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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap library 

usage, pengaruh kualitas layanaan terhadap kepuasan pemustaka, pengaruh library usage 

terhadap kepuasan pemustaka dan mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan 

pemustaka dengan library usage sebagai variabel intervening sehingga dari hipotesis tersebut 

akan diketahui pengaruh langsung dan tidak langsung. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah random dengan metode kuantitatif eksplanatif. Hasil 

perhitungan yang didapatkan dari hipotesis pertama dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara kualitas layanan terhadap library usage dengan hasil t hitung > t tabel 

2,091 > 1,98. Selanjutnya perhitungan yang didapatkan dari hipotesis kedua dapat diketahui 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas layanan terhadap kepuasan pemustaka 

dengan hasil t hitung > t tabel 5,963 > 1,98. Selanjutnya perhitungan yang didapatkan dari 

hipotesis ketiga dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara library usage 

terhadap kepuasan pemustaka dengan hasil t hitung > t tabel 4,862 > 1,98. Hipotesis terakhir 

terdapat pengaruh antara variabel kualitas layanan terhadap kepuasan pemustaka dengan library 

usage sebagai variabel intervening dengan hasil pengaruh langsung 0,490 dan pengaruh tidak 

langsung 0,080 yang menunjukkan nilai pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak 

langsung tetapi pengaruh variabel tidak langsung tetap harus diperhatikan dikarenakan akan 

menghasilkan pengaruh total lebih besar yaitu 0,57. 

Kata kunci: Kualitas Layanan Perpustakaan, Kepuasan Pemustaka dan Library usage 

PENDAHULUAN 

Di dalam layanan sebuah perpustakaan terdapat beberapa unsur penting yang membentuk 

satu kesatuan layanan perpustakaan diantaranya koleksi, sumber daya manusia, gedung, sarana 

prasarana dan yang terpenting adalah layanan yang diberikan oleh perpustakaan tersebut. 

Keberhasilan sebuah perpustakaan sangat ditentukan oleh beberapa unsur tersebut. Apabila salah 

satu unsur tidak berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi layanan perpustakaan secara 

keseluruhan. Hal ini dikarenakan perpustakaan merupakan wadah pendukung kegiatan 

pembelajaran di perguruan tinggi, sehingga penting bagi perpustakaan untuk memperhatikan juga 

kualitas layanan yang diberikan untuk pemustaka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Terhile 

dan Anthanisusus (2014) bahwa layanan yang diberikan oleh perpustakaan akademisi atau 

perpustakaan perguruan tinggi berfungsi sebagai pendukung yang nantinya akan memberikan 

kontribusi terhadap pembelajaran, penelitian akademis dan memenuhi kebutuhan pengajaran 

lingkungan akademik sehingga pengguna perpustakaan juga mengharapkan agar bahan informasi 

perpustakaan diatur untuk memudahkan aksesibilitas penggunanya. 

Perpustakaan Univeritas Airlangga sebagai salah satu perpustakaan perguruan tinggi 

menjadi salah satu sarana penting dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi diantaranya 

pendidikan, pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat yang dapat menjadi acuan 

bagi civitas akademika dalam memenuhi kebutuhan sumber informasi. Selanjutnya pemberian 

layanan kepada pemustaka dijadikan keunggulan utama yang diberikan oleh perpustakaan 

Universitas Airlangga yang telah disebutkan dalam visi yang ada. Selain itu perpustakaan 

Universitas Airlangga juga memiliki tagline tersendiri dalam memberikan layanan dan memiliki 
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standar tersendiri khususnya dalam memberikan layanan kepada pemustaka yang sudah tertera 

dalam Pedoman Prosedur (PP) dan Industri Kerja (IKA) yang sudah terintegrasi dengan pihak 

Universitas. 

Terlepas dari permasalahan di atas, perpustakaan Universitas Airlangga sendiri 

merupakan perpustakaan yang sudah berakreditasi A. Hal itu berarti perpustakaan sudah 

memenuhi standar dan pemberian akreditasi pada perpustakaan perguruan tinggi diharapkan 

dapat menjamin standar kualitas yang dibutuhkan suatu perpustakaan. Dengan gelar perpustakaan 

yang sudah memiliki akreditasi A, maka asusmsinya tentunya akan dapat memberikan layanan 

yang berkualitas dan memenuhi standar ekspektasi pemustakanya. Berdasarkan beberapa hal 

tersebut penelitian ini meneliti mengenai pengaruh kualitas layanan perpustakaan terhadap 

kepuasan dengan library usage sebagai variabel intervening. 

 

TEORI DAN KONSEP 

LibQual+TM 

Item yang digunakan dalam penelitan ini disesuaikan dengan literatur yang relevan. 

Penelitian ini merujuk pada Fatmawati (2012) dengan versi LibQual+TM yang terdiri dari beberapa 

item yang membentuk 3 dimensi LibQual diantaranya affect of service (AS), library as place (LP), 

dan information control (IC). Setiap itemnya diberikan skala dari 1- 5 dengan nilai lebih tinggi 

yang menunjukkan kesan yang lebih baik. Beberapa aspek tersebut terbagi menjadi beberapa 

mengenai LibQual+TM diantaranya: 

1. Affect of service : Kotribusi pustakawan, staff atau pegawai perpustakaan dalam 

memberikan layanan kepada pemustaka atau pengunjug perpustakaan yang terbagi atas 

beberapa hal diantaranya empathy, responsivenes, assurane dan reliability 

2. Information control: Kualitas dan kemudahan akses terhadap informasi dan pengumpulan 

sumber informasi yang tersedia di perpustakaan yang terbagi atas beberapa hal diantaranya 

scope of content, timeliness, ease of navigation, convience, modern equipment dan self-

reliance 

3. Library as place: Bangunan perpustakaan, peralatan dan lingkungan untuk studi 

pengunjung perpustakaan baik secara individu maupun kelompok yang mengambil 

konsep tangible dalam ServQal yaitu physical facilities, utilitarian space, symbol dan 

refuge 

Konsep Kepuasan Pemustaka 

Kepuasan adalah tingkat perasaan setelah seseorang membandingkan kinerja yang dirasakan 

dengan harapannya jika apa yang dirasakan setara dengan harapannya maka seseorang akan 

merasa puas, jika yang dirasakan melebihi harapannya maka akan sangat puas dan jika yang 

dirasakan kurang dari harapannya maka seseorang akan merasa tidak atau kurang puas (Kotler, 

2003). Berdasarkan penelitian Roszkowski et.al (2005) terdapat anggapan luas bahwa kualitas 

layanan perpustakaan merupakan sesuatu yang ada dalam ingatan manusia (Roszkowski et.al, 

2005). Namun beberapa penelitian lain berpendapat bahwa walaupun kualitas layanan adalah 

evaluasi komulatif transaksi dari waktu ke waktu, kepuasan diidentifikasikan sebagai evaluasi 

pasca konsumsi atau pengalaman kepuasan konsumen produk atau jasa adalah ketentuan 

informasi aktual atau layanan yang akan memenuhi kebutuhan pencari informasi atau pengguna 

(Terhile & Anthanisus, 2014). Hal ini membuat perusahaan ataupun lembaga penyedia jasa untuk 

melakukan beberapa penilaian terhadap kualitas layanan dan pengiriman layanan yang diberikan 

oleh staff atau pustakawan terhadap pemustaka untuk memastikan bahwa kepuasan tersebut tinggi 

ataupun rendah.  

Saunders (2008) berpendapat bahwa staff yang berpengetahuan berkontribusi pada tingkat 

kepuasan pengguna. Sesuatu yang ditampilkan atau yang diberikan kepada pemustaka rentan 



 

 

terhadap usaha mecukupi kebutuhannya dalam menemukan informasi yang mereka butuhkan 

karena kemudahan penelususran yang digunakan oleh perpustakaan (Bawden & Vilar, 2006) 

sehingga dapat diketahui bahwa sistem temu kembali informasi yang digunakan oleh suatu 

perpustakaan harus dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

pemustaka.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan pemustaka diperolah 

dari penilaian dari layanan yang diberikan oleh pustakawan dan dirasakan secara langsung oleh 

pemustaka, selanjutnya pemustaka akan memberikan penilaian terhadap layanan yang diberikan 

oleh pustakawan, jika kurang dari ekspektasi maka tidak puas begitupun sebaliknya Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini mencoba mengetahui kepuasan pengunjung perpustakaan diantaranya 

kepuasan pemustaka dengan perlakuan yang diberikan perpustakaan, kepuasan pemustaka dengan 

dukungan perpustakaan untuk pembelajaran, penelitian atau kebutuhan mengajar dan penilaian 

pemustaka terhadap keseluruhan kualitas layanan yang diberikan oleh perpustakaan.  

Konsep library usage 

Menurut Olszewski dan Jenkins (2007) library usage adalah sikap seseorang dalam 

mencari informasi yang ada pada perpustakaan sehingga seseorang mengetahui banyaknya jenis 

dari informasi dan seseorang dapat memutuskan untuk berhenti atau melanjutkan untuk mencari 

informasi. Menurut Saunders (2008) penggunaan perpustakaan akademik sendiri terbagi menjadi 

beberapa aspek yaitu penggunaan perpustakaan dalam membantu perkembangan pembelajaran, 

penggunaan perpustakaan dalam membantu kemajuan pemustaka khususnya pada bidang 

akdemik, penggunaan perpustakaan yang memungkinkan pemustaka mencapai target atau tujuan 

terkait bidang akademik secara lebih efektif, penggunaan perpustakaan dalam membantu 

pemustaka membedakan informasi yang dapat dipercaya dan tidak dapat dipercaya dan 

penggunaan perpustakaan perpustakaan dalam memberikan keterampilan informasi yang 

dibutuhkan pemustaka dalam pekerjaan atau pembelajaran. Jika sebuah perpustakaan dikelola 

oleh staff yang berkualifikasi, berpengalaman dan berbudaya, maka pengguna akan merasa selalu 

didorong untuk memanfaatkan atau menggunakan perpustakaan maupun layanan perpustakaan 

(Terhile & Anthanisus, 2014). Oleh karena itu dalam penelitian ini mencoba melihat penggunaan 

perpustakaan dari segi persepsi pemustaka sehingga jika pemustaka merasa puas setelah dia 

menggunakan perpustakana dia akan terus menggunakan perpustakaan tersebut. 

Kerangka Berpikir 

Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel kualitas 

layanan (library service quality) terhadap penggunaan perpustakaan (library usage), kualitas 

layanan (library service quality) terhadap kepuasan (library user satisfaction), penggunaan 

perpustakaan (library usage) terhadap kepuasan (library user satisfaction), dan kualitas layanan 

(library service quality) terhadap kepuasan (library user satisfaction) dengan library usage 

sebagai variabel intervening 

 

 

 

Gambar 1. Conceptual framework of research hypotesis 

Hipotesis 

  H0 : Kualitas layanan perpustakaan tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap penggunaan perpustakaan. 

  H1 : Kualitas layanan perpustakaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap penggunaan perpustakaan. 

library service 

quality 
library user 

satisfaction 
library usage 



 

 

  H0 : Kualitas layanan perpustakaan tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan pengguna perpustakaan. 

  H2 : Kualitas layanan perpustakaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan pengguna perpustakaan. 

  H0 : Penggunaan perpustakaan tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan pengguna perpustakaan. 

  H3 : Penggunaan perpustakaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan pengguna perpustakaan. 

  H0 : Kualitas layanan perpustakaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan perpustakaan melalui 

penggunaan perpustakaan. 

  H4 : Kualitas layanan perpustakaan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan perpustakaan melalui 

penggunaan perpustakaan. 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian, Populasi, Sampel, Lokasi 

 Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian jenis 

kuantitatif eksplanatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung perpustakaan 

Universitas Airlangga Surabaya yang menggunakan layanan yang ada pada perpustakaan tersebut 

yakni mahasiswa, staff, dosen dan mahasiswa lain yang juga menggunakan layanan perpustakaan 

dan pernah memanfaatkan layanan perpustakaan Universitas Airlangga yang merupakan populasi 

yang menjadi objek penelitian. Total pengunjung perpustakaan Universitas Airlangga adalah 

28381. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian 

ini berjumlah 115 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pengambilan sampel secara acak (random) dengan menggunakan systematic sampling dan 

lokasi peelitian ini terdapat pada perpustakaan Universitas Airlangga 

 

 

Instrumen dan Teknik Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data merupakan instrumen pengumpulan data yang menentukan 

keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu penelitian (Bungin, 2005). Penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan data angket, observasi, wawancara dan studi literatur. 

Metode Pengukur Variabel 

Alat pengukuran variabel yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengukuran variabel dengan 

skala linkert. Skala linkert yang digunakan dalam penelitian terdiri dari angka 1 (sangat tidak 

setuju) sampai dengan angka 5 (sangat setuju) yang digunakan untuk persetujuan resonden 

terhadap beberapa pernyataan yang terdapat pada kuesioner, berikut merupakan tingkatan sklaa 

linkert yang digunakan dalam penelitian ini: 

1 = Sangat tidak setuju (STS) 

2 = Tidak setuju (TS) 

3 = Netral (N) 

4 = Setuju (S) 

5 = Sangat Setuju (S) 



 

 

Berdasarkan pilihan atau alternative jawaban responden maka dapat ditentukan interval 

kelas sebagai berikut: 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
= ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 

5 − 1

5
= 0,80 

 

Dengan demikian dapat diketahui kategori jawaban responden masing-masing variabel 

yaitu: 

 4,21 – 5,00 = skor untuk kategori sangat tinggi 

 3,41 – 4,20 = skor untuk kategori tinggi 

 2,61 – 3,40 = skor untuk kategori sedang 

 1,81 – 2,60 = skor untuk kategori rendah 

 1,00 – 1,80 = skor untuk kategori sangat tinggi 

Definisi Operasional 

Kualitas Layanan 

1. Affect of service 

a. Empathy (empati) 

 Pustakawan memahami kebutuhan pemustaka 

 Pustakawan mengerti kebutuhan yang diinginkan pemustaka 

 Pustakawan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada setiap 

pemustaka 

b. Responsiveness (ketanggapan) 

 Kesediaan pustakawan untuk membantu pemustaka 

 Pustakawan selalu tanggap memberikan bantuan dalam mencari informasi yang 

diperlukan pemustaka 

 Kesediaan pustakawan selalu siap merespon permintaan pemustaka 

c. Assurance (jaminan) 

 Konsistensi keramahan pustakawan dalam melayani pemustaka 

 Pustakawan selalu sopan dalam melayani pemustaka 

 Kepercayaan pemustaka terhadap informasi yang diberikan pustakawan 

 Pustakawan dapat dipercaya karena memiliki pengetahuan di bidangnya 

d. Reliability (dapat dipercaya) 

 Waktu layanan perpustakaan sesuai dengan yang telah ditentukan 

 Pustakawan mempunyai wawasan yang cukup sehingga mampu menjawab 

pertanyaan pemustaka 

2. Information control 

a. Scope of Conten (cakupan informasi) 

 Ketersediaan koleksi (buku, majalah, surat kabar, referensi maupun sumber 

informasi lain) sesuai dengan kebutuhan pemustaka 

 Kelengkapan koleksi yang memenuhi kebutuhan pemustaka 

b. Timeliness 

 Kelancaran dalam mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan pemustaka 

 Kemudahan akses untuk menemukan informasi yang relevan dan akurat melalui 

alat bantu katalog perpustakaan 

c. Ease of Navigation 

 kemudahan pemustaka dalam melakukan penelusuran informasi di perpustakaan 

 penataan koleksi perpustakaan (buku, bahan referensi, majalah, surat kabar, dan 

lain sebagainya) memudahkan pemustaka dalam proses temu kembali 

d. Convience 



 

 

 Kejelasan petunjuk atau panduan penggunaan fasilitas layanan perpsutakaan 

 Kenyamanan waktu yang dibutuhkan dalam mendapatkan informasi di 

perpustakaan 

 

e. Modern Equipment 

 Ketersediaan fasilitas print dan foto copy di perpsutakaan yang membantu 

pemustaka mengcopy bahan perpustakaan yang dibutuhkan 

 Tersedianya komputer yang memudahkan penelusuran koleksi yang ada di 

perpustakaan dapat berupa artikel, jurnal atau skripsi yang ada di perpustakaan 

f. Self-Reliance 

 Pemusataka dapat melakukan pencarian informasi secara mandiri 

 Kemampuan pemustaka dalam menggunakan sarana perpustakaan dalam 

penelusuran informasi 

3. Library as place 

a. Physical facilities 

 Ketersediaan koleksi di perpustakaan dalam membantu pemustaka menyesuaikan 

berbagai tugas kuliah 

 Kondisi fisik gedung maupun peralatan dan perlengkapan yang cukup memadai 

berfungsi dengan baik 

b. Utilitarian Space 

 Ketenangan ruangan di perpustakaan untuk belajar 

 Adanya desain ruang sebagai tempat diskusi yang menarik minat pemustaka 

c. Symbol 

 Perpustakaan dapat memunculkan berbagai inspirasi untuk membaca dan belajar 

 Perpustakaan terbuka untuk pemustaka dalam belajar atau berdiskusi bersama 

d. Refuge 

 Ketersediaan ruangan di perpustakaan yang nyaman untuk belajar 

 Perpustakaan memiliki tempat yang tenang untuk berkosentrasi 

 Kondisi perpustakaan yang selalu bersih dan dijaga dengan baik sehingga 

kondusif untuk belajar 

Library usage 

1. Perpustakaan membantu perkembangan pembelajaran 

2. Perpustakaan membantu kemajuan pemustaka khususnya di bidang akademik 

3. Perpustakaan memungkinkan untuk lebih efisien dalam bidang akademis  

4. Perpustakaan membantu pemustaka membedakan informasi yang dapat dipercaya atau 

tidak dapat dipercaya 

5. Perpustakaan memberikan keterampilan informasi yang dibutuhkan pemustaka dalam 

pekerjaan atau belajar 

Kepuasan pelanggan 

1. Pemustaka  puas dengan perlakuan yang diberikan perpustakaan 

2. Pemustaka puas dengan dukungan perpustakaan untuk pembelajaran, penelitian atau 

kebutuhan mengajar 

3. Penilaian pemustaka terhadap keseluruhan kualitas layanan yang diberikan perpustakaan 

Teknik Analisis Data 

Uji Validitas 

Uji validitas yang diakukan dalam penelitian ini menggunakan koefisien korelasi product 

moment yang dilakukan dengan melakuakn korelasi biveriate antara masing-masing skor 



 

 

indikator dengan total skor dari variabel, dari hasil tersebut data dikatakan valid jika corrected 

item total correlation >0,30. 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas didapatkan dari nilai cronbach’s alpha, jika nilai cronbach alpha > r tabel 

maka data penelitian dianggap baik dan reliabel untuk digunakan sebagai item dalam proses 

penganalisaan data yang nantinya berguna untuk menguji hipotesis penelitian 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinieristas 

Uji multikolinieritas dilakuka untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang bermakna 

antara masing-masing variabel bebas yang diteliti dalam suatu penelitian, karena model 

regresi yang baik adalah yang tidak memiliki korelasi antar variabel bebasnya (Ghozali, 

2009). Hal tersebut dapat diketahui apabila nilai VIF kurang dari 10 atau VIF<10 dan 

nilai tolerance lebih dari 0,1 atau tolerance >0,1 maka dapat dikatakan terbebas dari 

multikolinieritas. 

2. Uji heterokedastitas 

Uji heterokedastitas yaitu varian variabel dalam model tdiak sama atau konstan. 

Pada penelitian ini menggunakan uji heterokedastitas dengan metode glejser. Menurut 

Ghozali (2009) Uji glejser adalah meregresikan absolute nilai residual sebagai variabel 

dependen dengan variabel independen. Jika probabilitas signifikannya di atas tingkat 

kepercayaan 5% maka tidak terdapat heterokedastitas dan yang menjadi syarat uji glejser 

apabila nilai sig lebih besar dari 0,05. 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas dan variabel 

terikat dalam model regresi mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Pada penelitian 

ini uji normalitas yang diguankan adalah uji normalitas Kolmogrov-Smirnov dimana jika 

niali probabilitasnya lebih dari 0,05 maka distribusi dikatakan normal atau simetris dan 

jika nilai probabilitas  kurang dari 0,05 maka distribusi dikatakan tidak normal atau 

asimetris (Sugiyono, 2010) 

Uji Path 

Analisis jalur atau path analysis digunakan untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara 

satu atau beberapa variabel. Path analisis yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk 

melihat hubungan antara variabel kualitas layanan terhadap kepuasan pemustaka melalui library 

usage yang sudah dijelaskan pada kerangka konseptual yang ada dan digunakan rumus persamaan 

struktural untuk diagram jalur sebagai berikut: 

Z = γX + e .................................................................................................... (1) 

Y = γX + βZ + e .......................................................................................... (2) 

 

Keterangan 

γ = koefisien path dari X ke Z 

γ = koefisien path dari X ke Y 

β = koefisien path dari Z ke Y 

e = error 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Validitas 

Uji validitas disini dilakukan untuk menguji ketepatan dari suatu instrumen penelitian. 

Pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi pearson product moment dengan menggunakan 

SPSS. Item yang ada dikatakan valid jika > 0,3008 (N : 115, taraf signifikasnsi : 0,05).  



 

 

Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel 1. Hasil uji reliabilitas 

Variabel 

Nilai 

cronbach’s 

alpha 

Nilai r tabel Keterangan 

Kualitas Layanan 0,945 0,3008 Reliabel 

Kepuasan 0,823 0,3008 Reliabel 

Library usage 0,847 0,3008 Reliabel 

Sumber: data olahan 

Berdasarkan tabel diatas dapat menunjukkan bahwa variabel yang terdapat pada 

penelitian ini memiliki nilai cronbach’s alpha > r tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa 

keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian reliabel. 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Hasil Uji Multikolinieritas 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonioritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) -2.353 1.816  -1.296 .198   

X Kualitas Layanan .057 .011 .409 5.131 .000 .934 1.070 

Z Library usage .236 .059 .316 3.964 .000 .934 1.070 

a. Dependent Variable: Y Kepuasan 

Sumber: data olahan 

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil dari nilai VIF variabel 

kualitas layanan dan library usage < 10 dengan nilai VIF sebesar 1,070 dan nilai tolerance 

> 0,1 dengan nilai tolerance sebesar 0,934. Maka dari hasil tersebut dapat diketahui 

bahwa tidak ada korelasi antara variabel bebas atau terbebas dari multikolineoritas. Hal 

ini dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak ada korelasi antar variabel bebasnya 
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2. Hasil Uji heterokedastitas 

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.654 1.130  1.464 .146 

X Kualitas 

Layanan 

-.009 .007 -.128 -1.329 .186 

Z Library usage .056 .037 .146 1.514 .133 

a. Dependent Variable: RES2 

Sumber: data olahan 

Berdasrkan hasil uji heterokedastitas pada tabel 3.19 di atas dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi variabel kualitas layanan 0,186 dan variabel library usage 0,133. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai variabel tersebut >0,05, sehingga dapat dikatakan 

bahwa tidak terdapat heterokedastitas dan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

terbebas dari heterokedastitas 

3. Hasil Uji Normailitas 

Tabel 4. Hasil Uji normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 X Z Y 

N 115 115 115 

Normal 

Parametersa,,b 

Mean 151.50 20.41 11.11 

Std. Deviation 15.924 2.985 2.223 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .111 .120 .115 

Positive .094 .099 .110 

Negative -.111 -.120 -.115 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.186 1.291 1.228 

Asymp. Sig. (2-tailed) .120 .071 .098 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: data olahan 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahu bahwa uji normalitas dalam penelitian ini 

menghasilkan nilai signifikansi variabel X adalah 0,120, Y adalah 0,098 dan Z adalah 0,071 

sehingga nilai signifikansi yang hasilkan dari ketiga variabel tersebut  > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dapat disimpulkan memiliki 

distribusi normal. 

Hasil Uji Path 

Berdasarkan hasil analissi regresi dapat digambarkan hasil regresi pendugaan 

koefisien path sebagai berikut: 

Tabel 5. Hasil uji regresi 



 

 

Variabel Nilai t 

(sig) 

Nilai t Standart 

coeficient 

beta 

Nilai 

VIF 

Kualitas layanan (X) 

terhadap library usage 

(Z) 

0,039 2.091 0,193 1,070 

Kualitas layanan (X) 

terhadap Kepuasan (Y) 

0,000 5,983 0,490 1,070 

Library usage (Z) 

terhadap Kepuasan (Y) 

0,000 4,862 0,416 1,070 

Sumber: data olahan 

Berdasarkan hasil pendugaan koefisien jalur (path) dapat dituliskan persamaan 

struktural sebagai berikut: 

1.  Library usage = 0,193 kualitas layanan + e1 

2. Kepuasan =  0,490 kualitas layanan + 0,416 library usage + e2 

 

Pembuktian Hipotesis 

1. Kualitas Layanan terhadap Library Usage 

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Kualitas Layanan terhadap Library Usage 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constan

t) 
14,928 2,636  5,664 ,000 

X_Kuali

tas 
,036 ,017 ,193 2,091 ,039 

a. Dependent Variable: Z_Usage 

Sumber: data olahan 

Berdasarkan tabel tersebut variabel kualitas layanan (X) signifikan atau dengan 

kata lain H0 ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung untuk variabel kualitas layanan 

sebesar 2,091 sehingga nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,98 dan 

probabilitas signifikansi sebesar 0,039 nilai tersebut jauh di bawah 0,05 atau signifikansi 

≤ 0,05. 

2. Kualitas layanan terhadap kepuasan pemustaka 

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Kualitas Layanan terhadap Kepuasan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,739 1,744  ,424 ,673 

X_Kualita

s 
,068 ,011 ,490 5,983 ,000 

a. Dependent Variable: Y_Kepuasan 

Sumber: data olahan 



 

 

Berdasarkan tabel tersebut variabel kualitas layanan (X) signifikan atau dengan 

kata lain H0 ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung untuk variabel kualitas layanan 

sebesar 5,983 sehingga nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,98 dan 

probabilitas signifikansi sebesar 0,000 nilai tersebut jauh di bawah 0,05 atau signifikansi 

≤ 0,05. 

3. Library usage terhadap kepuasan pemustaka 

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Library usage terhadap Kepuasan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Consta

nt) 
4,791 1,314  3,645 ,000 

Z_Usag

e 
,310 ,064 ,416 4,862 ,000 

a. Dependent Variable: Y_Kepuasan 

Sumber: data olahan 

Berdasarkan tabel tersebut variabel library usage (Z) signifikan atau dengan kata 

lain H0 ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung untuk variabel library usage sebesar 

4,862 sehingga nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,98 dan probabilitas 

signifikansi sebesar 0,000 nilai tersebut jauh di bawah 0,05 atau signifikansi ≤ 0,05. 

Pembahasan 

1. Kotler dalam Fatmawati (2013) menyatakan bahwa kualitas layanan merupakan suatu 

bentuk penilaian konsumen, dalam konteks ini penilaian pemustaka terhadap tingkat 

layanan yang diterima dengan layanan yang diharapkan. Apabila layanan yang diterima 

sesuai dengan yang diharapakan maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap library 

usage. Hal ini sesuai dengan penemuan yang dihasilkan pada bab 3 tabel 3.22. 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara kualitas layanan terhadap library usage yang memiliki arah 

positif. Hasil tersebut diperoleh dari pengujian hipotesis yang dilakukan pada bab hasil 

dan analisa, diketahui bahwa kualitas layanan (X) berpengaruh terhadap library usage 

(Z) pada perpustakaan Universitas Airlangga dengan hasil nilai t hitung variabel kualitas 

layanan sebesar 2,091 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,98. Sehingga dapat diartikan 

bahwa H0 ditolak dan menerima H1 atau dapat dikatakan bahwa variabel kualitas layanan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap library usage. 

2. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara kualitas layanan terhadap kepuasan pemustaka. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Rowszkowski et.al (2005) dimana kualitas layanan merupakan 

tolak ukur untuk menunjukkan kepuasan penerima layanan. Berdasarkan hasil 

pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara kualitas layanan terhadap kepuasan pemustaka yang memiliki arah positif. Hasil 

tersebut diperoleh dari pengujian hipotesis yang dilakukan pada bab hasil dan analisa, 

diketahui bahwa kualitas layanan (X) berpengaruh terhadap kepuasan pemustaka (Y) 

pada perpustakaan Universitas Airlangga dengan hasil nilai t hitung variabel kualitas 

layanan sebesar 5,983 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,98. Sehingga dapat diartikan 

bahwa H0 ditolak dan menerima H2 atau dapat dikatakan bahwa variabel kualitas layanan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pemustaka.  



 

 

3. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara library usage terhadap kepuasan pemustaka yang memiliki 

arah positif. Hasil tersebut diperoleh dari pengujian hipotesis yang dilakukan pada bab 

hasil dan analisa, diketahui bahwa library usage (Z) berpengaruh terhadap kepuasan 

pemustaka (Y) pada perpustakaan Universitas Airlangga dengan hasil nilai t hitung 

variabel kualitas layanan sebesar 4,862 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,98. 

Sehingga dapat diartikan bahwa H0 ditolak dan menerima H3 atau dapat dikatakan bahwa 

variabel library usage memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pemustaka. Oleh 

karena itu dapat diartikan bahwa apabila library usage yang didapatkan oleh pemustaka 

semakin rendah maka kepuasan pemustaka juga akan semakin rendah begitupun 

sebaliknya jika library usage yang didapatkan oleh pemustaka semakin tinggi maka 

kepuasan pemustaka juga akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Moses (2016) bahwa library usage memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan pengguna 

4. Pada penelitian ini selain menguji pengaruh langsung, diuji pula pengaruh tidak langsung. 

Pada hipotesis keempat yang mengemukakan bahwa kualitas layanan berpengaruh 

terhadap kepuasan pemustaka melalui library usage sebagai variabel intervening di 

Perpustakaan Universitas Airlangga dapat diterima. Nilai koefisien tidak langsung 

sebesar 0,080 di dapat dari perkalian antara pengaruh langsung kualitas layanan terhadap 

library usage dan library usage terhadap kepuasan pemustaka. Hasil dari nilai koefisien 

pengaruh tidak langsung jika dibandngkan dengan hasil dari nilai koefisien pengaruh 

langsung antara kualitas layanan terhadap kepuasan pemustaka yakni sebesar 0,490 dapat 

diketahui bahwa pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung. 

Penelitian Moses (2016) yang menjadi rujukan pada penelitian ini menghasilkan nilai 

koefisien langsung sebesar 0,01 dan nilai koefisien tidak langsung 0,29. oleh karena itu 

dapat  diketahui bahwa terdapat penelitian yang menggunakan variabel intervening 

library usage tetapi menghasilkan koefisien path yang berbeda. Oleh karena itu 

diperlukan untuk memperhatikan pengaruh tidak langsung pula dalam pengambilan 

keputusan. Selain itu, jika perpustakaan juga memperhatikan pengaruh tidak langsung 

akan menghasilkan pengaruh total yang di dapatkan dari hasil penambahan antara 

pengaruh langsung variabel kaulitas layanan (X) terhadap kepuasan pemustaka (Y) dan 

pengaruh tidak langsung kualitas layanan (X) terhadap kepuasan (Y) dengan library 

usage (Z) sebagai variabel interveing yaitu 0,490 + 0,080 = 0,57 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pada penelitian ini membahas mengenai pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pemustaka 

dengan library usage sebagai variabel intervening di Perpustakaan Perguruan Tinggi Universitas 

Airlangga. Berdasarkan pada hasil pengujian dan analisa data serta pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya, maka  pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas layanan terhadap library usage di 

Perpustakaan Universitas Airlangga. Hasil tersebut diperoleh dari nilai t hitung pada 

kualitas layanan sebesar 2,091 sedangkan t tabel 1,98, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

2,091 > 1,98 dengan taraf signifikansi 0,039 < 0,05. Maka dapat diartikan bahwa menolak 

H0 dan menerima H1. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa apabila tingkat kualitas 

layanan yang didapatkan oleh pemustaka semakin tinggi maka library usage juga akan 

semakin tinggi begitupun sebaliknya  

2.  Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas layanan terhadap kepuasan pemustaka 

di Perpustakaan Universitas Airlangga. Hasil tersebut diperoleh dari nilai t hitung pada 

kualitas layanan sebesar 5,963  sedangkan t tabel 1,98, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

5,963 > 1,98 dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05. Maka dapat diartikan bahwa menolak 



 

 

H0 dan menerima H2. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa apabila tingkat kualitas 

layanan yang didapatkan oleh pemustaka semakin tinggi maka kepuasan juga akan semakin 

tinggi begitupun sebaliknya 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara library usage terhadap kepuasan pemustaka di 

Perpustakaan Universitas Airlangga. Hasil tersebut diperoleh dari nilai t hitung pada library 

usage sebesar  4,862 sedangkan t tabel 1,98, sehingga dapat disimpulkan bahwa 4,862 > 

1,98 dengan taraf signifikansi 0,000 < 0,05. Maka dapat diartikan bahwa menolak H0 dan 

menerima H3. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa apabila tingkat library usage yang 

didapatkan oleh pemustaka semakin tingi maka kepuasan juga akan semakin tinggi 

begitupun sebaliknya 

4. Terdapat pengaruh secara langsung signifikan antara kualitas layanan terhadap kepuasan 

pemustaka melalui library usage sebagai variabel intervening di Perpustakaan Universitas 

Airlangga. Hasil tersebut diperoleh dari perkalian antara nilai beta X terhadap Z dan beta 

Z terhadap Y yaitu 0,193 x 0,416 = 0,080. Berdasrkan perhitungan tersebut dapat diketahui 

bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,490 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,080. 

Oleh karena itu dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pengaruh langsung lebih besar 

daripada pengaruh tidak lagsung sedangkan dari hasil penelitian sebelumnya pengaruh 

tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsung.  Sehingga pihak perpustakaan tetap 

harus  memperhatikan pengaruh tidak langsung karena nilai pengaruh total jika 

memperhatikan pengaruh tidak langsung akan mengahsilkan pengaruh yang lebih besar 

yang dihasilkan dari penambahan antara pengaruh langsung dan tidak langsung yaitu 0,490 

+ 0,080 = 0,57. Selain itu juga dari hipotesis ketiga diketahui bahwa library usage 

mempengaruhi kepuasan pemustaka.  

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dan temua dalam penelitian ini, maka 

disarankan kepada: 

1. Perpustakaan Universitas Airlangga 

a. Hasil yang di dapatkan dalam penelitian didapatkan bahwa dari tiga dimensi 

LibQual+TM diketahui bahwa dimensi affect of service indikator yang memiliki hasil 

mean paling rendah terdapat pada indikator empathy mengenai petugas perpustakaan 

memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada pemustaka memiliki nilai 

sedang  dengan nilai rata-rata 3,24 oleh karena itu berdasarkan hasil tersebut, 

indikator ini dapat dijadikan perbaikan oleh pihak perpustakaan dan untuk indikator 

yang memiiki hasil rata-rata paling tinggi terdapat pada indikator reliability mengenai 

waktu layanan perpustakaan sesuai dengan yang telah ditentukan memiliki nilai 

tinggi  dengan nilai rata-rata 3,88 oleh karena itu indikator ini juga perlu mengalami 

perbaikan tetapi tidak sebesar indikator empathy 

b. Hasil yang di dapatkan dalam penelitian didapatkan bahwa dari tiga dimensi 

LibQual+TM diketahui bahwa dimensi information control. Indikator scope of content 

mengenai kelengkapan koleksi perpustakaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

pemustaka memiliki nilai sedang dengan nilai rata-rata 3,17 oleh karena itu 

berdasarkan hasil tersebut, indikator ini dapat dijadikan perbaikan oleh pihak 

perpustakaan dan untuk indikator yang memiliki hasil rata-rata paling tinggi terdapat 

pula pada indikator scope of content mengenai isi dari koleksi yang ada di 

perpustakaan dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan pemustaka 

sebagai referensi memiliki nilai tinggi  dengan nilai rata-rata 4,07. Oleh karena itu 

pihak perpustakaan diharapkan dapat memperbaiki indikator scope of content dengan 

seksama agar tidak terjadi ketimpangan. 

c. Hasil yang di dapatkan dalam penelitian didapatkan bahwa dari tiga dimensi 

LibQual+TM dikatahui bahwa dimensi yang ada pada library as place, indikator 

symbol mengenai perpustakaan membuat pemustaka ingin membaca koleksi yang 



 

 

ada di perpustakaan memiliki nilai tinggi  dengan nilai rata-rata 3,50, oleh karena itu 

berdasarkan hasil tersebut, indikator ini dapat dijadikan perbaikan oleh pihak 

perpustakaan dan untuk indikator yang memiiki hasil rata-rata paling tinggi terdapat 

pada indikator refuge mengenai kondisi perpustakaan yang selalu bersih membuat 

pemustaka kondusif untuk belajar memiliki nilai tinggi  dengan nilai rata-rata 3,98. 

d. Berdasarkan uji path diketahui bahwa hasil pengaruh langsung lebih besar daripada 

pengaruh tidak langsung tetapi pengaruh tidak langsung harus tetap diperhatikan oleh 

perpustakaan dikarenakan berdasarkan penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan 

menghasilkan hasil penelitian yang berbeda dimana pengaruh tidak langsung lebih 

besar daripada pengaruh langsung. Oleh karena itu variabel library usage juga perlu 

diperhatikan oleh pihak perpustakaan dalam memperbaiki kualitas layanan yang 

diberikan kepada pemustaka sehingga tingkat kepuasan pemustaka juga akan 

semakin meningkat. 

2. Penelitian selanjutnya 

a. Berdasarkan variabel yang telah diguankan sebagai variabel intervening yaitu library 

usage maka diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat dilakukan lebih mendalam 

menggunakan variabel lainnya sebagai variabel intervening, mengingat belum 

banyak penelitian di program study Ilmu Informasi dan perpustakaan yang 

menggunakan variabel intervening. Jika yang berhubungan dengan kualitas layanan 

dan kepuasan pemustaka, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel 

intervening seperti loyalitas, motivasi dan lain sebagainya sehingga menjadi lebih 

berkembang dan mendapatkan penemuan-penemuan baru yang dapat memberikan 

dampak positif terhadap perbaikan suatu perpustakaan atau organisasi penyedia jasa 

lainnya. Kepada penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan tools lain selain 

SPSS dengan menggunakan AMOS, PLS dsb. 
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