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Koleksi

BUKU
Koleksi buku di Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan informasi proses
belajar mengajar dengan tidak mengesampingkan fungsi-fungsi perpustakaan perguruan tinggi. Untuk memaksimalkan
pemanfaatan koleksi buku, untuk buku yang berbahasa asing boleh dipinjam tetapi tidak boleh diperpanjang. Cakupan
utama subyek buku yang diadakan oleh perpustakaan adalah ekonomi, manajemen, akuntansi, bisnis dan perbankan.
Koleksi buku terdiri dari buku teks, buku penunjang, buku referensi dan buku rekreasi baik yang berbahasa Indonesia
ataupun bahasa asing/bahasa Inggris.

REFERENSI
Koleksi referensi hanya dapat dibaca ditempat, karena koleksi referensi merujuk pada informasi lainnya. Oleh karena itu
koleksi ini tidak boleh dipinjam. Jenis koleksi referensi yang ada di Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya adalah :
kamus, handbook, peraturan perundang-undangan, guidebook, indeks, ensiklopedia, , direktori, laporan tahunan bank
,prospektus, dan laporan statistik.
MAJALAH & JURNAL
Koleksi majalah yang dimiliki adalah sebanyak 40 judul majalah, dan jurnal yang dikoleksi adalah 27 jurnal internasional
dan 31 jurnal nasional terakreditasi. Subyek majalah dan jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan adalah bisnis dan
perbankan baik majalah/jurnal lokal, nasional dan internasional yang terakreditasi dan popular atau ilmiah.

KARYA ILMIAH
Koleksi karya ilmiah yang ada di Perpustakaan STIE Perbanas adalah:
- Skripsi - tugas akhir dari mahasiswa jenjang strata 1
- Laporam Kerja Praktek (LKP) - tugas kahir program studi Diploma 3
- Tesis - tugas akhir program pascasarjana
- Disertasi dari dosen yang telah menyelesaikan pendidikan doktoral
- Koleksi tesis dari kalangan dosen / staff yang melanjutkan pasca sarjana
- Laporan Penelitian dan Makalah merupakan hasil hasil penelitian dosen-dosen STIE Perbanas Surabaya dalam
mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

KOLEKSI DIGITAL

· CD Skripsi : Koleksi skripsi jurusan manajemen
dan jurusan akuntansi
· CD Jurnal : Koleksi jurnal hasil dari download di
internet kemudian dikemas pada CD.
· CD Data
: Koleksi yang content-nya
berupa data-data tentang keuangan dan perbankan
(CD Laporan Keuangan Perusahaan, CD
ISMD, CD ICMD, CD Indikator Perbankan)
· CD Taxes

: CD yang berisi tentang peraturan dan
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kebijakan pemerintah tentang perpajakan
· CD Buku : CD yang merupakan kelengkapan dari
buku atau suplemen dari buku tersebut
· CD Majalah : Merupakan CD suplemen dari majalah.
· CD Video : Koleksi CD yang dikoleksi di ruang
ESAC (English Self-Access Center) yang berisikan
materi-materi
berbahasa Inggris. seperti bussiness in english, biografi Top CEO

e-BOOK dan e-JOURNAL
Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya juga memiliki koleksi e-Book dan e-Journal yang berasal dari langganan online
database EBSCO, content yang terkandung di dalamnya adalah yang berkaitan dengan bidang ilmu bisni dan perbankan.
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