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INTISARI 

 

PERANAN UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU DALAM 

PEMENUHAN KEBUTUHAN INFORMASI MAHASISWA           

TINGKAT AKHIR DALAM MENYUSUN SKRIPSI 

 

Putri Dewi Haryani 

16140026 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kebutuhan informasi mahasiswa 

tingkat akhir dalam menyusun skripsi di Universitas Riau dan peranan UPT 

Perpustakaan Universitas Riau dalam pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa 

tingkat akhir dalam menyusun skripsi.  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi 

nonpartisipan, wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Teknik penentuan 

informan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan purposive sampling. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Miles 

dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji 

keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas yang di dalamnya 

meliputi perpanjangan pengamatan, trianggulasi, dan member check. Hasil dari 

penelitian ini untuk memberi pemaparan mengenai kebutuhan informasi mahasiswa 

tingkat akhir dan peranan UPT Perpustakaan Universitas Riau dalam pemenuhan 

kebutuhan informasi mahasiswa tingkat akhir. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa kebutuhan informasi mahasiswa tingkat akhir Universitas Riau merupakan 

kebutuhan informasi yang dapat dieksperisikan (expressed information needs), dan 

kebutuhan informasi mahasiswa tingkat akhir dalam menyusun skripsi berupa 

sumber informasi yang dibutuhkan seperti referensi untuk skripsinya yang berupa 

buku bacaan umum, buku referensi, jurnal ilmiah maupun digital content yang 

tersedia di perpustakaan Universitas Riau dan peranan yang dilakukan UPT 

Perpustakaan Universitas Riau dalam pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa 

tingkat akhir terdapat tiga poin, yaitu: 1) Pengadaan koleksi, pada proses pengadaan 

koleksi di UPT Perpustakaan Universitas Riau diutamakan dengan cara pembelian, 

hadiah atau hibah dan pertukaran antar universitas untuk memenuhi kebutuhan 

informasi mahasiswa tingkat akhir. 2) Berkolaborasi dengan perpustakaan cabang, 

berkolaborasi dimaksud dengan bekerjasama antara perpustakaan pusat dan 

perpustakaan cabang dalam bentuk penyimpanan koleksi, hal ini dapat dilakukan 

dikarenakan layanan fisik skripsi terdapat di perpustakaan fakultas sedangkan 

layanan koleksi khusus yang ada di perpustakaan pusat merupakan layanan skripsi 

digital. 3) Layanan perpustakaan pada masa pandemi COVID-19, karena adanya 

urgensi dari mahasiswa tingkat akhir dalam menyusun skripsi, perpustakaan 

membuka kembali beberapa titik layanan seperti layanan koleksi khusus dan 

layanan sirkulasi.  

 

Kata Kunci: Peranan, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Kebutuhan Informasi 
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ABSTRACT 

 

THE ROLE OF RIAU UNIVERSITY LIBRARY IN FULFILLING THE 

INFORMATION NEEDS OF THE FINAL YEAR STUDENTS IN 

COMPILING THE THESIS 

 

Putri Dewi Haryani 

16140026 

 

This research aims to determine what are the information needs of final year 

students in compiling a thesis at the Riau University and the role of Riau University 

Libray in fulfilling the information needs of the final year students in compiling the 

thesis.  The research used descriptive qualitative research with data collection 

methods using non-participant observation, semi-structures interview and 

documentation. The information determination techniques used in this research is 

purposive sampling. The data analysis techniques used in this research using the 

theory of Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and 

conclucions. The data validity test in this research used credibility test which 

includes extended observations, triangulations, and member check. The result of 

this research for provide an explanation of information needs of final year students 

and and the role of Riau University Library in fulfilling the information needs of 

the final year students in compiling the thesis. The result of this research indicate 

that the information needs of the final year students at Riau University are 

information needs that can be expressed (expressed information needs), and the 

information needs of final year students in compiling a thesis at the Riau University 

in the form of sources of information needed such as references for their thesis in 

the form of general books, reference books, scientific journals and digital content 

that available at Riau University and the role played by the Library of Riau 

University in fulfilling the information needs of the final year students are three 

points, namely: 1) Procurement of collection, in the process of procuring collection 

at the Library of Riau University, prioritizing purchases, gifts or grants and 

exchanges between university to fulfilling the information needs of the final year 

students. 2) Collaborating with branch libraries, collaboration is meant by 

collaborating between the central library and branch library in the form of collection 

storage, this can be done because of the physical thesis service are available in the 

faculty library while special collection services in the central library are digital 

thesis services. 3) Library services during the COVID-19 pandemic, because of the 

urgency of the final year students in compiling their thesis, Riau University Library 

reopen some library services such as special collection service and circulation 

services.  

 

Keywords: Roles, College Library, Information Needs. 
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“Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
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(Oprah Winfrey) 

“Tak ada hal yang mustahil selagi impian dan harapan masih diperjuangkan” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Informasi merupakan sesuatu hal yang sering kita dapatkan, di manapun, 

kapanpun dan dari siapapun. Sander dan Masruri (2020:2)  menjelaskan bahwa 

informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, tanda-tanda yang mengandung 

nilai makna, pesan, baik berupa data dan fakta yang memerlukan penjelasan lebih 

mendalam dan komprehensif sehingga dapat dilihat, didengar, dibaca, disajikan ke 

dalam berbagai kemasan serta format sesuai dengan teknologi informasi dan 

komunikasi yang menyertai. Berdasarkan hal di atas, menjadikan informasi 

berkembang sangat pesat dan menjadi kebutuhan utama setiap manusia. Hal 

tersebut didukung oleh meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu 

pengetahuan yang begitu pesat sehingga menjadikan kebutuhan masyarakat akan 

informasi semakin meningkat. 

   Dalam konteks ilmu informasi, kebutuhan akan informasi tersebut muncul 

ketika seseorang menyadari bahwa mereka tidak memiliki atau kekurangan 

terhadap pengetahuan maupun pemahaman untuk mencapai tujuan, menjawab 

pertanyaan dan sebagainya (Batley, 2007:19). Kebutuhan informasi mulai muncul 

akibat terjadinya kesenjangan pengetahuan yang ada pada dalam diri pribadi 

seseorang sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut seseorang itu akan 

berusaha mencari informasi yang dibutuhkannya agar segera terpenuhi. 

  Menurut Bafadal (2011:12) perpustakaan merupakan wadah pusat 
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informasi, sumber ilmu pengetahuan, rekreasi, penelitian serta pelestarian budaya 

bangsa dan memberikan layanan jasa ke pemustaka. Sama halnya dengan 

perpustakaan perguruan tinggi yang merupakan jantungnya universitas, karena 

tanpa perpustakaan tersebut maka proses pelaksanaan pembelajaran menjadi 

kurang optimal. Perpustakaan perguruan tinggi menurut Qalyubi dkk (2007:10) 

merupakan unit pelaksanaan teknis (UPT) perguruan tinggi yang bersama-sama 

dengan unit lain turut melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara 

memilih, menghimpun, mengolah, merawat serta melayani sumber informasi 

kepada tenaga induknya pada khususnya dan masyarakat akademis umumnya.  

Kelima tugas tersebut dilaksanakan dengan administrasi, tata cara dan organisasi 

yang berlaku bagi penyelenggaraan perpustakaan. Perpustakaan perguruan tinggi 

harus dapat memainkan peranannya dalam membantu pengguna atau pemustaka 

untuk memenuhi kebutuhan informasinya guna mencapai Tri Dharma Perguruan 

Tinggi.  

  Dilanjutkan oleh Sutarno (2006:46) bahwa perpustakaan perguruan tinggi 

sering disebut dengan “research library” atau perpustakaan penelitian karena 

fungsi utama dari perpustakaan perguruan tinggi sebagai sarana meneliti, dan 

meneliti merupakan salah satu kegiatan utama dari perguruan tinggi. Penelitian 

merupakan salah satu tugas pokok civitas akademik khususnya dosen dan 

mahasiswa tingkat akhir dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang 

dijelaskan pada UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan dan Penerapan Ilmu Teknologi bahwa penelitian merupakan 

kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 
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memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman 

dan pembuktian kebenaran  atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.  

  Penelitian yang dilakukan oleh civitas akademik di perguruan tinggi 

berkaitan erat dengan fungsi perpustakaan perguruan tinggi yaitu fungsi riset, yang 

di mana perpustakaan mendukung dalam pelaksanaan riset atau penelitian yang 

dilakukan oleh civitas akademik melalui penyediaan informasi dan sumber-sumber 

informasi untuk keperluan penelitian pengguna. Untuk memenuhi fungsi tersebut, 

perpustakaan harus bisa memahami bagaimana kebutuhan informasi pengguna 

perpustakaan.  

  Mahasiswa merupakan salah satu dari pengguna sumber informasi di 

perpustakaan perguruan tinggi. Kebutuhan mahasiswa di lingkungan perguruan 

tinggi khususnya pada program sarjana sangat beragam dan bermacam-macam baik 

untuk perkuliahan baik di kelas maupun untuk tugas akhirnya. Almas dkk (2018:63) 

menjelaskan bahwa salah satu hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam 

rangka proses penyelesaian masa studi di perguruan tinggi dengan menyelesaikan 

karya ilmiah. Mahasiswa yang sedang pada tahap pengerjaan tugas akhir disebut 

dengan mahasiswa tingkat akhir.  Sumber informasi yang tersedia di perpustakaan 

perguruan tinggi dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa 

tingkat akhir dalam pemenuhan kebutuhan informasinya adalah koleksi 

perpustakaan. 

  Pratiwi dan Lailatushifah (2012:1) menjelaskan bahwa mahasiswa tingkat 

akhir menghadapi masalah yang spesifik dan cenderung lebih berat jika 
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dibandingkan dengan mahasiswa baru atau tingkat awal. Masalah-masalah tersebut 

ialah pengulangan mata kuliah, tugas penulisan skripsi, perencanaan masa depan, 

tuntutan keluarga sebagai pendukung dana untuk mempercepat kuliah dan teman 

sebaya yang telah lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut membuat 

mahasiswa tingkat akhir memiliki kebutuhan yang lebih khusus dibandingkan 

mahasiswa tingkat awal seperti kebutuhan informasi untuk mencari referensi buku 

mata kuliah, referensi bagi tugas akhirnya, beasiswa pendidikan untuk 

menyelesaikan perkuliahan hingga informasi lowongan pekerjaan. Pada penelitian 

ini berfokus untuk mengetahui bagaimana kebutuhan informasi mahasiswa tingkat 

akhir khususnya pada program sarjana dalam menyusun skripsi, dikarenakan untuk 

menyusun tugas akhirnya yaitu skripsi, mahasiswa tingkat akhir sangat 

memerlukan berbagai macam sumber informasi sebagai referensi untuk skripsinya.   

 Pada penelitian ini, peneliti memilih Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

Perpustakaan Universitas Riau sebagai tempat penelitian yang merupakan salah 

satu perpustakaan perguruan tinggi yang cukup terkenal dan berusia cukup tua yang 

didirikan pada tahun 1962. UPT Perpustakaan Universitas Riau menyediakan 

sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa dan 

dosen dalam pemenuhan kebutuhan informasi. UPT Perpustakaan Universitas Riau 

ikut andil berperan dalam mendukung kegiatan penelitian. Saat ini UPT 

Perpustakaan Universitas Riau melayani pemustaka di dalam civitas akademik 

sekitar 35.000 mahasiswa, baik mahasiswa program sarjana, program magister dan 

program doktoral, dan 1.400 dosen serta 654 karyawan. Jumlah mahasiswa tingkat 

akhir Universitas Riau diambil dari angkatan yang bisa mengambil mata kuliah 
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skripsi yaitu pada angkatan 2014 berjumlah 8.912 mahasiswa, angkatan 2015 

berjumlah 9.035 mahasiswa serta pada angkatan 2016 berjumlah 8.630 mahasiswa.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan di UPT 

Perpustakaan Universitas Riau, pada tanggal 7 Juli 2020 bersama salah satu 

informan pustakawan, yang menjelaskan bahwa perpustakaan telah menyediakan 

koleksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi penggunanya, 

khususnya mahasiswa tingkat akhir dan berdasarkan data yang didapatkan peneliti 

dalam observasi dan wawancara awal, jumlah koleksi yang tersedia di UPT 

Perpustakaan Universitas Riau pada Tahun 2019 sebanyak 125.029 dengan jumlah 

eksemplar sebanyak 197.241 Perpustakaan Universitas Riau selalu dimanfaatkan 

dalam berbagai kegiatan akademik, salah satunya sebagai bahan atau sumber 

rujukan dalam penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir.  Sebagai bahan 

rujukan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir, UPT Perpustakaan 

Universitas Riau juga menyediakan koleksi karya ilmiah seperti koleksi skripsi, 

tesis, disertasi dan lainnya. Jumlah koleksi karya ilmiah skripsi pada tahun 2019 

sebanyak 6.340 eksemplar, tesis sebanyak 706 eksemplar dan jumlah disertasi 

mahasiswa Universitas Riau sebanyak 13 eksemplar. UPT Perpustakaan 

Universitas Riau juga melanggan berbagai macam jurnal yang bisa diakses oleh 

mahasiswa tingkat akhir guna membantu serta memenuhi kebutuhan informasinya 

untuk penelitian tugas akhir seperti Springer, Cambridge University Press, Cengage 

Learning, Westlaw, Clinical Key, dan Emerald, yang hanya bisa diakses melalui 

jaringan internet Universitas Riau dan juga jurnal langganan dikti yaitu 

SIMLITABMAS, Sinta, ProQuest dan EBSCO.  
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 Dari hasil wawancara awal yang peneliti lakukan dengan Informan 

pustakawan lainnya pada tanggal 7 Juli 2020, terdapat berbagai macam layanan 

yang ada di UPT Perpustakaan Universitas Riau guna membantu mahasiswa tingkat 

akhir dalam mengerjakan tugas akhirnya salah satunya layanan koleksi khusus, 

terdiri dari koleksi skripsi, thesis, dan disertasi digital. Layanan ini berbentuk 

layanan digital dengan perpustakaan Universitas Riau menyediakan 24 unit 

komputer yang terkoneksi dengan database, dan untuk menelusuri dan membaca 

koleksi pemustaka dapat mencetak (print out) sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Sedangkan dari hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti dengan 

salah satu informan mahasiswa yang sedang menyusun skripsi pada tanggal 10 Juli 

2020, dikatakan bahwa mereka membutuhkan buku, jurnal serta karya ilmiah dalam 

mengerjakan tugas akhir, tetapi penyediaan pada perpustakaan Universitas Riau 

belum memenuhi kebutuhan informasi mereka. Tetapi hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti pada informan belum akurat dan hanya sebatas argumentasi. 

Berdasarkan hasil dari wawancara awal tersebut, peneliti melihat perbedaan 

pendapat antara pustakawan dan mahasiswa tingkat akhir dalam pemenuhan 

kebutuhan informasi, karena hanya sebatas argumentasi sehingga memerlukan 

penelitian lebih lanjut. 

 Berdasarkan hal tersebut, kebutuhan informasi mahasiswa tingkat akhir 

yang berbeda-beda menjadikan perpustakaan perguruan tinggi yang memiliki 

fungsi riset atau penelitian, harus siap berperan dalam memenuhi kebutuhan 

informasi mahasiswa tingkat akhir guna melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. Pelayanan perpustakaan Universitas Riau yang sudah memadai seharusnya 
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mampu mempunyai sikap atau perilaku tersendiri agar kebutuhan informasi 

mahasiswa dapat terpenuhi. Terlebih bagi mahasiswa tingkat akhir yang memang 

berkebutuhan lebih dibandingkan dengan mahasiswa yang belum melakukan 

penelitian.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai peranan perpustakaan dalam pemenuhan kebutuhan informasi 

mahasiswa tingkat akhir dalam menyusun skripsi di UPT Perpustakaan Universitas 

Riau. Pada pembahasan ini peneliti akan memfokuskan telebih dahulu kepada 

kebutuhan informasi mahasiswa tingkat dalam menyusun skripsi, untuk 

mengetahui apa saja kebutuhan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa tingkat 

akhir dalam menyusun skripsi dan kemudian mengenai peranan UPT Perpustakaan 

Universitas Riau dalam pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa tingkat akhir 

dalam menyusun skripsi, untuk mengetahui tindakan atau perilaku perpustakaan 

untuk memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa tingkat akhir. Sehingga, 

penelitian ini dapat diberikan judul “Peranan UPT Perpustakaan Universitas Riau 

dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Mahasiswa Tingkat Akhir dalam 

Menyusun Skripsi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang dapat diambil sebagai berikut:  

1. Apa saja kebutuhan informasi mahasiswa tingkat akhir dalam menyusun 

skripsi di Universitas Riau? 

2. Bagaimana peranan UPT Perpustakaan Universitas Riau dalam pemenuhan 
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kebutuhan informasi mahasiswa tingkat akhir dalam menyusun skripsi? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah pada 

penelitian ini yaitu mahasiswa tingkat akhir dalam penelitian ini merupakan 

mahasiswa Universitas Riau yang sedang menyusun skripsi dan kebutuhan 

informasi mahasiswa tingkat akhir pada penelitian ini merupakan kebutuhan 

informasi yang terkait dengan penyusunan skripsi.  

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengetauhi kebutuhan informasi mahasiswa tingkat akhir dan peranan UPT 

Perpustakaan Universitas Riau dalam pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa 

tingkat akhir. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Dan adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah sumber pengetahuan mengenai peranan perpustakaan 

dalam pemenuhan kebutuhan informasi. 

b. Sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang. 

c. Bagi perpustakaan, hasil penelitian ini mampu memberikan suatu 

masukan untuk peranan perpustakaan dalam pemenuhan kebutuhan 

informasi pengguna. 



9 

 

 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini untuk dapat menambah pengetahuan dan pengalaman pribadi 

dalam hal penelitian tentang peranan perpustakaan dalam pemenuhan kebutuhan 

informasi pengguna. 

b. Bagi Perpustakaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan 

perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi pengguna. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusunan proposal ini, peneliti membagi dalam 

tahapan-tahapan yang terdiri dari beberapa bab yang disusun berdasarkan 

sistematika penulisan secara sistematis, sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. Bab ini berisikan 

tentang uraian tentang penelitian yang terdahulu yang mencangkup acuan dari 

penelitian ini dan juga pengertian-pengertian terkait dengan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ini membahas mengenai jenis 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, informan dan 

teknik penentuan informan, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data, serta uji keabsahan  data.  

BAB IV PEMBAHASAN. Pada bab ini menguraikan pembahasan mengenai 
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penelitian yang berjudul Peranan UPT Perpustakaan Universitas Riau dalam 

Pemenuhan Kebutuhan Informasi Mahasiswa Tingkat Akhir. Pembahasan dalam 

bab ini menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan oleh peneliti dalam rumusan 

masalah. 

BAB V PENUTUP. Pada bab ini merupakan bab terakhir pada penelitian ini, yang 

di dalamnya menguraikan mengenai kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan 

yang diteliti dan saran yang berisikan masukan serta kritik yang berkaitan dengan 

hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kebutuhan informasi mahasiswa tingkat akhir di Universitas Riau 

merupakan kebutuhan informasi yang dapat diekspresikan (expressed 

information needs), mahasiswa tingkat akhir Universitas Riau dapat 

mengutarakan kebutuhan informasi mereka dengan jelas dan informan 

mahasiswa tingkat akhir juga mengetahui kesenjangan pengetahuan yang 

terdapat pada individu masing-masing sehingga untuk mengatasi masalah 

tersebut, informan mahasiswa tingkat akhir berusaha untuk mencari 

informasi yang dibutuhkan. Kebutuhan informasi mahasiswa tingkat akhir 

dalam menyusun skripsi di Universitas Riau berupa sumber informasi yang 

dibutuhkan seperti referensi-referensi untuk skripsinya yang berupa buku 

bacaan umum, buku referensi, jurnal ilmiah maupun digital content yang 

tersedia di perpustakaan Universitas Riau seperti skripsi, tesis dan disertasi 

digital, dan E-Journal maupun E-Book.  

2. Peranan UPT Perpustakaan Universitas Riau dalam pemenuhan kebutuhan 

informasi mahasiswa tingkat akhir, peneliti menyimpulkan bahwa 

perpustakaan sudah memainkan peranannya dengan baik terhadap 

pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa tingkat akhir. Hal tersebut 

dijelaskan lebih lanjut dalam tiga poin temuan penelitian yaitu:
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a. Pengadaan koleksi. Pada proses pengadaan koleksi di UPT 

Perpustakaan Universitas Riau diutamakan dengan cara pembelian, 

hadiah atau hibah dan pertukaran antar universitas untuk memenuhi 

kebutuhan informasi mahasiswa tingkat akhir, dan terdapat pula 

alternatif lainnya dalam pengadaan koleksi di UPT Perpustakaan 

Universitas Riau seperti pustakawan turut andil dalam mencari 

informasi serta akses jurnal maupun buku terbaru dan gratis dari 

internet yang dibutuhkan oleh mahasiswa tingkat akhir, kemudian 

informasi dan akses tersebut diunggah ke website perpustakaan 

untuk digunakan oleh mahasiswa untuk referensi tugas akhirnya. 

b. Berkolaborasi dengan perpustakaan cabang. Berkolaborasi 

dimaksud dengan bekerjasama antara perpustakaan pusat dan 

perpustakaan cabang dalam bentuk penyimpanan koleksi, hal ini 

dapat dilakukan dikarenakan layanan fisik skripsi terdapat di 

perpustakaan fakultas sedangkan layanan koleksi khusus yang ada 

di perpustakaan pusat merupakan layanan skripsi digital. UPT 

Perpustakaan Universitas Riau merupakan perpustakaan terpadu 

dengan hanya menggunakan satu database saja memungkinan untuk 

melakukan peminjaman di perpustakaan pusat, dan perpustakaan 

fakultas.  
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c. Layanan perpustakaan pada masa pandemi COVID-19. Pada masa 

awal pandemi, UPT Perpustakaan Universitas Riau menutup seluruh 

layanan yang ada di perpustakaan. Akan tetapi, karena adanya 

urgensi dari mahasiswa tingkat akhir untuk menyelesaikan 

skripsinya. Perpustakaan membuka kembali beberapa titik layanan 

yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa tingkat akhir yaitu layanan 

koleksi khusus dan layanan sirkulasi. Pada layanan koleksi khusus, 

mahasiswa tingkat akhir dapat menggunakan layanan dengan akses 

terbuka dengan mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan di 

perpustakaan. Untuk layanan sirkulasi, perpustakaan melakukan 

layanan dengan akses tertutup sehingga untuk melakukan transaksi 

peminjaman pada perpustakaan melalui email dan kemudian 

perpustakaan akan menghubungi kembali dan buku yang dipinjam 

dapat dijemput di perpustakaan.   

5.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian terhadap Peranan UPT Perpustakaan 

Universitas Riau dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Mahasiswa Tingkat 

Akhir. Terdapat berbagai saran yang peneliti ingin sampaikan, yaitu: 

1. Perpustakaan sebaiknya memperhatikan lebih dalam mengenai 

pengembangan koleksi, khususnya koleksi referensi yang sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa tingkat akhir dalam mengerjakan skripsinya dengan 

menjalin kerjasama dengan perpustakaan atau penerbit lain, melalui 
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pembelian serta hadiah dan hibah, sehingga akan memudahkan 

perpustakaan untuk mencapai tujuan tersebut. 

2. Perpustakaan sebaiknya lebih aktif mendengarkan saran-saran yang 

diberikan oleh pemustaka dengan membuka kotak saran di lobi 

perpustakaan sehingga perpustakaan dapat berperan lebih dalam memenuhi 

kebutuhan informasi mereka.  

3. Perpustakaan sebaiknya membuat program khusus untuk membantu 

mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsinya, seperti program 

pelatihan menggunakan aplikasi Mendeley ataupun Zetero dan lainnya. 

4. Perpustakaan sebaiknya lebih aktif di media sosial, dikarenakan pada masa 

pandemik saat ini banyak mahasiswa yang bertanya di sosial media karena 

keterbatasan pembukaan layanan di perpustakaan 
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