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ABSTRACT
During the Covid-19 pandemic, library services related to information sources were required to
continue to provide user services, the purpose of these services was one form of concern (empathy) for
libraries to users. Physical distancing affects the service in the library and changes the behavior of the
user community who usually comes to the library into online services, especially library material
services in the form of electronics. The availability of electronic library materials in the library is used
by users in order to meet the needs of information sources. The multimedia service of the Trunojoyo
Madura University Library is one of the services that provide several sources of electronic information,
one of which is the Kubuku service. This research examines the influence of Kubuku as a service that
provides electronic resources. The method used is quantitative with an experimental research
approach. The data source used in this study is secondary data which is obtained from the system
calculation and then analyzed using SPSS version 20. The focus of this research lies in legible library
materials with numbers that are simply accessed. Based on the results of the research conducted, there
was 80% influence of the camp that was accessed by visitors during the Covid-19 pandemic for the
period February to June 2020. Meanwhile, visitors for the 30 June 2020 period had decreased by 19.5%
from visitors for the 23 June 2020 period. as much as 70%.
Keywords: Electronic library materials, College libraries, Service quality during the

ABSTRAK
Selama pandemi Covid-19 ini layanan perpustakaan terkait dengan sumber informasi dituntut untuk
tetap memberikan layanan pemustaka, tujuan layanan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian
(empathy) perpustakaan terhadap pemustaka. Physical distancing memberikan pengaruh layanan di
perpustakaan serta merubah perilaku masyarakat pengguna yang biasanya datang ke perpustakaan
menjadi layanan secara online, khususnya layanan bahan pustaka berbentuk elektronis. Ketersediaan
bahan pustaka elektronis di perpustakaan dimanfaatkan oleh pemustaka dalam rangka memenuhi
kebutuhan sumber informasi. Layanan multimedia Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura adalah
salah satu layanan yang menyediakan beberapa sumber informasi elektronis, salah satunya layanan
kubuku. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh kubuku sebagai layanan yang menyediakan sumber
elektronis. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan penelitian esksperimen.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data sekunder yang di dapat dari
perhitungan sistem dan kemudian di analisa menggunakan SPSS versi 20. Fokus penelitian ini terletak
pada bahan pustaka yang terbaca dengan jumlah yang sekedar mengakses. Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan, bahwa terdapat pengaruh kubuku sebanyak 80% yang telah diakses oleh pemustaka
saat pandemi Covid-19 periode bulan februari sampai dengan juni 2020. Sedangkan pengunjung
periode 30 juni 2020 telah mengalami penurunan sebanyak 19,5% dari pengunjung peiode 23 juni 2020
sebanyak 70%.
Kata Kunci: Bahan pustaka elektronis, Perpustakaan perguruan tinggi, Kualitas Layanan
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A. Pendahuluan
Perpustakaan merupakan organisasi
yang
bergerak
dalam
bidang
penyebarluasan informasi, perkembangan
teknologi telah memberikan dampak
terhadap perpustakaan, hal tersebut bisa
kita lihat dari beberapa layanan maupun
ketersediaan bahan pustaka yang ada di
perpustakaan. Dengan ketersedian bahan
pustaka tentu akan memberikan indikator
penilaian
pemustaka
terhadap
perpustakaan. Menurut Lasa (2010),
mendikripsikan bahwa bahan pustaka
merupakan salah satu informasi dalam
karya tulis, cetak ataupun rekam yang
memiliki nilai pendidikan dan di
manfaatkan oleh pemustaka.
Pandemi Covid-19 memberikan
dampak di berbagai sektoral, khususnya
perpustakaan yang merupakan jasa layanan
informasi. Adanya Covid-19 menuntut
perpustakaan untuk tetap memberikan
layanan agar perpustakaan tetap bisa
diakses, salah satunya dengan menyediakan
bahan pustaka elektronis sebagai salah satu
strategi untuk meningkatkan layanan
perpustakaan. Peraturan pemerintah terkait
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
merupakan upaya
untuk
memutus
penyebaran Covid-19, hal tersebut
menimbulkan penurunan pengunjung di
perpustakaan. Akibat daripada itu dalam
memanfaatkan layanan perpustakaan dari
datang menjadi layanan online, bahkan
dalam melakukan aktifitas pembelajaran
pun saat ini dengan metode online/daring.
Fenomena tersebut merupakan
tantangan bagi perpustakaan perguruan
tinggi sebagai perpustakaan dengan
pemustaka dari kalangan mahasiswa, dosen

dan peneliti. Dikti (2005), menyatakan
bahwa fungsi perpustakaan perguruan
tinggi
merupakan
sarana
edukasi,
informasi, riset maupun interpretasi. Hal
serupa juga diungkap Nusantari (2010),
menyatakan bahwa perpustakaan perguruan
tinggi merupakan salah satu organisasi
yang berada di bawah naungan lembaga
pendidikan tinggi dimana
layanan
diberikan untuk civitas akademika. Adanya
pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa
perpustakaan perguruan tinggi merupakan
organisasi yang memberikan layanan
terhadap
civitas
akademika
untuk
kepentingan edukasi, riset maupun
interpretasi.
Perpustakaan
Universitas
Trunojoyo
Madura
merupakan
perpustakaan perguruan tinggi, masa
Covid-19 perpustakaan tetap melaksanakan
tugasnya untuk memberikan layanan
berkualitas dengan ketersediaan bahan
pustaka elektronis. Salah satu bahan
pustaka elektronis yang dimiliki oleh
perpustakaan adalah database kubuku.
Kubuku merupakan database yang
memiliki sumber informasi berbentuk buku
elektronis yang bisa diakses oleh
pemustaka, baik melalui PC (Personal
Computer) ataupun android. Dengan
ketersediaan bahan pustaka tersebut, maka
kebutuhan pemustaka terhadap buku bisa
tergantikan dengan buku elektronis.
Pandemi Covid-19 pemanfaatan kubuku
memberikan pengaruh terhadap layanan
perpustakaan sehingga Perpustakaan UTM
masih bisa diakses secara realtime.
Berpijak pada latar belakang
tersebut, maka penelitian ini fokus terhadap
pengaruh kubuku sebagai database buku
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elektronis yang dimiliki oleh Perpustakaan
di masa Covid-19.
B. Tinjauan Pustaka
2.1 Digitalisasi
Sebagai upaya untuk memenuhi
kebutuhan pemustaka, maka perpustakaan
perguruan tinggi harus memahami
kebutuhan pemustaka melalui beberapa
metode, salah satunya pengembangan
bahan pustaka digital. Menurut SulistyoBasuki(1992), menyatakan bahan pustaka
adalah sebuah karya cetak seperti, buku,
majalah, desertasi ataupun bahan pustaka
non catak (disket, CD Room). Menurut
Hartinah (2010), menyatakan bahwa alih
media merupakan salah satu bentuk
merubah bahan pustaka ke dalam bentuk
digital yang bertujuan untuk kebutuhan
pemustaka. Berdasarkan beberapa pendapat
yang dikatakan oleh ahli bahwa
perpustakaan
digital
merupakan
perpustakaan yang memiliki konsep bahan
pustaka dengan format non cetak untuk
keperluan pemustaka. Tentu dalam
pengembangan
digital
perpustakaan
mengalami beberapa kendala. Menurut
Surachman (2009), beberapa permasalahan
dalam mengembangkan digital adalah
masalah kebijakan, anggaran hingga pada
hak cipta.
2.2 Perpustakaan Perguruan Tinggi
Perpustakaan perguruan tinggi
dibentuk untuk memenuhi kebutuhan
pemustaka civitas akademika, dalam
rangka mendukung program Tri Dharma
Perguruan
Tinggi
yang
meliputi
pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat. Menurut Hasugian (2010),

mengatakan perpustakaan perguruan tinggi
merupakan perpustakaan yang secara
pengelolaan dilakukan oleh perguruan
tinggi untuk kepentingan perguruan tinggi
tersebut. Sedangkan menurut Sutarno
(2004), mendefinisikan perpustakaan
perguruan tinggi adalah perpustakaan yang
berada dalam satu organisasi lembaga
pendidikan tinggi ataupun yang sederajat
berfungsi sebagai pendukung Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Dari pendapat diatas
bahwa perpustakaan perguruan tinggi
merupakan organisasi yang berada di
lingkungan pendidikan tinggi, dimana
memiliki peran sebagai pendukung Tri
Dharma Perguruan Tinggi.
C. Pembahasan
3.1 Pengaruh Kubuku Di Masa Pandemi
Covid-19
Perpustakaan UTM merupakan
perpustakaan perguruan tinggi negeri yang
berada di wilayah Bangkalan-Madura.
Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka,
perpustakaan UTM berupaya untuk
meningkatkan kualitas layanan melalui
berbagai aspek, salah satunya ketersediaan
bahan pustaka elektronik. Seiring dengan
kebijakan pemerintah untuk mencegah
penyebaran Covid-19 dengan melakukan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
berdampak pada layanan perpustakaan
UTM. Dari dampak tersebut aktifitas
layanan sirkulasi Perpustakaan UTM
mengalami penurunan transaksi, namun
demikian meskipun terdampak Covid-19
layanan perpustakaan tetap memberikan
layanan untuk memenuhi kebutuhan
pemustaka,
salah
satunya
dengan
ketersediaan bahan pustaka elektronik.
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Dengan bahan pustaka elektronik,
khususnya ketersediaan database kubuku
menjadi
strategi
tersendiri
bagi
perpustakaan
UTM
untuk
tetap
memberikan layanan terbaiknya.
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22

Gambar. 1
Total Baca Database Kubuku Selama Covid-19 (sumber
database kubuku)

Berdasarkan gambar diatas dapat
disimpulkan bahwa bahan pustaka yang ada
di Perpustakaan UTM memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap kebutuhan
pemustaka.
Dari
sumber
database
kububuku
https://kubuku.id/perpus/index.php
terdapat bahan pustaka terbaca sebanyak
1306 konten dengan pengunjung sebanyak
2587. Hal tersebut terjadi disebabkan pada
saat pembatasan sosial berskala besar
(psbb) layanan perpustakaan, khususnya
sirkulasi untuk sementara ditutup hal
tersebut sesuai dengan edaran Rektor
B/1122/UN.46/HM. 00. 06/2020.

D. Kesimpulan
Pandemi Covid-19 memberikan
dampak terhadap perpustakaan, khususnya
Perpustakaan UTM. Dari dampak tersebut

tentu memiliki resiko (risk) dan peluang
(opportunities). Kemampuan pustakawan
selaku tenaga profesional dituntut untuk
memanajemen antara resiko dan peluang
agar perpustakaan tetap bisa memberikan
kebutuhan pemustaka, khususnya civitas
akademika UTM di masa pandemi Covid19.
Dengan ketersediaan bahan pustaka
elektornis yang ada di perpustakaan UT
yaitu database kubuku layanan pemustaka
berbentuk membaca secara elektronik dan
full teks tetap diberikan, hal tersebut untuk
menghindari
penyebaran
Covid-19.
Strategi
terebut
dilakukan
oleh
perpustakaan UTM merupakan peluang
untuk mengetahui tingkat pemanfaatan
bahan pustaka elektronis yang ada di
perpustakaan UTM.
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