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ABSTRAK 

Perpustakaan merupakan suatu lembaga yang menyediakan berbagai informasi maupun 

pengetahuan bagi pengguna. Seiring perkembangan teknologi saat ini perpustakaan mengalami 

perubahan baik dari segi koleksi, fasilitas maupun layanannya. Hal tersebut dapat menunjang 

kenginan pengguna untuk berkunjung ke perpustakaan.Sebab, perpustakaan diwajibkan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi pengguna serta memberikan pelayanan semaksimal mungkin 

bagi kepuasan pengguna.Salah satu perkembangan teknologi informasi yang terdapat di 

perpustakaan yaitu layanan sirkulasi. Dahulu sebelum 1970-an sistem otomasi perpustakaan 

pertama kali pada layanan sirkulasi, sebab layanan ini merupakan operasi perpustakaan pertama 

yang otomatis karena berulang-ulang, rutin memakan waktu serta tugas multifaset (peminjaman, 

perpanjangan, pengembalian, pemesanan). Sehingga saat ini perpustakaan mengembangkan 

layanan sirkulasi yang mudah digunakan pengguna yaitu layanan sirkulasi mandiri (self 

service).Pada penelitian ini menggunakan teori yang dkemukakan oleh David A. Garvin dengan 

3 dimensi kualitas layanan yaitu conformance, durability, serviceability.Penelitian ini dilakukan 

di Malang yaitu pada perpustakaan Universitas Negeri Malang dan perpustakaan Universitas 

Brawijaya.Sedangkan metode yang digunakan yaitu kuantitatif bersifat deskriptif. Penarikan 

sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling sehingga dilihat berdasarkan 

kriteria tertentu. Adapun hasil dari penelitian ini pada perpustakaan UM yaitu dimensi 

performance 3,18%, features 3,26%, reliability 3,50%, conformance 3,59%, durability 2,9%, 

serviceability 3,04%, aesthetics 3,24%, perceived quality 2,75%. Sedangkan hasil penelitian 

pada perpustakaan UB yaitu dimensi performance 3,43%, features 3,32%, reliability 3,52%, 

conformance 3,37%, durability 2,78%, serviceability 3,19%, aesthetics 3,23%, perceived quality 

2,99%. 
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A. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi informasi 

saat ini berpengaruh terhadap kehidupan 

manusia.Misalnya saja saat ini kegiatan 

manusia dibantu oleh teknologi, seperti 

adanya internet, ATM, e-tool, dan lain 

sebagainya.Sehingga dengan perkembangan 

teknologi saat ini juga berpengaruh terhadap 

perpustakaan.perkembangan itu adalah 

tuntutan bagi perpustakaan untuk selalu 

berkembang mengikuti dengan berupaya 

memberikan layanan terbaik bagi 

pemustaka. Salah satunya yaitu baik dari 

koleksi, fasilitas, maupun 

layanannya.Layanan sirkulasi mandiri 



 

merupakan salah satu contoh dari adanya 

perkembangan teknologi informasi. 

Layanan sirkulasi mandiri merupakan 

layanan yang terdapat di perpustakaan 

sebagai otomasi yang sering dgunakan oleh 

pemustaka.Dalam layanan sirkulasi ini 

terdapat perpanjangan, pengembalian, 

pemesanan serta peminjaman. Sedangkan 

layanan sirkulasi mandiri ini yaitu proses 

peminjaman, perpanjangan, pengembalian 

atau pemesanan koleksi secara mandiri 

dilakukan oleh pemustaka. 

B. SEJARAH PERPUSTAKAAN 

Perpustakaan Universitas Negeri 

Malang 

Universitas Negeri Malang pada awal 

berdirinya berasal dari Perguruan Tinggi 

Pendidikan Guru (PTPG) yang diresmikan  

oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan 

Kebudayaan Prof. Mr Muhammad Yamin 

pada tanggal 18 Oktober 1954. Pada tahun 

1990 gedung perpustakaan IKIP malang 

menempati gedung baru yang berada di 

tengah-tengah kampus dengan luas 5.340 

m2 yang terdiri dari tiga lantai. Semenjak 

lahirnya Universitas Negeri Malang, Kepres 

Nomor 93 tahun 1999 tentang perubahan 

IKIP menjadi Universitas. Sejak ditetapkan 

di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1999 

maka perpustakaan IKIP Malang berubah 

menjadi UPT Perpustakaan Universitas 

Negeri Malang dengan alamat di Jl. 

Semarang 5 Malang. 

Perpustakaan Universitas Brawijaya 

Universitas Brawijaya didirikan pada 

tanggal 5 Januari 1963 dan pada tanggal 

yang sama Perpustakaan Pusat Universitas 

Brawjaya didirikan. Hal ini didasarkan pada 

Keputusan Menteri PTIT Nomor 1 tahun 

1963 yang selanjutnya dikukuhkan dengan 

Keputusan Presiden RI No. 196 tanggal 23 

September 1963. Untuk itu sesuai mandate 

utama perpustakaan UB, maka program 

perpustakaan difokusan pada : a) 

meningkatkan peran perpustakaan sebagai 

support system UB melalui peningkatan 

kemampuan organisasi secara professional , 

kredibel dan akuntabel; b) meningkatkan 

kepuasan stakeholder melalui perluasan, 

kecepatan dan ketepatan akses; c) 

Menyediakan berbagai sumber informasi 

bermutu melalui media teretak dan 

elektronik, bersifat local maupun 

internasional; d) Memanfaatkan ICT sebagai 

alat mempermudah pengumpulan, 

pengelolaan, penemuan kembali dan 

penyebarluasan. 

C. KUALITAS LAYANAN 

Kualitas dapat didefnisikan sebagai 

tingkat keunggulan atau tingkat baik 

buruknya suatu layanan.Kualitas merupakan 

segala sesuatu yang mampu memenuhi 

keinginan maupun kebutuhan pelanggan. 

Sedangkan menurut kotler dalam Tjiptono 

(2004: 61) memaparkan bahwa kualitas 

harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir pada persepsi. 

Beberapa pakar pemasaran seperti David 

A. Garvin (1987) melakukan penelitian 

khusus terhadap jasa dan berhasil 

mengidentifikasi delapan dimensi yang 

dapat mengukur kualitas jasa. Kedelapan 

dimensi tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Performance 

2. Features 

3. Reliability 

4. Conformance 

5. Durability 

6. Serviceability 

7. Aesthetics 



 

8. Perceived Quality 

D. LAYANAN SIRKULASI 

Layanan sirkulasi merupakan layanan 

yang disediakan oleh perpustakaan yang 

mencakup proses peminjaman koleksi, 

proses pengembalian koleksi, pemesanan 

koleksi serta perpanjangan koleksi. Saat ini 

layanan sirkulasi sudah mulai berkembang 

seiring perkembangan teknologi informasi, 

salah satunya saat ini perpustakaan 

mengembangkan layanan sirkulasi secara 

mandiri yang dapat diakses secara mandiri 

oleh pemustaka/pengguna. Dalam hal ini, 

adanya layanan sirkulasi mandiri dapat 

memudahkan pemustaka dalam proses 

peminjaman, perpanjangan, serta pemesanan 

secara mandiri. Sedangkan untuk proses 

pengembalian koleksi masih melalui pihak 

pustakawan/petugas perpustakaan. Hal ini 

membuat peneliti tertarik untuk meneliti 

layanan sirkulasi yang lebih memfokuskan 

pada proses peminjaman koleksi 

perpustakaan. 

E. MANFAAT LAYANAN SIRKULASI 

Layanan sirkulasi mandiri dapat 

memudahkan pengguna perpustakaan dalam 

melakukan peminjaman, pengembalian, 

pemesanan, serta perpanjangan koleksi 

secara mandiri tanpa antri pada bagian 

sirkulasi pada bagian sirkulasi yang dijaga 

oleh pustakawan. Menurut pendapat yang 

dikemukakan oleh Soetminah dalam 

Sulistyo Basuki layanan sirkulasi adalah 

kegatan kerja yang berupa memberikan 

bantuan kepada pemakai perpustakaan 

dalam proses peminjaman dan pengembalian 

bahan pustaka. Akan tetapi banyak teori lain 

yang menyatakan bahwa layanan sirkulasi 

meliputi semua bentuk kegiatan yang 

berhubungan dengan pemanfaatan, serta 

penggunaan koleksi perpustakaan dengan 

tepat waktu untuk kepentingan pemakai jasa 

perpustakaan. 

F. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini peneneliti 

menggunkan metode penelitian kuantitatif 

yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang menggambarkan 

suatu keadaan secara jelas tanpa ada 

perlakuan terhadap objek yang akan diteliti. 

Dalam lokasi penelitian ini peneliti memilih 

tempat di Malang karena Malang merupakan 

Kota pelajar serta banyak terdapat 

Perguruan Tinggi Negeri sehingga peneliti 

memilih lokasi tersebut.Terdapat 3 

Perguruan Tinggi Negeri di Malang 

diantaranya yaitu Universitas Negeri 

Malang, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim, serta Universitas 

Brawijaya.Setelah melekukan obeservasi, 

peneliti hanya mendapatkan 2 perpustakaan 

saja yang memiliki layanan peminjaman 

mandiri yaitu perpustkaan Universitas 

Negeri Malang dan Universitas Brawijaya. 

Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode sampel non 

probabilitas (non probability sampling). 

Teknik yang digunakan adalah teknik 

porposive sampling yaitu dengan cara 

penarikan sampel didasarkan atas beberapa 

kriteria atau perimbangan tertentu. Criteria 

tersebut yaitu anggota perpustakaan UM dan 

UB, pernah melakukan peminjaman koleksi 

minimal dalam satu bulan melakukan 

peminujaman 2 kali. Sedangkan responden 

dalam penelitian ini yaitu mahasiswa atau 

anggota perpustakaan dari Universitas 

Negeri Malang dan Universitas Brawijaya 

yang pernah menggunakan layanan sirkulasi 



 

mandiri. Adapun hasil dari penelitian ini 

yaitu: 

Tabel 1.Statistik Deskriptif Dimensi 

Kualitas pada Layanan Sirkulasi Mandiri 

Perpustakaan UM 

 

Variabel Mean Kategori 

Performance 3,18 Sedang  

Features 3,26 Tinggi 

Reliability 3,50 Tinggi 

Conformance  3,59 Tinggi 

Durability 2,9 Sedang  

Serviceability 3,04 Sedang  

Aesthetics 3,24 Sedang  

Perceived Quality 2,75 Sedang  

Jumlah 25,46  

Rata-Rata 3,18 Sedang  

Sumber : data primer diolah 

 Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui 

hasil statistik deskriptif dimensi kualitas 

pada layanan sirkulasi mandiri perpustakaan 

UM dalam kategori sedang dengan jumlah 

rata-rata 25,46 dan rata-rata 3,18%. 

Sehingga dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa pemustaka menilai 

layanan sirkulasi mandiri perpustakaan UM 

mempunyai kualitas yang cukup baik. 

 Sedangkan perhitungan statistic 

deskriptif kualitas layanan pada layanan 

sirkulasi mandiri perpustakaan Universitas 

Brawijaya didapatkan skor sebagai berkut: 

Tabel 2.Statistik Deskriptif Dimensi 

Kualitas pada Layanan Sirkulasi Mandiri 

Perpustakaan UB 

 

Variabel Mean Kategori 

Performance 3,43 Tinggi 

Features 3,32 Tinggi 

Reliability 3,52 Tinggi 

Conformance  3,37 Tinggi 

Durability 2,78 Sedang  

Serviceability 3,19 Sedang  

Aesthetics 3,23 Sedang  

Perceived Quality 2,99 Sedang  

Jumlah 25,83  

Rata-Rata 3,22 Sedang  

Sumber : data primer diolah 

 Berdasarkan Tabel 2.dapat diketahui 

hasil statistik deskriptif dimensi kualitas 

pada layanan sirkulasi mandiri perpustakaan 

UB dalam kategori tinggi dengan jumlah 

rata-rata 25,83 dan rata-rata 3,22%. 

Sehingga dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa pemustaka menilai 

layanan sirkulasi mandiri perpustakaan UB 

mempunyai kualitas yang baik. 

G. KESIMPULAN 

1. Penelitian kualitas layanan sirkulasi 

mandiri pada perpustakaan 

perguruan tinggi negeri di malang ini 

menggunakan 8 dimensi diantaranya 

yaitu performance, features, 

reliability, conformance, durability, 

service ability, aesthetics, dan 

perceived quality. Berikut hasilnya: 

 Performance, pada dimensi 

ini antara perpustakaan UM 

dan UB memiliki selisih total 

keseluruhan yang berbeda. 

Total perhitungan pada 

perpustakaan UM sebesar 

3,18% sedangkan pada 

perpustakaan UB sebesar 

3,43%. 

 Features, pada dimensi ini 

berdasarkan hasil statistic 

deskriptif pada perpustakaan 

UM sebesar 3,26% 

sedangkan pada perpustakaan 

UB sebesar 3,32%. 



 

 Reliability, pada dimensi ini 

berdasarkan hasil statistic 

deskrptif pada perpustakaan 

UM sebesar 3,50% 

sedangkan pada perpustakaan 

UB sebesar 3,52%. 

 Conformance, pada dimensi 

ini berdasarkan perhitungan 

statistic deskriptif pada 

perpustakaan UM sebesar 

3,59% sedangkan pada 

perpustakaan UB sebesar 

3,37%. 

 Durability, pada dimensi ini 

berdasarkan perhitungan 

statistik deskriptif pada 

perpustakaan UM sebesar 

2,9% sedangkan pada 

perpustakaan UB sebesar 

2,78%. 

  Serviceability, pada dimensi 

ini berdasarkan perhitungan 

statistik deskriptif pada 

perpustakaan UM sebesar 

3,04% sedangkan pada 

perpustakaan UB sebesar 

3,19%. 

 Aesthetics, pada dimensi ini 

berdasarkan perhitungan 

statistic deskriptif pada 

perpustakaan UM sebesar 

3,24% sedangkan pada 

perpustakaan UB sebesar 

3,23%. 

 Perceived quality, pada 

dimensi ini berdasarkan 

perhitungan statistic 

deskriptif pada perpustakaan 

UM sebesar 2,75 sedangkan 

pada perpustakaan UB 

sebesar 2,99%. 

2. Dalam hal ini, sebenarnya peneliti 

tidak membedakan maupun 

membuat sama layanan sirkulasi 

yang terdapat di perpustakaan UM 

dan UB. Peneliti hanya ingin 

mengetahui kualitas layanan 

sirkulasi mandiri di perpustakaan 

tersebut berdasarkan 8 dimensi 

kualitas layanan menurut David A. 

Garvin, akan tetapi setelah dilakukan 

penelitian ternyata terdapat 

perbedaan antara layanan sirkulasi 

mandiri di perpustakaan UM dan 

layanan sirkulasi mandiri di UB. 

H. SARAN 

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, 

diharapkan pada perpustakaan 

Universitas Negeri Malang untuk 

melengkapi dengan adanya panduan 

untuk mengoperasikan layanan 

sirkulasi mandiri, sebab berdasarkan 

hasil penelitian ini terdapat 

responden yang belum bisa 

mengoperasikan/menggunakan 

layanan ini. 

2. Antara perpustakaan Universitas 

Negri Malang dan Universitas 

Brawijaya, keduanya dapat 

membenahi pelayanannya. 

Seharusnya dilengkapi dengan 

informasi serta adanya notifikasi 

terkait dengan tanggal pengembalian 

buku, misalnya melalui sms, atau 

e_mail. Sehingga pemustaka tidak 

terlambat dalam mengembalikan 

buku serta tidak terkena denda. 

Sebab apabila menggunakan kertas 

yang sudah di print atau stempel 



 

tanggal pengembalian, pemustaka 

sering lupa dan terkena denda. 
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