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Abstract  

Loyalty become a primary goal to be achieved for companies and organizations. 

Loyalty is not something that we can buy or even forced, so many companies, even profit or 

non-profit organizations seeking loyalty as their top priority. Including the library, as a non-

profit organization, library must also consider loyalty by their customer. This study aims to 

describe about how customer loyalty in the library of UK Petra and ITS. This study uses 

descriptive quantitative research through the survey. The population of this study is the users of 

UK Petra and ITS library. The technique of collecting data was purposive sampling with a 

criterion for the user who have ever accessed the library at least three times. The number of 

samples contain of 100 people, users of UK Petra library and ITS. The measurement of 

customer loyalty is using the theory characteristics of customer loyalty by Griffin, includes 

makes regular purchases, purchases across product and service, refers others, demonstrates 

immunity to the pull of the competition. The results of this study indicate that of the overall 

indicator of the customer loyalty in UK Petra and ITS have a good quality. It can be seen from 

the average score is high category, with a ratio of 3,74. 

 
 

Abstrak 

Loyalitas menjadi tujuan utama perusahaan atau organisasi untuk diraih. Loyalitas 

bukanlah sesuatu yang bisa dibeli bahkan dipaksakan, sehingga banyak perusahaan atau 

organisasi baik profit maupun non profit yang mengupayakan loyalitas sebagai prioritas 

utama. Tidak terkecuali dengan perpustakaan, sebagai salah satu organisasi non profit 

perpustakaan juga harus memperhatikan loyalitas pelanggan ditengah-tengah persaingannya 

dengan sesama perpustakaan maupun teknologi informasi yang ada saat ini. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana loyalitas pelanggan yang ada pada 

perpustakaan perguruan tinggi UK. Petra dan ITS. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode survey. Populasi dalam penelitian ini yaitu 

pengguna perpustakaan UK Petra dan ITS Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria pernah memanfaatkan layanan 

perpustakaan minimal 3 kali. Jumlah sampel yang ditetapkan yaitu 100 orang dari 

perpustakaan UK Petra dan perpustakaan ITS. Pengukuran loyalitas pelanggan dalam 

penelitian ini menggunakan teori karakteristik loyalitas pelanggan dari Griffin, yang mencakup 

melakukan pemanfaatan berulang secara teratur, memanfaatkan sebagian besar produk yang 

disediakan, mereferensikan ke orang lain, dan menunjukkan keunggulan dan daya tarik 

terhadap pesaing. Berdasarkan dari hasil penelitian, secara keseluruhan loyalitas pelanggan 

pada perpustakaan perguruan tinggi UK Petra dan ITS tergolong baik. Hal ini dilihat dari total 

skor rata-rata yang didapat yaitu sebesar 3,74 dan tergolong dalam kategori tinggi. 
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1. PENDAHULUAN  

Loyalitas seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan bisnis dan 

pemasaran modern seperti saat ini. Banyak sekali perusahaan atau organisasi baik profit maupun 

non profit yang mengupayakan loyalitas sebagai prioritas utama untuk dicapai. Loyalitas 

bukanlah sesuatu yang dengan mudah dapat diraih begitu saja. Dibutuhkan strategi khusus yang 

harus dijalani oleh masing-masing perusahaan atau organisasi dalam mencapainya. Bagi 

perpustakaan loyalitas pelanggan juga menjadi unsur penting untuk selalu dijaga dan 

diperhatikan. Sebagai salah satu organisasi non profit perpustakaan memiliki banyak pesaing 

yang tidak hanya datang dari sesama perpustakaan. 

Di era saat ini, kemunculan teknologi informasi yang semakin tidak terkendali pun 

menjadi salah satu ancaman. Allen dan Retzlaff (1998) mengatakan bahwa kemunculan internet 

terancam akan menggeser keberadaan perpustakaan, dimana internet dianggap lebih bisa 

memberikan kemudahan kepada pengguna perpustakaan dengan akses informasi yang tidak 

terbatas. Kemunculan teknologi informasi dengan beragam jenis serta keunggulan yang 

dimiliki, menjadikan hal tersebut sebagai fenomena yang menyenangkan bagi sebagian besar 

masyarakat. Dan seiring dengan berkembangnya jaman, masyarakat mulai mengalami 

perubahan gaya hidup. Menurut Marshall McLuhan (1967) keberadaan teknologi informasi 

dengan perlahan namun pasti, sedikit demi sedikit mulai menguasai bahkan merubah sektor inti 

dari kegiatan kita sehari-hari. Perpustakaan sebagai salah satu organisasi non profit pada 

awalnya melihat fenomena ini justru menjadi sebuah ancaman baru, namun dengan strategi 

yang mapan hal ini justru diubahnya menjadi sebuah tantangan baru untuk mereka. Hal inilah 

yang menjadi salah satu pemicu bagi sebagian besar perpustakaan untuk akhirnya menjadikan 

teknologi informasi sebagai salah satu mitra mereka untuk terus dapat menarik perhatian lebih 

dari para penggunanya. Sebagai contoh adalah pada perpustakaan perguruan tinggi, sebagai 

salah satu pusat informasi yang ada di tengah-tengah kalangan civitas akademik, perpustakaan 

perguruan tinggi saat ini diharapkan untuk tidak hanya menyediakan informasi yang sesuai 

namun juga mampu untuk menyesuaikan keberadaannya dalam mengikuti berbagai 

perkembangan atau tren di kalangan mahasiswa sebagai pengguna mayoritas. Dari observasi 

yang dilakukan pada Perpustakaan UK Petra dan ITS, mereka memiliki strategi khusus untuk 

memenuhi kebutuhan dari para pengguna di era digital saat ini, salah satunya adalah dengan 

menyediakan tenaga ahli yang sangat menguasai teknologi informasi yang ada hingga 

menyediakan teknologi yang mudah diakses bagi penggunanya. Selain itu kedua perguruan 

tinggi ini menjadikan perpustakaan sebagai wadah bagi para penggunanya agar nyaman dalam 

melakukan berbagai aktivitas didalamnya. Sehingga dari hal tersebut memicu intensitas 

kunjungan mahasiswa dari kedua perpustakaan ini menjadi sangat tinggi. Seperti di 

perpustakaan UK Petra pada penelitian yang dilakukan oleh Johan Widjaja dan Siana Halim 

(2014) dimana terdapat 70% dari 200 responden yang ada mereka memiliki intensitas 

kunjungan sebayak lebih dari 8 kali dalam kurun waktu sebulan. Sedangkan pada penelitian 

Lindaryani (2010) di perpustakaan ITS, terdapat 70% dari 150 responden juga memiliki 

intensitas kunjungan sebanyak lebih dari 8 kali dalam kurun waktu sebulan. 

Oleh karena itu berdasarkan hasil data intensitas yang terglong tinggi pada perpustakaan 

UK Petra dan ITS, peneliti tertarik dan ingin mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana 

loyalitas pelanggan pada perpustakaan UK Petra dan ITS. Meskipun saat ini internet dan 

kemajuan teknologi lainnya menawarkan cara-cara baru yang sangat inovatif untuk memelihara 

hubungan dengan pelanggannya, namun dibutuhkan strategi yang berlandaskan pada unsur-

unsur loyalitas yang terbukti kebenarannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep 

loyalitas pelanggan seperti yang dikemukakan oleh Jill Griffin (2005), dimana pelanggan yang 

loyal merupakan pelanggan yang melakukan pemanfaatan berulang dan teratur, memanfaatkan 



sebagian besar produk yang disediakan, mereferensikan kepada orang lain, serta menunjukkan 

keunggulan dan daya tarik terhadap pesaing. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana loyalitas 

pelanggan yang ada pada perpustakaan perguruan tinggi UK Petra dan ITS. Kemudian manfaat 

yang didapatkan dari penelitian ini secara akademis adalah untuk bahan kajian mengenai 

loyalitas pelanggan pada perpustakaan perguruan tinggi. Lalu manfaat praktis yang didapatkan 

yaitu untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat berupa ilmu pengetahuan serta informasi 

lebih dalam bahan bacaan sekaligus referensi yang dibutuhkan bagi semua kalangan mengenai 

loyalitas pelanggan pada perpustakaan perguruan tinggi khususnya UK Petra dan ITS. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik ini digunakan karena 

penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu yaitu penggunaan perpustakaan 

sebanyak minimal sekurang-kurangnya 3 kali dalam kurun waktu 1 bulan. Dalam penelitian ini 

jumlah populasi mengikuti ketentuan yang diungkapkan oleh Roscoe dalam Sujarweni (2014), 

dimana jumlah sampel yang layak untuk dijadikan responden dalam penelitian yaitu antara 30 

hingga 500 elemen. Sehingga 100 orang ditetapkan oleh peneliti sebagai jumlah yang dirasa 

layak untuk dijadikan responden dalam topik penelitian ini. 

 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Loyalitas pelanggan merupakan sikap dan perilaku dari seseorang sebagai pelanggan 

yang menunjukkan adanya kegiatan pemanfaatan suatu produk tertentu dengan intensitas yang 

terbilang sering hingga berulang-ulang, serta memiliki komitmen tinggi akan loyalitasnya 

hingga tidak ada yang mampu mempengaruhinya untuk berhenti menggunakan produk yang 

digunakan. 

Pemanfaatan Perpustakaan Secara Berulang dan Teratur 

Pada indikator ini yaitu mengenai pemanfaatan berulang secara teratur. Dimana dalam 

hal ini pemanfaatan berulang secara teratur adalah kegiatan yang mengacu pada kondisi perilaku 

pengguna perpustakaan yang tertarik untuk menikmati serta memanfaatkan hampir sebagian 

besar produk yang ada hingga muncul keterikatan tersendiri terhadap perpustakaan dan ide 

untuk memiliki waktu khusus untuk memanfaatkan fasilitas dan hampir sebagian besar layanan 

yang dimiliki perpustakaan. Sebagai penunjang indikator melakukan pemanfaatan berulang 

secara teratur terdapat pula unsur pendukung dibawahnya seperti mengalokasikan waktu secara 

teratur dan menikmati setiap produk yang disediakan (Griffin, 2005). 

Berdasarkan hasil dari pengolahan data pada tabel III.14 pada halaman III-14 yang 

diperoleh peneliti di lapangan, diketahui bahwa kategori penilaian melakukan pemanfaatan 

berulang secara teratur pada perpustakaan UK Petra dan ITS memperoleh total skor rata-rata 

sebesar 3,63 yang masuk dalam kategori sedang. Hal tersebut juga didukung oleh unsur 

dibawahnya yaitu mengalokasikan waktu secara teratur dengan rata-rata 3,27 yang tergolong 

sedang, lalu unsur menikmati setiap produk yang disediakan dengan rata-rata 4,0 yang 

tergolong tinggi. Sehingga untuk keseluruhan poin ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan 

perpustakaan secara berulang dan teratur bagi pengguna perpustakaan tergolong baik. 

Dari hasil tersebut terlihat responden melakukan pemanfaatan berulang karena dibawahi 

oleh unsur kenyaman saat berada di perpustakaan. Unsur kenyamanan saat berada di 

perpustakaan juga dapat mempengaruhi mereka untuk ikut menikmati setiap produk lainnya 

yang disediakan perpustakaan, hingga banyak dari responden yang akhirnya menyediakan 

waktu khusus untuk memanfaatkan layanan perpustakaan lebih sering. Dalam kategori ini 

pengguna perpustakaan UK Petra dan ITS bisa dikatakan sudah memasuki pada pada tahapan 

repeat customers (Griffin, 2005) yaitu kondisi pelanggan yang telah membeli produk sebanyak 

dua kali atau lebih. Dimana secara tidak langsung hal ini juga dipengaruhi aspek loyalitas 



berdasarkan perilaku penurunan pilihan menjadi kebiasaan dan adanya pengalaman dengan 

organisasi terkait (Zikmund, 2002). 

 

Memanfaatkan Sebagian Besar Produk Perpustakaan Yang Disediakan 

 Pada indikator ini yaitu menjelaskan mengenai memanfaatkan sebagian besar produk 

perpustakaan yang disediakan. Memanfaatkann sebagian besar produk perpustakaan yang 

disediakan berarti pengguna memiliki keinginan untuk memanfaatkan segala fasilitas dan 

layanan baik utama maupun penunjang. Hal tersebut dilakukan biasanya untuk memenuhi 

kebutuhan sekaligus ingin tahu akan sesuatu yang baru di perpustakaan. Untuk menunjang 

pengukuran, Griffin (2005) menambahkan 2 sub indikator turunan dibawahnya meliputi 

memanfaatkan sarana penunjang di perpustakaan dan selalu memanfaatkan produk baru di 

perpustakaan. 

Berdasarkan hasil dari pengolahan data pada tabel III.22 pada halaman III-20 yang 

diperoleh peneliti di lapangan, diketahui bahwa kategori penilaian memanfaatkan sebagian 

besar produk yang disediakan oleh perpustakaan perpustakaan UK Petra dan ITS mendapatkan 

total skor rata-rata sebanyak 3,60 dari total skor 7,21 yang tergolong dalam kategori sedang. Hal 

tersebut didukung oleh indikator dibawahnya seperti kategori memanfaatkan sarana penunjang 

yang mendapat nilai rata-rata sebanyak 3,65 dan kategori selalu memanfaatkan produk baru 

yang juga tergolong sedang dan nilai rata-rata yang didapat sebesar 3,56. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh terlihat pada kategori ini pengguna mulai berkembang 

dan memasuki tahap clients, dimana pada tahapan clients pengguna mulai memanfaatkan 

sebagian besar fasilitas dan layanan yang disediakan perpustakaan. Dalam hal ini pengguna 

yang memanfaatkan sebagian besar produk yang disediakan perpustakaan biasanya memiliki 

ikatan emosi yang kuat dengan konsumen lain sehingga mereka memanfaatkan produk yang 

sama secara bersamaan (Zikmund,2002). Adanya hubungan dan kepercayaan yang kuat antara 

pengguna dan perpustakaan membuat mereka mempertahankan kebiasaan mereka bahkan 

mungkin akan mengembangkannya lebih jauh. 

 

Mereferensikan Perpustakaan ke Orang Lain 

Pada indikator ini yaitu menjelaskan mengenai mereferensikan perpustakaan kepada 

orang lain. kondisi ini merupakan kondisi dimana pengguna perpustakaan dengan sukarela 

mereferensikan perpustakaan dengan cara menganjurkan untuk menggunakan segala fasilitas 

pendukung didalamnya kepada orang-orang disekitarnya dan mengatakan berbagai hal-hal 

positif yang telah mereka alami ketika menggunakan perpustakaan (Griffin, 2005). 

Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang terlihat pada tabel III.29 pada halaman III-

27 yang diperoleh peneliti di lapangan, dapat diketahui bahwa kategori penilaian 

mereferensikan ke orang lain mendapatkan hasil total skor rata-rata 3,96 dan tergolong dengan 

kategori tinggi. Hal itu didapat karena unsur indikator dibawahnya juga memiliki kategori yang 

masuk dalam kategori tinggi, dengan rata-rata nilai yang diperoleh untuk unsur megatakan hal 

yang positif sebesar 4,01 dan menganjurkan agar mau menggunakan produk terkait dengan nilai 

3,92. 

Pengguna yang memasuki karakteristik ini merupakan pengguna dengan kategori 

loyalitas premium yang semakin berkembang hingga memasuki tahapan advocates (Griffin, 

2005). Tahapan ini merupakan tahap dimana setelah rata-rata dari pelanggan yang ada mulai 

memanfaatkan hampir seluruh dari fasilitas dan layanan yang ada di perpustakaan secara teratur 

dan juga merekomendasikannya kepada orang lain di sekitarnya agar melakukan hal yang sama. 

Sehingga keuntungan yang didapat oleh perpustakaan UK Petra dan ITS karena memiliki 

pengguna dengan tahapan ini adalah dapat mengurangi biaya promosi. Keuntungan lain yang 

bisa didapat adalah dapat meningkatkan intensitas mulai dari segi keterpakaian hampir seluruh 

fasilitas hingga koleksi yang ada, selain itu kegiatan mereferensikan melalui berita dari mulut ke 

mulut juga dinilai dapat memunculkan asumsi bahwa fasilitas dan layanan yang ada di 



perpustakaan telah memenuhi kebutuhan penggunanya dan tergolong memuaskan bagi 

pengguna (Griffin, 2005). Oleh sebab itu perpustakaan diharapkan untuk selalu meningkatkan 

serta memperbaiki kontak jangka panjang dengan penggunanya, karena secara langsung ataupun 

tidak hal tersebutlah yang dapat meningkatkan pemanfaatan layanan yang dimiliki 

perpustakaan. 

Menunjukkan Keunggulan dan Daya Tarik Perpustakaan 

Pada indikator yang terakhir ini yaitu mengenai menunjukkan keunggulam dam daya 

tarik perpustakaan kategori ini menekankan pada sikap pelanggan yang menolak mengakui 

keunggulan yang dimiliki oleh pesaing karena mereka beranggapan bahwa perpustakaan 

merupakan lembaga informasi terbaik dan terpercaya sehingga hal tersebut menumbuhkan rasa 

tergantung dan loyal pada perpustakaan. Untuk mengukur sejauh mana pengguna menunjukkan 

keunggulan dan daya tarik terhadap pesaing, terdapat indikator turunan yang digunakan seperti 

menolak mengakui keunggulan produk lain, adanya rasa ketergantungan, mengakui keunggulan 

produk yang digunakan dan timbul rasa puas dan loyal ketika memanfaatkan produk yang 

digunakan (Griffin, 2005). 

Berdasarkan hasil yang didapat dari pengolahan data seperti yang tertera pada tabel 

III.45 pada halaman III-41 ditinjau melalui indikator dan sub indikator turunannya perpustakaan 

UK Petra dan ITS memperoleh hasil total skor rata-rata 3,78 dengan kategori sedang. Hal 

tersebut didapat dari perhitungan nilai rata-rata yang dari unsur pendukung seperti menolak 

mengakui keunggulan produk lain dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 3,74 yang tergolong 

dalam kategori tinggi, adanya rasa ketergantungan yang mendapat nilai rata-rata 3,25 juga 

masuk dalam kategori sedang, ada juga unsur mengakui keunggulan dari produk yang 

digunakan dengan nilai rata-rata 4,05 termasuk dalam kategori sangat tinggi, lalu yang terakhir 

ada pula unsur timbul rasa puas dan loyal ketika memanfaatkan produk yang digunakan 

mendapat nilai rata-rata 4,11 yang juga masuk kedalam kategori tinggi. 

Dari data tersebut terlihat pengguna sebagai responden telah melakukan hal-hal yang 

mengacu pada sikap loyal. Dilihat lebih jauh lagi mengenai hasil rata-rata yang tergolong tinggi 

tersebut, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek yang ditinjau melalui latar belakang 

perspektif sifat seperti kepuasan. Kepuasan dalam aspek loyalitas mewakili harapan pengguna 

ketika melakukan pemanfaatan agar mendapat apa yang diinginkan. Selain itu ada pula ikatan 

emosi dan kepercayaan yang terjalin kuat dengan pengguna lain dan perpustakaan yang 

membuat mereka mengakui keunggulan dari perpustakaan. 

 

3. KESIMPULAN  

Dari keseluruhan hasil rumusan masalah yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Loyalitas pelanggan dilihat berdasarkan aspek melakukan pemanfaatan perpustakaan 

secara berulang dan teratur mendapatkan hasil yaitu sebesar 3,63 yang masuk ke dalam 

kategori sedang. Sehingga dapat diartikan bahwa sebagian besar besar pengguna 

sebagai responden tergolong baik dalam hal melakukan pemanfaatan fasilitas dan 

layanan yang disediakan pihak perpustakaan secara berulang dan teratur. Selain itu 

dalam mengikuti kegiatan yang diadakan pun mereka bisa dikatakan masih kurang, 

banyak dari mereka merasa bahwa tidak bisa mengikuti kegiatan yang diadakan pihak 

perpustakaan dikarenakan waktunya tidak pas dengan waktu kegiatan perkuliahan 

mereka. Namun sebagai pengguna perpustakaan yang baik, mereka memiliki disiplin 

yang terbilang bagus dalam hal ketepatan waktu mengembalikan koleksi yang 

dipinjamnya. Ditambah lagi adanya antusias yang bisa dikatakan tinggi dari sebagian 

besar responden dalam hal menyukai koleksi serta kenyamanan terhadap fasilitas seperti 



ruang baca, ruang diskusi dan wi-fi yang disediakan oleh pihak perpustakaan dengan 

perolehan skor rata-rata tertinggi sebesar 4,00. 

2. Loyalitas pelanggan dilihat berdasarkan aspek memanfaatkan sebagian besar produk 

yang disediakan oleh pihak perpustakaan, hasil yang diperoleh yaitu sebesar 3,60 yang 

masuk ke dalam kategori sedang. Hal ini dikarenakan sebagian besar responden tidak 

terlalu memanfaatkan sarana penunjang seperti keberadaan OPAC dan pustakawan yang 

berjaga, selain itu juga ada produk baru yang disediakan oleh pihak perpustakaan 

berupa koleksi dan layanan baru lainnya. Secara keseluruhan responden yang ada hanya 

terlihat lebih antusias pada pemanfaatan sarana penunjang berupa digital library saja 

yang tergolong dalam sub indikator memanfaatkan sarana penunjang dengan skor rata-

rata yang didapat sebesar 3,65 dengan kategori sedang. 

3.  Loyalitas pelanggan dilihat berdasarkan aspek mereferensikan perpustakaan kepada 

orang lain mendapatkan hasil yaitu sebesar 3,96 yang masuk ke dalam kategori tinggi. 

Sehingga dapat diartikan bahwa sebagian besar responden tergolong pengguna yang 

mau mereferensikan keberadaan perpustakaan kepada orang lain di sekitarnya. 

Responden dari kedua perpustakaan ini memiliki kesan yang positif tentang 

perpustakaan terlihat dari hasil rata-rata yang didapat yaitu sebesar 4,15 yang tergolong 

tinggi dibandingkan sub indikator lainnya yaitu menganjurkan agar menggunakan agar 

mau menggunakan produk perpustakaan yang ada. 

4. Loyalitas pelanggan dilihat berdasarkan aspek menunjukkan keunggulan dan daya tarik 

perpustakaan terhadap pesaing. Hal ini bisa diartikan bahwa sebagian besar besar 

responden telah menunjukkan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing 

perpustakaan dan menolak mengakui daya tarik yang dimiliki oleh pesaing. Jika dilihat 

lebih jauh lagi pada indikator ini terdapat empat indikator turunan dibawahnya dengan 

skor tertinggi yaitu 4,11 yang terletak pada poin timbul rasa puas dan loyal terhadap 

produk yang digunakan dengan kategori tinggi. Hal ini didapat karena responden 

memiliki ketertarikan dengan layanan yang disediakan perpustakaan dan kesediaan 

pustakawan yang menolong mereka ketika mengalami kesulitan menemukan informasi. 

Selain itu terdapat indikator turunan lain yang juga termasuk dalam kategori yang juga 

tinggi, yaitu mengakui keunggulan dari produk yang digunakan dengan perolehan skor 

rata-rata sebesar 4,05. Dari indikator turunan tersebut terlihat sangat jelas sekali bahwa 

pengguna memiliki penilaian yang baik mengenai informasi yang disediakan 

perpustakaan dan fasilitas yang tersedia. 

  

Dari ketiga indikator diatas dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa loyalitas pelanggan 

pada perpustakaan UK Petra dan ITS masuk ke dalam kategori tinggi, dengan perolehan total 

skor rata-rata 3,74. 
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