan imformasi ilmiah. E-Journal 

yang di Langgan oleh Perpustakaan Nasional dapat diakses dimana ssaja tanpa harus 

berbayar hanya dengan menjadi anggota perpusnas pengguna dapat mengakses pada 

imformasi mengenai kebutuhhan dalam karya ilmiah atau sebagainya.
9
  

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan E-Journal 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Unsyiah untuk mengakses berbagai referensi atau bahan yang berkaitan 

dengan pembahasan skripsi yang tertuang dalam jurnal ilmiah dan dipublikasikan 

dalam format digital/elektronik serta diaplikasikan untuk memperkaya literatur 

perpustakaan, seperti jurnal Proquest, Science Direct, EBSCO dan lain sebagainya. 

2. Penulisan Skripsi 

Menurut M. Eko Susilo, skripsi (karya ilmiah) merupakan “Suatu tulisan atau  

karangan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai 

hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang 

disusun menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan 

yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya”.
10

 Skripsi 

sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan dunia penelitian. Kebanyakan 

karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang 

dilakukan oleh lembaga penelitian atau lembaga pendidikan. Mahasiswa yang telah 

lulus pasti pernah membuat ataupun mengarang karya ilmiah berupa tugas akhir. 

_____________ 

 
9
 Chandra Aan Setiawan, E-Journal (Jurnal Elektronik), (Jakarta: UPT. Pusat Informatika, 

2010), hlm. 11. 

 
10

 M. Eko Susilo, Karya Ilmiah, Diakses pada tanggal 28 September 2017 dari situs 

http://fbe.ubaya.ac.id.file.dowloand.pdf. 

http://fbe.ubaya.ac.id.file.dowloand.pdf/
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Karya ilmiah berupa tugas akhir merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh 

mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penulisan skripsi 

adalah suatu rangkaian kegiatan penulisan karya ilmiah pada sebuah perguruan tinggi 

yang diwajibkan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah 

sebagai tugas akhir untuk memperoleh ijazah, dengan menggunakan metode tertentu, 

memperhatikan sistematika penulisan yang baik, menggunakan kode etik dan 

hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

 

A. Kajian Pustaka 

Melalui judul penelitian yang penulis ajukan, maka tinjauan kepustakaan 

(literature review), yang dikaji ada dua variabel, yaitu kajian tentang pemanfaatan E-

Journal dan penulisan skripsi mahasiswa. Menurut penelusuran yang telah penulis 

lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan mengarah kepada 

analisis pemanfaatan E-Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional dalam 

penulisan skripsi oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah. Namun ada 

beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul ini.  

Sebagai bahan referensi dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa 

hasil penelitian terdahulu yang relevan oleh beberapa peneliti yang pernah dilakukan. 

Di antara tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan analisis pemanfaatan 

E-Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional dalam penulisan skripsi oleh 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah yaitu penelitian yang ditulis Siti 

Umi Hani, berjudul Pemanfaatan Jurnal Elekstronik sebagai Sumber Belajar 

Mahasiswa di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta, tidak diterbitkan, 

Fakultas Ilmu Perpustakaan, Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun 2012. Skripsi ini 

membahas tentang pemanfaatan E-Journal sebagai sumber belajar mahasiswa UNY. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan subjek seluruh 

mahasiswa yang terdaftar sebagai pemustaka di UNY. Hasil penelitian yang 

diperoleh adalah hampir seluruh mahasiswa (70%) memanfaatan E-Journal setiap 

kali berkunjung ke perpustakaan, sedangkan 30% mahasiswa lainnya menyatakan 
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dalam seminggu lebih dari empat hari berkunjung ke perpustakaan untuk 

memanfaatan E-Journal. Namun kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan E-

Journal adalah minimnya E-Journal yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, hanya 

sebagian kecil cakupan yang sesuai dengan kebutuhan sumber belajar mahasiswa. 

Kendala lainnya yaitu mahasiswa merasa kesulitan saat memanfaatkan E-Journal 

berbahasa asing, sehingga ada beberapa mahasiswa sering mengurungkan niatnya 

untuk memanfaatkan E-Journal sebagai sumber belajar. Kelengkapan fasilitas 

pencarian temu kembali informasi juga masih belum sebanding dengan jumlah 

pengguna perpustakaan.
1
 

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Anastasia Tri Susianti, berjudul 

Pemanfaatan E-Journal di Perpustakaan ATMA Jaya Yogyakarta, tidak diterbitkan, 

Fakultas Ilmu Perpustakaan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tahun 2011. 

Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan E-Journal dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa dalam memanfaatkan E-Journal. Teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Technology Acceptance Model (TAM) yaitu perilaku 

seseorang dalam memanfaatkan teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menguji model teori Davis (1989) dan memasukkan variabel eksternal yang 

mendukung teori. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 

dengan metode survey. Analisis data yang digunakan dalam peneiltian ini adalah 

menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) untuk menjelaskan ada atau 

tidak adanya hubungan antar variabel. Berdasarkan analisis data yang dilakukan 

_____________ 

1
 Siti Umi Hani, Pemanfaatan E-Journal sebagai Sumber Balajar Mahasiswa di UPT 

Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta, (Skripsi, tidak Dipublikasikan), (Yogyakarta: 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), Diakses pada tanggal 13 Juni 2018 dari situs www//http. 

digilib.uin-suka.ac.id/13457/1/bab%20I,%20V,%20daftar%20pustaka.pdf. 
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diperoleh kesimpulan bahwa mahasiswa Atma Jaya Yogyakarta dalam menggunakan 

E-Journal dipengaruhi oleh Self Efficacy, User Training, Complexity, Percaived 

Usefulness, Percaived Ease of Use dan Intention to Use.
 2

 

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Mustati dan M. Najib, berjudul 

Pemanfaatan E-Journal dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Ilmiah di Kalangan 

Civitas Akademik Universitas Hasanuddin, Jurnal Komunikasi Kareba Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2013. Jurnal ini 

membahas tentang pemanfaatan E-Journal oleh civitas akademik sangat beragam,  

hal  ini dipengaruhi orientasi tujuan dan manfaat. E-Journal oleh dosen cenderung 

digunakan untuk referensi keilmuan, pengajaran dan pembuatan karya ilmiah. E-

Journal oleh staf cenderung sebagai referensi pengetahuan, alat bantu penyelesaian 

tugas dan alat bantu keperluan naik pangkat. Sedangkan untuk mahasiswa, E-Journal 

digunakan sebagai referensi keilmuan, penyelesaian tugas kuliah dan rencana  

penelitian. Proses pemanfaatan E-Journal merupakan proses komunikasi oleh civitas 

akademik kepada sumber informasi ilmiah dengan mengikuti  prosedur  yang berlaku  

(sebagai pesan) dengan harapan memperoleh umpan balik dalam bentuk informasi  

ilmiah. Perbedaan khas pada model komunikasi ini adalah saluran penelusuran E-

Journal menjadi  media komunikasi. 
3
 

_____________ 

2
 Anastasia Tri Susianti, Pemanfaatan E-Journal di Perpustakaan ATMA Jaya Yogyakarta, 

(Skripsi, tidak Dipublikasikan), (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011), Diakses pada tanggal 

23 Desember 2018 dari situs digilib.ugm-.ac.id//15664/bab%20I,%20V,%20daftar%20pustaka.pdf. 

 
3
 Mustati dan M. Najib, “Pemanfaatan E-Journal dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi 

Ilmiah di Kalangan Civitas Akademik Universitas Hasanuddin”, Jurnal Komunikasi Kareba, Volume 

2, Nomor 2, Januari - Maret 2013, Universitas Hasanuddin, Makassar, Diakses pada tanggal 19 

Oktober 2018 dari situs www//http. jurnal-kareba-universitas-hasanuddin.ac.id/.pdf. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka persamaan penelitian ini dengan penelitian 

di atas adalah seluruhnya membahas tentang masalah pemanfaatan E-Journal, akan 

tetapi masing-masing penelitian mempunyai fokus penelitian yang berbeda dalam hal 

variabel, subjek, metode, tempat, dan waktu penelitian. Sedangkan dalam penelitian 

ini penulis meneliti tentang pemanfaatan E-Journal terhadap proses penyelesaian 

skripsi mahasiswa. 

 

B. Elektronik Journal (E-Journal) 

1. Pengertian E-Journal 

E-Journal (jurnal elektronik) mempunyai berbagai sebutan seperti e-serial, e-

periodikal, digital serial atau e-journal. Sebutan ini menunjukkan bahwa jurnal 

elektronik dapat didefinisikan dalam berbagai pengertian. Chandra Aan Setiawan 

menyataka bahwa “E-Journal adalah publikasi ilmiah dalam format elektronik dan 

mempunyai ISSN (International Standard Serial Number), dimana isi e-journal lebih  

kepada artikel ilmiah (hasil riset atau non riset), review buku/karya ilmiah, serta 

format dokumennya berbentuk pdf atau html atau format lain yang mendukung”.
4
  

Irman Siswadi mendefinisikan bahwa “E-journal adalah jurnal elektronik 

dalam versi digital dari jurnal tercetak atau jurnal non cetak seperti dalam bentuk 

publikasi elektronik tanpa versi tercetaknya, yang tersedia melalui email, web atau 

akses internet, baik online journals maupun jurnal tercetak yang merupakan jurnal 

dalam cakupan terbitan berseri”.
5
 Perbedaannya terletak pada media aksesnya 

_____________ 

 
4
 Chandra Aan Setiawan, E-Journal (Jurnal Elektronik), (Jakarta: UPT. Pusat Informatika, 

2010), hlm. 11. 

 
5
 Irman Siswadi, Ketersediaan Online Journal di Perpustakaan Perguruan Tinggi, Jurnal 

Visi Pustaka, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2008, hlm. 23. 
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dimana jurnal tercetak dalam bentuk tercetak, berbahan baku kertas dan langsung 

dibaca, sedangkan online journal berupa jurnal dalam bentuk digital dan untuk  

membacanya  diperlukan akses internet terlebih dahulu. Namun keduanya memiliki 

sumber informasi yang sama yaitu jurnal.  

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa e-journal adalah jurnal 

yang dipublikasikan dalam format digital atau elektronik dan diaplikasikan untuk 

memperkaya  literatur perpustakaan, terutama perpustakaan elektronik dan untuk 

fasilitas pendidikan serta menjadi salah satu koleksi perpustakaan digital yang bisa 

diakses kapan saja. Dalam dunia akademis, e-journal bisa dijadikan sebagai bahan 

rujukan perkuliahan, materi kuliah, mendukung bahan penelitian, pengembangan dan  

pengabdian, yang bisa diakses bersama-sama. Dengan dukungan perangkat digital  

dan ketersediaan media digital, maka informasi semakin mudah dan cepat diakses.  

 

2. Ciri-Ciri E-Journal 

Setiap koleksi yang ada diperpustakaan akan memiliki ciri-ciri tersendiri dan 

memiliki bentuk perbedaan atau persamaannya. Begitu pula dengan koleksi E-

Journal. Menurut Dash yang dikutip oleh Shajarul Islam Khan, E-Journal 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut yaitu: 

a. Proses percetakan yang hampir sudah tidak ada 

b. Lebih cepat dari pada jurnal tercetak, dan penyimpanan dengan waktu lama 

c. Produksi E-Journal menawarkan kesempatan untuk jaringan komunikasi 

antara penulis dengan editor. 

d. Pengguna dapat mengakses seluruh jurnal terutama artikel dalam waktu 

singkat jika diperlukan, dan mendapatkan halaman yang relevan. 

e. Informasi yang dicari dalam E-Journal dapat dilakukan secara bersamaan 

dengan yang lain tanpa ada informasi yang tertinggal. 

f. Format hypertext dan hypermedia memungkinkan hubungan antara  bagian 

yang berbeda dalam sebuah artikel pada jurnal. 
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g. Multimedia juga dimasukan ke dalam E-Journal memberikan keunggulan 

atas jurnal konvensional dalam bentuk tercetak. 

h. Publikasi dengan berbasis web 

i. Memungkinkan akses remote 

j. Menyediakan akses waktu pada 24x7 tanpa batasan.
 6

 

E-Journal menarik perhatian pihak perpustakaan dengan berbagai aspek. Dari 

segi pembaca, penyebaran E-Journal menggunakan internet memudahkan mereka 

dapat mengkasesnya dari seluruh penjuru dunia dengan mudah dan cepat tanpa 

batasan. Pengarangnya pun lebih mudah menerbitkan karya mereka melalui 

pangkalan data E-Journal sehingga jurnal mereka lebih cepat disebar dan mudah 

dibaca oleh para pencari informasi. Penerbit pun dapat memproduksi bagian tertentu 

dari E-Journal mengenai isu-isu kapan pun dan dengan frekuensi sesuka apa yang 

mereka inginkan agar menyebarkan informasi kepada pembaca dengan cepat. 

Komposisi elektronik dan transmisi telah menghasilkan produksi, distribusi 

dan peninjauan produk yang cepat, sehingga pengguna dapat mengakses artikel 

tertentu atau keseluruhan terbitan jurnal dalam waktu singkat. Koleksi besar dapat 

dicari dan diambil secara bersamaan dan langsung. Modus produksi E-Journal 

menawarkan kesempatan untuk membangun komunikasi jaringan antara penulis, 

editor dan wasit. Oleh karena itu, harganya cukup efektif dibandingkan versi 

cetaknya. Penerbit, kelompok penelitian, penulis, dan sebagainya dapat dengan 

mudah dihubungi, apabila diperlukan maka dapat melalui tautan surat elektronik. 

Untuk memanfaatkan hyperlink baik secara internal maupun publikasi lainnya, dapat 

mengambil artikel secara langsung melalui link dari pengindeksan dan abstrak 

_____________ 

6
 Khan Islam Shajarul, Use of E-Journal by Students and Research Scholarsin The 

Departement of Botany (Aligarh Muslim University, 2006), Diakses pada tanggal 15 Juni 2018 dari 

situs http//www//article.co.id.html. 
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database. Selanjutnya E-Journal dapat memfasilitasi multimedia dan grafis dengan 

warna pada biaya marjinal dan kontennya dapat diproduksi ulang, diteruskan dan 

dimodifikasi sesuai persyaratan.  

Putu Laxman Pendit mengemukakan beberapa ciri khas dari E-Journal yaitu: 

a. Menyediakan akses yang tepat waktu 

b. Mendukung kemampuan pencarian 

c. Mengakomodasi fitur unik seperti link ke item terkait 

d. Simpan ruang penyimpanan fisik 

e. Berisi informasi multimedia 

f. Tidak memerlukan pengolahan fisik 

g. Ramah lingkungan 

h. Secara otomatis menghasilkan layanan peringatan dan sekunder lainnya 

i. Tidak ada multimedia atau penghancuran ke halaman seperti di bagian print 

counter.
7
 

 

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa kharakteristik atau ciri-ciri 

dari E-Journal banyak dan lengkap, yang meliputi semua unsur pokok dalam sistem 

elektronik, mulai dari sistem penyimpanan, waktu yang relatif singkat, publikasi 

dalam bentuk jaringan atau link, berbentuk website, format penyimpanan, akses 

penyimpanan, akses waktu, bekerja secara otomatis dan lain sebagainya. 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan E-Journal  

Setiap bahan yang ada diperpustakaan baik itu tercetak maupun non-cetak 

tetap memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Mengenai koleksi E-Journal 

sebagai koleksi bahan pustaka yang telah dijadikan bahan dan dapat diakses melalui 

komputer atau dengan menggunakan jaringan internet dimana saja dan kapan saja, 

sudah sangat jelas memiliki kelebihan dan keuntungan dari koleksi tersebut. Dalam 

hal ini, terdapat beberapa kelebihan E-Journal di antaranya yaitu: 

_____________ 

7
 Putu Laxman Pendit, Perpustakaan Digital dari A Sampai Z, (Jakarta: Cita Karya Karsa 

Mandiri, 2008), hlm. 27. 
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a. E-Journal membutuhkan waktu lebih sedikit untuk menerbitkan dan 

mendistribusikan karena tidak memerlukan proses pencetakan dan 

pengiriman yang memakan waktu. 

b. Beberapa pengguna dapat mengakses E-Journal secara bersamaan. 

c. Umumnya E-Journal tidak memiliki batasan ruang, yaitu sebuah E-Journal 

dapat menerbitkan lebih banyak artikel dan artikel panjang dibandingkan 

dengan jurnal cetak. 

d. E-Journal dapat diakses oleh siapapun di dunia terlepas dari lokasi geografis 

yang disediakan seseorang memiliki infrastruktur dasar. 

e. Banyak E-Journal bahkan menyediakan fasilitas terjemahan artikel ke bahasa 

lain hanya dengan sekali klik tombol. 

f. E-Journal menempati ruang rak yang sangat kecil jika disimpan dalam 

compact disk dan tidak ada jika diakses melalui internet. 

g. E-Journal dapat mencakup suara, video, model tiga dimensi interaktif. E-

Journal bisa mempublikasikan angka warna dan grafis.. 

h. Jurnal cetak biasanya dibeli sebagai volume termasuk semua masalah dalam 

setahun namun di lingkungan elektronik, pengguna dapat meminta satu 

artikel dengan membayar satu artikel dan perlu berlangganan keseluruhan 

volume jurnal. 

i. Beberapa E-Journal online dapat diakses tanpa membayar biaya 

berlangganan atau biaya keanggotaan tetapi jurnal tercetak selalu 

memerlukan nuansa berlangganan. 

 

Dari berbagai jenis bahan atau koleksi perpustakaan sudah pasti memiliki 

kelebihan tersendiri, seperti yang dijelaskan di atas. Akan tetapi dibalik kelebihan 

pasti memiliki kekurangan atau kelemahan di dalam suatu koleksi yang ada di 

perpustakaan, seperti halnya E-Journal. Dibalik keuntungan atau kelebihan dari E-

Journal, maka terdapat pula kelemahan atau kekurangannya. Adapun beberapa 

kelemahan dari E-Journal, di antaranya yaitu: 

a. Sebagian besar E-Journal belum diindeks dan diabstraksikan dalam alat 

pengindeksan dan abstrak. 

b. Untuk menggunakan E-Journal, pengguna dan pustakawan harus memiliki 

keterampilan komputer dan jaringan dasar. 

c. E-Journal yang meliputi grafis dan suara seringkali sangat lambat untuk 

diakses. 

d. Pustaka dan pengguna (jika menggunakan dari rumah) harus memiliki 

komputer, perangkat lunak, penyedia layanan dan browser. 
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e. Artikel E-Journal sangat mudah untuk diunduh dan dapat dengan mudah 

disalin dan diubah, oleh karena itu, perubahan plagiarisme dapat meningkat. 

f. Perubahan yang dilakukan oleh penerbit tanpa peringatan sulit dilakukan 

bahkan bagi pembaca yang melek komputer.
8
 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka E-Journal memiliki kelebihan dan 

kekurangan, namun dalam pelaksanaannya kekurangan dari E-Journal ini dapat 

diatasi dengan semaksimal mungkin. 

 

C. Pemanfaatan E-Journal 

1. Pengertian Pemanfaatan E-Journal 

Pemanfaatan adalah suatu cara seseorang memanfaatkan atau memperoleh 

informasi yang diinginkan dalam memenuhi kebutuhan informasi. Pemanfaatan 

koleksi dapat digunakan dengan membaca koleksi di tempat, memperbanyak  

(mengcopy), ataupun meminjam koleksi tersebut. Pemanfaatan E-Journal merupakan 

kegiatan atau aktivitas pengguna dalam menggunakan E-Journal dalam hal mencari 

informasi yang dibutuhkan. Informasi dalam E-Journal bersifat ilmiah serta mutakhir 

dan melingkupi berbagai cabang ilmu pengetahuan. Definisi tersebut merupakan 

pengembangan dari pengertian pemanfaatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

yang menyebutkan bahwa “Pemanfaatan mengandung arti yaitu proses, cara, dan 

perbuatan memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan sendiri”.
9
 

Pemanfaatan E-Journal dilakukan dengan mengakses aplikasi E-Journal   

untuk kebutuhan informasi penggunanya. Pemanfaatan E-Journal merupakan 

_____________ 

8
Anonymous, Jurnal Elektronik, Diakses pada tanggal 20 Juni 2018 dari situs 

http://www.com/2017/09/tentang-jurnal-elektronik-atau-ejournal.html.. 

 
9
 Peter Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English Press, 

2002), hlm. 928. 

http://www.catatanpustakawan.com/2017/09/tentang-jurnal-elektronik-atau-ejournal.html
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kegiatan atau aktivitas pemustaka dalam menggunakan jurnal dalam hal mencari 

informasi yang dibutuhkan  yang dapat dimanfaatkan oleh pemustaka itu sendiri 

terhadap koleksi E-Journal.
10

 Pemanfaatan E-Journal pada dasarnya merupakan 

layanan cyber dengan beragam informasi yang bersumber dari jaringan dan 

mempunyai peran dalam meningkatkan pelayanan terhadap pemustakanya. 

Pemanfaatan E-Journal yang telah disediakan merupakan suatuproses 

aktifitas yang dilakukan pemustaka untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi yang 

terdapat dalam jurnal cukup berperan dalam bidang kajian ilmu pengetahuan yang 

selalu membutuhkan data yang mutakhir dan akurat.
11

 Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pemanfaatan E-Journal adalah kegiatan memanfaatkan jurnal 

berbasis website atau elektronik baik yang dilanggan dalam sebuah perpustakaan 

atau open access dalam kurun waktu yang tidak tebatas sehingga pemustaka dapat 

mengakses informasi yang diperlukan  tanpa  batasan  dan  data  yang diperolah  

dalam  E-Journa lmerupakan data yang relevan. 

E-Journal yang dilanggan oleh perpustakaan yang dilanggan oleh 

Perpustakaan Nasional dimanfaatkan oleh pengguna untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkannya untuk kajian ilmiah, tesis, dan tugas-tugas yang membutuhkan 

suatu data yang akurat. Dampak dari pemanfaatan E-Journal, menjadikan jurnal 

tercetak banyak tersingkirkan keberadaannya. Karena perpustakaan saat ini lebih 

_____________ 

10
 Sawity N.D, Pemanfaatan Koleksi E-Journal Bidang Ekonomi dan Bisnis oleh Civitas 

Akademika Pada Perpustakaan Fakultas dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: UIN Syarif 

Hidayatullah, 2011), Diakses pada tanggal 20 Juni 2018 dari situs www//http. digilib.uin-

suka.ac.id/13457/1/bab%20I,%20V,%20daftar%20pustaka.pdf. 

 
11

Thamrin Hasan, “Kajian Pemanfaatan E-Journal Pada Perpustakaan Universitas Riau 

Pekanbaru”, Jurnal Gema Pustakawan 1, Nomor 1, Mei 2013, Diakses pada tanggal 20 Juni 2018 dari 

situs http//www.article.co.id.html. 
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mengutamakan keberadaan E-Journal, karena keberadaan jurnal elektronik lebih 

efisien keberadaannya, dan dalam pemanfaatannya E-Journal dapat digunakan 

walaupun tidak berada di perpustakaan sekalipun. 

 

2. Pemanfaatan E-Journal  sebagai Sumber Referensi Karya Ilmiah 

Sumber referensi mengikuti perkembangan teknologi sehingga apa dasaat ini 

sumber referensi tersedi ada dalam bentuk digital. Bentuk digital tidak terlepas dari 

keberadaan jaringan internet yang mendukung keberadaan sumber referensi digital 

dan berdampak luar biasa dalam perkembangan informasi. Sumber referensi digital 

dapat berupa buku elektronik dan E-Journal. Sumber informasi berbasis internet 

tersedia sepanjang waktu, terlepas dari waktu buka perpustakaan, dan tidak rentan 

terhadap pencurian atau kerusakan, serta mudah diperbaruhi oleh penerbit, dan 

internet merupakan sumber utama mahasiswa dalam pencarian informasi. Untuk 

sumber referensi, ketersediaan informasi yang mutakhir sangat dibutuhkan oleh para 

peneliti. Informasi pada E-Journal yang lebih mutakhir karena E-Journal berisi 

artikel- artikel dari hasil penelitian yang terbaru dan aktual. Pengamatan terhadap 

kemukthiran informasi bertujuan untuk menelaah apakah telah menggunakan 

informasi dari jurnal terbaru untuk menunjang penelitiannya.
12

 

Sumber referensi elektronik tetap mempertahankan karakteristik dari 

referensi tercetaknya. E-Journal dapat dijadikan akses bagi perpustakaan perguruan 

tinggi dalam meningkatkan pelayanan terhadap koleksi digital untuk penggunanya. 

_____________ 

12
 Harisyah dan Muhammad Azwar, “Pemanfaatan Jurnal Elektronik Oleh Mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makasar.” Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi dan 

Kearsipan Khizanah Al-Hikmah 3, Nomor 1, Maret 2015, Diakses pada tanggal 22 Desember 2018 

dari situs http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/view/html. 
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Pemanfaatan E-Journal sebagai sumber referensi dalam penulisan skripsi membuat 

nilai tambahan informasi yang relevan tentang penelitian yang diambil. 

Setiap pengguna perpustakaan pasti akan memiliki tingkat pengetahuan dan 

keterampilan yang berbeda dalam melakukan penelusuran informasi. Keberhasilan 

setiap pengguna dalam hal mencari informasi sangat tergantung dari kemampuan 

yang dimiliki oleh pengguna tersebut. Kemampuan adalah kesanggupan atau 

kecakapan.
13

 Kemampuan tersebut adalah pengetahuan pengguna tentang sistem 

komputer maupun metode penelusuran informasi. Dalam melakukan temu kembali 

informasi, agar informasi dapat ditemukan secara efektif dan efisien seorang 

pengguna harus mempunyai pengetahuan dalam menggunakan suatu sistem 

pangkalan data yang dipakai untuk melakukan penelusuran informasi. 

Namun mengingat tingkat kemampuan pengguna yang berbeda-beda dalam 

penelusuran informasi, maka hal ini perlu mendapat perhatian dari perpustakaan, 

oleh sebab itu, perpustakaan perlu mempertimbangkan dalam pemilihan perangkat 

lunak atau pangkalan data khususnya penelusuran informasi yang mudah 

penggunaanya oleh pengguna yang berbeda tingkat pengetahuan dan kemampuannya 

dalam melakukan penelusuran informasi.
14

 

Banyaknya informasi yang tersedia pada suatu basis data penyedia E-Journal 

lambat laun akan memaksa pengguna untuk meningkatkan kemampuannya untuk 

dapat memformulasikan sedemikian rupa sehingga informasi yang ditemukan 

kembali sesuai dengan kebutuhannya. Relevansi merupakan konsep yang sangat 

_____________ 

13
 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka: 2012), 

hlm. 628. 

 
14

 Yusuf M. Pawit, Pedoman Praktis Mencari Informasi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2010), hlm. 19. 
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penting dalam sistem temu kembali informasi. Karena hal inilah yang akan 

menggambarkan kinerja dan efektivitas sistem temu kembali yang ditentukan 

berdasarkan informasi yang relevan. Kim Park seperti yang dikutip oleh Yudistira, 

menyatakan bahwa “Sistem temu kembali informasi bertujuan untuk menemukan 

dokumen relevan bagi pengguna”.
15

 Dengan demikian, pemanfaatan E-Journal 

sebagai sumber referensi karya ilmiah sangat berguna bagi mahasiswa, dosen, 

peneliti dan lain sebagainya, yang bertujuan untuk menemukan teori atau artikel 

yang berguna dan relevan  bagi pengguna. 

 

3. Hambatan dalam Pemanfaatan E-Journal 

Setiap pengguna perpustakaan akan memanfaatkan koleksi perpustakaan 

dimana pengguna sangat membutuhkan informasi baik itu buku atau koleksi lain 

termasuk jurnal. Hal tersebut membuat pustakawan harus betul-betul memperhatikan 

akan kesesuaian koleksi dengan kebutuhan pengguna sehingga pengguna akan 

menganggap perpustakaan benar-benar sebagai media pemecah solusi atas masalah 

yang dihadapi pengguna khususnya kebutuhan akan informasi. Dari bentuknya, E-

Journal dipandang lebih memiliki keuntungan ketika pengguna memanfaatkannya, 

namun tidak hanya memiliki keuntungan, E-Journal pun memiliki hambatan-

hambatan dalam penggunaannya. Adapun hambatan-hambatan dalam pemanfaatan 

E-Journal menurut King dan Tenopir antara lain yaitu: 

a. Ketidakadaan pengenalan akan informasi lain pada database atau jurnal baru 

_____________ 

15
 Yudistira, Pemanfaatan E-Journal di Perpustakaan Universitas Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta oleh  Mahasiswa Program Studi Ilmu perpustakaan, (Skripsi, Tidak Dipublikasikan), 

(Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 30, Diakses pada tanggal 22 Juni 2018 

dari situs digilib.uin-sunan-kalijaga.ac.id//20191/bab%20I,%20V,%20daftar%20pustaka.pdf. 
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b. Ketidakadaan pelatihan yang memadai dalam hal mengakses sumber-sumber 

elektronik. Terkadang dinyatakan sebagai ketidakadaan waktu untuk 

memanfaatkan atau ketidakadaan kenyamanan dengan teknologi atau teknik 

know-how atau dalam hal kemampuan untuk membawa E-Journal.  

c. Ketidakadaan sumber-sumber penelitian dalam internet (cakupan, luang 

lingkup dan relevansi subjek).  

d. Ketidakpastian bentuk arsip dari sumber elektronik, membuatnya sulit untuk 

membawa atau memindahtempatkan.  

e. Informasi dan artikel yang meragukan dalam posting di internet, terkadang 

dirasakan sebagai ketidakadaan persepsi atau tinjauan bahwa E-Journal 

belum dapat dikatakan publikasi yang nyata atau berpengaruh seperti halnya 

jurnal tercetak.  

f. Membutuhkan standarisasi dalam penggunaan dan publikasi sumber-sumber 

elektronik, seperti ketidaksesuaian antar format dan perbedaan penggunaan 

format data  

g. Adanya kesulitan navigasional yang dapat dihubungkan kepada ketidakadaan 

teknik know-how.
16

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan dari E-

Journal bagi pengguna antara lain adalah terbatasnya informasi yang didapatkan 

pada database atau jurnal baru oleh karena alasan sitiran, kurangnya keahlian dalam 

hal mengakses sumber-sumber elektronik bagi pengguna oleh karena tidak adanya 

pelatihan khusus tentang hal ini, tidak menunjukkan sumber darimana penelitian 

diambil, sulit untuk dibawa atau dipindahtempatkan, tidak adanya persepsi atau 

tinjauan bahwa E-Journal belum dapat dikatakan publikasi yang nyata, perlu adanya 

standar penggunaan dan publikasi sumber-sumber elektronik. 

 

D. Koleksi E-Journal terhadap Penyelesaian Skripsi 

1. Pengertian Skripsi 

Bahdin Nur Tanjung menyatakan bahwa “Skripsi dapat diartikan sebagai 

karya tulis yang disusun oleh seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan kurang 

_____________ 

16
 King, D.W dan C. Tenopir, Using and Reading Scholarly Literature, (USA: Annual 

Review of Information Science and Technology, 1999), hlm. 423- 427. 
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lebih 135 SKS yang dibimbing dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing 

kedua sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar pendidikan S-1”.
17

 

Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu 

karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S-1 yang membahas 

tentang suatu permasalahan dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan 

kaidah-kaidah yang berlaku. 

Menurut M. Eko Susilo, skripsi (karya ilmiah) merupakan “Suatu tulisan atau  

karangan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai 

hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang 

disusun menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan 

yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya”.
18

 

Skripsi sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan dunia penelitian. 

Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam 

riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian atau lembaga pendidikan. Mahasiswa 

yang telah lulus pasti pernah membuat ataupun mengarang karya ilmiah berupa tugas 

akhir. Karya ilmiah berupa tugas akhir merupakan syarat utama yang harus dipenuhi 

oleh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. 

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan 

dan atau studi kepustakaan yang disusun mahasiswa sesuai dengan bidang studinya 

sebagai tugas akhir dalam studi formalnya di perguruan tinggi. Skripsi merupakan 

_____________ 

17
Bahdin Nur Tanjung, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1. 

 
18

 M. Eko Susilo, Karya Ilmiah, Diakses pada tanggal 28 September 2018 dari situs 

http://fbe.ubaya.ac.id.file.dowloand.pdf. 

http://fbe.ubaya.ac.id.file.dowloand.pdf/
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karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program S-1 yang membahas topik atau 

permasalahan pada bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang diteliti oleh 

para ahli, hasil penelitian lapangan, hasil pengembangan atau eksperimen. Skripsi 

bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah, sesuai 

dengan bidang ilmunya. Mahasiswa yang mampu menulis skripsi dianggap mampu 

memadukan pengetahuan dan keterampilannya dalam memahami, menganalisis, 

menggambarkan dan menjelaskan masalah yang berhubungan dengan bidang 

keilmuan yang diambilnya. 

Melalui definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa skripsi adalah suatu tulisan 

atau karya ilmiah yang dihasilkan oleh seseorang yang menempuh pendidikan di 

sebuah perguruan tinggi sebagai tugas akhir, dengan menggunakan metode tertentu, 

memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, menggunakan kode etik 

karya ilmiah serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ketika 

hendak menyelesaikan studinya.  

 

2. Pemanfaatan E-Journal terhadap Penyelesaian Skripsi 

Sumber referensi mengikuti perkembangan teknologi sehingga pada saat ini 

sumber referensi tersedia dalam bentuk digital. Bentuk digital tidak terlepas dari 

keberadaan jaringan internet yang mendukung keberadaan sumber referensi digital 

dan berdampak luar biasa dalam perkembangan informasi. Ketersediaan E-Journal 

merupakan unsur yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pemustaka, 

sehingga dengan adanya E-Journal mahasiswa tingkat akhir dapat mencari sumber 

rujukan terbaik, terbaru dan terkini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rujukan 

dalam penyelesaian skripsi dan mempermudah mahasiswa dalam penyelesaian 
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skripsi. Dalam penyelesaian sebuah skripsi masalah yang dikaji harus cenderung ke 

arah pengembangan ilmu dan menjelaskan keterkaitan antara penelitian yang 

dilakukan dengan penelitian lain dengan topik yang sama dan juga menyebutkan 

secara jelas persamaan dan perbedaan antara penelitianya dengan penelitian lain 

yang sejenis. Penulisan skripsi kajian pustaka yang menjadi bahan acuan harus 

berasal dari sumber-sumber primer.
19

 

Sumber informasi berbasis internet tersedia sepanjang waktu, terlepas dari 

waktu buka perpustakaan, dan tidak rentan terhadap pencurian atau kerusakan, serta 

mudah diperbaruhi oleh penerbit dan internet merupakan sumber utama mahasiswa 

dalam pencarian informasi. Untuk sumber referensi, ketersediaan informasi yang 

mutakhir sangat dibutuhkan oleh para peneliti. Informasi pada E-Journal yang lebih 

mutakhir karena E-Journal berisi artikel-artikel dari hasil penelitian yang terbaru dan 

aktual. Pengamatan terhadap kemukthiran informasi bertujuan untuk menelaah 

apakah telah menggunakan informasi dari jurnal terbaru untuk menunjang 

penelitiannya.
20

 

Sumber referensi elektronik tetap mempertahankan karakteristik dari 

referensi tercetaknya. E-Journal dapat dijadikan akses bagi perpustakaan perguruan 

tinggi dalam meningkatkan pelayanan terhadap koleksi digital untuk penggunanya. 

Pemanfaatan E-Journal sebagai sumber referensi dalam penulisan skripsi membuat 

nilai tambahan informasi yang relevan tentang penelitian yang diambil. 

_____________ 

19
Bahdin Nur Tanjung, Pedoman Penulisan ..., hlm. 4. 

 
20

Andrianty, “Pemanfaatan Jurnal Elektronis dan  Kemuktahiran  Informasi yang  Disitir  

dalam Publikasi Primer”, Jurnal Komunikasi, Volume 4, Nomor 3, Januari - Maret 2014, Universitas 

Hasanuddin, Makassar, hlm. 8, Diakses pada tanggal 27 Oktober 2018 dari situs www//http. jurnal-

komunikasi-universitas-hasanuddin.ac.id/.pdf. 
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3. Pemanfaatan Koleksi E-Journal terhadap Penyelesaian Skripsi 

 Koleksi adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah dan disimpan 

untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan 

informasi”.
21

 Ade Kohar menjelaskan bahwa, “Koleksi adalah yang mencakup 

berbagai format bahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan alternatif para 

pemakai perpustakaan terhadap media rekam informasi”.
22

 

 Arif Surachman menyatakan bahwa “Koleksi adalah sebuah bahan pustaka 

atau sejenisnya yang dikumpulkan, dikelola, dan diolah dengan kriteria tertentu.
23

 

Koleksi merupakan semua materi perpustakaan yang dikumpulkan, diolah, disimpan, 

ditemukembalikan dan didayagunakan bagi pengguna untuk memenuhi kebutuhan 

informasi.
24

 Gatot Subrata mendefinisikan bahwa “Koleksi adalah sebuah buku yang 

disusun dan diolah sedemikian rupa untuk digunakan sebagai sumber informasi 

tertentu dan tidak untuk dibaca secara keseluruhan”.
25

  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa koleksi adalah semua 

bahan pustaka yang ada sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat digunakan 

_____________ 

21
 Tim Penyusun, Pedoman Pembinaan Koleksi dan Pengetahuan Literature, (Jakarta: Bina 

Graha, 2008), hlm. 2. 

 
22

 Ade Kohar, Teknik Penyusunan Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan: Suatu 

Implementasi Studi Retrospektif, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2013), hlm. 6.  

 
23

 Arif Surachman, Pengelolaan Perpustakaan Khusus, Disampaikan dalam Seminar Jurusan 

Seni Kriya, Institut Seni Indonesia, Perpustakaan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian, 

(Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), 31 Agustus 2005, hlm. 2.  

 
24

 Arrafi Yustomo, dkk, Koleksi Perpustakaan Sekolah, (Makalah), (Semarang: Universitas 

Diponegoro, 2010), hlm. 1.   

 
25

Gatot Subroto, Kajian Ilmu Perpustakaan: Literatur Primer, Skunder dan Tersier, 

(Makalah), (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2009), hlm. 2. 



 29 

oleh para pengguna perpustakaan tersebut. Dengan kata lain, koleksi merupakan 

kumpulan bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disajikan 

kepada semua pengguna atau pembaca yang ingin mengetahui tentang informasi 

sebuah buku yang ada di perpustakaan. 

Pemanfaatan adalah suatu cara seseorang memanfaatkan atau memperoleh 

informasi yang diinginkan dalam memenuhi kebutuhan informasi. Pemanfaatan 

koleksi dapat digunakan dengan membaca koleksi di tempat, memperbanyak 

(mengcopy), ataupun meminjam koleksi tersebut.
26

 Dalam hal pemanfaatan koleksi 

E-Journal dapat diketahui dari seberapa banyak jumlah pengguna yang mengakses 

situs ini dan keterpakaian koleksi biasanya berhubungan dengan masalah kebutuhan 

atau permintaan pengguna. 

Menurut Handoko, pemanfaatan koleksi dipengaruhi oleh beberapa  faktor, di 

antaranya yaitu:  

a. Faktor internal yang meliputi:  

1) Kebutuhan yang dimaksud disini adalah kebutuhan informasi  

2) Motif yaitu sesuatu yang melingkupi semua penggerak alasan atau 

dorongan yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. 

3) Minat yaitu kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.  

b. Faktor eksternal yang meliputi:  

1) Kelengkapan koleksi merupakan banyaknya koleksi yang dimanfaatkan 

informasinya oleh mahasiswa  

2) Keterampilan pustakawan dalam melayani pengguna yaitu  keterampilan 

pustakawan dalam melayani pengguna dapat dilihat melalui kecepatan 

pengguna dalam memberikan layanan.  

3) Keterbatasan fasilitas dalam pencarian kembali ini yang  menjadi  fasilitas 

pencarian informasi adalah sarana akses koleksi.
27

 

_____________ 

26
 Departemen Pendiidkan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), hlm. 399.  

 
27

 Handoko, Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan, (Yogyakarta: Kanius, 2003), hlm. 28. 
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Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan koleksi adalah 

suatu cara yang dilakukan pengguna dalam memenuhi kebutuhan informasinya baik 

dibaca langsung di tempat, dipinjam untuk dibawa pulang, maupun dicopy, sehingga 

informasi yang diperoleh dari koleksi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengguna 

untuk keperluannya pendidikannya. 

E-Journal pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pesatnya arus 

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, termasuk di perguruan tinggi  

yang memberikan dampak yang besar dalam dunia pendidikan terutama dalam  

memperoleh informasi ilmiah secara mudah, cepat dan  murah bagi segenap civitas 

akademika, termasuk bagi mahasiswa yang menyelesaikan skripsi. Pemanfaatan E-

Journal di kalangan mahasiswa sangat dirasakan manfaatnya, karena sangat terbantu  

dalam  penulisan  laporan penelitian atau skripsi, terbantu dalam hal referensi dan 

pengembangan  ilmu  pengetahuan.
28

  

Pemanfaatan E-Journal terhadap penyelesaian skripsi oleh mahasiswa sangat 

dipengaruhi  oleh  orientasi  tujuan dan  manfaat. Pilihan media E-Journal sebagai  

media informasi yang diminati tidak terlepas dari fungsinya yang dapat memenuhi  

kebutuhan informasi ilmiah.Ragam pemanfaatan E-Journal dengan alasan spesifikasi 

kebutuhan mahasiswa terhadap informasi ilmiah yang disajikan oleh E-Journal  

menunjukkan tingkat keaktifan, kekritisan dan selektivitas civitas akademik terhadap 

media E-Journal serta seluruh informasi ilmiah yang terdapat di dalamnya. Asumsi  

teori uses and gratification yang sejalan dengan hal tersebut menyatakan bahwa  

audiens tidak lagi dipandang sebagai orang yang pasif menerima begitu saja semua  

_____________ 

28
 Mustati dan M. Najib, “Pemanfaatan E-Journal dalam ..., hlm. 5. 
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informasi yang disajikan oleh media, tetapi mereka berlaku aktif dan selektif serta  

kritis terhadap semua informasi yang  disajikan oleh media.
29

       

Proses  pemanfaatan  E-Journal oleh mahasiswa dalam penyelesaian skripsi 

mencakup tiga hal yaitu prosedur pemanfaatan E-Journal, cara  pemanfaatan E-

Journal dan informasi ilmiah (situs) yang diakses. Ketiga hal ini merupakan 

komponen awal yang harus dipahami oleh mahasiswa atau pengguna sebelum 

memanfaatkan layanan E-Journal. Adapun  prosedur  yang  secara  umum harus  

dipenuhi  oleh pengguna adalah  meregister  diri  untuk  memperoleh username dan 

password. Cara pemanfaatan E-Journal terbilang  sangat  mudah  dan praktis, cukup 

dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pengelola lalu melakukan  

penelusuran dengan memasukkan alamat situs yang diinginkan kemudian 

mendownloadnya. Dengan cara ini, maka akan memudahkan pengguna untuk 

mengakses bahan atau referensi yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi 

dengan cepat, tepat, efisien dan fleksibel. 

 

  

_____________ 

29
 Mustati dan M. Najib, “Pemanfaatan E-Journal dalam ..., hlm. 6. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian skripsi ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positifisme (aliran yang ingin 

memperbaiki kelemahan) dan metode artistic (bernilai seni), karena proses penelitian 

lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode interpretive karena data hasil 

peneletian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di 

lapangan.
1
 Penelitian dengan pendekatan kualitatif pada umumnya menekankan 

analisis proses dari proses berpikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan 

dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa 

menggunakan logika ilmiah. 

Dalam  penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu 

metode yang meneliti suatu kondisi, pemikiran atau suatu peristiwa pada masa 

sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat gambaran deskriptif atau lukisan secara 

sistematika, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara 

fenomena yang diselidiki.
2
 Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini 

dirancang untuk mendapatkan informasi tentang analisis pemanfaatan E-Journal 

yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional dalam penulisan skripsi oleh mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah. 

_____________ 

1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 

hlm. 9. 

  
2
 M. Nazir, Metode  Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 65. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Syiah Kuala, yang beralamat di Jln. T. Nyak Arief, Darussalam Banda Aceh. 

Penelitian ini berlangsung lebih kurang seminggu, yang berlangsung pada tanggal 18 

Januari  sampai dengan 20 Januari  2018 untuk menyebarkan data angket. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sejumlah objek dalam penelitian, sedangkan sampel adalah 

sebagian populasi yang diperlukan untuk mewakili seluruh populasi.
3
 Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Strata I Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Unsyiah Banda Aceh angkatan tahun 2013 yang berjumlah sebanyak 397 orang dan 

yang sedang mengerjakan skripsi berjumlah sebanyak 244 orang. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu suatu 

pengambilan sampel yang dilakukan untuk setiap kelompok yang terwakili dalam 

sampel penelitian.
4
 Mengingat jumlah populasi dalam penelitian lebih dari 100, maka 

penulis menentukan besarnya jumlah sampel, dengan menggunakan rumus Slovin 

sebagai berikut: 

 
Ne 1

N
 n 

2
  

Keterangan : 

n     = Besar sampel 

_____________ 

3
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Jakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 2010), 

hlm. 17.  

 
4
 Sudjana, Metode Statistik, (Bandung: Tarsito, 2005), hlm. 168. 
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N    = jumlah anggota populasi 

E     = Batas keinginan yang digunakan ( 0,1) 

 sehingga: 

 
Ne 1

N
 n 

2
  

 
(0,2)  244 1

244
 n 

2
  

 
(0,01)  244 1

244
 n 


  

 
42,3

244
 n   

n = 71,34 

n = 71 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Berdasarkan hitungan rumus di atas, maka sampel dalam penelitian ini yaitu 

berjumlah sebanyak 71 mahasiswa. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, terdapat dua jenis teknik 

yang digunakan yaitu observasi dan angket. 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

pengamatan langsung atau melihat dengan penuh perhatian. Hal ini dilakukan untuk 



 35 

mengukur variabel agar dapat diketahui jumlah kualitas dan kuantitasnya.
5
 Observasi 

dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian, dengan melihat langsung dengan 

objek yang akan diteliti dan untuk memperoleh data yang lebih akurat yang sekiranya 

dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian skripsi ini. Observasi berfungsi untuk 

mengumpulkan data awal tentang permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut dalam 

penelitian ini, terutama permasalahan yang berkaitan dengan analisis pemanfaatan E-

Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional dalam penulisan skripsi oleh 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah.  

2. Angket (kuisioner) 

Sudjana mengemukakan bahwa “Angket merupakan data primer untuk 

memperoleh data penelitian dalam pembahasan skripsi, yaitu sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui”.
6
 Angket adalah instrumen 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang 

ditujukan kepada mahasiswa semester akhir pada angkatan 2017 yang sedang 

menyusun skripsi, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Banda Aceh yang 

menjadi sampel. 

Angket tersebut memuat pertanyaan-pertanyaan tentang analisis pemanfaatan 

E-Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional dalam penulisan skripsi oleh 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Banda Aceh. Angket berfungsi 

_____________ 

5
 Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 2007), 

hlm. 45. 

 
6
 Sudjana, Metode Statistik ..., hlm. 151. 
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untuk memperoleh sumber data dari responden yang dibutuhkan dalam penelitian 

tentang analisis pemanfaatan E-Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional 

dalam penulisan skripsi oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah 

Banda Aceh.  

Jenis angket dalam penelitian ini adalah bersifat terbuka (open question) yaitu 

angket yang sistem menjawabnya tidak harus mengikuti jawaban yang telah 

disediakan oleh peneliti dan dapat memberikan pilihan jawaban lainnya pada kolom 

yang tersedia, namun responden dapat juga memilih salah satu item jawaban yang 

telah disediakan. 

Penyebaran angket dilakukan dengan cara memberikan langsung kepada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah yang sedang menyusun skripsi, 

dengan cara memberikan petunjuk kepada sampel tentang tujuan pemberian angket. 

Angket dianalisa berdasarkan jawaban pengguna terhadap setiap pilihan jawaban 

yang dipilih dan dirangkumkan dalam sebuah tabel menurut pilihan jawaban masing-

masing pengguna. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk mengolah data kualitatif yang berkenaan dengan analisis pemanfaatan 

E-Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional dalam penulisan skripsi oleh 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Banda Aceh, penulis menganalisis 

data berdasarkan konsep dan teori-teori maupun petunjuk pelaksanaan. Pengolahan 

data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mengikuti prosedur atau 

langkah-langkah yang dikemukakan Nasution S., yaitu reduksi data, display dan 
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verifikasi data.
7
 Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahapan berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah kegiatan menyeleksi, memfokuskan data yang telah 

diperoleh di lapangan, mulai dari awal pengumpulan data sampai penyusunan laporan 

penelitian. Reduksi data dapat dilakukan antara lain dengan cara memilih, 

menyederhanakan, menggolongkan, sekaligus menyeleksi informasi-informasi yang 

relevan dengan penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

yang jelas dari data tersebut, sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan yang benar 

mengenai analisis pemanfaatan E-Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan 

Nasional dalam penulisan skripsi oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Unsyiah Banda Aceh.  

2. Display Data 

Display data dilakukan dengan mengorganisasikan data hasil reduksi dalam 

bentuk deskripsi, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan berdasarkan 

kenyataan di lapangan. Data tersebut ditafsirkan dan dievaluasi untuk dapat 

merencanakan tindakan lebih lanjut. Pada tahap ini, dilakukan dengan merangkum 

hal-hal pokok yang ditemukan dalam susunan yang sistematis, data disusun dengan 

cara menggolongkan ke dalam pola, tema, unit atau kategori, sehingga memudahkan 

peneliti untuk melihat hubungan suatu data dengan data yang lainnya, terutama data 

tentang analisis pemanfaatan E-Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional 

dalam penulisan skripsi oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah 

Banda Aceh. 

_____________ 

7
 Nasution, S., Metode Research, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 130. 
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3. Verifikasi Data 

Verifikasi data adalah membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah 

diproses melalui reduksi dan display data. Kegiatan ini mencakup pencarian makna 

data, serta memberi penjelasan. Selanjutnya dilakukan verifikasi, yaitu menguji 

kebenaran, kekuatan dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data. 

Pemahaman tersebut merupakan validitas dari data yang disimpulkan. Pengujian ini 

dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis, sehingga melahirkan 

kesimpulan dengan cara menghubungkan atau mengkomunikasikan hasil-hasil 

penelitian dengan teori-teori para ahli, mulai dari tahapan orientasi sampai dengan 

tahapan kebenaran data terakhir dan akhirnya membuat kesimpulan untuk dilaporkan 

mengenai analisis pemanfaatan E-Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan 

Nasional dalam penulisan skripsi oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Unsyiah Banda Aceh. 

Rambu-rambu yang dituangkan dalam prosedur penelitian ini merupakan 

pedoman untuk melakukan analisis dan menafsirkan data sehubungan dengan 

permasalahan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu. Akan tetapi langkah-

langkah penelitian tersebut bisa saja berubah, asal tidak mempengaruhi proses dalam 

memperoleh data dan proses penafsiran data pada waktu pengambilan kesimpulan. 

Anas Sudijono menyatakan bahwa, “Analisa data dalam penelitian kualitatif 

didefinisikan sebagai proses penelaahan, pengurutan dan pengelompokan data yang 

tujuannya untuk menarik suatu kesimpulan”.
8
 Dengan demikian, penelitian ini 

_____________ 

8
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Mutiara, 2010), hlm. 105. 
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dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan yang memutuskan, menganalisa dan 

mengaplikasikan serta mengambil kesimpulan.  

Semua data yang diperoleh akan dibahas melalui metode deskripsi kualitatif, 

karena dengan metode ini akan dapat menggambarkan semua hasil perhitungan data 

angket yang diperoleh dan dideskripsikan (dipaparkan) dalam bentuk tulisan dan 

karya ilmiah. Dengan menggunakan metode ini juga seluruh kemungkinan yang 

didapatkan di lapangan akan dapat dipaparkan secara lebih umum dan dapat 

dijabarkan lebih luas. Hal ini ditempuh dengan menganalisis terlebih dahulu terhadap 

fakta di lapangan sehingga akan memberi jawaban terhadap analisis pemanfaatan E-

Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional dalam penulisan skripsi oleh 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Banda Aceh. Semua data yang 

terkumpul melalui hasil penelitian, penulis olah dengan mempergunakan metode 

statistik sederhana dengan menghitung frekuensi dan persentase dari setiap kelompok 

permasalahan dengan menggunakan rumus berikut: 

Keterangan: 

P = Persentase  

f =  Frekuensi 

n = Jumlah responden 

100% = Bilangan tetap 
9
 

Perhitungan frekuensi dan persentase yang dilakukan dengan langkah berikut: 

1. Memeriksa angket yang dijawab oleh responden 

_____________ 

9
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik ..., hlm. 40. 



 40 

2. Menghitung frekuensi dan presentase dari jawaban 

3. Memasukkan data ke dalam tabel 

4. Menganalisa dan memberi penafsiran serta mengambil kesimpulan sesuai 

dengan pedoman yang diuraikan oleh Sutrisno Hadi yaitu: 

100%  =   Seluruhnya 
80% - 99% =   Pada umumnya 
60% - 79% =   Sebahagian besar 
50% - 59% =   Setengah atau lebih dari setengah 
40% - 49% =   Kurang dari setengah 
20% - 39% =   Sebahagian kecil 
0% - 19% =   Sedikit sekali.

10
 

 

Klasifikasi nilai di atas yaitu untuk mengetahui tentang analisis pemanfaatan 

E-Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional dalam penulisan skripsi oleh 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Banda Aceh. Sedangkan teknik 

penulisan skripsi penulis berpedoman pada buku, “Panduan Akademik dan Penulisan 

Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

2014”, dengan beberapa penyesuaian. 

_____________ 

10
 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research ..., hlm. 129. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Koleksi E-Journal 

1. Cara Mengakses E-Journal Perpustakaan Nasional 

 Dalam menunjang suatu penelitian, mahasiswa, dosen maupun peneliti selalu 

membutuhkan referensi ilmiah dalam berbagai bentuk, seperti buku, ensiklopia, 

kamus, jurnal, prosiding, atau lainnya. Tidak jarang beberapa referensi tersebut 

tersedia dalam bentuk digital dan pada umumnya referensi tersebut jika diakses 

secara legal, tidak tersedia secara gratis. Referensi-referensi ilmiah tersebut 

mayoritas berbayar. Tentunya, hal tersebut menjadi sebuah permasalahan bagi para 

(calon) pengakses referensi ilmiah. Namun, Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia (PNRI) telah melanggan beberapa referensi online, untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna tanpa harus mengeluarkan biaya, dengan syarat utamanya 

adalah menjadi anggota sah Perpustakaan Nasional. 

 Dalam hal ini, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan pengguna 

yang ingin memanfaatkan koleksi E-Journal Perpustakaan Nasional, di antaranya: 

a. Sebelum masuk ke e-resource PNRI, pemustaka dipersilahkan untuk 

mendaftar terlebih dahulu sebagai anggota PNRI. 

b. Pengguna harus mengikuti semua proses pendaftaran sebagai anggota PNRI 

dan mengisi semua data sampai mendapatkan nomor anggota. 

c. Apabila sudah terdaftar dan memperoleh nomor anggota, berarti pengguna 

telah berhasil mendaftarkan diri dan telah menjadi anggota PNRI. 
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d. Apabila sudah menjadi anggota PNRI, selanjutnya pengguna akan masuk ke 

laman www.e-resources.pnri.go.id. 

e. Apabila e-resource sudah terbuka, maka pengguna dianjurkan untuk 

mendaftarkan diri dan mengisi kolom yang dibutuhkan. 

f. Apabila pengguna sudah terdaftar di e-resource, maka pengguna akan 

mendapatkan username login melalui email dan e-resource langsung dapat 

dimanfaatkan oleh pengguna.
1
 

 Setelah mengikuti langkah-langkah di atas, maka pengguna dapat langsung 

menjadi anggota PNRI dan melakukan pencarian di PNRI untuk mendapatkan 

berbagai macam koleksi yang dibutuhkan untuk pembuatan skripsi, baik berupa 

jurnal, nuku maupun koleksi lainnya.
2
 

2. Koleksi E-Journal di Perpustakaan Nasional 

 Koleksi E-Journal PNRI banyak dan lengkap, yang meliputi hampir seluruh 

bidang ilmu, di antaranya yaitu: 

a. Total Koleksi E-Journal Perpustkaan Nasional : 383.049 Exsamplar 

b. Total Koleksi E-Journal Bidang Ilmu Ekonomi  : 1.447 Exsamplar 

c. Total Koleksi E-Journal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis  : 2.202 Exsamplar 

d. Total Koleksi E-Journal Ekonomi Pembangunan : 864 Exsamplar 

e. Total Koleksi Keseluruhan Perpustakaan Nasional  : 5.508.907 Exsamplar 

_____________ 

1
Anonymous, Koleksi Perpustakaan Nasional, Diakses pada tanggal  20 Januari 2018 dari 

situs http://www.pnri.go.id/koleksi/ http://www.pnri.go.id/koleksi/html. 

 
2
Anonymous, Koleksi Perpustakaan Nasional, Diakses pada tanggal  20 Januari 2018 dari 

situs http://www.pnri.go.id/koleksi/ http://www.pnri.go.id/koleksi/html. 

http://onesearch.id/Search/Results
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3. Terbitan Elektronik yang Dilanggan oleh Perpustakaan Nasional 

Adapun terbitan elektronik yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional 

berdasarkan nama penerbit adalah sebagai berikut: 

a. Alexande Street Press 

b. Alexander Street Video 

c. Balai Pustaka 

d. Brill Online 

e. Cambridge Univerdity Press 

f. Cangage Learning 

g. Ebrary 

h. Ebsco Host 

i. Igi Global 

j. (Neliti) Repositori Studi Kebijakan 

k. Indonesia Heritage Digital Library 

l. Digital Angkasa 

m. Lexis Nexis 

n. Mylibrary 

o. Proquest 

p. Sage Knowledge 

q. Taylor Francis 

r. Carano Pustaka Univesitas Andalas 

s. Science Direct 

t. Britannica Library.
3
 

_____________ 

3
Anonymous, Perpusnas, Diakses pada tanggal 22 Desember 2017 dari situs http://e-

resources.perpusnas.go.id/member.php. 

http://e-resources.perpusnas.go.id/member.php
http://e-resources.perpusnas.go.id/member.php
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B. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2018, 

peneliti menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa yang sedang dalam penyusunan 

skripsi. Latar belakang pendidikan responden yang diteliti yaitu mahasiswa Strata I 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Darussalam Banda Aceh, angkatan 2013 dan 

sedang mengerjakan skripsi, yang berjumlah sebanyak 71 orang. Data yang diperoleh 

dari hasil penelitian akan menjawab tentang analisis pemanfaatan E-Journal yang 

dilanggan oleh Perpustakaan Nasional dalam penulisan skripsi oleh mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah. Berikut ini adalah tabel penyebaran kuesioner 

dan hasil jawaban dari responden yang memenuhi syarat untuk menjawab pertanyaan 

(kuesioner), yang dapat dilihat dalam tabel-tabel hasil penelitian berikut ini. 

Untuk mengetahui pengetahuan responden tentang keberadaan E-Journal 

yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional, dapat diketahui pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.1. Pengetahuan Responden tentang Keberadaan E-Journal yang Dilanggan 

oleh Perpustakaan Nasional 

No Alternatif Jawaban F % 

a 

b 

Ya  

Tidak 

64 

7 

90,2 

9,8 

 Jumlah 71 100% 

 

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

hampir seluruh responden mengetahui tentang keberadaan E-Journal yang dilanggan 

oleh Perpustakaan Nasional dan hanya sebagian kecil responden saja yang tidak 

mengetahui tentang keberadaan E-Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan 
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Nasional. Untuk mengetahui tentang media yang paling sering digunakan responden 

untuk memperoleh sumber informasi dalam menunjang kegiatan penulisan skripsi, 

dapat diketahui pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.2. Media yang Paling Sering Digunakan Responden untuk Memperoleh 

Sumber Informasi dalam Menunjang Kegiatan Penulisan Skripsi 

No Alternatif Jawaban F % 

a 

 

b 

 

Media tercetak (buku, majalah, artikel, karya 

tulis dan sebagainya) 

Media elektronik (jurnal online, e-book, 

search engines dan sebagainya) 

9 

 

62 

12,7 

 

87,3 

 Jumlah 71 100% 

 

Melalui data yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa hampir 

seluruh responden sering menggunakan media elektronik (jurnal online, e-book, 

search engines dan sebagainya) untuk memperoleh sumber informasi dalam 

menunjang kegiatan penulisan skripsi. Dalam hal ini, media elektronik seperti jurnal 

online, e-book, dan search engines menjadi yang paling banyak digunakan oleh 

pengguna, dikarenakan media ini dapat dilakukan dimana saja tanpa ada batasan 

waktu. Tetapi dalam pemanfaatan E-Journal, mahasiswa harus menggunakan 

username dan password untuk dapat memanfaatkannya. Apalagi dengan penggunaan 

search engines seperti google membuat siapa saja dapat mencari informasi tanpa ada 

batasan, serta dapat mengakses E-Journal dengan gratis. 

Untuk mengetahui pendapat responden tentang informasi keberadaan E-

Journal yang dilanggan Perpustakaan Nasional, dapat diketahui pada tabel berikut: 

 



 46 

Tabel 4.3. Pendapat Responden tentang Informasi Keberadaan E-Journal yang 

Dilanggan oleh Perpustakaan Nasional 

No Alternatif Jawaban F % 

a 

b 

c 

d 

Staf perpustakaan Unsyiah 
Website Perpustakaan Unsyiah 
Dosen 

Teman 

4 

10 

44 

13 

5,6 

14,1 

62,0 

18,3 

 Jumlah 71 100% 

 

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

pendapat responden tentang informasi keberadaan E-Journal yang dilanggan oleh 

Perpustakaan Nasional berbeda-beda, yaitu dari staf perpustakaan Unsyiah, website 

perpustakaan Unsyiah, dosen dan teman. Namun sebagian besar responden 

mengetahui informasi keberadaan E-Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan 

Nasional yaitu dari dosen, dan sebagian kecil mengetahuinya dari staf perpustakaan 

Unsyiah, website perpustakaan Unsyiah dan teman. Dalam hal ini, hampir semua 

mahasiswa mengetahui infomasi tentang keberadaan E-Journal dari dosen, 

dikarenakan dosen mengharuskan mahasiswa untuk menggunakan E-Journal sebagai 

bahan referensi wajib untuk tugas atau laporan penelitian. 

Untuk mengetahui pendapat responden tentang sumber referensi dalam 

penyelesaian skripsi, dapat diketahui pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.4. Pendapat Responden tentang sumber referensi dalam penyelesaian skripsi 

No Alternatif Jawaban F % 

a 

b 

c 

d 

E-Journal 
Buku 
Karya ilmiah 

Internet (search engine) 

34 

22 

11 

4 

47,9 

30,9 

15,6 

5,6 

 Jumlah 71 100% 
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Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

pendapat responden tentang sumber referensi dalam penyelesaian skripsi bermacam-

macam, yaitu dari E-Journal, buku, karya ilmiah dan dari internet (search engine). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat responden tentang sumber 

referensi dalam penyelesaian skripsi yaitu E-Journal, selain dari buku, karya ilmiah 

dan search engine. Penggunaan E-Journal sebagai bahan referensi merupakan hal 

yang sangat baik, karena E-Journal merupakan karya ilmiah yang akurat 

penjelasannya dan terdapat berbagai ruang lingkup subjek. Dalam hal ini bukan 

berarti buku, karya tulis ilmiah, dan buku referensi lainnya kurang akurat sebagai 

bahan referensi, namun E-Journal sangat dirasakan manfaatnya, karena lebih praktis. 

Untuk mengetahui E-Journal yang paling sering responden gunakan untuk 

bahan referensi dalam penulisan skripsi, dapat diketahui pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.5. E-Journal yang Paling Sering Responden Gunakan untuk Bahan Referensi 

dalam Penulisan Skripsi 

No Alternatif Jawaban F % 

a 

b 

c 

d 

Proquest 
Science Direct  
EBSCO 

Lainnya 

14 

11 

29 

17 

19,7 

15,5 

40,8 

23,9 

 Jumlah 71 100% 

 

Melalui data yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa E-Journal 

yang paling sering responden gunakan untuk bahan referensi dalam penulisan skripsi 

yaitu proquest, science direct, EBSCO dan lainnya. Namun E-Journal yang paling 

sering digunakan responden untuk bahan referensi dalam penulisan skripsi yaitu 

EBSCO, selain itu proquest dan science direct. 
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Untuk mengetahui hal yang mempengaruhi responden dalam menggunakan 

E-Journal yang dilanggan untuk bahan referensi dalam penulisan skripsi, dapat 

diketahui pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.6.  Hal yang Mempengaruhi Responden dalam Menggunakan E-Journal 

yang Dilanggan untuk Bahan Referensi dalam Penulisan Skripsi 

No Alternatif Jawaban F % 

a 

 

b 

 

c 

d 

Karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi yang update dan akurat 

Karena tertarik dari promosi yang dilakukan 

perpustakaan 

Karena pengaruh dosen 

Karena pengaruh teman yang sudah menggunakan 

21 

 

2 

 

37 

11 

29,5 

 

2,8 

 

52,1 

14,5 

 Jumlah 71 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hal yang paling 

mempengaruhi responden dalam menggunakan E-Journal yang dilanggan untuk 

bahan referensi dalam penulisan skripsi yaitu karena keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi yang update dan akurat, tertarik dari promosi yang dilakukan 

perpustakaan, pengaruh dosen dan pengaruh teman yang sudah menggunakan. 

Namun dalam hal ini sebagian besar responden menyatakan bahwa hal yang paling 

mempengaruhi responden dalam menggunakan E-Journal yang dilanggan untuk 

bahan referensi dalam penulisan skripsi yaitu karena pengaruh dosen. 

Melalui penjelasan di atas disimpulkan bahwa mahasiswa mengetahui E-

Journal dari pengaruh dosen dalam memanfaatkan E-Journal sebagai sumber 

referensi dalam penyelesaian skripsi. Hal ini sangat bagus karena jurnal online 

termasuk sebagai bahan referensi dengan materi terkini dan merupakan hasil 

penelitian, sehingga memiliki informasi yang lebih mutakhir untuk sebuah 

penelitian. Selain itu mahasiswa memanfaatkan E-Journal sebagai bahan referensi 
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dalam penulisan skripsi mereka karena keinginan sendiri dan pengaruh dari teman 

yang sudah menggunakan. Kemungkinan teman mereka dan dosen pembimbing 

memberitahu bahwa koleksi E-Journal mempunyai informasi yang akurat untuk 

menjadi sebuah bahan referensi. 

Untuk mengetahui relevan tidaknya E-Journal yang dilanggan oleh 

Perpustakaan Nasional dengan kebutuhan mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi, 

dapat diketahui pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.7. Relevan Tidaknya E-Journal yang Dilanggan oleh Perpustakaan Nasional 

dengan Kebutuhan Mahasiswa dalam Menyelesaikan Skripsi 

No Alternatif Jawaban F % 

a 

b 

c 

d 

Sangat relevan 
Relevan 
Kurang relevan 

Tidak relevan 

13 

39 

14 

5 

18,3 

54,9 

19,7 

7,1 

 Jumlah 71 100% 

 

Dari data yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan E-Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional 

relevan dengan kebutuhan mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. Untuk 

mengetahui cara yang paling sering responden gunakan dalam memanfaatkan jurnal 

online yang dilanggan perpustakaan, dapat diketahui pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.8. Cara yang Paling Sering Responden Gunakan dalam Memanfaatkan Jurnal 

Online yang Dilanggan Perpustakaan 

No Alternatif Jawaban F % 

a 

b 

c 

d 

Mengunduh 

Langsung diprint 

Mengunduh dan diprint 

Baca langsung di tempat 

22 

0 

39 

10 

31,0 

0 

54,9 

14,1 

 Jumlah 71 100% 
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Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa cara yang paling sering 

responden gunakan dalam memanfaatkan jurnal online yang dilanggan perpustakaan 

yaitu mengunduh, mengunduh dan diprint serta baca langsung di tempat. Dengan 

demikian sebagian besar responden menyatakan cara yang paling sering responden 

gunakan dalam memanfaatkan jurnal online yang dilanggan perpustakaan yaitu 

mengunduh dan diprint. Dengan banyaknya responden yang mengunduh dan di print 

dari E-Journal, hal tersebut berarti banyak mahasiswa memenfaatkan E-Journal 

yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. 

Untuk mengetahui tentang dapat tidaknya E-Journal yang dilanggan oleh 

Perpustakaan Nasional memenuhi kebutuhan referensi dalam penyelesaian skripsi 

responden, dapat diketahui pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.9. Dapat Tidaknya E-Journal yang Dilanggan oleh Perpustakaan Nasional 

Memenuhi Kebutuhan Referensi dalam Penyelesaian Skripsi Responden 

No Alternatif Jawaban F % 

a 

b 

c 

d 

Sangat Memenuhi  

Memenuhi  

Kurang Memenuhi  

Tidak Memenuhi 

15 

44 

9 

3 

21,1 

62,0 

12,7 

4,2 

 Jumlah 71 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar E-Journal yang 

dilanggan oleh Perpustakaan Nasional memenuhi kebutuhan referensi dalam 

penyelesaian skripsi responden. Dalam hal ini, mahasiswa merasakan E-Journal 

yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan 

mahasiswa sebagai bahan referensi dalam penulisan skripsi mereka. keinginan 
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mahasiswa sendiri untuk mendapatkan informasi yang update dan akurat dari E-

Journal. Hal ini berarti informasi yang dibutuhkan sebagai bahan referensi pada E-

Journal tersebut cukup memenuhi informasi yang dibutuhkan mahasiswa. 

Untuk mengetahui mudah tidaknya responden menemukan koleksi yang 

dicari ketika memanfaatkan E-Journal, dapat diketahui pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10. Mudah Tidaknya Responden Menemukan Koleksi yang Dicari Ketika 

Memanfaatkan E-Journal 

No Alternatif Jawaban F % 

a 

b 

c 

d 

Sangat mudah 
Mudah 
Cukup mudah 

Tidak mudah 

5 

31 

28 

7 

7,1 

43,7 

39,4 

9,8 

 Jumlah 71 100% 

 

Melalui tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden mudah 

menemukan koleksi yang dicari ketika memanfaatkan E-Journal. Hal ini terjadi 

dikarenakan kebanyakan mahasiswa mendapat dukungan dari dosen belajar sendiri 

ketika mengakses E-Journal yang dilanggan, sehingga mahasiswa cukup mudah 

dalam pencarian koleksi sebagai bahan referensi skripsi. Selain itu beberapa di antara 

responden ada juga yang tidak mudah atau kesulitan dalam memanfaatkan E-

Journal, hal ini mungkin dikarenakan kurangnya informasi tentang bagaimana cara 

penelusuran jurnal online.  

Untuk mengetahui sering tidaknya responden mengalami kendala dalam 

memanfaatkan koleski E-Journal, dapat diketahui pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.11.  Sering Tidaknya Responden Mengalami Kendala dalam Memanfaatkan 

koleski E-Journal 

No Alternatif Jawaban F % 

a 

b 

c 

d 

Selalu 
Sering  
Kadang-kadang 
Tidak pernah 

0 

28 

43 

0 

0 

39,5 

60,5 

0 

 Jumlah 71 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

kadang-kadang mengalami kendala dalam memanfaatkan koleski E-Journal. Hal ini 

terjadi karena responden banyak yang telah belajar untuk mengakses E-Journal dan 

telah mengerti cara memanfaatkan E-Journal dengan baik. Selain itu, ketika 

mengakses E-Journal, ada beberapa E-Journal yang perlu menggunakan jaringan 

yang terhubung ke Perpustakaan Nasional, menggunakan username dan password 

untuk mengakses E-Journal yang dilanggan Perpustakaan Nasional, namun hal 

tersebut dapat diatasi dengan baik oleh responden. 

Untuk mengetahui kesulitan yang dialami responden dalam memanfaatkan E-

Journal, dapat diketahui pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.12. Kesulitan yang Dialami Responden dalam Memanfaatkan E-Journal 

No Alternatif Jawaban F % 

a 

b 

c 

d 

Jurnal berbahasa asing dan sulit dimengerti 
Koleksi yang dicari tidak tersedia 
Lokasi pengaksesan 

Terdapat username dan password 

39 

14 

6 

12 

55,0 

19,7 

8,4 

16,9 

 Jumlah 71 100% 

 

Melalui data yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa kesulitan 

yang dialami responden dalam memanfaatkan E-Journal yaitu jurnal berbahasa asing 
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dan sulit dimengerti, koleksi yang dicari tidak tersedia, lokasi pengaksesan dan 

terdapat username serta password. Dengan demikian menunjukkan bahwa sebagian 

besar kesulitan yang dialami responden dalam memanfaatkan E-Journal yaitu jurnal 

berbahasa asing dan sulit dimengerti, selain kesulitan lainnya, seperti koleksi yang 

dicari tidak tersedia, lokasi pengaksesan dan terdapat username dan password. Jurnal 

berbahasa asing dan sulit dimengerti merupakan kendala yang banyak dihadapi 

dalam memanfaatkan E-Journal yang dilanggan responden. Hal ini dikarenakan E-

Journal yang dilanggan perpustakaan sebagian adalah jurnal internasional dan 

bahasa yang digunakan pada setiap artikel merupakan bahasa asing, baik dalam 

Bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Belanda maupun bahasa lainnya. 

 

C. Pembahasan 

Salah satu inovasi yang ada dalam perpustakaan digital di perguruan tinggi 

sebagai produk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah elektronik  

journal (E-Journal). E-Journal dalam studi komunikasi massa berfungsi sebagai 

media komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan komunikasi kepada khalayak 

(massa). E-Journal dalam dunia perguruan tinggi berfungsi sebagai media informasi 

dan komunikasi mengenai bahan, referensi, bahkan jurnal penelitian ilmiah yang 

dibutuhkan civitas akademik. Keberadaan layanan E-Journal di perguruan tinggi  

tentunya membantu civitas akademik dalam menunjang aktivitas akademiknya. E-

Journal dengan segala kecepatan dan kelebihannya memungkinkan terjadi  dialektika  

suatu ilmu pengetahuan yang cepat pula sehingga diharapkan pemutakhiran suatu 

ilmu pengetahuan semakin intensif.   
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E-Journal merupakan suatu bentuk digitalisasi ilmu pengetahuan yang 

memungkinkan pengguna mengakses secara  mudah  serta  dengan  manajemen kerja  

sama  (berlangganan)  suatu perpustakaan  dengan  perpustakaan  lain, institusi  atau  

penerbit E-Journal lainnya, maka kebutuhan akan ilmu pengetahuan yang bervariatif 

dan terbaru (up date) akan terpenuhinya. Hal ini akan berimplikasi semakin canggih 

dan berkembangnya ilmu pengetahuan yang diterapkan, dikembangkan dan  

dihasilkan oleh perguruan tinggi. Bagi mahasiswa, E-Journal akan membantu atau  

berkontribusi dalam setiap tugas akademik hingga penelitiannya. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan E-Journal yang 

dilanggan oleh Perpustakaan Nasional dalam penulisan skripsi oleh mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah sangat penting dan berpengaruh terhadap 

mahasiswa yang sedang dalam proses penyelesaian skripsi. Karena eksistensi E-

Journal di zaman sekarang sangat dibutuhkan oleh banyak mahasiswa yang kesulitan 

dalam mencari bahan atau referensi untuk menyusun karya ilmiah pada akhir 

semester di perguruan tinggi. Melalui pernyataan sebagian besar responden 

menyatakan bahwa mereka sering memanfaatakan koleksi E-Journal yang dilanggan 

oleh perpustakaan Nasional untuk dapat memenuhi kebutuhan referensi mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah dalam penulisan skripsi. 

Dalam mencari bahan untuk menyusun skripsi, biasanya responden 

menggunakan media elektronik seperti jurnal online, e-book, dan search engines. 

Media ini menjadi media yang paling banyak digunakan oleh responden dikarenakan 

media ini dapat diakses dimana saja dan kapan saja diperlukan, tanpa ada batasan 

waktu. Sedangkan dalam pemanfaatan E-Journal, responden harus menggunakan 
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username dan password untuk dapat memanfaatkannya secara gratis.  Keberadaan E-

Journal di media elektronik ini diperoleh responden dari informasi yang diberikan 

oleh dosennya, selain dari temannya, sehingga mahasiswa mudah untuk mengerjakan 

tugas yang diberikan. 

Pengetahuan mahasiswa tentang informasi keberadaan E-Journal yang 

dilanggan Perpustakaan Nasional hampir seluruh mahasiswa mengetahuinya, karena 

dosen mengarahkan mahasiswanya untuk menggunakan E-Journal, saat menyusun 

skripsi. Banyak hal yang dapat diperoleh mahasiswa saat mengakses E-Journal, baik 

untuk kegiatan ilmiah, penulisan skripsi, mencari data skripsi, membuat tugas yang 

diberikan dosen, hingga untuk mencari sumber atau referensi yang dibutuhkan dalam 

karya ilmiah. Hal ini dikarenakan E-Journal dapat meningkatkan efisiensi ilmiah, 

memfasilitasi bentuk praktek ilmiah melalui infomasi dan menambah pengetahuan. 

E-Journal merupakan bagian dari sekolompok inovasi teknologi yang dapat 

dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah bagi para mahasiswa setelah 

mahasiswa mengetahui keberadaan E-Journal.  

Jenis E-Journal yang dilanggan Perpustakaan Nasional dan sering digunakan 

oleh responden yaitu Proquest, Science Direct, EBSCO, dan lain sebagainya, karena 

jenis ini mudah diakses dan teori yang dicari pun banyak atau lengkap. Dalam hal 

ini, media elektronik memiliki peranan penting bagi mahasiswa, baik dalam proses 

pembelajaran maupun dalam proses penulisan. Media elektronik merujuk pada 

penggunaan teknologi elektronik yang terhubung dengan jaringan internet dan dalam 

pemakaiannya terdapat berbagai sumber informasi yang bersifat global. Media 
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elektronik dalam penulisan skripsi harus dipilih secara benar agar informasi yang 

terdapat dalam web tersebut relevan, sehingga akurat sebagai bahan referensi skripsi. 

Kendala yang sering dihadapi responden dalam melakukan penelusuran atau 

memanfaatkan E-Journal yaitu penggunaan bahasa asing yang terdapat dalam artikel 

yang sulit dipahami, koleksi yang diinginkan tidak tersedia, lokasi pengaksesan, dan 

terdapat username dan password. Selain itu juga banyak kendala lain mulai dari 

format jurnal yang tidak berbentuk PDF, jurnal yang kurang relevan, sulit untuk 

mendownload, tidak mengerti cara mengakses, dan lain-lain. Dari data hasil 

penelitian menyatakan bahwa jurnal berbahasa asing yang sulit dimengerti 

merupakan kendala yang banyak dihadapi dalam memanfaatkan E-Journal yang 

dilanggan mahasiswa. Hal ini dikarenakan E-Journal yang dilanggan perpustakaan 

sebagian besar adalah jurnal internasional dan bahasa yang digunakan pada setiap 

artikel merupakan bahasa asing, baik dalam Bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, 

Jerman, Belanda maupun bahasa lainnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab lima 

akan dikemukakan kesimpulan sebagai berikut; pemanfaatan E-Journal yang 

dilanggan oleh Perpustakaan Nasional dalam penulisan skripsi oleh mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah yaitu sangat signifikan dan berguna bagi 

seluruh mahasiswa yang sedang menyelesaikan karya ilmiahnya. Hal ini dikarenakan 

referensi atau bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi secara mudah dan 

cepat diperoleh, kapan saja dan di mana saja diperlukan serta ilmu pengetahuan yang 

bervariatif dan terbaru (up date) akan selalu terpenuhi. Adapun jenis E-Journal yang 

sering digunakan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah dan 

dilanggan oleh Perpustakaan Nasional yaitu Proquest, Science Direct, EBSCO, dan 

lain sebagainya, karena jenis ini mudah diakses dan teori yang dicari pun lengkap.  

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu dikemukakan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada pimpinan dan staf pustaka di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Unsyiah untuk lebih meningkatkan kualitas kerja, dengan cara 

mengadakan promosi dan sosialisasi terhadap koleksi E-Journal yang dapat 

menarik minat dan perhatian mahasiswa untuk sering menggunakannya, baik 

untuk menyusun skripsi maupun mencari bahan kuliah secara online. 
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2. Diharapkan kepada para tenaga pengajar (dosen) maupun civitas akademika, 

agar dapat mensosialisasikan aplikasi E-Journal kepada seluruh mahasiswa 

dalam penyusunan karya ilmiah, makalah, laporan, bahan atau tugas yang 

berkaitan dengan pendidikan di perguruan tinggi, serta memberikan arahan 

atau bimbingan bagi mahasiswa yang mengalami kendala dalam mengakses 

E-Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. 

3. Diharapkan kepada mahasiswa, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Unsyiah untuk sering memanfaatkan koleksi E-Journal dalam menyusun 

skripsi, membuat tugas, mencari referensi maupun bahan-bahan kuliah 

lainnya, sehingga proses penyusunan skripsinya dapat berjalan dengan cepat. 

4. Diharapkan kepada peneliti lainnya, untuk mengkaji lebih mendalam tentang 

pemanfaatan E-Journal, seperti jenis Proquest, Science Direct, EBSCO, dan 

lain sebagainya yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional dalam penulisan 

skripsi, baik di perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan. 
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ANGKET  

 

 

I. KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt serta shalawat dan 

salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari alam 

kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. 

Di bawah ini penulis menyajikan beberapa pertanyaan sebagai data untuk 

penelitian skripsi. Data yang Saudara/Saudari berikan sangat berguna dalam rangka 

menyelesaikan studi penulis pada Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Angket ini bertujuan untuk mendapatkan 

data atau informasi tentang “Analisis Pemanfaatan E-Journal yang Dilanggan 

oleh Perpustakaan Nasional dalam Penulisan Skripsi oleh Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Unsyiah”. 

Penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan kontribusi 

Saudara/Saudari dalam memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang 

diajukan. Identitas dan pilihan jawaban yang Saudara/Saudari berikan akan menjadi 

privasi responden dan akan dijaga kerahasiaannya. 

 

II. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama : 

Umur  : 

Alamat  : 

 

III.  PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

1. Isilah identitas Saudara/Saudari pada tempat yang ditentukan. 

2. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan 

pendapat Saudara/Saudari dan isilah pada kolom yang tersedia. 

3. Setelah daftar pertanyaan ini selesai Saudara/Saudari isi, mohon 

dikembalikan kepada peneliti.  

 



IV.  DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apakah Anda mengetahui tentang keberadaan E-Journal yang dilanggan oleh 
Perpustakaan Nasional? 
a. Ya 
b. Tidak 
 

2. Media apa yang paling sering Anda gunakan untuk memperoleh sumber 
informasi dalam menunjang kegiatan penulisan skripsi? 
a. Media tercetak (buku, majalah, artikel, karya tulis dan sebagainya) 
b. Media elektronik (jurnal online, e-book, search engines dan sebagainya) 

 
3. Dari manakah Anda mengetahui tentang keberadaan E-Journal yang dilanggan 

oleh Perpustakaan Nasional? 
a. Staf perpustakaan Unsyiah 
b. Website Perpustakaan Unsyiah 
c. Dosen 
d. Teman 

 
4. Dari manakah Anda mengetahui sumber referensi dalam penyelesaian skripsi? 

a. E-Journal 
b. Buku 
c. Karya ilmiah 
d. Internet (search engine) 

 
5. E-Journal apa yang paling sering Anda gunakan untuk bahan referensi dalam 

penulisan skripsi? 
a. Proquest 
b. Science Direct  
c. EBSCO 
d. Lainnya 
 

6. Apa yang paling mempengaruhi Anda dalam menggunakan E-Journal yang 
dilanggan untuk bahan referensi dalam penulisan skripsi? 
a. Karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang update dan 

akurat 
b. Karena tertarik dari promosi yang dilakukan perpustakaan 
c. Karena pengaruh dosen 
d. Karena pengaruh teman yang sudah menggunakan 

 
7. Apakah E-Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional relavan dengan 

kebutuhan mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi? 
a. Sangat relevan 
b. relevan 
c. Kurang relevan 

d. Tidak relevan 



8. Cara apa yang paling sering Anda gunakan dalam memanfaatkan jurnal online 

yang dilanggan perpustakaan? 

a. Mengunduh 

b. Langsungd iprint 

c. Mengunduh dan diprint 

d. Baca langsung di tempat 

 

9. Apakah E-Journal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional dapat memenuhi 

kebutuhan referensi dalam penyelesaian skripsi Anda? 

a. Sangat Memenuhi  

b. Memenuhi  

c. Kurang Memenuhi  

d. Tidak Memenuhi 
 

10. Apakah koleksi yang Anda cari mudah ditemukan ketika memanfaatkan E-
Journal? 
a. Sangat mudah 
b. Mudah 
c. Cukup mudah 
d. Tidak mudah  

 
11. Apakah anda sering mengalami kendala dalam memanfaatkan koleski E-Journal? 

a. Selalu 
b. Sering  
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 
 

12. Jika pernah, kesulitan apa yang Anda alami dalam memanfaatkan E-Journal? 
a. Jurnal berbahasa asing dan sulit dimengerti 
b. Koleksi yang dicari tidak tersedia 
c. Lokasi pengaksesan 
d. Terdapat username dan password 

 

 



 





 



 





 


