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Abstrak 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk 

mengetahui gambaran keterpakaian koleksi pada perpustakaan Akademi Angkatan 

Laut Surabaya. Skripsi ini membahas tentang pemakaian koleksi di tempat oleh 

pengguna. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total 

sampling. Untuk pemakaian di tempat dalam kurun waktu 1 bulan pada bulan 

April hanya 82 koleksi yang terbagi menjadi 10 nomor klas besar. Peneliti 

menganalisa berdasarkan subjek dan menghasilkan bahwa subjek manajemen 

yang paling banyak diminati oleh pengguna, dengan jumlah penggunaan 23 

eksemplar dari keseluruhan koleksi 82 eksemplar. Jika dianalisa berdasarkan 

bahasa pengguna lebih sering membaca koleksi yang berbahasa Indonesia dengan 

prosentase 85,19%. Perpustakaan AAL mempunyai jam buka jauh lebih lama 

dibanding perpustakaan yang lain yakni buka 24 jam. Selain itu perpustakaan ini 

juga memiliki waktu wajib kunjung perpustakaan bagi para taruna. 
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1. Pendahuluan 

Koleksi dalam sebuah perpustakaan merupakan suatu hal yang sangat 

sentral, karena koleksilah yang akan dilayankan di perpustakaan. Koleksi pada 

perpustakaan perguruan tinggi tidak berbeda jauh dengan perpustakaan pada 

umumnya. Jenis koleksi yang ada di perpustakaan ada koleksi bahan buku dan 

koleksi bahan non buku. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang 

bahan keterpakaian koleksi buku pada perpustakaan Akademi Angkatan Laut 

Surabaya. Keterpakaian yang diteliti penulis adalah pemakaian koleksi 

berdasarkan data sirkulasi dan pemakaian di tempat. Perpustakaan AAL 

mempunyai jam buka yang berbeda dibanding dengan perpustakaan pada 

umumnya, perpustakaan ini mempunyai jam buka 24 jam namun proses sirkulasi 

hanya dilayani hingga pukul 22.00. 

Keterpakaian koleksi perlu diteliti karena ingin mengetahui seberapa 

efektif dan ketepatan pengembangan koleksi perpustakaan. Dari data awal yang 

peneliti dapat di lapangan menunjukkan bahwa dari bagian sirkulasi bahwa 

pengguna yang paling sering meminjam berasal dari PNS dan ANTAP AAL. 

Padahal pengguna utama dari perpustakaan Akademi Angkatan Laut adalah para 

taruna. Dari data awal juga disebutkan bahwa pengguna lebih sering meminjam 

nomor klas 300 daripada nomor klas yang lainnya, mungkin dikarenakan koleksi-

koleksi Angkatan Laut memang berada pada nomor klas ini. 

. Sekilas terlihat pemakaian koleksi di perpustakaan ini tidak merata, oleh 

sebab itu penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut dan menggambarkan 

tentang keterpakaian koleksi di perpustakaan AAL 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Keterpakaian koleksi 

Kohn (2013:88) metode evaluasi koleksi berbasis keterpakaian koleksi 

berfokus pada permintaan pengguna. Permintaan ini berasal dari data sirkulasi 

yang berasal dari dalam perpustakaan sendiri maupun yang berasal dari luar 

perpustakaan yang biasa disebut dengan Inter Librarian Loan. 

Jain (1969:245) metode yang digunakan untuk melihat keterpakaian 

koleksi ada 2 metode yang pertama adalah dengan memilih sampel buku dari total 

koleksi pada perpustakaan. Setelah itu mengecek tentang pemakaian koleksi 

tersebut yang dicacat oleh perpustakaan. Metode yang kedua adalah metode yang 

menggunakan semua populasi menjadi sampel penelitian. Selain mencacat 

pemakaiannya peneliti juga akan mencacat karakteristik yang dimiliki oleh 

koleksi. Karakteristiknya berupa subjek dan umur buku saat berada di 

perpustakaan. 

Masih menurut Jain (1969:248,249) pemakaian koleksi untuk pemakaian 

ditempat indikator checklist meliputi (1) nomor klasifikasi, (2) volume koleksi 



(jika ada), (3) nomor eksemplar dari koleksi (jika ada), (4) tanggal dari 

peminjaman koleksi. 

Thompson (1991:443) menyatakan bahwa pengukuran konsep 

pemanfaatan perpustakaan dapat diukur dengan tiga indikator yakni intensitas 

penggunaan, frekwensi penggunaan, dan jumlah koleksi yang digunakan. Ketiga 

indikator tersebut mempunyai penjelasan dan tujuan sebagai berikut : 

1. Intensitas Penggunaan (intensity of use) 

Hal ini menunjukkan tentang sejauh mana keandalan dan kehebatan koleksi 

yang dimiliki oleh perpustakaan. Intensitas penggunaan dilihat dari kunjungan 

yang dilakukan oleh pengguna perpustakaan. Jika pengguna teratur pergi ke 

perpustakaan maka bisa disimpulkan jika informasi yang di perpustakaan 

dibutuhkan dan permanfaat bagi pengguna. 

2. Frekwensi penggunaan (frequency of use) 

Bertujuan untuk menunjukkan seberapa sering pengguna menggunakan koleksi 

untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Pemfaatan ini tidak hanya dari 

penggunaan koleksi namun juga dari pemanfaatan fasilitas yang ada di 

perpustakaan. 

3. Jumlah yang digunakan (diversity of software pachage used) 

Menujukkan tentang sejauh mana ketergantungan pengguna terhadap koleksi 

yang ada di perpustakaan. Dalam pemanfaatan koleksi pengguna tidak hanya 

datang untuk meminjam koleksi namun juga untuk menggunakan koleksi di 

tempat. 

 

Koleksi 

Koleksi merupakan suatu hal yang sentral dalam perpustakaan. 

Perpustakaan berbasis pelayanan dan salah satu yang dilayankan adalah koleksi. 

Menurut Sutarno (2006:83) koleksi perpustakaan harus mencakup bahan pustaka 

yang terpilih, informasi yang terkandung harus cocok dengan keperluan dan dapat 

dibaca/didengar dan dimengerti oleh masyarakat pemakai. Jika perpustakaan bisa 

memenuhi kebutuhan informasi pengguna maka proses transfer informasi akan 

lebih mudah sehingga perpustakaan akan bisa menjadi jembatan antara informasi 

dan masyarakat. 

Dalam Buku Pedoman Umum Perpustakaan Perguruan Tinggi (2004:38) 

menyatakan bahwa yang termasuk komponen koleksi perguran tinggi adalah 

sebagai berikut : 

1. Buku teks, baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen, baik yang 

diwajibkan maupun yang dianjurkan untuk mata kuliah tertentu. 

2. Buku referens, termasuk buku referensi umum, referensi bidang studi 

khusus, alat-alat bibliografi seperti indeks, abstrak, laporan tahunan, 

kamus, ensiklopedi, catalog, buku pegangan dan lain-lain. 

3. Pengembangan ilmu, yang melengkapi dan memperkaya pengtahuan 

pemakai selain dari bidang studi dasar. 

4. Penerbitan berkala seperti majalah, surat kabar dan lain lain. 



5. Penerbitan perguruan tinggi yaitu penerbitan yang diterbitkan oleh  

perguruan tinggi, baik perpustakaan perguruan tinggi dimana 

perpustakaan tersebut bernaung maupun penerbitan perguruan tinggi 

lainnya. 

6. Penerbitan pemerintah yaitu penerbitan resmi baik yang bersifat umum 

maupun yang manyangkut kebutuhan perguruan tinggi yang 

bersangkutan. 

7. Koleksi khusus, yang berhubungan dengan minat khusus perpustakaan 

seperti koleksi tentang kesenian budayaan daerah tertentu, subjek 

tertentu dan sebagainya. 

8. Koleksi bukan buku yaitu berupa koleksi audio visual seperti film, 

tape, kaset, piringan hitam, video tape dan sejenisnya. 

 

3. Metodologi 

Metode yang digunakan dalan penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. 

Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi yang 

sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian ini menggambarkan tentang 

keterpakaian koleksi buku pada perpustakaan Akademi Angkatan Laut Surabaya. 

Penulis akan melakukan pemeriksaan pada setiap koleksi yang terpilih menjadi 

sampel dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis akan membuat angka 

dengan prosentase untuk mempermudah proses analisis. Penulis akan mencatat 

pemakaian koleksi tersebut dari berbagai aspek yakni bahasa dan jenis pengguna.  

Populasi dalam penelitian adalah semua koleksi yang digunakan oleh 

pengguna, dengan mencatat dan menghitung koleksi yang ada di meja baca 

setelah dibaca oleh pengguna. Sampel tersebut terbagi ke dalam nomor klas besar 

dari 000-900, setiap nomor klas besar mempunyai jumlah sampel yang berbeda 

menyesuaikan dengan jumlah populasi yang ada. Selain berdasarkan nomor klas 

besar peneliti juga menganalisis berdasarkan bahasa dan subjek koleksi.  

 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

 Berdasarkan dari temuan data yang telah diperoleh penulis di lapangan 

yang telah dilakukan di BAB III maka dalam BAB IV penulis akan melakukan 

analisis data lebih lanjut. Hasil dari penelitian ini. 

Tabel 4.1 Persebaran berdasarkan nomor klas besar 

No. No Klas Jumlah Prosentase (%) 

1. 000 8 9,75 

2. 100 1 1,21 

3. 200 0 0 



4. 300 16 19,51 

5. 400 3 3,65 

6. 500 9 10,97 

7. 600 23 28,04 

8. 700 0 0 

9. 800 6 7,31 

10 900 15 18,29 

Jumlah 82 100 

 

Dari tabel 4.1 dapat diketahui dalam kurun waktu 1 bulan hanya 82 

koleksi yang dibaca di tempat oleh pengguna. Jika digeneralisasi setiap hari hanya 

ada 2,92 koleksi yang dibaca di tempat. Perpustakaan Akademi Angkatan Laut 

mempunyai jam buka 24 jam jadi perpustakaan ini tidak pernah tutup meskipun 

akhir pekan dan malam hari karena selalu ada petugas yang berjaga disana. Proses 

sirkulasi memang hanya dilayani dari pukul 07.00 hingga pukul 22.00 namun 

setelah jam tersebut taruna diperbolehkan datang ke perpustakaan untuk membaca 

koleksi di tempat. 

 

Tabel 4.2 Persebaran berdasarkan Bahasa 

Nomor 

klas 

Bahasa Prosentase (%) Jumlah 

Inggris Indonesia Inggris Indonesia 

000 1 7 12,5 87,5 8 

100 0 1 0 100 1 

200 0 0 0 0 0 

300 5 11 31,25 68,75 16 

400 1 2 33,33 66,67 3 

500 0 9 0 100 9 

600 3 20 13,04 86,96 23 

700 0 0 0 0 0 

800 0 6 0 100 6 

900 2 13 13,33 86,67 15 

Jumlah 12 69 14,81 85,19 82 

 

 Dari tabel 4.2 terlihat jika pemakaian koleksi di tempat berdasarkan 

bahasa mempunyai perbandingan yang sangat berbeda yakni jika pada koleksi 

yang berbahasa Indonesia mempunyai prosentase 85,19% sedangkan untuk 

pemakaian dari bahasa inggris hanya 14,81%. Dari prosentase tersebut bisa 

disimpulkan jika pengguna lebih suka menggunakan buku-buku yang berbahasa 

Indonesia. 

 



Tabel 4.2 Persebaran berdasarkan Subjek 

No Subjek Jumlah 

1. Militer 14 

2. Sastra 6 

3. Manajemen 23 

4. Fisika 7 

5. Umum 1 

6. Agama 2 

7. Sejarah 12 

8. Politik 1 

9. Bahasa 3 

10. Teknologi 3 

11. Biografi 4 

12. Hukum 3 

13. Komputer 2 

14. Kesehatan 3 

Jumlah 82 

 

 Banyak subjek yang peneliti deteksi digunakan dalam pemakaian di 

tempat pada perpustakaan Akademi Angkatan Laut namun yang paling banyak 

digunakan adalah subjek manajemen. Koleksi sastra dan sejarah juga 

dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan dengan penggunaan yang lumayan 

tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa taruna tidak hanya membutuhkan koleksi 

yang bernafaskan militer namun mereka juga membutuhkan koleksi yang bersifat 

ringan dan menghibur. Koleksi-koleksi tersebut bisa menambah wawasan para 

taruna namun tidak mengikat seperti koleksi-koleksi militer yang notabene 

berhubungan dengan pelajaran mereka di kelas. 

Dari data yang telah peneliti peroleh di perpustakaan Akademi Angkatan 

Laut subjek yang paling sering dipergunakan oleh pengguna adalah subjek 

manajemen. Jika dilihat nomor klas, nomor klas yang paling sering dipinjam 

adalah nomor klas 600 yakni ilmu terapan sedangkan nomor klas yang tidak 

pernah digunakan oleh pengguna adalah nomor klas 700 (Kesenian dan Olahraga) 

dan nomor klas 200 (Agama). Menurut Yulia (2009:3.34) tingginya penggunaan 

untuk kelompok kelas tertentu bisa berarti bahwa pengguna memang 

membutuhkan informasi dalam subjek itu dan buku-buku yang ada cocok dengan 

kebutuhan pengguna. Sedangkan rendahnya penggunaan kelompok kelas tertentu 

bisa berarti bahwa pengguna kurang membutuhkan informasi untuk subjek 

tertentu atau buku-buku yang ada dalam subjek itu tidak sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

 

 

 



5. Kesimpulan dan Saran 

Subjek yang sering dipergunakan oleh pengguna adalah manajemen. 

Subjek ini sering digunakan dikarenakan hampir semua korps yang di Akademi 

Angkatan Laut mempelajari tentang manajemen. Koleksi yang digunakan yang 

bersubjek manajemen sejumlah 23 eksemplar dari total koleksi yang 

dipergunakan berjumlah 82 eksemplar. 

Bahasa yang sering dibaca oleh pengguna adalah koleksi yang berbahasa 

Indonesia. Hal tersebut dikarenakan di perpustakaan Akademi Angkatan Laut 

memang lebih banyak koleksi yang berbahasa Indonesia daripada koleksi yang 

berbahasa Inggris. Prosentase pemakaiannya adalah Bahasa Indonesia 85,19% 

sedangkan yang berbahasa Inggris hanya 14,81% 

Tidak terdapat kesesuaian koleksi yang tercacat pada penggunaan dengan 

jadwal wajib kunjung perpustakaan. Taruna tidak selalu membaca sesuai dengan 

korpsnya, mereka cenderung membaca koleksi yang bersifat rekreatif. 

Koleksi yang akan diadakan di perpustakaan harus disesuaikan dengan 

minat pengguna, sehingga koleksi bisa dipergunakan dengan baik. 

Perpustakaan Akademi Angkatan Laut harus memperhatikan pengadaan koleksi 

yang bersifat rekreatif dikarenakan pengguna tidak hanya membutuhkan koleksi 

yang bisa menunjang proses pembelajaran di kelas namun mereka juga 

membutuhkan koleksi yang bersifat rekreatif 
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