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ABSTRAK 

Nama : Kasmawati 

NIM : 40400116089 

Jurusan : Ilmu Perpustakaan 

Judul Skripsi : Inovasi dan Kreativitas Pengelolaan Jurnal Elektronik 

di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim 

Indonesia Makassar 
 
Skripsi ini membahas tentang inovasi dan kreativitas pengelolaan jurnal 

elektronik di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia 
Makassar. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan jurnal 
elektronik di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia 
Makassar? Dan bagaimana inovasi dan kreativitas pustakawan dalam membantu 
pemustaka melakukan penelusuran jurnal elektronik di Perpustakaan Utsman Bin 
Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami 
penelusuran jurnal elektronik di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas 
Muslim Indonesia Makassar serta untuk mengetahui dan memahami inovasi dan 
kreativitas pustakawan dalam membantu pemustaka melakukan pengelolaan 
jurnal elektronik di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim 
Indonesia Makassar. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 
kualitatif dengan menggunakan  pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini 
adalah perpustakaan itu sendiri, pengelola perpustakaan dan pemustaka. Metode 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, Wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data 
serta penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri dengan 
menggunakan panduan wawancara dan handphone. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa pengelolaan e-jurnal merupakan salah 
satu kegiatan yang bertujuan untuk melakukan penerapan bahan pustaka yang 
tersedia agar bisa tersimpan serta muda ditemukan oleh pemustaka maupun 
pengguna, adapun pengelolaan jurnal elektronik di Perpustakaan Utsman Bin 
Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar, banyak yang terlibat  mulai dari 
IT pusat di pihak yayasan dan layanan digital di Perpustakaan Utsman Bin Affan 
Universitas Muslim Indonesia Makassar, yang melakukan pengelolaan jurnal 
elektronik di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia 
Makassar adalah pustakawan  bagian digital library. Cara untuk mengakses 
layanan e-jurnal untuk pemustaka adalah dapat dilakukan melalui website 
perpustakaan atau bisa secara langsung ke Perpustakaan Utsman Bin Affan 
Universitas Muslim Indonesia Makassar secara online, kendala yang dihadapi 
adalah masih terkendala dengan SDM (sumber daya manusia) yang kurang , kami 
masih membutuhkan SDM untuk bagian ini, dan juga terkendala yang dihadapi 
dalam pengelola layanan e-jurnal kendala yang dihadapi adalah biaya langganan 
e-jurnal yang cukup tinggi,masih perlu sosialisasi dan pelatihan terkait akses e-
jurnal. 

 

Kata kunci: Inovasi, E-jurnal Elektronik
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi 

dan komunikasi, maka informasi yang dihasilkan saat ini juga mengalami 

perkembangan yang signifikan mulai dari bentuk pengolahan serta penelusuran 

untuk dilayankan kepada masyarakat. Selain itu, informasi saat ini tidak hanya 

disediakan dalam format tercetak saja tetapi juga telah disediakan dalam format 

digital. 

Salah satu lembaga yang menghimpun dan mengelola informasi secara 

sistematis adalah  perpustakaan. Tidak terkecuali dengan perpustakaan perguruan 

tinggi saat ini juga ikut berpartisipasi dalam melakukan penyediaan informasi. 

Apalagi peran perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi 

yang semakin maju dan berkembang. Maka dari itu, perpustakaan perguruan 

tinggi saat ini, sebagian besar telah menyediakan dan mengembangkan metode 

penyediaan informasi dalam beragam bentuk baik yang tercetak maupun koleksi 

dengan format digital.  

Penjelasan tersebut sejalan dengan yang tertera pada Undang-Undang 

nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pada pasal 24 ayat 3 yang secara garis 

besar menyebutkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi diharapkan 

mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk 

menunjang pelaksanaan kegiatan seluruh sivitas akademik (Perpustakaan Nasional 

RI, 2007: 15).  
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Berangkat dari itu, maka kegiatan alih media koleksi cetak ke dalam 

format digital diharapkan dapat mempermudah pengelolaan koleksi perpustakaan. 

pengelolaan tersebut berupa kemudahan pengolahan serta penelusuran informasi 

bagi pemustaka di manapun dan kapanpun. Pengelolaan maupun penelusuran 

informasi menjadi penting karena “roh” atau “nyawa” dari sebuah layanan 

informasi dalam perpustakaan adalah bagaimana menyediakan kebutuhan 

informasi bagi pemustaka dan bagaimana menemukan informasi yang diminta 

pemustaka serta bagaimana memberikan jalan kepada pemustaka untuk 

menemukan informasi yang dikehendaki.  

Selanjutnya, dalam mempermudah penyediaan informasi untuk pemustaka 

maka pengolahan serta penelusuran informasi secara online harus dilakukan setiap 

perpustakaan khususnya perpustakaan perguruan tinggi. Hal tersebut karena saat 

ini pengembangan koleksi ke dalam bentuk digital akhirnya ditempuh dengan 

menyediakan jurnal elektronik yang tersedia dan dapat diakses melalui host online 

database yaitu sistem dengan server yang terhubung antara satu sama lain yang 

dimiliki perpustakaan.  

Penelusuran jurnal elektronik sendiri dapat dilakukan melalui media 

teknologi seperti jaringan internet, komputer dan lain sebagainya. Jurnal 

merupakan salah satu koleksi perpustakaan yang bersifat ilmiah dan menjadi 

penghubung penting dalam komunikasi bentuk ilmiah secara global. Pendit  

mengatakan bahwa  jurnal ilmiah tercetak merupakan fokus kegiatan ilmiah 

dengan menjadi koleksi utama perguruan tinggi. Proses pengelolaan informasi 
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menjadi penting untuk menghasilkan sebuah temuan atau informasi yang relevan, 

akurat dan tepat. (Pendit 2008) 

 Seperti yang dikatakan (Arif 2007) bahwa proses dan penggunaan alat 

yang tepat akan menghasilkan informasi yang tepat. 

Dalam layanan jurnal elektronik, banyak perpustakaan saat ini 

mengembangkan gaya pengolahan serta penelusuran yang bermacam bentuk 

inovasi-inovasi dan kreativitas yang berasal dari pengelola perpustakaan sesuai 

perkembangan IPTEK dan TIK. Salah satunya adalah Perpustakaan Utsman Bin 

Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar yang didirikan untuk menunjang 

terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam menjalankan fungsi 

tersebut, Perpustakaan Utsman Bin Affan juga menghimpun, mengolah, serta 

menyebarluaskan informasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

mendokumentasikan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Informasi 

yang dikelola berbentuk bahan pustaka tercetak maupun elektronik.  

Sejalan dengan itu jurnal-junal elektronik yang disediakan oleh 

Perpustakaan Utsman Bin Affan di antaranya adalah: Economics E-jurnal, 

International Journal, International Journal of Economic and Finace dan 

sebagainya yang dapat diakses melalui website Perpustakaan Utsman Bin Affan 

Universitas Muslim Indonesia Makassar. Selanjutnya muncul permasalahan 

bagaimana inovasi dan kreativitas yang dibuat dan dikembangkan pustakawan 

Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar dalam 

pengelolaan jurnal elektronik. 



4 
 

 

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam 

mengenai inovasi dan kreativitas yang diterapkan dan dikembangkan 

Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar dalam 

mengimplementasikan pengelolaan jurnal elektronik untuk kemudian di 

layangkan kepada pemustaka yang kemudian penulis tuangkan dalam skripsi yang 

berjudul “Inovasi dan Kreativitas Pengelolaan Jurnal Elektronik di 

Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengelolaan jurnal elektronik di Perpustakaan Utsman Bin 

Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar?  

2. Bagaimana inovasi dan kreativitas pustakawan dalam pengelolaan jurnal 

elektronik di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim 

Indonesia Makassar? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diambil, maka fokus 

penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana inovasi dan kreativitas yang 

pustakawan lakukan berkaitan dengan pengelolaan jurnal elektronik baik dari 

segi pengolahan dan pelayanan penelusurannya untuk pemustaka di 

Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar. 
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2. Deskripsi Fokus 

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan pembahasan mengenai 

penelitian ini serta menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca, 

maka penulis menganggap perlu adanya deskripsi fokus guna memberikan 

gambaran umum terhadap fokus penelitian. Judul penelitian ini adalah 

“Inovasi dan Kreativitas Pengelolaan Jurnal Elektronik di Perpustakaan 

Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar”. 

a. Inovasi dan kreativitas 

Menurut (Sangkala 2004) inovasi adalah suatu ide kreatif yang 

diimplementasikan untuk menyelesaikan tekanan dari suatu masalah, atau 

tindakan penerimaan dan pengimplementasian cara baru untuk mencapai 

suatu hasil dan atau pelaksanaan suatu pekerjaan  

Sedangkan kreativitas menurut Resky (2016: 28) merupakan 

penyatuan pengetahuan dari berbagai bidang pengalaman yang berlainan 

untuk menghasilkan ide baru yang lebih baik. 

Inovasi dan kreativitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

segala tindakan atau bentuk kegiatan yang pustakawan lakukan dalam 

pengelolaan jurnal elektronik.   

b. Pengelolaan  

Pengelolaan menurut Patimah (2012: 14) dapat diartikan sebagai 

suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berfokus 

kepada aspek pengolahan jurnal elektronik oleh pustakawan serta 
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pelayanan penelusuran jurnal elektronik kepada pemustaka. (Patimah 

2012) 

c. Jurnal elektronik 

Jurnal elektronik adalah adalah penerbitan online yang memiliki 

proses sistematis dalam pengelolaannya secara online. Proses yang 

dilakukan antara penulis dan editor serta mitra melalui e-mail yang 

selanjutnya ke proses keputusan apakah jurnal tersebut dapat diterbitkan 

secara online atau tidak. Jurnal elektronik yang dimaksud dalam penelitian 

ini yaitu merupakan jurnal elektronik yang dimiliki maupun yang 

dilanggan oleh Perpustakaan Universitas Muslim Indonesia Makassar. 

d. Perpustakaan perguruan tinggi 

Perpustakaan perguruan tinggi adalah  perpustakaan yang berada 

dalam naungan perguruan tinggi, di mana perpustakaan ini terbagi atas 

beberapa perpustakaan di dalamnya, di antaranya yaitu Perpustakaan 

Universitas, Perpustakaan Fakultas, Perpustakaan Jurusan dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini, perpustakaan yang dimaksud adalah Perpustakaan 

Perguruan Tinggi Universitas Muslim Indonesia Makassar 

D. Kajian Pustaka 

Dalam mengkaji judul “Inovasi dan Kreativitas Pengelolaan Jurnal 

Elektronik di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia 

Makassar”, terdapat beberapa buku atau literatur yang digunakan penulis dan 

dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi dalam melakukan penelitian ini, di 

antaranya adalah : 



7 

 

 

1. Pawit M. Yusuf dan Priyo Subekti dalam bukunya yang berjudul Teori dan 

Praktik Penelusuran Informasi : Information Retrieval, dalam buku secara 

garis besar menggambar kan tentang bagaimana cara penelusuran online 

secara praktik dan teori. (Pawit M.Yusup 2010) 

2. Agatha Rebecca Rajagukguk (2009), dalam skripsinya yang berjudul 

“Inovasi dan Kreativitas Layanan Penelusuran , Penggunaan Internet dan 

Jurnal Online Pada Perpustakaan Sumatera Utara”. Penelitian ini 

mendeskripsikan bagaimana inovasi-inovasi dan kreativitas yang 

diterapkan dan dikembangkan dalam layanan, penelusuran online oleh 

Perpustakaan Sumatera Utara. (Rajagukguk 2009) 

3. Muhammad Azwar dan Rizka Amalia, dalam e-jurnal Libraria Vol. 5, No. 

1 yang berjudul “Pemanfaatan Jurnal Elektronik Sebagai Sumber 

Referensi Dalam Penulisan Skripsi di Institut Pertanian Bogor”. Di mana 

dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana pemanfaatan jurnal 

elektronik yang dilanggan Perpustakaan Institute Pertanian Bogor oleh 

mahasiswa sebagai sumber referensi dalam penulisan skripsi serta kendala-

kendala apa saja yang dialami dalam penelusuran  informasi. (Azwar 2017) 

4. Jamaluddin dalam e-jurnal Jupiter Vol. VIX No. 2 yang berjudul Mengenal 

Elektronik Jurnal dan Manfaatnya Bagi Pengembangan Karir Pustakawan. 

Artikel jurnal ini membahas tentang seberapa penting e-jurnal dalam 

menunjang karir pustakawan dengan kesimpulan bahwa karir pustakawan 

dapat lebih berkembang dengan adanya e-jurnal karena pustakawan dapat 
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5. menciptakan karya yang dapat meningkatkan layanan perpustakaan. 

(Jamaluddin 2015) 

6. Analisis Perilaku Pemustaka Dalam Penelusuran Informasi di 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Enrekang (2016), skripsi yang ditulis oleh 

Hardi Riky membahas tentang bagaimana perilaku pemustaka dalam 

penelusuran informasi oleh pemustaka dengan mengikuti tahapan-tahapan 

penelusuran  informasi dan masalah yg berhasil dipecahkan adalah bahwa 

sebagian besar pemustaka tidak mengikuti tahapan-tahapan penelusuran 

informasi dengan kata lain pemustaka mencari langsung informasi yang 

dibutuhkan ke tatanan buku yang ada pada rak.. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengelolaan jurnal elektronik di Perpustakaan 

Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar. 

b. Untuk mengetahui inovasi dan kreativitas pustakawan dalam 

pengelolaan jurnal elektronik di Perpustakaan Utsman Bin Affan 

Universitas Muslim Indonesia Makassar 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademik 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi 

para peneliti, dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian 

selanjutnya  yang berkaitan dengan tema penelitian ini  
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b. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca 

khususnya bagi penulis bahwa pelayanan penelusuran  jurnal online dapat 

mempermudah dalam penelusuran sistem temu balik yang didukung oleh 

inovasi dan kraetifitas yang ada 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Inovasi dan Kreativitas 

Inovasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yaitu innovare yang 

berarti merubah sesuatu menjadi baru. Isilah ini sendiri baru dikenal dalam 

kosakata bahasa inggris pada abad ke-16 dengan kata innovation atau innovate 

dan pada saat itu, istilah inovasi lebih banyak diasosiasikan secara negatif sebagai 

troublemaker serta lebih identik dengan nuansa revolusi atau perubahan radikal 

yang membawa dampak yang sangat luar biasa. Inovasi dipahami sebagai 

penciptaan sesuatu yang baru atau ‘Creating of Something New’. Secara 

terminologi pengertian inovasi adalah suatu ide kreatif yang diimplementasikan 

untuk menyelesaikan tekana dari suatu masalah, atau tindakan penerimaan dan 

pengimplementasian cara baru untuk mencapai suatu hasil dan atau pelaksanaan 

suatu pekerjaan (Sangkala 2004) 

Sedangkan kreativitas merupakan penyatuan pengetahuan dari berbagai 

bidang pengalaman yang berlainan untuk menghasilkan ide baru yang lebih baik 

(Resky, 2016: 28). Baron (1969) dalam Munandar (2009: 21) mengemukakan 

bahwa secara umum kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau 

menciptakan sesuatu yang baru. Selaras dengan pernyataan tersebut Haefele 

(1962) dalam Munandar (2009: 21) menyebutkan bahwa kreativitas adalah 

kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi yang baru yang mempunyai 

makna social. 
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Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa secara garis besar 

definisi dari kreativitas adalah suatu proses yang di mana proses ini akan 

menghasilkan sebuah karya baru yang dapat dimanfaatkan dan diterima oleh 

masyarakat luas. Apabila kreativitas merupakan pengembangan ide baru maka 

inovasi merupakan proses penerapan ide tersebut secara aktual ke dalam praktek. 

Keberhasilan suatu inovasi sangat ditentukan oleh kreativitas manusia, bagi 

manusia yang tidak kreatif maka inovasi akan sulit dikembangkan kemudian 

kebutuhan dan keinginan tidak mungkin dapat diwujudkan maka dari itu 

kreativitas dan inovasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. (Thahier 2014) 

Apabila dikaitkan dalam ranah pelayanan penelusuran  informasi di suatu 

perpustakaan tentu saja inovasi dan kreativitas sangat dibutuhkan untuk 

pengembangan ide-ide baru dalam perpustakaan. Hal ini bertujuan untuk 

membuat suatu terobosan baru dalam perpustakaan guna memanfaatkan SDM dan 

serana yang ada. Suatu inovasi dan kreativitas yang baru juga akan berdampak 

kepada pemustaka untuk kemudahan mengakses informasi di perpustakaan baik 

online maupun offline. 

B. Pengelolaan Jurnal Elektronik 

Kata pengelolaan dapat disepadankan dengan kata manajemen yang  berarti 

pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai 

pengaturanm pengelolaan dan pengadministrasan. Pengelolaan dapat diartikan 

sebagai suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu (Patimah 2012) 
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Sedangkan menurut Gulick dalam (Melisa 2012) mendefinisikan 

manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara 

sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-

sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi 

kemanusiaan 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan pengelolaan adalah 

pengaturan suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok 

orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. 

Adapun pengelolaan yang dimaksud yaitu pengelolaan yang dilakukan untuk 

melayani pemustaka baik penelusuran maupun pengolahannya. 

1. Pengolahan Koleksi Elektronik 

Semua terbitan berkala yang diterima oleh perpustakaan harus segera 

diproses. Agar jurnal bisa lebih up to date dan segera dapat digunakan oleh 

pembaca yang menbutuhkan informasi. Sebab informasi yang dikandungnya 

berupa masalah yang aktual/menarik. Keterlambatan pemrosesan berarti 

menghambat proses perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun langkah-

langkah pengolahan terbitan berkala: 

a. Pemeriksaan 

Judul jurnal yang diterima hendaknya diperiksa lebih dahulu apakah 

diterima sebagai hadiah/sumbangan, langganan, tukar atau sekedar titipan. 
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b. Pemberian cap, tanda 

Pemberian stempel atau cap ini diletakkan pada halaman yang paling 

depan yakni halaman setelah sampul/cover, asal tidak dikenakan pada 

tulisan. 

c. Pencatatan 

Pencatatan dapat dipilih diantara beberapa cara, antara lain : 

1) Sistem kartu registrasi 

Untuk majalah terbit tiap bulan atau lebih 

2) Dicatat dalam buku inventaris 

Pada sistem ini, kecuali dicatat pada kartu-kartu tersebut, juga dicatat 

pada buku inventaris. Sistem ini memang menambah pekerjaan, akan 

tetapi dari segi ketertiban administrasi, cara ini lebih sesuai. Sebab akan 

segera diketahui jumlah eksemplar dari waktu ke waktu 

d. Pembuatan kartu katalog 

Semua jurnal maupun terbitan berkala lainnya yang diterima oleh 

perpustakaan perlu dibuatkan daftar katalog. katalog ini dapat berbentuk 

buku/printed catalog maupun kartu/card catalog.  

Katalog ini sangat membantu pencari informasi dalam pengenalan 

judul majalah yang dimiliki oleh suatu perpustakaan. Dengan daftar yang 

berisi data lengkap itu, mereka akan mengetahui nomor-nomor maupun 

judul jurnal apa saja yang dimiliki perpustakaan itu. (Lasa 1994) 

Untuk para pengunjung cukup dibuatkan katalog judul, sedangkan 

untuk administrasi perpustakaan cukup menyimpan kartu registrasinya. 
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Apabila dikehendaki juga bisa dibuatkan katalog untuk cek/arsip. Adapun 

data yang perlu dicantumkan dalam pembuatan katalog ini anatara lain  

1) Judul jurnal, judul paralel, anak judul. 

2) Nomor, volume dan tahun terbit pertama kali. Apabila tidak 

diketahui, maka cukup dicantumkan nomor, bulan yang paling lama 

dimiliki. 

3) Frekuensi, kala terbit. 

4) ISSN/Internasional Standard Serial Number. 

5) Kota terbit. 

6) Nama lembaga, organisasi penerbit, redaksi. 

7) Tahun, volume, nomor maupun bulan majalah yang dimiliki 

perpustakaan. 

8) Nama pimpinan redaksi/editor. Terutama apabila nama itu cukup 

dikenal kalangan luas. Sebab tidak sedikit suatu majalah mendapat 

perhatian dari masyarakat lantaran diasuh oleh orang-orang terkenal. 

9) Ukuran tinggi jurnal. 

10) Edisi yang dapat diartikan sebagai : 

a) geografi : asia, indonesia. 

b) bahasa : inggris, perancis, jerman 

c) bentuk : mikrofis, dll. 

d) Catatan-catatan lain yang diperlukan  
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Menurut (Allo 2017) proses singkat yang biasanya berjalan pada sebuah 

ejournal adalah sebagai berikut :  

a. Author mendaftar akun dan menyerahkan/mensubmit artikel untuk 

dipublish  

b. Author dapat memoniitor, proses submit artikelnya, dari mulai file, 

review, revisi dan resubmit lagi  

c. Editor cek artikel masuk, mereview, bisa juga mengundang/memilih 

seorang reviewer untuk mereview  

d. Editor menerima hasil rekomendasi dari reviewer, jika ok bisa bisa 

lanjut, jika tidak atau ada yang perlu ditambahkan kembalikan lagi ke 

author untuk di resubmit  

e. Editor melakukan submission editing dari mulai copyedit, format layout 

galleys, profread  

f. Editor buat issue (istilah mudahnya buat setelan volume jurnal, untuk 

edisi dan tahunnya), dan mengorganisasi daftar konten  

g. Editor merekam semua proses penerimaan artikel dari artikel masuk 

sampai artikel layak publish  

h. Jika semua siap maka editor dapat langsung melakukan proses publish 

dengan memilih issue dan tanggal terbit  

i. Setelah jurnal terpublish, kita dapat mendaftarkannya ke situs pengindex 

seperti OAI search engines, Google Scholar, Scopus, dsb.  
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2. Penelusuran Koleksi Elektronik  

Proses temu balik informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

sebuah perpustakaan, dikarenakan temu balik informasi (information retrieval) 

merupakan bagian penting dalam penelusuran informasi baik secara langsung 

maupun online. Penelusuran informasi merupakan bagian dari proses temu 

balik yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna melalui 

media penelusuran yang disediakan perpustakaan baik internal maupun 

eksternal (Yusuf, 2010: 68). Menurut (Basuki 1991) menyatakan bahwa temu 

balik informasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan dan 

memasok informasi untuk pengguna/user sebagai jawaban atas permintaan atau 

berdasarkan kebutuhan pengguna/user. Temu balik informasi adalah istilah 

dasar yang mengacu kepada temu balik informasi berupa sumber, dokumen 

atau data yang dimiliki oleh perpustakaan. 

Penelusuran informasi secara online merupakan proses untuk 

mengidentifikasi dan memanggil/menemukan dokumen tertentu dari suatu 

penyimpanan atau database sebagai umpan balik atas permintaan informasi 

yang diinginkan oleh pengguna/user. Penelusuran informasi secara online 

dapat dikategorikan atas dua bentuk, yang pertama adalah intranet yaitu 

terhubung dengan komputer lain dalam satu jaringan local dan yang kedua 

adalah internet yaitu terhubung dalam jaringan global atau international. Untuk 

layanan elektronik sendiri yang sifatnya online-intranet diperlukan media 

penghubung antara pengguna/user dengan informasi yaitu berupa komputer 

server, komputer personal, jaringan internet dan dokumen elektronik 
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Dilihat dari pola penelusurannya. penelusuran online dapat dibedakan 

menjadi 2 tipe, yaitu itu sebagai berikut: 

a. Telusur dokumen, merupakan pola telusur yang dimulai dengan 

menetapkan atau menentukan suatu dokumen yang kemudian akan 

menghasilkan informasi yang aktual. 

b. Telusur informasi, merupakan pola telusur yang dimulai dari informasi 

yang didapatkan dari bank data atau perseorangan.  

Selain itu, penelusuran online juga dapat dibedakan berdasarkan cara dan 

alat yang digunakan, berikut pembagiannya: 

a. Penelusuran informasi konvensional, yaitu itu cara penelusuran informasi 

yang masih tergolong manual atau tradisional seperti penggunaan katalog 

kartu di perpustakaan untuk menemukan jenis informasi yang 

dibutuhkan. 

b. Penelusuran informasi digital, yaitu penelusuran informasi yang telah 

terotomasi melalui media digital/elektronik, seperti penggunaan OPAC 

(Online Publiv Access Catalogue) yang ada di perpustakaan, Refference 

Online, database online, jurnal elektronik dan sebagainya. 

Apabila dilihat dari pelayanan penelusuran informasi itu sendiri, 

perbedaan yang dikemukakan di atas seringkali diabaikan, hal ini dikarenakan 

pengguna/user lebih sering menggunakan banyak cara dalam gaya penelusuran 

informasi dengan gabungan dari perangkat penelusuran manual dan digital 

untuk mendapatkan data atau informasi setepat mungkin. (Riky 2016) 

Adapun penelusuran online terdiri atas 5 komponen yaitu sebagai berikut : 



 

 

 

 

a. Pengguna/user, yaitu sesorang yang melakukan pencarian dan 

penelusuran informasi pada sistem informasi. 

b. Query, adalah istilah-istilah yang dirumuskan oleh pengguna/user yang 

selanjutnya akan dimasukkan kedalam sistem informasi guna 

mendapatkan informasi yang digunakan. 

c. Dokumen elektronik (e-document), yaitu dapat berupa buku elektronik, 

jurnal elektronik dan dokumen-dokumen lain dalam format elektronik. 

d. Indeks dokumen, merupakan istilah yang digunakan dan dijadikan 

sebagai representasi dalam artian wakil dokumen.  

e. Pencocokan (Manchine Matcher), yaitu proses pencocokan antara query 

atau istilah dengan indeks dokumen. 

Sedangkan prosedur penelusuran online terbagi atas 5 yaitu sebagai 

berikut  

a. Perencanaan, merupakan tahap awal yang dilakukan dalam strategi 

penelusuran dengan mempersiapkan segala hal yang berhubungan 

dengan penelusuran tersebut seperti merumuskan kebutuhan akan 

informasi, menyiapkan database, sampai dengan evaluasi hasil 

penelusuran.  

b. Pemilihan database, merupakan tahap kedua yang di mana dalam tahap 

ini mengidentifikasi berbagai sumber informasi elektronik untuk 

mendapatkan situs yang diinginkan dan kemudian menetapkan database 

yang akan digunakan. 
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c. Perumusan query, merupakan tahap ketiga dalam strategi penelusuran di 

mana dalam tahap ini dirumuskan istilah-istilah yang akan digunakan 

dalam penelusuran online. Istilah yang telah dirumuskan selanjutnya 

akan diinput ke dalam database untuk mendapatkan dokumen yang 

diinginkan. 

d. Melakukan penelusuran online, pada tahap ini penelusuran online 

dilakukan guna untuk menginput query yang telah dirumuskan  ke dalam 

database dan memerintahkan agar mesin melakukan pencarian, 

pencocokan dan pemanggilan dokumen. 

e. Evaluasi, yaitu tahap terakhir di mana penilaian terhadap hasil 

penelusuran akan dilakukan. Jika hasilnya sudah relevan dengan 

pengguna, maka hasil tersebut sudah dapat dicetak ataupun didownload. 

C. Jurnal Elektronik 

1. Pengertian Jurnal Elektronik 

Menurut (Lasa 1994) dalam bukunya Kamus Kepustakawanan 

Indonesia menyatakan bahwa,  jurnal adalah catatan peristiwa dari hari ke 

hari. Penggunaan kata jurnal untuk berbagai bidang juga membawa arti yang 

bervariasi, misalnya jurnal dalam bidang ekonomi menunjukkan sistem 

pembukuan rangkap, jurnal dalam bidang pelayaran diartikan sebagai 

logbook yang artinya mencatat semua kejadian selama pelayaran. 

Jurnal elektronik adalah sarana berbasus web untuk mengelola sebuah 

jurnal ilmiah maupun no-ilmiah, sarana ini disediakan sebagai wadah bagi 
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pengelola, penulis dan pembaca karya-karya ilmiah, sarana ini diadakan 

dengan motivasi awal untuk membantu komunitas ilmiah 

Dewasa ini jurnal dikenal sebagai publikasi ilmiah yang mengandung 

informasi aktual tentang hasil penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan keakuratan data yang mencakup kumpulan/komulasi, 

pengetahuan baru, pengamatan empiris, dan pengembangan ide-ide /gagasan. 

Dalam aspek penyajiannya, jurnal biasanya didapat dalam bentuk 

lembaran-lembaran kertas. Akan tetapi,  pada era teknologi saat ini jurnal 

dapat diakses di manapun dan kapanpun melalui transmisi elektronik 

namanyapun berubah sesuai dengan perkembangan digital yang ada menjadi 

jurnal elektronik. 

Jurnal elektronik merupakan terbitan jurnal atau majalah ilmiah yang 

diterbitkan dalam bentuk elektronik dan dapat diakses melalui transmisi 

elektronik. Jurnal elektronik juga dikenal sebagai e-jurnal, majalah intelektual 

maupun serial elektronik. Reizt dalam (Jamaluddin 2015) menggunakan 

istilah jurnal elektronik (electronic journals) untuk journal online.  Pada 

hakikatnya jurnal elektronik merupakan versi digital dari jurnal tercetak yang 

dapat diakses melalui internet, web, dan e-mail. Perbedaan dari jurnal tercetak 

dan jurnal elektronik adalah terdapat pada cara aksesnya di mana jurnal 

tercetak dapat ditemui dalam bentuk buku dan dibaca langsung sedangkan 

jurnal elektronik yaitu jurnal yang ditemui dalam bentuk digital dan tidak 

dapat dibaca langsung karrna harus melalui akses internet terlebih dahulu. 

 



21 

 

 

2. Pemanfaatan Jurnal Elektronik 

Pemanfaatan jurnal elektronik merupakan aktivitas yang dilakukan 

pengguna jurnal dalam mengakses dan menelaah informasi yang diinginkan. 

Defenisi di atas merupakan perluasan dan pengembangan dari pengertian 

pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 711) yang 

menyatakan bahwa “pemanfaatan mengandung arti yaitu proses, cara, dan 

perbuatan dengan memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan 

pribadi/individu”. Adapun beberapa manfaat adanya jurnal elektronik ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Dalam meningkatkan budaya baca, jurnal elektronik dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat mengenai 

informasi-informasi ilmiah. 

b. Informasi-informasi yang terdapat dalam jurnal elektronik dapat diakses 

dan dipublikasikan secara luas dan merata. 

c. Meningkatkan daya saing, kreativitas, kualitas ilmu dan pengetahuan 

para peneliti/penulis. 

d. Semakin banyaknya terbitan jurnal melalui jurnal elektronik dapat 

meningkatkan rating perguruan tinggi. 

Dalam pemanfaatannya sendiri, jurnal elektronik banyak dijadikan 

sebagai rujukan utama dalam sebuah penelitian hal ini dikarenakan jurnal 

sebagian besar mengandung informasi yang ilmiah berdasarkan penelitian 

sebelumnya. Pemanfaatan jurnal elektronik pada dasarnya, merupakan 

layanan cyber, dengan beragam informasi yang bersumber dari jaringan dan 
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memiliki perang dalam meningkatkan pelayanan terhadap penggunanya 

(Harisya dan Azwar, 2015: 83). 

3. Kelebihan dan Kekurangan Jurnal Elektronik  

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari jurnal elektronik menurut 

Siswa didalam (Allo 2017) Adapun kelebihan dari jurnal elektronik adalah:  

a. Kecepatan (speed), artikel dapat segera diletakkan di web tanpa 

menunggu waktu lama lagi  

b. Penelusurannya mudah (easily searchable), merupakan keuntungan 

utama dalam format digital.  

c. Interaktif (interactive), kemudahan dalam mengakses artikel yang 

langsung dibaca dan juga dicetak (printed) jika dibutuhkan.  

d. Aksesibilitas (accessible), akses melalui internet merupakan salah satu 

cara akses yang berbeda dengan jurnal tercetak. Beberapa pengguna 

dapat mengakses jurnal elektronik secara bersamaan.  

e. Links, merupakan kaitan antara satu artikel dengan artikel lainnya yang 

disitir (hypertext format).  

f. Nilai tambah (added value), merupakan kelebihan lainnya dari jurnal 

elektronik yaitu dapat menggunakan animasi, virtual reality dan 

diagram matematik interaktif (interactive mathematical charts).  

g. Murah (inexpensive), menggunakan jurnal elektronik telah mengurangi 

biaya sebanyak 70% dibandingkan apabila membeli jurnal tercetak.  
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h. Fleksibel (flexibility), dengan menggunakan jurnal elektronik tidak 

tergantung dengan format, printer atau jaringan distribusi yang selalu 

melekat dengan jurnal tercetak  

Selain kelebihan di atas, juga dipaparkan beberapa kekurangan dari 

jurnal elektronik, yaitu:  

a. Kesulitan membaca layar komputer (difficulty reading computer 

screens).  

b. Sering tidak memasukkan indeks dan abstrak (often not included in 

indexing and abstracting services). Pada umumnya artikel yang terdapat 

pada jurnal elektronik menyediakan keduanya, tetapi ada juga yang 

tidak melengkapi salah satunya.  

c. Sitasi yang mudah rusak (perishable citation), perubahan URL 

menjadikan akses ke jurnal elektronik menjadi terganggu bahkan 

hilang.  

d. Keaslian (authenticity), sumber dan otoritas material secara umum 

menjadi perhatian pada akses jurnal elektronik. Kredibilitas 

pembacanya selalu harus diperhatikan.  

e. Mesin pencari mengabaikan file PDF (search engines ignore PDF files), 

perlu memperhatikan format dari artikel jurnal elektronik. Format yang 

tersedia merupakan copy dari versi jurnal tercetaknya 

4. Jenis-Jenis Jurnal Elektronik 

Beberapa  jurnal elektronik yang dapat diakses secara gratis di 

antaranya adalah: 
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a. http://www.doaj.org/  

b. http://www.pubmedcentral.nih.gov 

c. http://www.ahajournals.org/ 

d. http://www.biomedcetral.com/ 

e. http://www.ams.usda.gov  

Sedangkan beberapa jurnal online yang dapat dilanggan beberapa di 

antaranya adalah sebagai berikut 

a. ProQuest 

b. Ebsco 

c. West Law 

d. IEEE 

5. Koleksi Elektronik (Digital) 

Dalam Undang – undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) 

disebutkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang 

dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analag, 

digital, elektromaknetik, obtikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, 

ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan ,suara atau gambar,peta, 

rancangan,foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau 

referensi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang 

mampu memahaminya  
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6. Jurnal Elektronik sebagai Sumber Referensi  

Sumber referensi merupakan jenis informasi yang sering dijadikan 

sebagai acuan atau rujukan dengan tujuan agar pernyataan dapat diperkuat 

atau diperjelas. Reitz (2004: 564), mengatakan bahwa pengertian sumber 

referensi adalah:  

“Any publication used by a reference librarian to provide athoritative 

informations in response to a reference question, including but not 

limited to reference books, katalog records, printed, indexes, and 

abstracting service, and online bibliographic database. Individuals and 

services ourside the library who can be relied upon to provide 

authoritative information are considered recources for referral” 

Pendapat di atas dapat diartikan bahwa sumber referensi adalah 

publikasi yang digunakan pustakawan dalam mendapatkan informasi dalam 

menanggapi pertanyaan, tidak hanya pada buku referensi, tetapi juga dalam 

bentuk katalog, indeks, abstrak serta pangkalan data. Layanan di luar 

perpustakaanpun juga dapat dijadikan bahan referensi untuk mendapatkan 

informasi serta dapat dijadikan acuan/rujukan. 

Dewasa ini, sumber referensi yang diterbitkan mengikuti perkembangan 

teknologi yang ada, oleh karena itu banyak sumber referensi saat ini tersedia 

dalam format digital. Salah satu referensi digital yang sering digunakan para 

pencari informasi saat ini adalah jurnal elektronik, hal ini didasari pada 

kandungan jurnal yang berisi hasil-hasil penelitian dan pengamatan yang 

sifatnya ilmiah, up to date dan akurat. 

Sumber referensi elektronik tetap mempertahankan karakteristik dari 

bentuk tercetaknya dan jurnal elektronik dapat dijadikan akses bagi 

perpustakaan perguruan tinggi dalam meningkatkan pelayanan terhadap 
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koleksi digital untuk penggunanya (Muhammad dan Amalia, 2017: 10). 

Dengan dijadikannya jurnal elektronik sebagai sumber referensi, akan 

meningkatkan nilai tambah informasi 

D. Integrasi Keislaman 

Pengolahan hampir sama dengan manajemen yang berarti mengatur. 

Pemahaman dalam mengelola perpustakaan agar terstruktur dengan baik 

menggunakan ilmu manajemen, sebab manajemen sangat diperlukan oleh 

berbagai kalangan untuk menyusun secara sistematis seluruh esensial pada suatu 

perpustakaan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Surah Ash-Shaff/  61: 4 

 

        

      

      

       

Terjemahnya: 

 “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 

barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 

tersususn dan kokoh” 

Penjelasan dari ayat di atas yaitu: kata shaffan/ barisan adalah sekelompok 

dari sekian banyak anggotanya yang sejenis dan kompak serta berada dalam satu 

wadah yang kokoh lagi teratur. Sementara kata marshush berarti berdempet dan 

tersusun rapih. Yang dimaksud oleh ayat di atas ialah kekompakan anggota 

barisan, kedisiplinan mereka yang tinggi, serta kekuatan mental mereka 

menghadapi ancaman dan tantangan. Makna ini demikian, karena dalam 

pertempuran pun apalagi dewasa ini pasukan tidak harus menyerang atau bertahan 

dalam bentuk barisan. (Shihab 2002) 
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Dari penjelasan mengenai ayat di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

ketika orang iman berperang, maka sang pemimpin perang menyusun strategi 

demi terorganisirnya gerakan-gerakan pasukannya. Dengan terpimpinnya para 

pasukan, sehingga bagaikan bangunan yang tersusun rapi, kokoh dan sulit untuk 

ditaklukkan. Sama halnya dengan manajemen segala sesuatu harus direncanakan 

sebaik mungkin, memanfaatkan sumber daya yang ada demi tercapainya sebuah 

tujuan dan semuanya itu butuh proses, strategi serta kekompakan antara satu 

dengan yang lainnya agar perencanaan tersebut dapat berjalan efektif dan efisen. 

Dalam melakukan pengelolaan koleksi tentunya tujuan akhirnya yaitu 

untuk dilayankan kepada pemustaka dengan cara melakukan akses akan hal 

tersebut. Akses dalam hal ini yaitu berkaitan dengan proses penelusuran informasi 

menjadi penting untuk menghasilkan sebuah temuan atau informasi yang relevan, 

akurat dan tepat. Dengan keabsahan informasi yang ditemukan, maka hal ini akan 

sangat membatu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan 

mendatang. Jurnal elektronik sebagai bentuk informasi yang mudah diakses dapat 

menjamin keabsahan informasi yang ada di dalamya dengan berbagai temuan-

temuan ilmiah. 

Dilihat dari ajaran islam sendiri, penelusuran informasi yang apabila 

dilihat dari segi kebenaran dan keabsahannya sangat begitu diutamakan agar tidak 

terjadi kesalahan-kesalahan di masa yang akan datang, sebagaimana firman Allah 

SWT dalam Q.S. Al-Hujurat/49:6. 
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Terjemahnya:  

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” 
(Kementerian Agama RI 2011: 464) 

Ayat di atas memberikan makna bahwa dasar yang ditetapkan agama 

dalam kehidupan sosial sekaligus ia merupakan tuntunan yang sangat logis bagi 

penerimaan dan pengamalan suatu berita atau informasi. Kehidupan manusia dan 

interaksinya haruslah didasarkan pada hal-hal yang diketahui dan jelas (Shihab, 

2002: 589).  

Dari ayat di atas  juga menjelaskan bahwa Al Qur’an memberikan 

informasi yang berupa berita gembira untuk kaum muslim yang beriman dan 

beramal saleh untuk dilihat dan diamati secara cermat dan seksama sehingga 

informasi tersebut sesuai serta benar benar merupakan informasi yang ia 

butuhkan. Konteks informasi yang sering muncul dalam firman Allah SWT 

adalah salah satu bukti nyata bahwa penelusuran informasi yang terjadi dalam 

sistem temu balik informasi dapat efektif apabila dicermati dengan baik untuk 

mendapatkan informasi yang aktual dan relevan. 

Pada dasarnya, lembaga yang mengelola informasi seperti perpustakaan 

harus mampu memberikan informasi yang lengkap, cepat dan akurat sesuai 

dengan kebutuhan pemustakanya agar tidak terjadi simpangsiur antara keabsahan 

informasi tersebut. Adapun salah satu pelayanan yang paling mendasar di 
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perpustakaan adalah layanan penelusuran informasi. Layanan ini bertujuan untuk 

membantu pemustaka dalam memperoleh seluruh informasi yang dibutuhkan. 

Bahkan di dalam suatu hadis terdapat anjuran untuk membantu dan 

menyelesaikan kesulitan yang sedang dihadapi oleh orang lain, serta memudahkan 

kesulitan mereka. 

Rasulullah SAW bersabda : 

ُ َعْنهُ ُكْرَبةً ِمْن ُكَرِب َيْوِم  َّ̀ َمْن َنفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبةً ِمْن ُكَرِب الدُّْنَيا َنفََّس 

َوا  الدُّْنَيا  فِى  َعَلْيِه   ُ َّ̀ َيسََّر  ُمْعِسٍر  َعلَى  َيسََّر  َوَمْن  َستََر  اْلِقَياَمِة  َوَمْن  آلِخَرةِ 

ِفى   اْلَعْبدُ  َكاَن  َما  اْلَعْبِد  َعْوِن  فِى   ُ َّ̀ َو َواآلِخَرةِ  الدُّْنَيا  فِى   ُ َّ̀ َستََرهُ  ُمْسِلًما 

إِلَى  َطِريًقا  ِبِه  َلهُ   ُ َّ̀ َل  َسهَّ ِعْلًما  ِفيِه  َيْلتَِمُس  َطِريًقا  َسَلَك  َوَمْن  أَِخيِه  َعْوِن 

اجْ  َوَما  َوَيتَدَاَرُسوَنهُ اْلَجنَِّة   ِ َّ̀ ِكتَاَب  َيْتلُوَن   ِ َّ̀ ُبيُوِت  ِمْن  َبْيٍت  ِفى  َقْوٌم  تََمَع 

َوذََكَرُهُم  اْلَمالَئَِكةُ  َوَحفَّتُْهُم  ْحَمةُ  َوَغِشَيْتُهُم الرَّ َعَلْيِهُم السَِّكيَنةُ  َنَزَلْت  إِالَّ  َبْينَُهْم 

ُ ِفيَمْن ِعْندَهُ َوَمْن َبطَّأَ ِبِه   َعَملُهُ َلْم يُْسِرْع ِبِه َنَسبُهُ َّ̀

Terjemahnya: 

“Dari Abu Hurairah Radhiallahu’anhu, dari Rasulullah Shallallahu’alaihi 

wasallam bersabda : “Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu’min 

dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan 

kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang 

yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan 

akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan 

tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya 

selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan 

untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. 

Sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab-

kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan 

diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka 

rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka 

kepada makhluk disisi-Nya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak 

akan dipercepat oleh nasabnya” (HR. Muslim No. 2699) 
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Secara garis besar hadis di atas menyatakan bahwa bahwa Allah SWT 

akan selalu menolong hambanya yang menolong saudaranya dan di dalam hadis 

tersebut telah disebutkan berbagai sikap seseorang kepada orang lainnya beserta 

dengan ganjaran yang diterimanya dari Allah SWT. Dari penjelasan tersebut, 

terdapat beberapa point yang dapat direfleksikan kepada layanan penusuran 

informasi yang terdapat di perpustakaan, khususnya perpustakaan perguruan tiggi, 

yaitu: 

1. Menyelesaikan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh pemustaka dalam 

penelusuran informasi. 

2. Memudahkan setiap kesulitan yang dialami oleh pemustaka dalam 

penelusuran informasi 

3. Pusat informasi sebagai wadah dalam mendapatkan ilmu. 

4. Perpustakaan adalah tempat untuk membaca, mempelajari buku dan 

menelaah kitab-kitab Allah. 

Oleh sebab itu, berdasarkan berbagai sikap yang dianjurkan oleh Rasulullah 

di dalam haditsnya dan direfleksikan ke dalam seluruh kegiatan perpustakaan 

dapat dipahami bahwa segala layanan yang diberikan oleh pustakawan dalam 

penelusuran informasi terhadap pemustaka tidak terlepas dari berbagai inovasi-

inovasi dan kreativitas pustakawan itu sendiri. Hal ini beguna untuk memudahkan 

para pengguna perpustakaan untuk menemukan informasi yang ai butuh kan. 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis peneilitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah, 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelelitian deskriptif adalah 

penelitian yang diartikan sebagai krgiatan pemecahan masalah yang disediliki 

dengan cara melukiskan keadaan subjek dan objek. Menurut (Sugiyono 2018) 

metode penelitian sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena 

penelelitannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga 

sebagai metode etnogrphi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak 

digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut juga sebagai 

metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat 

kualitatif. 

Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk memahami fenomena-

fenomena yang terjadi secara kualistik serta menggambarkannya ke dalam format 

kata dan bahasa pada suatu kejadian dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah.  Dalam penelitian ini penulis hendaknya mendapatkan gambaran secara 

ilmiah mengenai inovasi dan kreativitas pengelolaan dan penelusuran jurnal 

elektronik di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia 

Makassar. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas 

Muslim Indonesia (UMI) Makassar yang berlokasi di Jln. Urip Sumohardjo  

KM. 5, Panaiakang, Panakukang, Makassar,  Sulawesi Selatan   

2. Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada tanggal  6 July 2020. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari informan 

dalam penelitan yang dilakukan. Pada penelitian ini yang menjadi sebagai 

informan adalah pustakawan Perpustakaan Utsman Bin Affan  Universitas 

Muslim Indonesia Makassar dan lebih khusus kepada pustakawan pada 

bagian layanan jurnal elektronik  

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah adalah data yang memperkuat data primer 

dengan menggunakan literatur yang ada beruba buku, artikel jurnal, dan 

sebagainya yang dapat mendukung pembahasan dan kaitannya dengan 

penelitian ini. Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu website 

perpustakaan, serta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan jurnal 

elektronik 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Pengamatan (observasi) 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara penulis 

mengamati secara langsung apa-apa saja kegiatan dan fenomen-fenomena 

yang terjadi di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dan 

objektif serta berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti. 

2. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara para informan 

penelitian dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam wawancara ini penulis 

melakukan wawancara kepada informan secara langsung atau bertatap muka. 

Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 

data-data semaksimal mungkin dan mendukung topik penelitian yang sedang 

diteliti. Hal ini perlu dilakukan, agar keabsahan dan kemurnian dari penelitian 

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang telah dipilih dan digunakan 

oleh penulis dalam penelitiannya pada saat pengumpulan data berlansung, agar 

suatu kegiatan tersebut berjalan sistematis dan lebih mudah (Arikunto, 2001: 101). 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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1. Peneliti, yaitu orang yang melakukan penelitian dan mengamati secara 

langsung terhadap objek dengan gejala-gejala yang terjadi di lokasi 

penelitian, lalu mengambil kesimpulan terhadap apa yang telah diteliti 

2. Pedoman Wawancara, dalam hal ini penulis mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada informan yang terkait, untuk dimintai pendapat 

mengenai permasalahan yang akan diteliti. 

3. Dokumentasi/Handphone (HP), handphone memiliki berbagai macam 

aplikasi ataupun fasilitas yang dapat membantu jalannya penelitian. 

Aplikasi maupun fasilitas yang di maksud yaitu kamera handphone 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Ada 3 langkah pengolahan data kualitatif menurut Mile dan Huberman 

dalam Salim (2006: 20) adalah sebagai berikut : 

1. Reduksi Data (data reduction) 

Merupakan suatu bentuk analisis dengan menajamkan, 

menggabungkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan 

akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi 

2. Penyajian Data (data display) 

Yaitu penyajian yang disajikan dalam bentuk uaraian singkat, bagan, 

hubungan, antar kategori dan sejenisnya. Adapun yang paling sering 

digunakan dalam penyajian data adalah yang sifatnya berbentuk teks naratif 
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3. Penarikan Kesimpulan (verification) 

Penarikan kesimpulan adalah temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Temuan 

dapat berupa dsekripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

belum jelas atau bahkan tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun 

hipotesis atau teori 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim 

Indonesia Makassar 

1. Sejarah Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim 

Indonesia Makassar 

Keberadaan Universitas Muslim Indonesia seiring dengan kelahiran 

Universitas Muslim Indonesia pada tanggal 23 juni 1954, yang merupakan 

salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di bawah koordinator kopertis 

wilayah IX dan kopertai wilayah VIII: pada saat itu belum dapa disebut 

perpustakaan yang ideal bagi suatu perguruan tinggi, karena sarana dan 

prasarana serta koleksi buku masih terbatas. 

Pada awalnya Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim 

Indonesia Makassar berlokasi di kampus 1 Jl. Kakatua No. 27 Makassar, 

keberadaan Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia 

Makassar sudah cukup lama, tetapi baru dikelola secara profesional dengan 

cara yang sangat sederhana sejak tahun 1976, seiring dengan perkembangan 

tentu harus dibarengi dan ditunjang dengan pengembangan perpustakaan. 

Pada 23 juni 1990 yang bertepatan pada milad Universitas Muslim Indonesia 

ke-36, perpustakaan pusat pindah ke kampus II yang berlokasi di Jl. Urip 

Sumaharjo Km. 05 Makassar.  

Ditandai dengan diresmikanya gedung perpustakaan yang berlantai III 

oleh bapak direktur perguruan tinggi swasta yaitu prof. DR. Yuhara Sukra, 
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kemudian diberi nama “Perpustakaan Utsman Bin Affan”. Pada tahun 1994 

Perpustakaan tersebut sudah menggunakan sistem komputerisasi dengan 

program spisis versi Dos, tahun 2006 program SIPISIS versi windows, yang 

bertujuan utuk memudahkan pelayanan kepasa pemustaka 

2. Visi Misi 

a. Visi 

“Menjadikan  Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim 

Indonesia Makassar sebagai pusat informasi dan dakwah di bidang IPTEK 

dan IMTAQ dalam usaha mewujudkan civitas akademika universitas 

muslim indonesia menjadi insan kami yang berilmu amaliah dan beramal 

ilmiah serta mampu melaksanakan tridarma perguruan tinggi secara utuh, 

ikhlas dan penuh rasa pengabdian kepada Allah SWT” 

b. Misi  

1) Menjadikan perpustakaan sebagai sumber invormasi keilmuan dan 

keislaman untuk membentuk manusia yang berilmu amaliah, 

beramal ilmiah, transformatif dan inovatif. 

2) Memberikan pelayanan informasi keilmuan dan keislaman kepada 

citas akademika Universitas Muslim Indonesia, alumni dan umat, 

guna menunjang usaha perluasan kesempatan belajar mengajar, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah. 

3. Sarana dan Prasarana 

Perpustakaan Utsman Bin Affam Universitas Muslim Indonesia 

berlantai 3 terletak di tengah tengah kampus, mudah diakses seluruh fakultas 
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dalam lingkup UMI maupun masyarakat umum .tata ruang Perpustakaan 

Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar terdiri atas 3 

lantai yaitu: 

a. Lantai 1  

1) Tempat koleksi buku teks (literatur wajib ,anjuran) dan buku-buku 

pengembangan ilmu pengetahuan  

2) Pelayanan peminjama dan pengembalian (sirkulasi)  

3) Tempat pendaftaran anggota, penerbitan surat keterangan bebas 

pustaka 

4)  Perpustakaan digital  

5)  Ruangan kepala dan tata usaha perpustakaan  

6)  Tempat penitipan barang /tas 

b. Lantai 2 

1) Ruangan koleksi karya tulis ilmiah  (skripsi, tesis, disertasi, makalah, 

jurnal, dan hasil penelitian) 

2) Ruangan koleksi terbitan berseri  

3) Ruangan pengadaan dan pengelolaan koleksi  

4) Gudang 

5) Tempat foto copy 

6) Ruang diklat 

c. Lantai 3 

1) Ruangan koleksi referensi 

2) Ruangan koleksi tendon  
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3) Ruangan baca  

4) Ruangan koleksi bahasa arab  

5) Mushallah 

4. Fungsi 

Fungsi Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia 

Makassar sebagai pusat pelestarian dan penyebarluasan ilmu pengetahuan 

yang untuk meningkatkan kualitas manusia sebagai khalifah penerapan 

undang-undang hak cipta di Perpustakkaan Utsman Bin Affan Universitas 

Muslim Indonesia Makassar 

a. Allah yang beriman dan bertaqwah. 

b. Sebagai pusat belajar, pengajaran dan penelitian  

c. Sebagai pusat penyebaran informasi 

5. Tugas  

Tugas Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia 

Makassar untuk menunjang kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi Universitas 

Muslim Indonesia Makassar mempunyai tugas pokok sebagai berikut:  

a. Mengelola, mengembangkan dan menyediakan koleksi bahan pustaka 

sesuai perkembangan, baik menurut kebutuhan pengajaran, penelitian 

maupun dakwah.  

b. Menginformasikan bahan pustaka secara insentif  

c. Memberi pelayanan kepada pemustaka dan menyediakan fasilitas 

perpustakaan  

d. Memelihara dan mengawetkan bahan pustaka  
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e. Memproduksi sumber informasi sekunder 

f. Meneliti kebutuhan para pemakai 

g. Menyelenggarakan bimbingan kepada pemustaka dan pustakawan 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Pengelolaan Jurnal Elektronik di Perpustakaan Utsman Bin Affan 

Universitas Muslim Indonesia Makassar 

Penyajian data pada tahap ini akan membahas hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti. Pada bagian ini, peneliti akan membahas secara 

rinci terkait hal yang berkaitan dengan pengelolaan jurnal elektronik di 

Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar. 

Pengelolaan jurnal elektronik dalam hal ini berfokus kepada pelayanan 

penelusuran jurnal elektronik kepada pemustaka serta pengelolaan jurnal 

elektronik yang dilakukan pustakawan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti akan 

menguraikan hasil penelitian sebagai berikut: 

a. Pelayanan penelusuran jurnal elektronik  

Pelayanan koleksi secara umum dapat ditinjau dari berbagai aspek 

pelayanan yang disediakan oleh setiap perpustakaan. Demikian pula 

Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia juga 

menyediakan beragam pelayanan untuk pemustaka. Salah satu layanan 

yang tersedia yaitu adanya layanan penelusuran jurnal elektronik yang 

dapat dilakukan oleh setiap pemustaka.  
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Berkaitan dengan layanan jurnal elektronik yang dapat ditelusuri 

oleh pemustaka. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan 

dengan Adipar, S. IP., M.M sebagai informan 2, beliau kemudian  

mengemukakan cara yang dapat dilakukan untuk dapat menelusuri jurnal 

elektronik yang disediakan oleh perpustakaan. Sebagaimana pernyataan 

beliau bahwa: 

“Mengakses melalui website UMI, pada menu e-jurnal international 
dan nasional”. (Wawancara, 25 September 2020)  

Sejalan dengan penjelasan informan 2, Nurlinda, S. IP., M. IP 

sebagai informan 1 juga mengemukakan hal yang serupa. Beliau juga 

menambahkan selain dapat ditelusuri melalui website, pemustaka juga 

dapat menelusuri melalui layanan yang ada di perpustakaan. Sebagaimana 

penuturan beliau bahwa: 

“Cara akses dapat dilakukan melalui website perpustakaan atau 
langsung ke perpustakaan secara online”. (Wawancara, 24 
September 2020) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat 

dikatakan bahwa layanan jurnal elektronik di Perpustakaan Utsman Bin 

Affan telah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pemustaka di lantai 1. 

Pelayanan jurnal elektronik yang tersedia, secara umum dapat dikatakan 

sangat baik. Hal tersebut terbukti dengan perpustakaan menyediakan 

layanan jurnal elektronik yang dapat ditelusuri secara online baik 

menggunakan fasilitas komputer yang tersedia di ruangan layanan jurnal 

elektronik maupun menggunakan fasilitas pribadi yang dimiliki pemustaka 
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seperti handphone, labtop serta berbagai perangkat atau media lain yang 

dapat digunakan untuk melakukan penelusuran secara online.  

b. Pengolahan jurnal elektronik 

1) Pengelola jurnal elektronik  

Pengelolaan jurnal elektronik merupakan salah satu kegiatan yang 

bertujuan untuk melakukan pengaturan koleksi yang tersedia agar dapat 

tersimpan menurut susunan tertentu serta mudah ditemukan oleh 

pemustaka. Dalam melakukan hal tersebut, Perpustakaan Utsman Bin 

Affan juga membutuhkan orang-orang yang mampu atau berkompeten 

dalam melakukan pengelolaan terhadap jurnal elektronik yang telah 

tersedia.  

Sekaitan dengan hal tersebut, Adipar, S.IP., M.M sebagai 

informan 2 kemudian memberikan penjelasan terkait pihak yang 

melakukan pengelolaan terhadap jurnal elektronik di Perpustakaan 

Utsman Bin Affan. Sebagaimana penuturan beliau bahwa: 

 “Yang melakukan pengelolaan jurnal elektronik di Perpustakaan 
Utsman Bin Affan adalah pustakawan bagian digital 
library“.(Wawancara, 25 September 2020) 

Sejalan dengan informan 2, Nurlinda, S. IP., M. IP sebagai 

informan 1 menambahkan pihak lain selain yang dituturkan 

sebelumnya. Pihak yang dimaksud yaitu dari pihak lembaga induk 

maupun pihak perpustakaan yang bertanggung jawab dalam 

pengelolaan jurnal elektronik. Sebagaimana penuturan beliau bahwa: 

“Pengelolaan jurnal elektronik banyak yang terlibat, mulai dari IT 
pusat di pihak yayasan, dan layanan digital di perpustakaan serta 
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bagian pengolahan dan sirkulasi”. (Wawancara, 24 September 
2020) 

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan di atas maka 

dapat diuraikan bahwa dalam pengolahan jurnal elektronik di 

Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia 

Makassar banyak pihak yang terlibat dan membantu selama proses 

pengolahan tersebut. Untuk melakukan pengolahan jurnal elektronik 

sangat memerlukan kerjasama antara banyak pihak baik itu pustakawan 

sendiri maupun bagian IT beserta bagian-bagian lainnya. Hal tersebut 

dilakukan agar jurnal elektronik dapat dikelola dengan baik sehingga 

dapat digunakan oleh para pemustaka tanpa mengalami kendala. 

2) Jurnal elektronik yang disediakan 

Salah satu kekuatan perpustakaan berasal dari koleksinya. 

Perpustakaan yang baik adalah perpustakaan yang memberikan layanan 

yang memadai dan relevan untuk memenuhi kebutuhan koleksi 

pemustaka. Karena itu, Perpustakaan Utsman Bin Affan secara khusus 

juga menyediakan beragam koleksi yang dapat digunakan oleh 

pemustaka sesuai dengan keperluannya masing-masing. Salah satu 

koleksi yang dimaksud yaitu jurnal elektronik.   

Berkaitan dengan itu, Nurlinda, S. IP., M .IP sebagai informan 1 

kemudian mengatakan terkait jurnal elektronik yang disediakan dan 

dapat diakses pemustaka di Perpustakaan Utsman Bin Affan. 

Sebagaimana beliau menuturkan bahwa: 
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“Jurnal Springerling dari springer nature, proquese dari dikti, 
ebsco dari dikti, gale dari dikti, e-resourhes dari perpusnas, yang 
dilanggan itu springer link”. (Wawancara, 24 September 2020) 

Adipar, S. IP., M.M sebagai informan 2  kemudian menambahkan 

dengan memberikan penjelasan bahwa jurnal yang disediakan tersebut, 

ada yang gratis adapula yang berbayar. Sebaimana penuturan belaiu 

bahwa: 

“Kalau yang dilanggan di Perpustakaan Utsman Bin Affan 
Universitas Muslim Indonesia sudah pasti berbayar, kalau e-jurnal 
dikti dan e-jurnal perpusnas itu gratis”. (Wawancara, 25 
September 2020) 

Berdasarkan hasil wawancara, maka secara umum jurnal 

elektronik yang disediakan oleh Perpustakaan Utsman Bin Affan 

merupakan versi digital dari jurnal tercetak yang dapat diakses melalui 

internet, web, dan e-mail. Adapun jurnal yang disediakan Perpustakaan 

Utsman Bin Affan merupakan jurnal yang dilanggan secara gratis dan 

berbayar. 

Secara resmi sejak tanggal 20 Septemer 2016 Perpustakaan 

Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar mulai 

melanggan jurnal springerlink untuk diakses oleh pemustaka dan 

seluruh civitas akademik. Dengan adanya jurnal elektronik tersebut 

maka memberikan kemudahan kepada pemustaka untuk mendapatkan 

referensi yang update, mutakhir dan faktual.  

Jurnal elektronik dari springerlink menyediakan jurnal 

internasional dengan disiplin ilmu yang beragam seperti enginering, 

medicane, social, dan science. Selain jurnal springerlink, jurnal 
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elektronik lain yang disediakan Perpustakaan Utsman Bin Affan yaitu 

proquest, ebsco, gale yang merupakan jurnal elektronik dari dikti serta 

e-resourches yang merupakan jurnal elektronik dari perpusnas, 

Pemustaka dapat mengakses jurnal tersebut melalui e-jurnal dan 

e-books yang dilanggan Universitas Muslim Indonesia dengan 

menggunakan akun yang didaftar melalui akses jaringan Universitas 

Muslim Indonesia. Informasi mengenai username dan pasword tidak 

diperkenalkan serta disebarluaskan kepada pihak lain di luar sivitas 

akademika, baik melalui website, open maling, log, ataupun cara lain. 

3) Kendala pengolahan jurnal elektronik 

Setiap hal dalam memanfaatkan sesuatu terkadang kita 

mengalamai  beragam permasalahan. Demikian juga dengan 

pengolahan jurnal elektronik dalam rangka mencapai jurnal elektronik 

terakreditasi nasional memerlukan sistem manajemen dan pengelolaan 

jurnal yang efektif dan efisien. Saat proses pengolahan tersebut, 

terkadang dalam pelaksanaannya mengalami kendala baik yang tidak 

disengaja maupun yang disengaja. 

Demikian pula pengolahan jurnal elektronik di Perpustakaan 

Utsman Bin Affan, pustakawan juga mengalami beragam kendala 

dalam proses tersebut. Berkaitan dengan itu, Nurlinda, S. IP., M. IP 

sebagai informan 1 mengemukakan pendapatnya terkait kendala dalam 

pengolahan jurnal elektronik. Sebagaimana beliau menuturkan bahwa: 
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“Kendala yang dihadapi adalah masih terkendala dengan SDM 
yang kurang, kami masih membutuhkan SDM untuk bagian ini“. 
(Wawancara, 24 September 2020). 

Selain kendala yang disebutkan informan 1, Adipar, S. IP., M.M 

sebagai informan 2  juga mengemukakan kendala lain yang dihadapinya 

dalam melakukan pengelolaan jurnal elektronik. Sebagaimana beliau 

menuturkan bahwa: 

“Adapun kendala yang dihadapi dalam pengelola layanan e-jurnal 
adalah biaya langganan e-jurnal yang cukup tinggi, serta masih 
perlu sosialisasi dan pelatihan terkait akses e-jurnal”. 
(Wawancara, 25 September 2020) 

Berdasarkan hasil wawancara, maka secara umum kendala dalam 

melakukan pengolahan jurnal elektronik disebabkan oleh kekurangan 

SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya serta anggaran yang 

cukup tinggi untuk operasional jurnal elektronik. Sumber daya manusia 

merupakan persoalan yang secara garis besar menjadi kendala dalam 

melakukan pengolahan jurnal elektronik. Tanpa adanya SDM yang 

terampil, kegiatan pengolahan jurnal tidak akan berjalan secara efektif 

 Beberapa sumber daya manusia telah tersedia di perpusakaan 

baik itu pustakawan maupun pemustaka. Dalam hal ini yang menjadi 

kendala dalam pengolahan jurnal elektronik berkaitan dengan 

kekurangan tenaga pengelola (pustakawan) di perpustakaan. 

Kekurangan tenaga inilah yang menjadi sebab kegiatan pengolahan 

jurnal elektronik menjadi tidak maksimal. Selain kekurangan dari segi 

kuantitas atau jumlah tenaga pengelola yang sedikit, kendala lain 

disebabkan karena kualitas pengelola dalam hal kemampuan untuk 
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mengolah jurnal yang perlu untuk ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan 

dengan melakukan pelatihan kepada pustakawan atau pengelola jurnal 

elektrinik.membaca dan menerjemahkan koleksi kitab-kitab yang 

menyebabkan  kegiatan pengelolaan menjadi terkendala. 

4) Solusi mengatasi kendala pengelolaan jurnal elektronik  

Pustawakan Perpustakaan Utsman Bin Affan, dituntut untuk 

berfikir dalam mengatasi beragam kendala dalam pengelolaan jurnal 

elektronik. Berkaiatan dengan hal tersebut, Nurlinda, S. IP., M .IP 

sebagai informan 1 memberikan beberapa solusi yang berguna untuk 

mengatasi masalah yang berkiatan dengan pengelolaan jurnal 

elektronik. Sebagaimana beliau menuturkan bahwa: 

“Solusinya adalah memanfaatkan SDM yang ada, untuk dibuat 
lebih terampil dalam hal teknologi”. (Wawancara, 24 September 
2020) 

Selain solusi yang disebutkan informan 1, Adipar, S. IP., M.M 

sebagai informan 2  juga mengemukakan beberapa solusi mengatasi 

masalah yang muncul dalam pengelolaan jurnal elektronik. 

Sebagaimana beliau menuturkan bahwa:  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

Adipar, S. IP., M. M sebagai informan 2  mengemukakan bahwa 

“Cara mengatasinya sering melakukan workshop, pelatihan, 
seminar, dan kegiatan serupa, mengadakan MoU dengan 
pengelola e-jurnal”. (Wawancara, 25 September 2020) 
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Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa secara 

umum perpustakaan sebagai lembaga sosial harus mengikuti perubahan 

zaman. Karena itu, kegiatan digitalisasi koleksi perpustakaan saat ini 

harus dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam 

penyebaran informasi, penyimpanan informasi, dan kemudahan 

pengguna dalam mengakses informasi. Menanggapi hal tersebut, 

pustakawan akhirnya juga dituntut untuk melakukan digitalisasi 

koleksi. Kegiatan digitalisasi ini mengaruskan pustakawan mampu 

mengelola koleksi yang telah dialihmediakan ke dalam bentuk 

elektronik.  

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka bentuk solusi yang 

dilakukan pustakawan dalam melakukan pengelolaan koleksi elektronik 

tersebut yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan kepada tenaga 

pengelola sehingga dapat meningkatkan skill yang mereka miliki 

berkaitan dengan pengelolaan tersebut. bentuk pelatihan yang diberikan 

dapat berupa seminar, workshop, pelatihan serta beragam hal yang 

dapat menunjang hal tersebut.  

2. Inovasi dan Kreativitas Pustakawan dalam Pengelolaan Jurnal 

Elektronik di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim 

Indonesia Makassar  

Perpustakaan yang merupakan lembaga sosial harus mengikuti 

perubahan zaman. Karena itu, kegiatan digitalisasi koleksi perpustakaan saat 

ini harus dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam 
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penyebaran informasi, penyimpanan informasi, dan kemudahan pengguna 

dalam mengakses informasi. Menanggapi hal tersebut, pustakawan akhirnya 

juga dituntut untuk melakukan digitalisasi koleksi. Kegiatan digitalisasi ini 

mengaruskan pustakawan mampu mengelola koleksi yang telah 

dialihmediakan ke dalam bentuk 

Inovasi dipahami sebagai penciptaan sesuatu yang baru. Inovasi lebih 

identik dengan nuansa revolusi atau perubahan yang membawa dampak yang 

sangat luar biasa. Sedangkan kreativitas merupakan suatu kegiatan 

menghasilkan ide baru yang lebih baik. Suatu perpustakaan hendakanya 

melakukan inovasi dan kreativitas, hal tersebut sangat dibutuhkan untuk 

pengembangan perpustakaan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Nurlinda, 

S. IP., M. IP sebagai informan 1 mengemukakan bahwa: 

“Melakukan bimbingan berkelanjutan terhadap pemustaka, beserta 
menyediakan layanan online terhadap e- jurnal, dan menggunakan 
format EPUB”. (Wawancara, 24 September 2020). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Adipar, 

S. IP., M. M sebagai informan 2  mengemukakan bahwa 

“Membangun smartlibrary infopreneur dan membuat flowcart animasi 
serta mendesai tampilan jurnal elektronik yang lebih menarik”. 
(Wawancara, 25 September 2020) 

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa dalam melakukan 

pengelolaan jurnal di suatu perpustakaan, tentu saja inovasi dan kreativitas 

sangat dibutuhkan untuk pengembangan ide- perpustakaan. Hal ini bertujuan 

untuk membuat suatu terobosan baru dalam perpustakaan guna 

memanfaatkan SDM dan sarana yang ada. Suatu inovasi dan kreativitas yang 
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baru juga akan berdampak kepada pemustaka untuk kemudahan mengakses 

informasi di perpustakaan  

Berdasarkan data pula, diketahui bahwa secara umum bentuk inovasi 

dan kreativitas yang pustakawan lakukan dalam mengelolah jurnal elektronik 

di Perpustakaan Utsman Bin Affan yaitu dengan melakukan kegiatan 

bimbingan atau konsultasi penelusuran jurnal elektronik, menyediakan 

layanan smart library, infopreneur, kemas ulang informasi jurnal elektronik, 

menyediakan full teks, dan menggunakan EPUB. 

a. Penyediaan layanan konsultasi atau bimbingan penelusuran jurnal 

elektronik 

Konsultasi e-jurnal merupakan sarana untuk bercerita atau 

mengkonsultasikan masalah–masalah yang dihadapi dalam jurnal 

elektronik. Layanan konsultasi ini memberikan bantuan mengidentifikasi 

masalah perpustakaan, membantu menilai informasi (buku) yang anda 

perlukan atau literasi informasi untuk anda konsumsi, membantu 

mengarahkan sistem atau aplikasi yang cocok dipakai di Perpustakaan 

Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar 

b. Menyediakan layanan smart library Infopreneur 

Smart library adalah sebuah informasi perpustakaan seperti 

perpustakaan digital meningkatkan minat baca sedangkan infopreneur 

yaitu seperti orang yang yang mencari peluang usaha di internet  jadi smart 

library infopreneur adalah konsep dan praktik pembangunan perpustakaan 

modern yang berkelanjutan, berbasis teknologi informasi di gital. Dengan 
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adanya smart library infopreneur dapat menjual informasi elektronik, 

membuat blog atau website memasarkan produk sendiri atau orang lain 

dan menghasilkan uang dengan cara menjual informas melalui internet dan 

ini suda dipakai di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim 

Indonesia Makassar. 

c. Membuat flowcart animasi 

Flowcart animasi adalah gambaran dalam bentuk diagram program 

dallam menyelesaikam masalah dan memberikan gambaran yang efektif, 

dalam pembuatan animasi terlebi dahulu harus ditentukan tujuan animasi 

yang akan dibuat karna bentuk desain dan isi dari animasi tersebut sangat 

tergantung pada tujuan animasi itu sendiri. 

Flowcart animasi yang dimaksud yaitu membuat prosedur  kegiatan 

atau cara melakukan sesuatu yang berhubungan dengan mengakses jurnal 

elektronik yang berbentuk animasi gambar-gambar animasi untuk 

mempercantik dan menarik perhatian pemustaka.  

d. Mendesai tampilan jurnal elektronik yang lebih menarik 

Kegiatan ini dilakukan sebagai ajang promosi Perpustakaan Utsman 

Bin Affan  sehingga pemustaka tertarik dalam mengakses koleksi yang 

diseakan pada jurnal yang disediakan.  

e. Menggunakan format EPUB 

EPUB adalah format file standar terbuka untuk buku digital di 

Perpustakaan Utsman Bin Affan yang dikembangkan oleh international 

digital publishing. EPUB termasuk salah satu format buku elektronik  yang 
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dapat dibuka pada perangkat elektronik yang dapat dibuka pada perangkat 

elektronik seperti komputer dan smartphone. 

Sebenarnya format EPUB dengan format PDF serupa mamun yang 

membedakannya yaitu dari segi tampilannya. Jika format PDF dibuka 

melalui perangkat yang berbeda maka tampilanya tetap sama, sesui 

ukuran, lebar dan panjang awal pembuatan. Sedangkan EPUB sendiri 

hanya diharuskan untuk dibaca saja melalui perangkat elektronik dan tidak 

dapat dicetak langsung seperti format PDF.  

Fungsi EPUB itu khususnya sebagai media baca melalui perangkat 

elektronik dan bisa digunakan sebagai media informasi yang lengkap dan 

sebagai buku pembelajaran melalui perangkat elektronik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan e-jurnal merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk 

melakukan penerapan bahan pustaka yang tersedia agar bisa tersimpan 

serta muda ditemukan oleh pemustaka maupun pengguna, adapun 

pengelolaan jurnal elektronik di Perpustakaan Utsman Bin Affan 

Universitas Muslim Indonesia Makassar, banyak yang terlibat  mulai dari 

IT pusat di pihak yayasan dan layanan digital di Perpustakaan Utsman Bin 

Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar, yang melakukan 

pengelolaan jurnal elektronik di Perpustakaan Utsman Bin Affan 

Universitas Muslim Indonesia Makassar adalah pustakawan  bagian digital 

library. Cara untuk mengakses layanan e-jurnal untuk pemustaka adalah 

dapat dilakukan  melalui website perpustakaan atau bisa secara langsung 

ke Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia 

Makassar secara online, e-jurnal yang disediakan dan dilanggan oleh 

Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar 

e-jurnal yang disediakan oleh Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas 

Muslim Indonesia Makassar yaitu dapat diakses melalui internet, web, dan 

e-mail, adapun e-jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan Utsman Bin 

Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar adalah springerlink secara 
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2. resmi untuk diakses oleh pemustaka dan seluruh civitas UMI, dengan 

adanya e-jurnal ini dapat memberikan kemudahan kepada pemustaka  

untuk mendapatkan referensi yang update. 

3. Kendala yang dihadapi adalah masih terkendala dengan SDM (sumber 

daya manusia) yang kurang, kami masih membutuhkan SDM untuk bagian 

ini, dan juga terkendala yang dihadapi dalam pengelola layanan e-jurnal 

kendala yang dihadapi adalah biaya langganan e-jurnal yang cukup tinggi, 

masih perlu sosialisasi dan pelatihan terkait akses e-jurnal. 

B. Saran 

Melihat Inovasi dan kreativitas layanan penelusuran  jurnal elektronik di 

Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar ada 

beberapa saran dari penlis yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pengelola perpustakaan harus lebih tegas dalam penerapan e-jurnal 

elektronik di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim 

Indonesia Makassar, dengan cara mensosialisasikan jurnal elektronik 

secara efektif agar bisa memaksimalkan keberadaanya 

2. Alangkah baiknya sumber daya manusia dimaksimalkan agar bisa 

membantu dalam jalannya pengelolaan jurnal elektronik, serta biaya untuk 

menunjang perpustakaan itu sendiri. 
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PEDOMAN WAWANCARA  

1. Dalam pengelolaan jurnal elektronik di Perpustakaan Utsman Bin Affan, 

siapa-siapa sajakah yang terlibat di dalamnnya ? 

2. Bagaimanakah cara untuk mengakses layanan e-jurnal untuk pemustaka?  

3. E-jurnal apa saja yang disediakan di langgan oleh Perpustakaan Utsman 

Bin Affan. Apakah berbayar atau tidak ?  

4. Kreativitas-kreativitas apa saja yang telah diciptakan pustakawan dalam 

layanan penelusuran jurnal elektronik ? 

5. Inovasi-inovasi apa saja yang telah dikembangkan pustakawan dalam 

layanan penelusuran jurnal elektronik di Perpustakaan Utsman Bin Affan?  

6. Apakah pengolahan jurnal elektronik menyediakan layanan konsultasi e-

jurnal ? 

7. Bagaimana sistem layanan konsultasinya  

8. Kendala-kendala apa saja yang dialami pengelola dalam pengelolaaan 

jurnal elektronik ? 

9. Bagaimana solusi yang diberikan oleh pengelola untuk mengatasi kendala 

tersebut ? 
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