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ABSTRAK 

Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat produktivitas pengarangnya 
paling rendah dibandingkan negara lain yang juga merupakan negara berkembang. 

Rendahnya produktivitas pengarang ini baik dalam bidang buku maupun penelitian ilmiah. 

Penelitian ini membahas tentang produktivitas pengarang dalam jurnal yang terbit di 

lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2009-2013. Penelitian ini 

meneliti bagaimana hasil pengujian Hukum Lotka pada produktiktivitas pengarang dalam 

jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. 

Teori atau metode ilmu yang diggunakan dalam penelitian ini adalah kajian bibliometrika 

dengan menggunakan  Hukum Lotka. Hasil dari analisis data penelitian ini memiliki nilai 

eksponen sebesar 0.7767 atau 77,67% Untuk menguji apakah hukum Lotka dapat mewakili 

himpunan data dalam penelitian ini maka dilakukan uji statistik menggunakan uji 

Kolmogorov-Sumirnov. Hasil dari pengujian statistik ini menunjukkan bahwa nilai titik 

kritisnya adalah 0,0962 dengan nilai deviasi maksimalnya (Dmaks) adalah 0,0111. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam penelitian ini ada hubungan antara artikel dan jumlah  

pengarang karena kasil yang ditunjakkan dalam uji kolmogorov-Sumirnov menunjukkan 

bahwa nilai Dmaks lebih kecil dari pada nilai titik kritisnya.  
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ABSTRACT 

Indonesia is a developing country with a relatively low level of author’s 

productivity. The low author’s productivity of both in books and in the scientific reasearch. 

This study discusses the author’s productivity in journal which published at the Faculty of 

Social and Political Sciences in 2009-2013. This study discusses how the author’ 

productivity of articles in journal at the Faculty of Social and Political Sciences in 2009-

2013 with bibliometrics assessment. The method of bibliometrics that used in this research 

is the Lotka’s Law. Results of the data analysis have an exponent value of 0,7767 or 

77,67%. To prove that the Lotka’s law can represent the data set in this study then statistical 

tests using the Kolmogorov-Sumirnov were conducted. The results of this statistical test 

shows that the distr0ibution of frequency of the observed data are proven according to the 

Lotka’s law because the results shown by the test Kolmogorov-Sumirnov shows that the 

value of  the critical point is greater than the value of Dmaks. 
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PENDAHULUAN 

Pelaksanaan kegiatan akademik di dalam lingkungan perguruan tinggi selalu 

berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan 

masyarakat dengan meningkatnya mutu kehidupan.  Untuk mengantisipasinya, maka 

perguruan tinggi dalam hal ini para akademisi menyusun dan melaksanakan program 

kegiatan yang selalu mengacu pada Undang-Undang  No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 20 ayat 2. Dalam Undang-Undang terebut menyatakan bahwa 

perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) 

menyatakan bahwa penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan 

penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu 

persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. 

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri salah satu unsur pokok yang 

mempunyai peranan penting adalah perguruan tinggi sebagai jenjang tertinggi dalam sistem 

pendidikan formal di Indonesia, yang dapat menghasilkan tenaga-tenaga ahli yang memiliki 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai lembaga yang melaksanakan pendidikan tinggi, 

perguruan tinggi mempunyai tiga fungsi yang kemudiann di sebut Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, yaitu: (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian pada Masyarakat. 

Hampir setiap instansi yang menampung penelitian ilmiah bagi para peneliti yang 

bernaung di bawahnya. Seperti perguruan tinggi menyediakan media yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk mengkomunikasikan penelitian yang telah dilaksanakan oleh para 

penelitinya. Baik itu dosen maupun mahasiswa dari perguruan tinggi itu sendiri maupun 

peneliti dari universitas lain yang meneliti tentang bidang ilmu tertentu sesuai dengan pokok 

bahasan jurnal yang diterbitkan  untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan publikasi karya ilmiah menjadi tulang 

punggung setiap negara khususnya bagi negara berkembang  (Jacobs, 2001). Jurnal ilmiah 

berisi kumpulan artikel yang dipublikasikan secara periodik, ditulis oleh para ilmuwan 

peneliti untuk melaporkan hasil-hasil penelitian terbarunya. Karena itulah, keberadaan 

jurnal ilmiah merupakan hal yang penting untuk terus memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Jurnal sebagai bentuk publikasi berkala sering dipertukarkan dengan majalah, 

buletin, ataupun warta.  



Eksistensi pengarang pada suatu jurnal ilmiah dapat menggambarkan produktivitas 

pengarang pada jurnal tersebut. Produktivitas adalah banyaknya karya tulis yang dihasilkan 

oleh seorang secara individual dalam subjek tertentu yang diterbitkan pada jurnal-jurnal 

ilmiah dalam subjek yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu (Mustangimah, 2002). 

Data yang berhasil dihimpun (Kompas, 2012), menunjukkan bahwa produktivitas 

pengarang di Indonesia dalam dekade terakhir mengalami penurunan yang cukup berarti hal 

ini dibuktikan dengan Jumlah terbitan buku di Indonesia tergolong rendah, tidak sampai 

18.000 judul buku per tahun dengan jumlah penduduk sebesar 1.343.239.923 jiwa. Jumlah 

ini lebih rendah dibandingkan China sekitar 140.000 judul buku per tahun dengan jumlah 

penduduk sebesar 1.343.239.923 jiwa, Amerika serikat dengan jumlah penduduk sebesar 

313.847.465 jiwa yang pertahun setidaknya menerbitkan 75.000 judul buku, India 60.000 

dengan jumlah penduduk 1.205.073.612 jiwa, Jepang yang dengan jumlah penduduk 

127.756.412 jiwa dapat menerbitkan rata-rata mencapai 40.000 judul buku per tahun dan 

Mesir dengan jumlah penduduk 83.688.164 jiwa mampu menerbitkan lebih dari 10.000 

judul buku baru per tahun. Jumlah produksi buku Indonesia hampir sama dengan Vietnam 

yang mampu memproduksi 15.000 judul buku per tahun dengan jumlah penduduk sebesar 

91.519.289 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masing-masing negara 

tersebut, produksi Indonesia tergolong rendah.   Dalam hal ini judul buku yang dimaksud 

adalah di luar buku pelajaran sekolah karena buku pelajaran sekolah tersebut telah menjadi 

kegiatan rutin yang diproduksi setiap tahunnya. Kalau pun terbit edisi terbaru, hal ini hanya 

merupakan revisi dari edisi sebelumnya sehingga dalam sebagian besar isi tidak banyak 

terdapat perbedaan.  

Rendahnya produktivitas pengarang tidak hanya dalam hal penerbitan buku saja tapi 

juga dalam publikasi ilmiah. Bahkan, kondisi tersebut masih sekitar 25 persen dibandingkan 

dengan negara-negara ASEAN lainnya (Kompas, 2013). Dari data Pusat Penelitian 

Perkembangan Iptek Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pappiptek-LIPI) dalam kurun 

waktu 2001-2010, lembaga penelitian dan pengembangan di Korea Selatan, KAIST, 

menghasilkan jumlah publikasi internasional terbesar, yaitu 20.183 publikasi. Lalu, diikuti 

lembaga JST Jepang (13.604) dan CSIRO Australia (11.611) sedangkan LIPI hanya 

memiliki 417 publikasi ilmiah. Jumlah publikasi itu bahkan juga lebih rendah dibandingkan 

dengan negara ASEAN, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Selama kurun waktu 

yang sama, total publikasi nasional dan internasional dari tiga negara tetangga tersebut di 

atas 30.000, sedangkan Indonesia hanya menghasilkan total publikasi 7.843 atau 25 

persennya. Sampai Desember 2012 kumpulan jurnal ilmiah yang terbit di Indonesia dan 



diserahkan ke PDII-LIPI untuk didiseminasikan tercatat lebih dari 7.000 jurnal ilmiah yang 

diterbitkan dan kurang dari 4.000 jurnal yang secara kontinyu mengirimkan terbitannnya ke 

PDII-LIPI. jurnal yang saat ini dapat diakses yaitu 5.700 jurnal baik dari Perguruan Tinggi 

maupun Lembaga Penelitian dengan lebih dari 96.000 artikel (PDII-LIPI, 3 Mei 2013).  

Universitas Airlangga juga mempunyai beberapa jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh 

Universitas Airlangga. Jurnal ini terbit di bawah tanggung jawab Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga (LPPM-UA), selain itu juga terdapat jurnal 

yang merupakan tanggung jawab masing-masing Fakultas hingga masing-masing 

departemen sebagai wadah bagi penelitian yang dilakukan oleh civitas academica 

Universitas Airlangga. Dalam penelitian ini dibahas tentang produktivitas pengarang dalam 

dalam jurnal  ilmu sosial yang diterbitkan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Airlangga tahun 2009-2012. Baik jurnal yang diterbitkan oleh fakultas 

maupun dari jurnal yang diterbitkan oleh tiap departemen di dalamnya dalam rentang tahun 

2009 hingga tahun 2012.  

Penelitian ini membahas jurnal dalam ilmu sosial karena dari penelitian sebelumnya 

masih sangat jarang yang membahas tentang ilmu sosial dan sebagian besar penelitian 

serupa membahas tentang ilmu alam. Dari segi bahasa, ilmu sosial berasal dari bahasa 

inggris yaitu social science. Ilmu Sosial dalam hal ini adalah ilmu sosial yang terdiri dari 

disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari 

pada tingkat perguruan tinggi, makin lanjut makin ilmiah (Saidihardjo,1996). Sedangkan 

menurut Gross, Ilmu Sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia 

sebagai makluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagaianggota masyarakat 

dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk (Djahiri, dkk,1981). 

Penelitian ini membahas tentang produktivitas pengarang dari jurnal yang terbit di 

lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga akan diukur secara 

kuantitatif dengan menggunakan kajian ilmu bibliometrika. Bibliometrika adalah 

seperangkat metode secara kuantitatif untuk menganalisis literatur ilmiah dan teknologi (De 

Bellis, 2009). Sulistyo-Basuki (2002) menyatakan bahwa analisis kuantitatif terhadap 

literatur dalam bibliometrika terdapat tiga hukum dasar yaitu: (1) Hukum Lotka (1926) 

yang menghitung distribusi produktivitas berbagai pengarang. (2) Hukum Bradford yang 

mendeskripsikan dokumen (biasanya majalah) dalam disiplin tertentu. (3) Hukum Zipt yang 

memberi peringkat kata dan frekuensi dalam literatur.  

Salah satu teori atau metode ilmu bibliometrika yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah  hukum Lotka. Sebagai kajian ilmiah, cabang ini berkembang karena 



ada segelintir ilmuwan pada awal abad ke- 20 yang tertarik tentang dinamika ilmu 

pengetahuan sebagaimana tercermin dalam produksi literatur ilmiahnya. Karena 

menggunakan statistik untuk mengkuantifikasi dokumen, pada awalnya kajian ini disebut 

“statistical bibliography“ (Pendit, 2008). Pengitungan tingkat produktivitas pengarang pada 

jurnal ilmiah dilakukan agar mengetahui jurnal yang memiliki pengarang-pengarang 

produktif dan siapakah pengarang yang paling produktif dalam menghasilkan karya ilmiah 

pada jurnal tersebut dalam kurun waktu tertentu. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat 

diambil suatu fokus penelitian yang perlu diteliti dan dianalisa lebih lanjut yaitu bagaimana 

hasil Pengujian Hukum Lotka pada pola produktivitas dalam jurnal  ilmu sosial yang 

diterbitkan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga tahun 

2009-2012. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Hukum Lotka pada pola produktivitas 

dalam jurnal  ilmu sosial yang diterbitkan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Airlangga tahun 2009-2012. Populasi dalam penelitian ini merupakan 

karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah bidang ilmu sosial yang diterbitkan di 

lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga tahun 2009-2012. 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan sampel total dari artikel 

yang diterbitkan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 

tahun 2009-2012.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penulis telah menghimpun seluruh edisi masing-masing jurnal sejak tahun 2009 

hingga tahun 2012.  Dari semua data yang telah terkumpul kemudian dapat diketahui 

berapa banyak jumlah artikel yang ditulis oleh tiap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Airlangga dan dipublikasikan melalui jurnal yang diterbitkan oleh 

fakultas tersebut pada tahun 2009-2012. Sehingga jumlah seluruh karya ilmiah dosen 

sebanyak 406 artikel dengan jumlah dosen sebagai pengarangnya sebanyak 287 orang dari 

seluruh jurnal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.   

Kemudian data yang telah dihimpun di ujikan menggunakan persamaan kuadrad 

terbalik dari hukum Lotka yaitu:        . Dimana x merupakan banyaknya artikel yang 

ditulis oleh penulis secara individual, y merupakan banyaknya penulis yang memberikan 

kontribusi sebanyak x artikel,  dan c adalah konstanta. Menghitung distribusi produktivitas 



dapat dilakukan setelah menentukan nilai-nilai elemen dalam persamaan tersebut yaitu nilai 

n dan nilai c. Dalam menentukan nilai n digunakan persamaan berikut: 
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Karena a = -n, maka n= 2.5919 

Kemudian untuk menentukan nilai c maka ditentukan dengan menggunakan 

persamaan (4) yaitu: 
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Dengan nilai n telah diketahui sebesar 2.5919 sehingga tabel distribusi frekuensinya 

menjadi seperti berikut: 

Tabel IV.3. Tabel Distribusi Frekuensi dengan n = 2.5919 

No x y xⁿ 1/xⁿ 

1 1 221 1 1 

2 2 41 6.0289 0.1659 

3 3 14 17.2442 0.0580 

4 4 4 36.3471 0.0275 

5 5 2 64.8111 0.0154 

6 6 2 103.9628 0.0096 

7 7 1 155.0230 0.0065 

8 8 2 219.1314 0.0046 

Jumlah 36 287 603.5483 1.2874 

Sumber: Diolah eleh penulis 

  
 

      
        

Dari perhitungan di atas telah ditemukan bahwa nilai c adalah 0.7767 yang berarti 

bahwa jumlah pengarang dengan 1 artikel merupakan suatu ketetapan pada pola tertentu 

yaitu 0.7767 atau 77,67%. Kemudian dengan menggunakan hasil tersebut maka persamaan 

(1) menjadi sebagai berikut: 



     
                

Dari persamaan di atas maka dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi 

produktivitas pengarang hasil perhitungan pola produktivitas pengarang dengan 

menggunakan hukum lotka seperti yang terdapat pada tabel berikut: 

Tabel IV.4. Pola Produktivitas Pengarang dengan Menggunakan Hukum Lotka  

     
                

No x y yx 

1 1 221 0.7767 

2 2 41 0.1288 

3 3 14 0.0450 

4 4 4 0.0214 

5 5 2 0.0120 

6 6 2 0.0075 

7 7 1 0.0050 

8 8 2 0.0035 

Jumlah 36 287 1 

Sumber: Diolah oleh penulis 

Dari tabel diatas dapat kemudian didapat grafik sebagai berikut: 

Gambar IV.1. Grafik  Produktivitas Pengarang 

 

Sehingga secara umum dapat memperlihatkan bahwa terdapat hubungan antara 

jumlah pengarang dan jumlah artikel yang dikarang seperti pada hukum Lotka. Makin kecil 

jumlah penulis maka makin banyak jumlah artikel yang ditulis.  
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Untuk mengujui apakan hukum Lotka dapat mewakili pada himpunan data tertentu 

maka dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kegiatan ini 

membandingkan antara nilai Dmaks dengan titik kritis yang apabila Dmaks lebih kecil dari 

pada titik kritis maka H0 diterima yaitu bahwa terdapat hubungan antara jumlah artikel dan 

jumlah pengarangnya secara individual. Sebaliknya, apabila Dmaks lebih besar dari pada titik 

kritis maka H0 ditolak yaitu bahwa tidak terdapat hubungan antara jumlah artikel dan 

jumlah pengarangnya secara individual. 

Tabel. IV.5. Tabell Uji Kolmogorov-Smirnov 

No x yx Fo(yx) ∑Fo(yx) Fe(yx) ∑Fe(yx) D 

1 1 221 0.7700 0.7700 0.7767 0.7767 0.0067 

2 2 41 0.1429 0.9129 0.1288 0.9056 0.0073 

3 3 14 0.0488 0.9617 0.0450 0.9506 0.0111 

4 4 4 0.0139 0.9756 0.0214 0.9720 0.0036 

5 5 2 0.0070 0.9826 0.0120 0.9840 0.0014 

6 6 2 0.0070 0.9895 0.0075 0.9914 0.0019 

7 7 1 0.0035 0.9930 0.0050 0.9965 0.0034 

8 8 2 0.0070 1.0000 0.0035 1.0000 0.0000 

Jumlah 36 287 
     

Sumber: Diolah oleh penulis 

 Dari tabel diatas dapat diketahui nilai Dmaks adalah 0,0111. Dimana Fo(yx) = yx/∑yx 

yaitu menghitung frekuensi penulis yang memberikan kontribusi x artikel dari data yang 

diamati, ∑Fo(yx) adalah menghitung frekuensi kumulatif penulis yang memberikan 

kontribusi x artikel,  Fe(yx) = c(1/x
n
) yaitu menghitung frekuensi penulis yang diharapkan 

memberikan kontribusi x artikel dari data yang diamati, ∑Fe(yx) adalah menghitung 

frekuensi kumulatif penulis yang diharapkan memberikan kontribusi x artikel, dan 

D=∑Fo(yx) -∑Fe(yx) yaitu menghitung selisih antara frekuensi kumulatif penulis yang 

memberikan kontribusi x artikel dengan frekuensi kumulatif penulis yang diharapkan 

memberikan kontribusi x artikel. Kemudian diuji menggunakan nilai kritis dengan 
    

√∑  
 

untuk α = 0,01 atau taraf kepercayaan terhadap data sebesar 99% dan N adalah banyaknya x.  

Sehingga cara mengetahui nilai titik kritisnya adalah sebagai berikut:  

    

√∑  
 
    

√   
        



 Perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai titik kritisnya adalah 0.0962. Karena 

Dmaks yaitu 0.0111 lebih kecil dari titik kritisnya yaitu 0,0962,  maka H0 diterima yang 

berati bahwa dalam penelitian ini ada hubungan antara jumlah artikel dan jumlah 

pengarang.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penulis di jurnal di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Airlangga pada tahun 2009-2012 berkontribusi paling banyak adalah Bagong Suyanto dan 

Rahma Sugihartati dengan jumlah 8 artikel dari jumlah seluruh artikel sebanyak 406 artikel 

dengan jumlah seluruh pengarangnya sebanyak  287 orang. 

Penelitian ini menggunakan hukum Lotka sebagai acuan tingkat produktivitas 

pengarang dengan nilai eksponen sebesar 0.7767 atau 77,67%. Untuk menguji apakah 

hukum Lotka dapat mewakili himpunan data dalam penelitian ini maka dilakukan uji 

statistik menggunakan uji Kolmogorov-Sumirnov. Hasil dari pengujian statistik ini 

menunjukkan bahwa nilai titik kritisnya adalah 0.0962 dengan nilai deviasi maksimalnya 

(Dmaks) adalah 0.0111. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa dalam penelitian ini ada 

hubungan antara jumlah artikel dan jumlah pengarang.  

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diberikan saran bahwa 

dalam kegiatan menyediakan informasi bagi mahasiswa untuk menunjang kegiatan 

perkuliahan, jurnal-jurnal yang terbit di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Airlangga ini dapat sangat bermanfaat baik bagi mahasiswa, dosen, maupun sesama peneliti 

lainnya untuk mengembangkan bahasan ilmu sosial. Peneliti mengharapkan adanya 

penelitian lanjutan yang dapat memperkaya bidang ilmu sosial dan ilmu politik serta dapat 

menjadi salah satu pertimbangan agar para dosen dapat meningkatkan produktivitasnya 

dalam melakukan penelitian sehingga dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan 

masyarakat khususnya para mahasiswanya dalam mengembangkan dan mendalami kajian-

kajian ilmu sosial.  

Terakhir, peneliti mengharapkan adanya penelitian lanjutan khususnya dalam topik 

ilmu informasi dan perpustakaan khususnya dalam kajian bibliometrika yang masih 

memiliki banyak topik yang dapat dikempangkan. Misalnya penelitian ini yang dikarenakan 



keterbatasan waktu sehingga belum mendalam dengan membahas tentang analisis sitiran 

yaitu dari data yang ada, karya siapa yang paling banyak disitir oleh penneliti yang lain. 

Maka diharapkan untuk epenelitian berikutnya untuk dapat meneliti kajian bibliometrika 

tersebut secara lebih spesifik sehingga dapat dikethui pengarang mana yang paling banyak 

berpengaruh dalam subjek bahasan ilmu sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  
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