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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepuasan setiap pelanggan satu dengan yang lain sangat berbeda, hal ini

membuat perusahaan bekerja keras untuk dapat memunculkan kepuasan

pelanggan ketika menggunakan produk perusahaan. Menurut Guntur (2010),

kepuasan pelanggan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan untuk dapat

tetap bertahan dalam persaingan dibidang jasa maupun barang. Tidak mudah

untuk memunculkan suatu kepuasan pada setiap individu, karena setiap individu

memiliki keinginan yang berubah-ubah dan memiliki sebuah ekspektasi yang

sangat detail terhadap produk atau jasa yang mereka terima. Perpustakaan

merupakan salah satu contoh organisasi di bidang jasa, karena perpustakaan

merupakan organisasi yang menyediakan berbagai informasi bagi penggunanya.

Pemustaka dapat mencari informasi yang diinginkan dari berbagai koleksi yang

telah disediakan oleh perpustakaan seperti buku, jurnal, dan skripsi. Pada dasarnya

keinginan pengguna yang berkaitan dengan perpustakaan adalah mengharapkan

sesuatu yang lebih baik serta dapat memuaskan kebutuhan pemustaka. Sesuatu

yang didapat dalam pelayanan jasa tidak lain merupakan kepuasan yang diterima

oleh pemustaka dari pemberi jasa di bidang perpustakaan.

Kepuasan pengguna menjadi tujuan akhir dari semua kegiatan

perpustakaan dan juga merupakan sasaran akhir suatu jasa informasi

perpustakaan. Bahkan pengguna dapat dijadikan patokan ukuran kualitas produk,

yang berarti bahwa produk yang baik akan mendatangkan banyak pengunjung
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(Lasa, 2005:31). Perpustakaan selalu dituntut dapat meningkatkan kualitas

pelayanan kepada pengguna dan selalu mengembangkan sikap dan nilai tambah

yang lebih baik, sehingga perpustakaan dapat menarik pengunjung dan dapat

mempertahankan eksistensinya pada pemustaka yang telah ada.

Pada pelayanan perpustakaan, pengguna selalu ingin mendapatkan

kepuasan. Pengguna akan merasa puas apabila mereka menemukan informasi

yang sesuai dengan kebutuhannya. Pustakawan yang bersikap ramah, sopan, dan

berdedikasih tinggi dalam meningkatkan  pelayanan perpustakaan yang dapat

memberikan rasa nyaman pada pengguna, maka pengguna perpustakaan juga akan

merasa puas dengan kualitas pelayanan perpustakaan. Dalam mewujudkan

kepuasan pengguna maka perpustakaan harus mengetahui keinginan dan

kebutuhan penggunanya. Kepuasan pengguna sangat berhubungan dengan

pelayanan yang diterimanya dari perpustakaan, karena menunjukkan seberapa

jauh kenyataan dan harapan atas layanan yang diterima oleh pengguna.

Kualitas pada suatu pelayanan akan berpengaruh dengan kepuasan

pelanggan, karena kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas yang dimiliki

oleh suatu perusahaan atau organisasi. Menurut Goest dan Davis (1994) dalam

Tjiptono (2004:5), kualitas layanan merupakan suatu kondisi dinamis yang

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang

memenuhi atau melebihi harapan. Pelayanan sebagai acuan dalam mewujudkan

keberhasilan visi dan misi perpustakaan atau pusat informasi maka hal tersebut

menjadi elemen penting untuk selalu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan

perkembangan dimensi pelayanan yang ada (Haryono, 2007:31). Seperti pada
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penelitian Hardiantara (2012) menyatakan bahwa fasilitas yang disediakan

perpustakaan Universitas Negeri Surabaya menjadi salah satu faktor yang dapat

membuat para pengguna tertarik untuk kembali mengunjungi perpustakaan. Selain

pelayanan dalam melayani pemustaka, fasilitas yang dimiliki perpustakaan juga

menjadi salah satu tolak ukur kepuasan pengguna sehingga dapat menarik

perhatian lebih pengguna perpustakaan untuk kembali lagi.

Kualitas layanan yang memanfaatkan teknologi diharapkan dapat

meningkatkan pelayanan perpustakaan agar pemustaka dapat merasakan kepuasan

ketika menggunakan layanan tersebut. Kehadiran teknologi informasi tidak akan

pernah lepas dari lingkungan organisasi yang bergerak dibidang jasa dan

informasi. Semakin majunya teknologi yang terus berkembang, perpustakaan

harus terus berbenah untuk lebih maju agar tidak tertinggal dengan media

penyedia informasi lainnya. Perpustakaan dapat mengubah yang dulunya

konvensional menjadi perpustakaan digital. Tidak hanya dalam bentuk

informasinya saja, akan tetapi fasilitas yang digunakan juga semakin canggih dan

dapat memudahkan penggunanya dalam mencari informasi yang diinginkan.

Melihat dari perkembangan teknologi, perpustakaan UIN Sunan Kalijaga

telah meningkatkan teknologi dengan membuat hampir seluruh layanan

perpustakaan sudah menerapkan teknologi informasi. Layanan yang ada di

perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah menggunakan teknologi informasi

yaitu diantaranya, e-journal, OPAC, book drop, alat barcode ID dan layanan

sirkulasi. Khususnya dalam layanan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, telah

menerapkan teknologi informasi yang dapat berfungsi sebagai layanan
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peminjaman dan pengembalian koleksi secara mandiri. Layanan sirkulasi mandiri

merupakan suatu sistem layanan peminjaman dan pengembalian koleksi dimana

pengguna perpustakaan dapat melakukan proses peminjaman dan pengembalian

koleksi secara mandiri tanpa melalui petugas.

Layanan sirkulasi mandiri yang diterapkan perpustakaan UIN Sunan

Kalijaga yaitu menggunakan Multy Purpose Kiosk (MPK) dan Multy Purpose

Station (MPS). Multy Purpose Kiosk (MPK) dan Multy Purpose Station (MPS)

merupakan salah satu produk dari ELIMS (Electronic Management System) yang

sedang dikembangkan oleh perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menurut keterangan dari bapak Bambang (Ketua Koordinasi layanan

sirkulasi), Multy Purpose Kiosk (MPK) dan Multy Purpose Station (MPS)

merupakan salah satu produk dari ELIMS yang digunakan sebagai otomasi

perpustakaan yang hanya digunakan sebagai layanan peminjaman dan

pengembalian koleksi secara mandiri. Cara kerja dari Multy Purpose Kiosk (MPK)

dan Multy Purpose Station (MPS) ini menggunakan aplikasi SIPRUS sebagai

databasenya. Adanya layanan mandiri dengan sistem MPK dan MPS ini

diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan khususnya dalam

peminjaman dan pengembalian koleksi, sehingga otomasi perpustakaan ini dapat

diupayakan sebagai peningkatan mutu dan kualitas layanan yang efektif.

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan Multy

Purpose Kiosk (MPK) dan Multy Purpose Station (MPS) sudah berjalan dengan 8

tahun perpustakaan UIN Sunan Kalijaga telah memberikan pelayanannya kepada

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal ini merupakan pengalaman yang
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belum lama yang telah dilakukan oleh perpustakaan. Berikut data pengunjung

yang menggunakan layanan sirkulasi mandiri menggunakan Multy Purpose Kiosk

dan Multy Purpose Station dari bulan Januari – Desember tahun 2014 yang

didapat dari salah satu petugas Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar jumlah Pengunjung yang menggunakan layanan Multy Purpose Kiosk

dan Multy Purpose Station tahun 2014

Sumber: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Melihat tabel 1.1 Daftar jumlah pengunjung yang menggunakan layanan

Multy Purpose Kiosk dan Multy Purpose Station tahun 2014, dari bulan Januari –

Desember 2014 pengunjung yang menggunakan layanan sirkulasi mandiri

menggunakan Multy Purpose Kiosk dan Multy Purpose Station di perpustakaan

UIN Sunan Kalijaga terdapat kenaikan dan penurunan pengunjung. Pada daftar

pengunjung yang menggunakan layanan sirkulasi mandiri tahun 2014 merupakan

bentuk peran pemanfaatan teknologi informasi dalam mengupayakan

Jumlah
pengunjung

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH DIMENSI KUALITAS ... LINTANG PRIANA PUTRI



I-6

meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan untuk menciptakan kepuasan

pengguna perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Pada tabel 1.1 Daftar jumlah

pengunjung yang menggunakan layanan Multy Purpose Kiosk dan Multy Purpose

Station tahun 2014, menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan pengunjung

yang menggunakan layanan sirkulasi mandiri di Perpustakaan UIN Sunan

Kalijaga. Adanya kenaikan dan penurunan pengunjung perpustakaan pada layanan

sirkulasi mandiri menggunakan Multy Purpose Kiosk dan Multy Purpose Station

bukan berarti pemustaka tidak puas dengan fasilitas atau layanan yang diberikan

oleh perpustakaan. Tetapi, dalam penerapan teknologi informasi saat ini, pada

layanan sirkulasi di perpustakaan tidak menutup kemungkinan adanya kendala

(trouble) pada saat layanan tersebut digunakan. Pengalaman Perpustakaan UIN

Sunan Kalijaga yang masih 8 tahun menggunakan sistim layanan sirkulasi mandiri

menggunakan Multy Purpose Kiosk dan Multy Purpose Station dalam

meningkatkan eksistensinya di dunia teknologi informasi apakah terdapat

kepuasan pengguna dengan dimensi kualitas layanan yang telah dilakukan oleh

pihak perpustakaan.

Memunculkan rasa puas pengguna, perpustakaan dapat menerapkan

strategi untuk memajukan kualitas pelayanan khususnya pada layanan sirkulasi

mandiri untuk meningkatkan eksistensinya dalam penerapan teknologi informasi.

Strategi ini diterapkan agar perpustakaan dapat mencapai tujuan yang ingin

dicapai dan dapat memberikan kepuasan terhadap pengguna.

Dalam menerapkan strategi dimensi kualitas layanan pada sirkulasi

mandiri menggunakan Multy Purpose Kiosk dan Multy Purpose Station
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diharapkan pengguna perpustakaan merasa puas dengan menggunakan fasilitas

layanan yang diberikan perpustakaan tersebut. Apabila pengguna merasa puas

dengan fasilitas layanan yang diberikan perpustakaan, maka perpustakaan tersebut

tidak akan kehilangan eksistensinya dalam penerapan teknologi informasi.

Pengguna juga akan merasa nyaman dan puas terhadap fasilitas layanan yang

diberikan oleh perpustakaan.

Pada penelitian firdaus (2011) yang mengkaji Analisis Dimensi Kualitas

Layanan Jasa Perpustakaan pada Perpustakaan STIKOMP Surabaya, penelitian ini

membahas mengenai analisis kesesuaian antara harapan dan persepsi pengguna

atas kualitas layanan jasa elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah

deskriptif eksplanatori. Subjek dari penelitian ini adalah seluruh pengunjung

perpustakaan STIKOMP dengan sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa harapan pengguna lebih tinggi dari persepsi pengguna.

Semua indikator dimensi responsiveness, reliability, empathy, tangible, assurance

memiliki tingkat harapan dan persepsi pengguna kategori rata-rata sangat baik.

Pada semua tabel tingkat harapan dan persepsi pengguna atas dimensi kualitas

layanan jasa elektronik dapat dilihat bahwa harapan pengguna lebih tinggi nilai

rata-ratanya dibandingkan dengan persepsinya. Rangking pertama harapan

pengguna atas kualitas pada dimensi responsiveness yaitu 4,416, kemudian pada

rangking kedua adalah dimensi tangible dengan skor 4,346. Rangking ketiga adlah

dimensi assurance dengan nilai rata-rata 4,328, keempat pada dimensi empathy

dengan nilai rata-rata 4,285 dan rangking kelima dari dimensi reliability dengan

nilai rata-rata 4,275. Interpretasi dari penelitian tersebut, semakin tinggi tingkat
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harapan pengguna lebih tinggi dari persepsi pengguna perpustakaan, maka

pengguna perpustakaan puas dengan layanan yang diberikan oleh perpustakaan.

Sehingga penelitian tersebut berhubungan dengan penelitian ini yang ingin

mengetahui kepuasan pengguna perpustakaan UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2008) yang mengkaji mengenai

pengaruh tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy kualitas

layanan terhadap kepuasan pengguna di Badan Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Jawa Timur dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

signifikansi pengaruh kualitas layanan yang meliputi dimensi tangible, reliability,

responsiveness, assurance, dan empathy terhadap kepuasan pengguna pada

Baperpus Jatim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan

metode mengkaji hubungan variabel kepuasan pengguna sebagai variabel terikat.

Data diperoleh dari penyebaran kuisioner, setelah sebelumnya diuji validitas dan

reliabilitasnya. Hasil dari uji hipotesis berdasarkan uji stimultan menyatakan

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kualitas layanan yang meliputi

dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy terhadap

kepuasan pengguna perpustakaan terbukti. Pada uji hipotesis berdasarkan uji

parsial yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan masing-masing variabel

kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna hanya terbukti pada dimensi

tangible, assurance, dan empathy, sedangkan dimensi reliability dan

responsiveness terbukti tidak signifikan. Hipotesis ketiga yang menyatakan

dimensi empathy sebagai variabel dominan pada kualitas layanan yang

mempengaruhi kepuasan pengguna terbukti.
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Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2013) yang mengkaji

mengenai Pengaruh Kualitas Layanan Teknis Dan Kualitas Layanan Pengguna

Terhadap Kepuasan Pengguna Perpustakaan Close Access Sekolah Tinggi Ilmu

Kesehatan Hutama Abdi Husada Kabupaten Tulungagung, untuk mengetahui

apakah ada pengaruh layanan perpustakaan close access terutama pada layanan

teknis dan layanan pengguna terhadap tingkat kepuasan pengguna perpustakaan.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh pengguna

Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hutama Abdi Husada Tulungagung

yang telah mengunakan fasilitas perpustakaan dalam rangka mencari sumber-

sumber informasi yang dibutuhkan dengan jumlah sampel 100 orang. Variabel

yang berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan pengguna pada Sekolah

Tinggi Ilmu Kesehatan Hutama Abdi Husada Tulungagung adalah Variabel

Kualitas Layanan Pengguna. Hal ini dapat dilihat pada uji-t pada masing-masing

variabel independent. Nilai hasil uji-t pada Variabel Kualitas Layanan Pengguna

sebesar (3,321) lebih besar jika dibandingkan dengan Variabel Kualitas Layanan

Teknis sebesar ( 0,413) maka dapat  disimpulkan  Kualitas  Layanan Pengguna

mempunyai pengaruh dominan terhadap Kepuasan Pengguna dibandingkan

dengan Kualitas Layanan Teknis. Berdasarkan nilai koefisien determinasi yang

didapatkan adalah  Koefisien determinasi (R2)  sebesar  0,164  yang  berarti bahwa

pengaruh semua variabel bebas terhadap perubahan  variabel  terikat adalah

sebesar 16,4% dan sisanya sebesar 83,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar

variabel  bebas  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  kata lain

bahwa  pengaruh  kualitas layanan teknis dan  kualitas  layanan  pengguna
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terhadap  kepuasan  pengguna dengan nilai sebesar 16,4%. Penelitian tersebut

berhubungan dengan penelitian ini, karena ingin mengetahui kepuasan pengguna

dari kualitas layanan yang diberikan oleh perpustakaan UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan Multy

Purpose Kiosk (MPK) dan Multy Purpose Station (MPS) pada tahun 2007. Pada

penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh dimensi kualitas layanan

sirkulasi mandiri menggunakan Multy Purpose Kiosk (MPK) dan Multy Purpose

Station (MPS) pada perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap

kepuasan pengguna. Untuk mengukur kualitas layanan yang ada di perpustakaan

UIN Sunan Kalijaga, peneliti menggunakan lima dimensi kualitas layanan yang

meliputi bukti fisik (Tangible), keandalan (Reliability), daya tanggap

(Responsiveness), jaminan (Assurance), dan empati (Empathy) (Ratnasari & Aksa,

2011:108). Peneliti memilih lima dimensi kualitas layanan jasa tersebut karena

model pengukuran kualitas pelayanan ini paling cocok digunakan untuk mengukur

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengguna di perpustakaan UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta. Karena, berdasarkan dari pengamatan secara langsung yang

dilakukan peneliti, saat menggunakan Multy Purpose Kiosk dan Multy Purpose

Station masih terdapat beberapa mahasiswa yang mengeluh saat menggunakan

layanan sirkulasi secara mandiri. Layanan sirkulasi mandiri menggunakan Multy

Purpose Kiosk dan Multy Purpose Station, masih sering mengalami kendala pada

jaringan yang tidak stabil sehingga memperlambat proses peminjaman dan

pengembalian koleksi, selain itu terkadang juga sering terjadi eror sehingga alat
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Multy Purpose Kiosk (MPK) dan Multy Purpose Station (MPS) tidak dapat

digunakan untuk proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka

perpustakaan, dan juga sering terjadi kesalahan pada saat membarcode buku yang

dipinjam atau dikembalikan lebih dari satu, sehingga data buku yang telah

dipinjam atau dikembalikan tidak dapat terinput dengan benar, terlebih seringnya

input data buku yang dipinjam atau dikembalikan terbarcode pada salah satu

pengunjung perpustakaan lainnya sehingga terdapat kesalahpahaman terkait

denda. Adanya kendala seperti ini kenyamanan dan kepuasan pengguna dalam

menggunakan layanan tersebut sedikit terganggu. Berdasarkan latar belakang

diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh dimensi

kualitas layanan sirkulasi mandiri terhadap kepuasan pengguna di perpustakaan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka

penelitian ini mempunyai perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dimensi kualitas layanan (tangible, reliability, responsiveness,

assurance dan empathy) pada layanan sirkulasi mandiri berpengaruh

signifikan terhadap kepuasan pengguna di perpustakaan UIN Sunan

Kalijaga?

2. Apakah dimensi kualitas layanan (tangible, reliability, responsiveness,

assurance dan empathy) yang secara parsial berpengaruh terhadap

kepuasan pengguna perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian
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Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara dimensi

kualitas layanan sirkulasi mandiri pada sistem peminjaman dan pengembalian

koleksi terhadap pengguna perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan suatu pengalaman terhadap

mahasiswa mengenai kualitas layanan sirkulasi mandiri dalam sistem

peminjaman dan pengembalian koleksi dalam suatu perpustakaan. Selain

itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa nantinya dapat

menerapkan hasil yang telah diteliti berdasarkan fakta dan realitas yang

ada ke dalam dunia kerja.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian dapat digunakan oleh Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bahan pertimbangan

keputusan dalam masalah pelayanan, khususnya pada sirkulasi

layanan mandiri dalam sistem peminjaman dan pengembalian

koleksi.

b. Hasil penelitian ini diharapkan ada pengembangan layanan

sirkulasi mandiri kearah yang lebih baik.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Layanan

Layanan merupakan suatu keterampilan atau bantuan tertentu yang

diberikan kepada konsumen dengan memberikan barang atau jasa tanpa

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH DIMENSI KUALITAS ... LINTANG PRIANA PUTRI



I-13

disertai pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa tersebut.

Menurut Lovelock, Patterson, & Walker (dalam Tjiptono, 2005:8)

mengemukakan bahwa layanan sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua

komponen utama, yaitu operasi layanan (service operation), dimana

masukan (input) diproses dan elemen produk layanan diciptakan. Kedua,

yaitu penyampaian layanan (service delivery), dimana elemen produk

layanan tersebut dirakit, diselesaikan, dan disampaikan kepada pengguna.

Dari kedua pernyataan tersebut sangat mempengaruhi kualitas layanan

perpustakaan kepada pemustaka sehingga nantinya layanan tersebut

apakah dapat memenuhi harapan dan mempengaruhi kepuasan pemustaka,

ataupun menjadikan pengguna merasa tidak nyaman terhadap layanan

yang disediakan oleh perpustakaan. Karena melaksanakan kualitas layanan

yang prima akan berpengaruh besar terhadap kepuasan pengunjung

perpustakaan. Konsep pelayanan pada perpustakaan bertujuan untuk

menyediakan, bahan pustaka atau informasi yang dapat dimanfaatkan

semaksimal mungkin oleh penggunanyauntuk meningkatkan pengetahuan

serta wawasan dan kreativitasnya.

Jenis layanan yang ada pada perpustakaan disesuaikan dengan jenis

perpustakaannya, tetapi pada umumnya setiap perpustakaan

mengembangkan layanan seperti berikut (Sutarno NS,2004:72):

1. Menyusun rencana operasional layanan yang meliputi jenis, sistem,

peraturan tata tertib, kebutuhan biaya, peralatan dan tenaganya,

serta penentuan focus atau segmen pemakai.
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2. Layanan informasi yaitu menyediakan dan memberikan informasi

yang diperlukan masyarakat pemakai.

3. Layanan penelitian yaitu jika para peneliti yang membutuhkan

sumber informasi di perpustakaan akan dengan mudah dan cepat

memperoleh bantuan dari staf perpustakaan.

4. Layanan referensi yaitu layanan yang bersifat kejiwaan, karena

dengan membaca bahan bacaan di perpustakaan akan memperoleh

rasa senang dan puas.

5. Sirkulasi adalah kegiatan melayani pemakai jasa perpustakaan

dalam pemesanan, peminjaman dan pengembalian bahan pustaka

beserta penyelesaian administrasinya.

6. Layanan referensi yaitu layanan yang hanya dapat diberikan

terbatas di perpustakaan karena keterbatasan koleksi dan bentuk

layanan informasi cepat atau pemberian bimbingan pemakaian

sumber rujukan.

7. Bimbingan pemakai yaitu layanan pemberian panduan, penjelasan

tentang penggunaan perpustakaan kepada sekelompok pengguna

baru perpustakaan.

1.5.2 Konsep Kualitas Layanan Jasa

Menurut American Society for Quality Control (dalam Ratnasari

dan Aksa, 2011: 104), kualitas yaitu keseluruhan dari ciri-ciri dan

karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam kemampuannya untuk

memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Konsep kualitas pada
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dasarnya bersifat relatif yang bergantung pada ciri-ciri yang digunakan

untuk menentukan spesifikasinya. Terdapat 3 orientasi kualitas yang

konsisten satu sama yang lain, diantaranya persepsi pelanggan,

produk/jasa, dan proses.

Menurut Gronross (dalam Tjiptono, 2005:11) adalah sebagai

berikut:

“A service is an activity ot series of activities of more or less intangible
nature that normally, but not necessarile, take pleace in interactions
between the customer and service employes and/or physical resources or
good and/or system of the service provider which are provided as
solutions to customer problems”.

Memiliki arti bahwa jasa merupakan proses yang terdiri atas serangkaian

aktifitas intangible (tidak berwujud) yang biasanya terjadi dengan adanya

interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa atau sumber daya fisik

barang dan sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas

masalah pelanggan.

Kotler (1994) meyatakan bahwa kualitas harus dimulai dari

kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. oleh karena

itu citra kualitas pelayanan bukan berdasarkan sudut pandang atau persepsi

penyedia jasa melainkan dari peplanggan, karena pelangganlah yang

menikmati jasa (Tjiptono, 2004: 61). Kualitas jasa (Servqual) dibangun

atas adanya perbandingan dua faktor utama yaitu persepsi pelanggan atas

layanan yang nyata mereka terima (perceived service) dengan layanan

yang sesungguhnya yang diharapkan atau diinginkan (expected service)

(Ratnasari dan Aksa, 2011:107). Jika kenyataan lebih basar dari yang
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diharapkan, maka layanan dapat dikatakan baik atau bermutu, apabila

kenyataan lebih kecil dari harapan berarti layanan yang diberikan tidak

baik, dan apabila kenyataan sama dengan apa yang diharapkan oleh

pelanggan maka layanan tersebut dapat memuaskan pelanggan. Harapan

pelanggan ini biasanya dapat diperoleh dari mulut ke mulut, kebutuhan

pribadi, pengalaman di masa lampau, dan komunikasi eksternal dalam

bentuk iklan atau promosi.

1.5.3 Dimensi Kualitas Layanan

Dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman (1998) terdapat

lima dimensi kualitas yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan,

yakni sebagai berikut (Ratnasari dan Aksa, 2011:108):

1. Tangibles (Bukti Fisik)

Tangibles atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu

perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak

eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik

perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata

dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa, seperti fasilitas

fisik, (teknologi peralatan dan perlengkapan yang digunakan), serta

penampilan pegawai. Bukti fisik pada perpustakaan dapat dilihat

dari fasilitas yang ada di perpustakaan sehingga pemustaka merasa

nyaman dan tidak kesulitan dalam mencari informasi yang

diinginkan, serta penampilan pegawai perpustakaan yang rapi dan

memberikan layanan yang baik kepada pengunjung perpustakaan.
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2. Reliability (Keandalan)

Reliability atau keandalan yaitu kemampuan perusahaan

untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat

dan terpercaya. Pelayanan yang diberikan juga harus sesuai dengan

harapan pelanggan, dengan memberikan pelayanan tanpa

kesalahan, kinerja yang tepat waktu, dan sikap simpatik.

Perpustakaan memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan

yang prima sesuai dengan kebutuhan pemustaka, serta dapat

memberikan informasi yang akurat dan terpercaya sesuai dengan

harapan pengunjung perpustakaan sehingga pemustaka dapat

mempercayai kinerja yang diberikan oleh perpustakaan.

3. Responsiveness (Daya Tanggap)

Responsiveness atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan

tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.

Perpustakaan memiliki daya tanggap yang baik untuk memenuhi

kebutuhan informasi yang diinginkan oleh pemustaka.

Memberikan pelayanan yang baik dan ramah merupakan salah satu

wujud dari kepedulian pegawai perpustakaan kepada pemustaka.

Salah satu bentuk kepedulian pegawai perpustakaan kepada

pemustaka, yaitu dengan membantu mencari informasi yang

dibutuhkan oleh pemustaka dengan baik dan cepat, sehingga
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pemustaka merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pegawai

perpustakaan.

4. Assurance (Jaminan)

Assurance atau jaminan yaitu pengetahuan, kesopansantunan,

dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan

rasa percaya pemustaka terhadap perpustakaan. Perpustakaan

memberikan jaminan kepada pemustaka melalui kinerja pegawai

perpustakaan. Pegawai perpustakaan mampu berkomunikasi

dengan baik serta bertutur kata yang sopan kepada pemustaka

sehingga dapat menumbuhkan relasi atau hubungan yang baik

antara pegawai perpustakaan dan pemustaka. Petugas perpustakaan

dapat menunjukkan kemampuan atau kempetensi yang dimiliki

kepada pemustaka sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan

kepada pegawai perpustakaan.

5. Emphaty (Empati)

Emphaty yaitu memberikan perhatian, tulus, dan bersifat

individual atau pribadi kepada pelanggan dengan berupaya

memahami keinginan pelanggan dengan berupaya memahami

kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Perpustakaan dapat

memberikan perhatian dan rasa empati yang baik dengan

memahami kebutuhan yang dibutuhkan pemustaka. Perpustakaan

memberikan fasilitas yang baik dan pegawai perpustakaan dengan
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pelayanan prima merupakan salah satu wujud dari perhatian

perpustakaan kepada pemustaka.

1.5.4 Kepuasan Pengguna

Menurut Kotler (Tjiptono, 2004:24) kepuasan pelanggan

merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja

atau hasilyang orang tersebut rasakan dan dibandingkan dengan

harapannya. Kepuasan pengguna tidak berarti memberikan kepada

pengguna apa yang perpustakaan perkirakan disukai oleh pengguna. Tetapi

perpustakaan harus memberikan kepada mereka apa yang sebenarnya

mereka inginkan, kapan dan cara mereka memperolehnya.

Dalam mencapai kepuasan, palanggan tentu memiliki harapan

sebagai standar atau acuan terhadap produk atau jasa yang mereka pakai.

Jika standar yang diberikan sesuai tau melebihi dari apa yang diinginkan,

maka pelanggan tersebut merasa puas (Arief, 2006:168). Oleh karena itu,

dalam pelayanannya perpustakaan harus dapat memberikan pelayanan

yang paling baik kepada penggunanya. Perpustakaan juga harus mampu

memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh penggunanya. Karena hal

tersebut merupakan salah satu bentuk kepuasan pengguna yang diberikan

oleh perpustakaan. Kepuasan pengguna perpustakaan semakin tinggi,

maka semakin tinggi pula eksistensi perpustakaan dilingkungan

masyarakat. Sedangkan, pengguna tidak merasa adanya kepuasan dalam

perpustakaan maka dapat mengakibatkan perpustakaan sepi pengunjung.
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Adapun empat metode pengukuran kepuasan pelanggan, menurut

(Kotler, 2002:42), sebagai berikut:

1. Sistem keluhan dan saran

Sebuah perusahaan yang berfokus pada pelanggan

mempermudah pelanggannya untuk memberikan saran, pendapat

dan keluhan mereka.Media yang di gunakan meliputi kotak saran

yang di letakkan di tempat-tempat strategis,menyediakan kartu

komentar,saluran telepon khusus dan sebagainya.Tetapi karena

metode ini cenderung pasif,maka sulit mendapatkan gambaran

lengkap mengenai kepuasan dan tidak kepuasan pelanggan.Tidak

semua pelanggan yang tidak puas lantas akan menyampaikan

keluhannya.Bisa saja mereka langsung beralih ke perusahaan lain

dan tidak akan menjadi pelanggan perusahaan tersebut lagi.

2. Survey kepuasan pelanggan

Mengenai kepuasan pelanggan dapat dilakukan survey melalui

pos, telepon maupun wawancara pribadi. Melalui survey

perusahaan akan memperoleh tanggapan secara langsung oleh

pelanggan dan sekaligus memberikan tanda positif bahwa

perusahaan menaruh perhatian terhadap pelanggannya.

Pengukuran pelanggan melalui metode ini dapat dilakukan dengan

berbagai cara (Tjiptono, 1996,35), diantaranya:
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a. Directly Reportered Satisfaction

Pengukuran dilakukan secara langsung melalui

beberapa pertanyaan yang meliputi skala sangat puas,

puas, netral, tidak puas, sangat tidak puas.

b. Derived Dissatisfaction

Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal

utama, yakni besarnya harapan pelanggan terhadap atribut

tertentu dan besarnya kinerja yang mereka rasakan.

c. Problem Analysis

Pelanggan yang dijadikan responden diminta untuk

menuliskan dua hal pokok, yaitu masalah-masalah yang

mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari

perusahaan dan saran-saran untuk melakukan perbaikan.

3. Belanja siluman (Ghost Shopping)

Metode ini dilaksanakan dengan cara memperkerjakan

beberapa orang(ghost shopper)untuk berperan atau bersikap

sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing.

Lalu ghost shopper tersebut menyampaikan temuan-temuannya

mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan pesaing

berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk

tersebut. Para ghost shopper juga datang melihat langsung

bagaimana karyawan berinteraksi dan memperlakukan para
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pelanggannya.Tentunya karyawan tidak boleh tahu kalau

atasannya baru melakukan penilaian akan menjadi bias.

4. Analisis pelanggan yang hilang (lost customer analysis)

Pihak perusahaan berusaha menghubungi para

pelanggannya yang sudah berhenti menjadi pelanggan atau beralih

ke perusahaan lain. Yang di harapkan adalah memperoleh

informasi bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan selanjutnya

dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Dari keempat metode pengukuran kepuasan pelanggan, yang

meliputi sistem keluhan dan saran, survey kepuasan pelanggan, ghost

shopping, dan analisis pelanggan yang hilang. Survey kepuasan

pelanggan, khususnya pada metode pengukuran directly reported

satisfaction ini banyak digunakan oleh perusahaan atau organisasi dengan

cara memberikan sebuah angket atau kuisioner kepada pelanggan atau

pengguna untuk mengetahui kepuasan pelanggan atau pengguna terhadap

produk atau barang dan jasa sebuah perusahaan atau organisasi. peneliti

juga menggunakan metode directly reported satisfaction untuk

mengetahui seberapa puas pengguna atau pemustaka terhadap kualitas

layanan khususnya pada bagian layanan mandiri di perpustakaan UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.

1.5.5 Layanan Sirkulasi Mandiri

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga telah menerapkan layanan

sirkulasi mandiri yang menggunakan sistem MPK (Multy Purpose Kiosk)
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dan MPS (Multy Purose Station) untuk proses transaksi peminjaman dan

pengembalian koleksi secara mandiri, dimana pemustaka melakukan

peminjaman dan pengembalian buku tanpa melalui petugas. Layanan

sirkulasi mandiri yang terdapat di perpustakaan UIN Suanan Kalijaga

memiliki dua sistem layanan, yaitu peminjaman dan pengembalian. Disini,

pemustaka dapat melakukan peminjaman secara mandiri. Begitu juga

dengan layanan pengembalian, pemustaka dapat melakukan secara mandiri

dengan dua alat pengembalian, yaitu melalui MPS (Multy Purpose Station)

dan juga bisa dilakukan melalui “Book Drop”. Dengan melalui Book drop

pemustaka dapat melakukan proses pengembalian koleksi secara bebas

tanpa dibatasi jam buka perpustakaan. Pengembalian koleksi dengan

sistem book drop, pemustaka dapat melakukan selama 24 jam sesuai jam

yang diinginkan. Akan tetapi jika pemustaka terlambat mengembalikan

koleksi yang telah dipinjam, maka pemustaka tidak dapat menggunakan

layanan sirkulasi pengembalian koleksi secara mandiri melalui MPS

(Multy Purpose Station) dan Book drop, namun pemustaka harus melalui

petugas untuk mengembalikan koleksi yang telah dipinjam dan membayar

denda sesuai dengan jangka waktu keterlambatan pengembalian koleksi

tersebut. Dengan layanan baru ini, diharapkan mahasiswa dapat secara

langsung mengetahui buku yang sedang dan yang akan dipinjam. Adanya

layanan sirkulasi secara mandiri ini untuk meningkatkan layanan kepada

anggota perpustakaan dan mempercepat proses layanan sirkulasi. Waktu

yang diperlukan untuk melakukan proses peminjaman serta pengembalian
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mandiri rata-rata 60s.d.90 detik. Seperti sistem ATM, anggota

perpustakaan yang telah melakukan proses peminjaman atau pengembalian

koleksi akan mendapatkan recy (Print Receipt) sebagai tanda bukti

pemustaka telah melakukan proses peminjaman atau pengembalian

koleksi.

1.6 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-

ciri spesifik yang lebih substantiv dari suatu konsep. Tujuannya adalah agar

peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variable

yang sudah didefinisikan konsepnya, maka peniliti harus memasukkan proses

atau operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi gejala

atau variabel yang ditelitinya. Dalam hal ini peneliti mendesripsikan variabel

sebagai berikut :

A. Variabel independen atau variabel bebas (X), yaitu dimensi kualitas

layanan perpustakaan menurut Parasuraman (1998). Kepedulian kepada

pelanggan dengan memberikan layanan berkualitas sebagai upaya

pemenuhan kebutuhan pengguna dan mewujudkan tercapainya suatu

kepuasan pengguna perpustakaan. Dimensi kualitas layanan perpustakaan

ini terdiri dari:

a. Tangibles (Bukti Langsung)

Bukti langsung yang terdapat dalam perpustakaan meliputi:
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 Fasilitas fisik

Pelayanan yang diberikan perpustakaan UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta kepada pengguna tampak jelas mengenai

manfaat dan kegunaan fasilitas yang diberikan sehingga

pengguna dapat melihat dengan jelas bahkan dapat

menggunakan secara langsung fasilitas proses pelayanan

koleksi secara mandiri.

 Perlengkapan

Fasilitas pelayanan mandiri yang diberikan oleh

perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan MPS

(Multy Purpose Station) sudah dilengkapi dengan computer,

scan barcode reader yang berfungsi untuk mendata dan

mendeteksi koleksi yang akan dipinjam atau dikembalikan oleh

pengguna perpustakaan, serta dilengkapi oleh resi yang

berfungsi sebagai tanda bukti koleksi yang telah dipinjam atau

dikembalikan.

 Pegawai

Pegawai dan staff perpustakaan memberikan kenyamanan

dan kebersihan ruang layanan sirkulasi perpustakaan. Pegawai

dan staff perpustakaan harus berpakaian bersih dan rapi

sehingga pemustaka merasakan kenyamanan berada di ruang

layanan sirkulasi.

 Sarana komunikasi
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Staf dan pustakawan perpustakaan mampu memberikan

perhatian kepada semua pengunjung perpustakaan. Staf dan

pustakawan mempu berkomunikasi dengan tutur kata yang baik

dan sopan, serta memberikan layanan yang baik dan prima

kepada pemustaka sehingga pengunjung perpustakaan

merasakan kenyamanan untuk berada di perpustakaan.

b. Reliability (Keandalan)

kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera

dan dapat memuaskan serta sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Pengguna mengandalkan perpustakaan sebagai sumber informasi

yang efektif dan dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh

pemustaka. Layanan sirkulasi mandiri dengan menggunakan MPK

(Multy Purpose Kiosk) dan MPS (Multy Purpose Station) harus

dapat memenuhi pelayanan yang dijanjikan secara handal yang

menyangkut kepastian kemudahan dan kecepatan untuk

memproses dalam melakukan kegiatan peminjaman dan

pengembalian koleksi.

c. Responsiveness (Daya tanggap)

Keinginan para staf untuk membantu penggunanya dan

dapat memberikan pelayanan prima. Staf perpustakaan memiliki

daya tanggap yang baik dalam membantu pemustaka dalam

pencarian informasi yang diinginkan. Yaitu yang mencakup

ketanggapan para staff perpustakaan dalam membantu proses
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