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ABSTRAK 

  Kinerja sumberdaya manusia didalam perpustakaan menjadi aspek penting mengingat 
kesuksesan suatu perpustakaan ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusianya. Perpustakaan 
saat ini berkeinginan untuk mendapatkan sertifikat ISO yang berguna untuk mengendalikan 
mutu perpustakaan. Pengendalian mutu dimaksudkan untuk mendapatkan kinerja sumberdaya 
manusia yang sesuai dengan standart yang berlaku. Penelitian ini mengambil judul “Kinerja 
Sumberdaya Manusia di Perpustakaan Universitas Surabaya”. Tujuan penelitian ini adalah ingin 
mengetahui bagaimana kinerja sumberdaya manusia yang berada dalam perpustakaan 
Universitas Surabaya, dimana perpustakaan tersebut merupakan perpustakaan yang telah 
memiliki sertifikat ISO sejak tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai perpustakaan Universitas 
Surabaya yang berjumlah 30 orang sehingga populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel 
penelitian, dengan demikian teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total 
sampling. Penelitian ini menggunakan Konsep Kinerja yang dikembangkan oleh T.R Mitchel 
yang mencakup 5 dimensi diantaranya Kualitas Kerja, Komunikasi, Ketetapan Waktu, 
Kemampuan dan Inisiatif. Dari ke 5 dimensi tersebut ditemukan bahwa Kualitas Kerja 
Sumberdaya Manusia masuk dalam kategori Tinggi, dimensi Komunikasi masuk dalam kategori 
tinggi, Ketetapan Waktu masuk dalam kategori tinggi, Kemampuan masuk dalam kategori 
tinggi dan Inisiatif masuk dalam kategori Sedang. Hasil statistik deskriptif kinerja sumberdaya 
manusia di perpustakaan Universitas Surabaya secara keseluruhan dikatakan sangat baik dengan 
rata-rata 3,99 dan masuk dalam kategori Tinggi. Dengan demikian diharapkan agar dilakukan 
pelatihan dan pengembangan terhadap pegawai untuk meningkatkan kinerjanya.  

Kata kunci: kinerja, sumberdaya manusia, sertifikat ISO 

 

ABSTRACT 

The performance of human resources in the library becomes an important aspect considering 
the success of a library is determined by the performance of its human resources. The library is 
now eager to get a ISO certificate which is useful to control the quality of the library. Quality 
control is intended to obtain human resources performances that meet the prevailing standards. 
This research entitled "Human Resource Performance in University of Surabaya Library". This 
study aims to know how the performance of human resources in the library of the University of 
Surabaya, which a library that has been ISO certified since 2012. The research method that the 
writer going to use is quantitative descriptive. There are 30 employees of University of 
Surabaya library that will become a population in this research, so population in this research 
will be used as a sample of research. Thus the sampling technique in this study is total 
sampling. This study will use the Performance Concept developed by T.R Mitchel which 
includes 5 dimensions including Quality of Work, Communication, Promptness, Capability, 
Initiative. From those 5 dimenssions, the writer found that Quality of Work has an average of 
high, Communication has an average of high, promptness has an average of high, Capability 
has high and Inisiative has medium. Descriptive statistical result of human resource 
management in the University of Surabaya library as a whole is said to be good with an 



average of 3,99 and considered as a high category. Which is why the writer expect the library 
held a training or attend a training fo its employee to improve their performance quality. 
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PENDAHULUAN 

Pada dasarnya dalam suatu organisasi, kinerja menjadi aspek terpenting untuk 
memberikan kualitas organisasi tersebut. Kualitas organisasi khususnya yang bergerak dibidang 
jasa dinilai berdasarkan kinerja yang dihasilkan oleh Sumberdaya manusia yang berada dalam 
organisasi tersebut. Sumberdaya manusia yang ada didalam perpustakaan inilah yang bertugas 
untuk meningkatkan kinerjanya. Kinerja sumberdaya manusia yang berada dalam suatu 
organisasi seperti perpustakaan memerlukan suatu kinerja yang maksimal dari pengelola 
perpustakaan termasuk pustakawan dan pegawai non pustakawan dalam memberikan suatu 
pelayanan kepada pengguna. Kinerja pengelola perpustakaan akan mencerminkan kualitas dari 
perpustakaan tersebut. Kinerja yang dilakukan oleh pengelola perpustakaan menjadi penting 
diperhatikan mengingat eksistensi suatu perpustakaan ditentukan oleh kinerja yang dihasilkan 
oleh pengelola perpustakaan. Perpustakaan dituntut untuk memberikan kinerja yang baik dalam 
melayani pengguna. perpustakaan dalam memberikan pelayanan pada pengguna membutuhkan 
kinerja yang baik sehingga kepuasan pengguna akan semakin terpenuhi. Perpustakaan saat ini 
masih dianggap rendah oleh berbagai orang dikarenakan faktor Sumberdaya manusia yang ada 
dalam perpustakaan tersebut, karena kesuksesan suatu organisasi seperti perpustakaan 
ditentukan oleh sumberdaya manusia yang mengelola organisasi tersebut, oleh karena itu 
perpustakaan dituntut untuk mengembangkan mutunya agar tidak dipandang sebelah mata oleh 
penggunanya.  

Perpustakaan sebagai salah satu organisasi yang bergerak dibidang jasa, dimana 
kesuksesannya ditentukan dari kinerja sumberdaya manusia yang mengelola perpustakaan 
tersebut. Kinerja yang dihasilkan oleh sumberdaya manusia sebagai cerminan dari kualitas 
sebuah perpustakaan. Kualitas perpustakaan dapat ditingkatkan dan dipantau dengan 
manajemen mutu yang telah diaturnya. Sistem manajemen mutu memiliki standart-standart 
yang ditetapkan dan digunakan sebagai alat pengendalian mutu. Pengendalian mutu 
dimaksudkan untuk mendapatkan kinerja pengelola perpustakaan sesuai dengan standart yang 
berlaku. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat maka suatu organisasi diharapkan 
mampu meningkatkan kinerja sumberdaya, mengembangkan kualitas layanan yang digunakan 
untuk memberikan kepuasan pada pengguna. 

Mirwansyah (1999:10) menyatakan bahwa kualitas perpustakaan masih tergolong 
rendah, penyebabnya ialah banyak Perpustakaan saat ini masih belum memiliki sumberdaya 
manusia yang memadai, kenyataan yang ada dilapangan ialah masih banyaknya perpustakaan 
yang kurang memiliki pegawai yang berlatar pendidikan bidang perpustakaan, informasi dan 
dokumentasi, selain itu ditemukan pula ketidaksesuaian penempatan kerja antar bidang layanan. 
Seperti pada bidang layanan banyak pegawai perpustakaan yang kurang professional, pegawai 
non pustakawan, berlatar pendidikan rendah, kurangnya wawasan. Sumberdaya manusia yang 
berada di perpustakaan kurang memadai tersebut muncul suatu permasalahan yang dikeluhkan 
oleh pengguna perpustakaan menyangkut tentang layanan yang diberikan oleh pengelola 
perpustakaan. Keluhan-keluhan tersebut seperti kurang ramahnya pelayanan yang diberikan 
oleh pengelola perpustakaan, kurang sesuainya koleksi yang ada dirak dengan koleksi yang ada 
di OPAC, kurangnya kepedulian pengelola perpustakaan pada pengguna yang kesulitan dalam 
mencari koleksi dan lain sebagainya (Kurnia, 2012) 

 Dari banyaknya keluhan-keluhan yang disampaikan tersebut, terindikasi bahwa kinerja 
pengelola perpustakaan memiliki kelemahan-kelemahan yang dapat menghambat kesuksesan 



dari organisasi khususnya dalam hal ini ialah perpustakaan. Agar kelemahan-kelemahan 
tersebut tidak terjadi, hal yang patut dilakukan ialah menanggapi secara serius tentang 
permasalahan-permasalahan kinerja pengelola perpustakaan yang terjadi. Hal ini dapat 
meningkatkan kualitas kinerja pengelola perpustakaan dalam melayani pengguna. 

Pengelola perpustakaan sebagai faktor penunjang dalam keberhasilan visi dan misi 
perpustakaan membutuhkan kinerja yang maksimal untuk melayani kebutuhan informasi 
pengguna. Eksistensi dan keefesiensian perpustakaan terlihat dari kinerja sumberdaya yang 
mengelola perpustakaan tersebut. Perpustakaan perguruan tinggi sebagai pusat informasi dalam 
melayani pengguna seperti civitas akademika membutuhkan sumberdaya manusia yang mampu 
memahami karakter setiap civitas akademika dalam menyediakan informasi. Civitas akademika 
memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya 
sehingga pengelola perpustakaan dituntut untuk memahami serta memberikan pelayanan yang 
semaksimal mungkin. Pelayanan yang diberikan oleh pengelola perpustakaan kepada pengguna 
merupakan salah satu dari kinerja yang dihasilkan oleh pengelola perpustakaan. Kinerja yang 
maksimal akan memberikan dampak pada kesuksesan dari organisasi khususnya dari organisasi 
non profit. Organisasi non profit seperti perpustakaan dalam mengukur kesuksesan bukan 
berasal dari laba, melainkan diukur dari kinerja yang telah di hasilkan oleh sumberdaya manusia 
yang ada didalam organisasi tersebut. 

Sumberdaya manusia didalam perpustakaan dalam hal ini pengelola perpustakaan 
dituntut untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya yang semakin kompleks dan memiliki jiwa 
profesionalisme yang kuat untuk mencapai tujuan perpustakaan. Tujuan perpustakaan terlaksana 
dengan baik membutuhkan sumberdaya manusia yang ada didalam perpustakaan memiliki 
tingkat profesionalisme yang tinggi dan daya tanggap yang cepat. Pengelola perpustakaan yang 
bersikap ramah, peduli, jujur, mampu mengikuti perkembangan zaman seperti kemampuan 
dalam menggunakan teknologi, berorientasi pada pengguna merupakan salah satu contoh sikap 
profesional dari pengelola perpustakaan sebagai penyedia informasi. Sendow (2007) 
mengatakan bahwa sikap pengelola perpustakaan menjadi investasi yang paling utama dalam 
pengembangan layanan prima. Layanan prima sendiri didapatkan dari sikap serta kinerja dari 
pengelola perpustakaan. 

Perubahan zaman yang semakin canggih,dimana informasi mudah untuk diakses oleh 
semua orang dengan hanya melalui sebuah gadget menuntut perpustakaan untuk meningkatkan 
kualitasnya agar tidak terkikis oleh perubahan zaman. Peningkatan kualitas perpustakaan dapat 
dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu cara dalam meningkatkan kualitas 
perpustakaan ialah dengan menerapkan sistem manajemen mutu seperti ISO. Sistem manajemen 
mutu menyediakan kerangka kerja bagi perpustakaan dalam melakukan aktivitas rutin 
perpustakaan untuk terciptanya konsistensi mencapai kepuasan pengguna (Gaspersz, 2001). 
Pengembangan mutu perpustakaan yang saat ini gencar dilakukan ialah mendapatkan sertifikasi 
ISO. Dalam Peningkatan mutu sebuah perpustakaan membutuhkan suatu sistem manajemen 
mutu, dimana kualitas mutu perpustakaan dapat ditingkatkan serta dipantau setiap saat. Sistem 
manajemen mutu yang paling populer yaitu ISO (The International Organization for 
Standardization).Sistem manajemen mutu ISO didapatkan dari kekonsistenan suatu organisasi 
dalam upaya penerapan peraturan yang telah diatur sebelumnya. Suatu organisasi yang telah 
berkomitmen dalam menerapkan sistem manajemen mutu dapat meningkatkan serta 
memperbaiki kinerja yang akan berdampak pada kepuasan dari pelanggan (Uniati, 2012). 
 Perpustakaan di Indonesia yang telah memiliki sertifikat ISO masih tergolong sedikit, 
perpustakaan tersebut seperti perpustakaan Universitas Jember menerima sertifikat ISO 
9001:2008 tepatnya pada tanggal 6 november 2009 , Perpustakaan Universitas Sanata Dharma 
menerima sertifikat ISO tahun 2009, Perpustakaan Universitas Syiah Kuala menerima ISO 
tahun 2015 , Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta menerima ISO pada tahun 2014. 
Penerimaan sertifikat ISO pada suatu organisasi menunjukan bahwa organisasi tersebut 
memiliki manajemen mutu yang sepadan dengan manajemen mutu pada organisasi lainnya yang 
telah bersertifikat ISO didunia. Manajemen mutu ISO tidak menjamin kualitas dari jasa yang 
dihasilkan oleh suatu organisasi tersebut seperti perpustakaan. Perpustakaan yang telah 



menerima sertifikat ISO hanya menunjukan bahwa perpustakaan tersebut telah menerapkan 
peraturan yang ditulisnya, sehingga tidak menjamin mutu yang diberikan.  
 Pada dasarnya prinsip dari ISO sendiri ialah tulis apa yang hendak dikerjakan, dan 
kerjakan apa yang telah dituliskan (Gaspersz, 2005). Pernyataan tersebut menunjukan bahwa 
organisasi yang telah memiliki sertifikat ISO ialah organisasi yang telah konsisten dalam 
menerapkan peraturan, standart mengenai manajemen mutu layanan yang telah dibuatnya dalam 
melayani pengguna. Perpustakaan sebagai pusat informasi, dimana pada Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 2007 perpustakaan memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan informasi 
penggunanya. Perpustakaan sebagai pengelola dan penyedia informasi perlu dikelola secara 
professional agar dapat memberikan kepuasan pada penggunanya. Dalam mewujudkan 
perpustakaan yang professional dibutuhkan suatu kinerja dari sumber daya manusia yang dapat 
menjawab tantangan dari globalisasi yang saat ini berkembang pesat, karena pada dasarnya 
kinerja sumber daya manusia yang berada dalam suatu organisasi memiliki faktor penting dalam 
kemajuan organisasi (Mangkunegara, 2005:19).  

Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti tentang kinerja sumberdaya manusia 
dalam hal ini pustakawan dan pegawai perpustakaan non pustakawan di perpustakaan. 
Penelitian ini dilakukan di perpustakaan Universitas Surabaya. Alasan memilih lokasi penelitian 
di perpustakaan Universitas Surabaya, dikarenakan perpustakaan Universitas Surabaya 
merupakan perpustakaan perguruan tinggi yang telah memiliki sertifikat ISO di wilayah 
Surabaya, oleh karena itu penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut. Berdasarkan uraian latar 
belakang masalah dan rumusan masalah yang dikaji, tujuan yang hendak dicapai dalam 
penelitian ini ialah Untuk mengetahui kinerja pustakawan dan pegawai perpustakaan non 
pustakawan di perpustakaan Universitas Surabaya.  

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengukur hasil kerja yang telah dicapai oleh 
seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang telah dilimpahkannya (Sedarmayanti, 
2008:51). Pengukuran kinerja membutuhkan ukuran-ukuran kerja yang digunakan untuk 
mengukur kinerja yang telah dicapai oleh pegawai sesuai dengan tujuan serta sasaran organisasi. 
Pengukuran kinerja dapat dilakukan terhadap kinerja yang nyata sehingga dapat diukur. Kinerja 
yang nyata merupakan kinerja yang mampu dilihat dan diukur sedemikian rupa. Kinerja 
memiliki pengukuran yang beraneka macam jenisnya. Setiap jenis pengukuran memiliki 
kelebihan serta kekurangannya masing-masing tergantung permasalahan yang dihadapi oleh 
organisasi. Menurut T.R Mitchel (1978:343) dalam Sedarmayanti (2001:51) mengungkapkan 
bahwa kinerja dapat diukur berdasarkan 5 dimensi, diantaranya: 

a) Kualitas Kerja (Quality of Work) 
Sejauh mana kinerja yang dihasilkan oleh karyawan atau pegawai mampu memberikan 

kualitas kerja yang diharapkan oleh organisasinya. Kinerja dari pegawai yang berkualitas 
akan memberikan dampak yang siginfikan terhadap perkembangan organsasi, selain itu juga 
kualitas kerja dari pegawai akan berdampak pula pada kepuasan pengguna 

b) Komunikasi (Communication) 
Interaksi yang terjadi antara pegawai dengan atasan ataupun pegawai dengan pengguna 

dalam memecahkan masalah yang terjadi. Interaksi yang terjalin dengan baik akan 
membentuk kerjasama yang lebih harmonis, sehingga membutuhkan pegawai yang 
memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang terjalin dengan baik 
akan memperlancar kerja serta mempererat hubungan antar individu yang ada dalam suatu 
organisasi.  

c) Ketetapan waktu (Promptness) 



Ketepatan waktu dalam hal ini merupakan kesesuaian antara waktu yang dihabiskan 
dalam mengerjakan tugas dengan target waktu yang telah ditentukan sebelumnya. ketepatan 
waktu sangat diperhatikan agar tidak menganggu pekerjaan atau tugas yang lainnya. 
Ketepatan waktu sangat diperhatikan dalam suatu organsasi, karena menyangkut 
kepercayaan dari pelanggan atau pengguna. Pegawai yang menjalankan tugas sesuai dengan 
waktu yang telah ditentukan akan membuat organisasi mampu berkembang karena 
pengguna telah mempercayai organisasi berdasarkan ketepatan waktu dalam pelayanan 

d) Kemampuan (Capability) 
Kemampuan dari sumberdaya manusia merupakan aspek penting dalam penerimaan 

pegawai. Pegawa yang memliki kemampuan khusus dapat membantu dalam memajukan 
organisasi, selain itu dengan adanya kemampuan yang dimiliki oleh pegawai mapu 
membantu organisasi dalam menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi maupun yang 
akan terjadi. Kemampuan yang dimiliki oleh pegawai memberikan pengaruh pada kinerja 
dari pegawai, karena pengetahuan dan wawasan serta keterampilan yang dimiliki oleh 
pegawai dapat membantu serta mempermudah dalam penyelesaian tugas 

e) Inisiatif (Initiative) 
Kesadaran diri dari pegawai dalam melakukan dan melaksanakan tugas serta 

masalah yang dihadapinya tanpa bergantung dengan orang lain dalam 
menyelesaikannya. Inisiatif ini juga menilai bentuk tanggung jawab dari pegawai dalam 
menyelesaikan tugas dan masalah yang dihadapi. Pegawai yang memiliki inisiatif tinggi 
memiliki peran yang sangat dominan dalam suatu organisasi karena kayawan yang 
memiliki inisiatif tinggi merupakan salah satu aset organisasi yang sangat berharga. 
Pegawai yang memiliki inisiatif tinggi ialah pegawai yang memiliki ide-ide atau 
gagasan baru dalam organisasi, ide-ide tersebut digunakan untuk menyelesaikan 
masalah kerja yang dihadapi. 

 
METODOLOGI PENELITIAN  
 

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan metode deskriptif. Lokasi yang ditetapkan adalah Perpustakaan Universitas 
Surabaya yang beralamatkan di Jalan Raya Kalirungkut-Tenggilis Surabaya.Perpustakaan 
Universitas Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan Perpustakaan tersebut 
merupakan Perpustakaan perguruan tinggi dikawasan Kota Surabaya yang telah memiliki 
sertifikat ISO 9001:2008. Pada penelitian ini sampling yang digunakan ialah Total Sampling, 
dimana Populasi dari pengelola Perpustakaan Universitas Surabaya berjumlah 30 orang dan 
akan diambil keseluruhan dari populasi pengelola perpustakaan yang ada di perpustakaan 
Universitas Surabaya.  

 
HASIL TEMUAN DAN ANALISIS DATA 

 
Pengukuran kinerja dalam suatu organisasi dapat ditelaah melalui teori dari T.R Mitchel, 

mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan 5 dimensi. Kelima dimensi 
tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk memberi gambaran mengenai kinerja sumberdaya 
manusia yang berada dalam perpustakaan Universitas Surabaya. Hasil serta pembahasan dari 
kelima dimensi tersebut adalah sebagai berikut: 
 

1. Penilaian kinerja pergawai dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas dari hasil 
kinerja yang dilakukan oleh pegawai. Penilaian kinerja yang dilakukan di Perpustakaan 
Universitas Surabaya dikarenakan kualitas kerja adalah salah satu aspek penting dalam 
mengembangkan serta meningkatkan kinerja sumberdaya manusia yang berada di 
dalam organisasi tersebut seperti pegawai perpustakaan, dimana perpustakaan 



Universitas Surabaya merupakan perpustakaan yang telah bersertifikat ISO sejak tahun 
2012. Kualitas kerja pegawai dalam suatu organisasi sejauh ini dapat dilihat dari kinerja 
pegawainya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dari organisasi tempat 
mereka bekerja.  

Kesesuaian antara hasil kerja dan tugas yang dibebankan merupakan salah satu 
aspek untuk mengukur seberapa tinggi kinerja yang dilakukan pegawai. Pegawai 
dibedakan menjadi pustakawan dan pegawai non pustakawan. Kinerja pustakawan di 
Perpustakaan Universitas Surabaya menunjukan bahwa mereka selalu mengerjakan 
tugas sesuai dengan perintah atasan. Sedangkan pada pegawai non pustakawan 
menunjukan hasil yang sama yaitu mereka selalu mengerjakan tugas sesuai dengan 
perintah atasan . Dari hasil temuan data menunjukan jawaban dari respoden bahwa 
tugas yang diberikan pada responden ialah tugas yang diberikan oleh atasan sehingga 
mereka mengerjakan sesuai dengan perintah atasan karena peraturan yang berlaku 
ditempat kerjanya merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi. 
Kualitas pada dasarnya ialah totalitas dari jasa yang dihasilkan yang berusaha keras 
dengan segenap kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan tertentu (Russel dan 
Taylor, 2008:78), sehingga kemampuan yang dihasilkan oleh para pegawai 
Perpustakaan Universitas Surabaya berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari 
organisasinya seperti mengerjakan tugas sesuai dengan perintah atasannya. 

  
2. Setiap manusia baik dimasyarakat maupun didunia kerja tidak akan bisa menggerakan 

roda kehidupan sebagaimana mestinya tanpa ditunjang oleh kemampuan berkomunikasi 
secara efektif. Berkomunikasi sangat penting untuk mempengaruhi, menciptakan 
perubahan perilaku, dan mendorong motivasi pegawai, dalam hal ini merupakan sarana 
untuk mencapai tujuan organisasi (Wibowo,2007:232). Salah satu bentuk komunikasi 
yang ada dalam dunia kerja yaitu mengemukakan pendapat. Selanjutnya penulis 
mendapat data  bahwa pegawai perpustakaan Universitas Surabaya termasuk 
pustakawan dan pegawai non pustakawan kadang-kadang mengemukakan pendapatnya 
saat rapat sebesar 33,3% dan 27,8% , hal ini dikarenakan rapat kerja yang dilakukan 
hanya sebatas menginfokan kepada pegawai mengenai hal-hal yang tidak membutuhkan 
pendapat dari orang lain, sehingga sebagian pegawai merasa tidak perlu mengemukakan 
pendapat yang dimilikinya. Hal ini tidak tepat dengan pendapat dari Wibowo (2007:73) 
yang mengemukakan bahwa pencapaian tujuan organisasi sangat ditentukan oleh 
kinerja tim, keberhasilan tim sangat ditentukan oleh kemampuannya bekerjasama, salah 
satu bentuk kerjasama adalah dengan mengemukakan aspirasi atau pendapat untuk 
membantu dalam pencapaian tujuan organisasi.  

 
3. Menurut Mitchel dalam Sedarmayanti (2010:35) ketepatan waktu adalah batas waktu 

dalam melakukan suatu pekerjaan, dimana waktu untuk menyelesaikan pekerjaan telah 
ditentukan sebelumnya sehingga setiap melakukan pekerjaan terdapat tenggang waktu 
yang telah menjadi aturan dalam suatu organisasi. Ketepatan waktu memiliki ukuran 
untuk setiap pegawai, misalnya apakah pegawai mampu menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan waktu yang ditentukan atau dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat 
dari tenggang waktu yang ditetapkan. pustakawan di perpustakaan Universitas Surabaya 
selalu meminta izin sesuai dengan prosedur apabila berhalangan hadir dan mereka tidak 
pernah menggunakan jumlah ketidakhadiran yang melebihi batas, hal ini dapat dilihat 
pada perolehan nilai persentase yaitu 91,7%. Hal ini menunjukan bahwa pegawai 
perpustakaan Universitas Surabaya memiliki kedisiplinan yang tinggi karena 
berdasarkan probing yang dilakukan oleh peneliti ditemukan alasan. Mereka 
menganggap bahwa prosedur kerja dalam suatu organisasi perlu dan wajib untuk 
dijalankan dan dipatuhi sehingga dapat tercipta kedisiplinan dalam lingkup 
kepegawaian. Memiliki kedisiplinan tinggi merupakan salah satu karakteristik yang 



diperlukan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas, 
wewenang dan tanggung jawab organisasi (Hasibuan,2001:193).  

 
4. Kemampuan ialah segala bentuk keahlian, keterampilan yang melekat pada diri 

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang diperoleh dari belajar dan dari 
pengalaman (Soehardi,2003:24). Dari data yang telah diolah oleh peneliti menujukan 
bahwa pegawai perpustakaan Universitas Surabaya menepati posisi atau jabatan sesuai 
dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya dengan persentase 75% , selain itu 
pula pegawai perpustakaan Universitas Surabaya selalu memiliki keahlian lain diluar 
bidang pekerjaan dengan nilai persentase sebesar 33,3%. dari uraian penemuan data 
tersebut dijelaskan bahwa pegawai melakukan keahlian yang mereka miliki sehingga 
jabatan yang ditetapkan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. 
 

5. Inisiatif merupakan kreatifitas yang dimiliki oleh individu dalam membentu ide untuk 
merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi (Nurlaila,2010: 37). 
Indikator dari inisiatif diantaranya adalah memunculkan ide-ide baru, mengantisipasi 
dan memahami masalah yang akan terjadi, membuat solusi alternatif untuk 
memecahkan masalah, mencari tantangan baru, pengembangan diri dan kesempatan 
untuk belajar dan mengantisipasi masalah tanpa bergantung dengan bantuan orang lain. 
Indikator yang pertama yaitu memunculkan ide baru yang belum diterapkan di instansi, 
dari data lapangan diketahui bahwa responden menyatakaan bahwa mereka kadang-
kadang mengusulkan ide-ide baru dengan persentase 25% dan sering memberikan solusi 
yang tepat apabila terjadi suatu masalah dengan persentase 25% dari probing yang 
dilakukan ditemuakan jawaban dari responden bahwa mereka terkadang memiliki ide 
kreatif yang muncul berkat dari jurnal-jurnal yang telah mereka baca. Hal ini seperti 
yang dikatakan oleh Mitchel dalam Sedarmayanti (2001:51) inisiatif muncul 
berdasarkan atas kesadaran diri sendiri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, 
kesadaran dari pegawai Perpustakaan Universitas Surabaya dalam hal memunculkan ide 
kreatif adalah dengan membaca referensi-referensi jurnal yang dapat mengasah ide-ide 
kreatifnya.  

 
Dari hasil analisa diatas menunjukan bahwa kinerja dari pustakawan maupun pegawai non 

pustakawan di perpustakaan Universitas tidak mengalami perbedaan yang mendasar. Perbedaan 
ini masih dapat ditoleransi mngingat bahwa kinerja yang dilakukan antara pustakawan dengan 
kinerja pegwai non pustakawan berbeda, namun perbedaan ini tidak terlalu berrati sehingga 
dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh keduanya hampir memiliki kinerja yang 
sama 

 
PENUTUP 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana kinerja 
yang dilakukan oleh pegawai di Perpustakaan Universitas Surabaya. Berdasarkan analisa 
terhadap temuan data di Bab IV, pada bab ini peneliti menyimpulkan beberapa temuan sebagai 
jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut. Hasil kinerja 
sumberdaya manusia di Perpustakaan Universitas Surabaya adalah dengan rata-rata kinerja 
pegawai 3,99 sehingga masuk dalam kategori tinggi atau sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari 5 
dimensi,diantaranya adalah Kualitas Kerja (Quality of Work) yaitu Kualitas kerja yang 
dikerjakan oleh pegawai perpustakaan dapat diukur dengan beberapa indikator, diantaranya 
adalah kesesuaian antara hasil dan tugas yang dibebankan, kesalahan yang minim, mematuhi 
peraturan dan prosedur kerja. Dari hasil pengumpulan data melalui kuesioner ditemukan bahwa 
kualitas kerja pustakawan dan pegawai non pustakawan di Perpustakaan Universitas Surabaya 
masuk dalam kategori tinggi atau sangat baik dengan nilai rata-rata 4,15 dan 3,81.  



Dimensi kedua yaitu Komunikasi (Communication), Pada penelitan ini dimensi Komunikasi 
dari para pegawai di Perpustakaan Universitas Surabaya diukur dengan beberapa indikator, 
diantaranya bertukar pendapat dengan rekan kerja, berinteraksi dengan pengguna mengenai 
kebutuhan informasinya, menerima masukan dan keluhan dari pengguna maupun rekan kerja, 
memisahkan masalah pribadi dengan pekerjaan,memberikan informasi yang berhubungan 
dengan pekerjaan kepada rekan kerja. Dari hasil pengumpulan data melalui kuesioner 
ditemukan bahwa komunikasi pustakawan dan pegawai non pustakawan di Perpustakaan 
Universitas Surabaya masuk dalam kategori tinggi atau sangat baik dengan nilai rata-rata 4,40 
dan 4,19. Dimensi ketiga yaitu Ketetapan Waktu (Promptness). Ketepatan waktu dapat diukur 
dengan beberapa indikator, diantaranya ialah jumlah kehadiran, keterlambatan yang tidak 
melebihi batas dan penyelesaian tugas yang tepat waktu. Pegawai perpustakaan Universitas 
Surabaya selalu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu serta tidak pernah melakukan 
penundaan dalam mengerjakan tugas. Mereka selalu mengusahakan untuk menyelesaikan tugas 
secara tepat waktu tanpa menundanya, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka memiliki work 
effort yang tinggi. Dari variabel ketetapan waktu tersebut disimpulkan bahwa kinerja 
pustakawan dan pegawai non pustakawan di perpustakaan Universitas Surabaya termasuk dalam 
kategori tinggi atau sangat baik dengan nilai rata-rata 4,56 dan 4.20. 

 Dimensi selanjutnya adalah Kemampuan (Capability). Kemampuan yang dimiliki oleh 
pegawai perpustakaan Universitas Surabaya dapat menunjang kegiatan ynag dilakukan. Hasil 
temuan data dilapangan, kemampuan memiliki ukuran-ukuran seperti tingkat pemahaman 
tentang tugas dan tanggung jawab pekerjaan, tingkat keahlian dan keterampilan, kemampuan 
menganalisis informasi, kemampuan bekerjasama, kemampuan beradaptasi dengan sistem baru, 
tingkat kontrol emosi, pengambilan resiko, dan tingkat dalam mengakui kesalahan dan belajar 
dari kesalahan. Pegawai perpustakaan selalu memahami jobdesk yang diberikan atasan sehingga 
dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab 
pekerjaan. Pegawai perpustakaan Universitas Surabaya mampu mengelola informasi yang ada 
untuk menunjang pekerjaanya. Mengelola informasi memiliki tahapan seperti mengakses 
informasi disumber yang terpercaya, mengecek ulang kredibilitas informasi, menganalisa 
informasi yang didapat  serta mengaplikasikan informasi yang relevan dalam pekerjaan. Selain 
itu pula pegawai perpustakaan Universitas Surabaya memiliki sikap yang mampu bekerjasama 
dalam tim. Kemampuan lainnya yang dimiliki oleh pegawai perpustakaan Universitas Surabaya 
adalah mampu beradaptasi dengan sistem baru dan lingkungan baru dan memiliki tingkat emosi 
yang stabil. Kemampuan lain dari Pegawai perpustakaan Universitas Surabaya adalah mampu 
menanggung resiko dalam pekerjaan namun banyak diantara mereka yang sulit mengambil 
keputusan saat genting. Selain itu pula mereka memiliki kemampuan yang lain yaitu 
kemampuan untuk mengakui kesalahan dan bersedia belajar dari kesalahan yang pernah terjadi, 
serta mereka selalu bekerja berdasarkan pengalaman diri sendiri dan orang lain. Dari variabel 
kemampuan tersebut disimpulkan bahwa kinerja pustakawan dan pegawai non pustakawan di 
perpustakaan Universitas Surabaya termasuk dalam kategori tinggi atau sangat baik dengan nilai 
rata-rata 4,11 dan 4,10.  

Dimensi yang terakhir yaitu inisiatif (Initiative). Indikator dari inisiatif diantaranya adalah 
memunculkan ide-ide baru, mengantisipasi dan memahami masalah yang akan terjadi, membuat 
solusi alternatif untuk memecahkan masalah, mencari tantangan baru, pengembangan diri dan 
kesempatan untuk belajar dan mengantisipasi masalah tanpa bergantung dengan bantuan orang 
lain.Pegawai perpustakaan Universitas Surabaya cenderung kurang memiliki inisiatif sendiri 
dalam hal pengembangan dirinya, terbukti dengan sikap mereka yang tidak pernah mengikuti 
seminar atau pelatihan berdasarkan keinginan dirinya, Namun pihak perpustakaan tidak hanya 
diam begitu saja menanggapi adanya pegawai yang kurang memiliki inisiatif mandiri, pihak 
perpustakaan telah memberikan kesempatan belajar dan mengambangkan skill dari pegawai 
tersebut. Hal ini di terima positif oleh para pegawai perpustakaan. Selain itu indikator inisiatif 
lainnya yaitu mengantisipasi masalah tanpa bergantung dengan orang lain. Dari variabel inisiatif  



tersebut disimpulkan bahwa kinerja pustakawan dan pegawai non pustakawan di perpustakaan 
Universitas Surabaya termasuk dalam kategori sedang atau baik dengan nilai rata-rata 3,23 dan 
3,12.  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti hendak memberikan saran atau 
rekomendasi kepada beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun saran yang 
diajukan adalah sebagai berikut: 

1.Pada hasil Kualitas Kerja (Quality of Work) , peneliti menyarankan para pegawai di 
perpustakaan Universitas Surabaya lebih sering mengikuti pelatihan/training mengenai 
jobdesknya masing-masing sehingga bisa menghasilkan kualitas kerja yang semakin baik. 
Selain itu saran selanjutnya dari peneliti yaitu mengerjakan tugas sesuai ketentuan, apabila tidak 
memahami tugas yang diberikan atasan sebaiknya menanyakan kepada orang lain atau rekan 
kerja lainnya yang lebih memahami tugas tersebut, selain itu apabila tugas yang dikerjakan 
tersebut memiliki kesalahan maka hendaknya sebelum mengumpulkan tugas alangkah baiknya 
mengoreksi terlebih dahulu 

2.Pada hasil komunikasi (Communication), diharapkan bahwa sumberdaya manusia di 
perpustakaan Universitas Surabaya  mampu berkomunikasi dengan sesama rekan kerja. 
berdasarkan data yang tekah didapatkan, pihak pegawai perpustakaan kurang memberikan 
pendapat atau saran untuk mengembangkan perpustakaan agar lebih baik kedepannya, oleh 
karena itu peneliti menyarankan seharusnya pegawai sering mengadakan sharing pada pagi atau 
sore hari. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pendapat ataupun mengutarakan 
keluhan sehingga dapat melatih kemampuan berkomunikasinya 
 
3.Pada hasil Inisiatif (Inisiative), diharapkan sumberdaya manusia di perpustakaan Universitas 
Surabaya memiliki inisiatif yang tinggi untuk mengembangkan skillnya seperti ikut 
berpartisipasi saat diadakannya pelatihan atau seminar untuk mengasah dan menambah 
pengetahuan, mengembangkan ide-ide kreatif untuk membangun perpustakaan agar lebih baik, 
dengan demikian perpustakaan akan memiliki sumberdaya manusia yang lebih berkompeten dan 
siap untuk melayani pengguna dengan sebaik-baiknya 
 
4.Dengan adanya penelitian mengenai kinerja seperti pada penelitian ini, diharapkan peneliti 
lainnya untuk meneliti mengenai hal kinerja dengan metode kualitatif agar dapat memperluas 
temuan data dan analisa data serta mencantumkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
pengukuran kinerja untuk membantu menemukan solusi dalam meningkatkan kinerja 
sumberdaya manusia di berbagai organisasi jasa khususnya perpustakaan. 
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