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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berlokasi di Perpustakaan Umum Kota Mojokerto dan menarik 
untuk diteliti karena Kota Mojokerto merupakan kota yang memiliki program 
unggulan yakni Mojokerto Service City atau kota yang mengedepankan 
pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana realisasi dari 
program unggulan tersebut dilihat dari sudut pandang tingkat kualitas layanan 
pada Perpustakaan Umum kota Mojokerto, yang mana merupakan salah satu 
bentuk layanan publik yang cukup vital karena keberadaannya berhubungan 
langsung dengan literasi masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kuantitatif deskriptif dan berbeda dengan penelitan-penelitian 
sebelumnya karena selain menggunakan metode LibQUAL+® versi terbaru, 
metode pengumpulan data pada penelitian ini juga dilengkapi dengan kolom 
komentar dengan tujuan agar tingkat kepuasan pemustaka dapat dijabarkan 
dengan baik serta responden lebih mampu mengutarakan saran konstruktifnya. 
Dari hasil analisis data diperoleh bahwa skor AG (Adequacy Gap) sebesar 0,14 
yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan layanan Perpustakaan Umum Kota 
Mojokerto cukup berkualitas, dan skor SG (Superiority Gap) sebesar -1,19 yang 
menunjukkan bahwa secara keseluruhan layanan Perpustakaan Umum Kota 
Mojokerto berada pada batas toleransi (Zone of Tolerance). Berdasarkan data 
tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan telah memenuhi harapan minimum 
pemustaka namun belum mencapai harapan ideal pemustaka. Meskipun kualitas 
layanan Perpustakaan Umum Kota Mojokerto berada pada taraf baik, namun tetap 
perlu adanya pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan ketanggapan 
pustakawan dalam melayani, dan juga diperlukan perhatian lebih pada sistem 
otomasi serta pengadaan koleksi digital. 

Kata Kunci: Perpustakaan Umum, LibQUAL+®, Adequacy Gap, Superiority Gap, 
Zone of Tolerance. 
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ABSTRACT 

 

This research is located in Mojokerto City Public Library which is interesting to 
be studied, because Mojokerto has an excellent program called Mojokerto Service 
City. That means Mojokerto is a city that prioritizes service over everything. This 
study aims to find out how far the realization of that superior program and it is 
seen from the point of view of the level of service quality at the Public Library of 
Mojokerto City, which is one of the forms of public service that is vital because 
its existence is directly related to the literacy of the community. This study uses 
descriptive quantitative research methods and it is counted to become a distinct 
method among any previous studies. For it is like that, it involves LibQUAL+® 

method of the latest version, data collection methods in this study also comes with 
a comment column with the aim that the level of library user’s satisfaction can be 
described well and respondents are better to be able to express any constructive 
suggestions. From the data analysis, it can be seen that the AG (Adequacy Gap) 
score of 0,14 indicates that overall service of Mojokerto Public Library is 
sufficiently qualified, and the SG (Superiority Gap) score of 1,19 indicates that 
overall service of City Public Library Mojokerto is at the limit of tolerance (Zone 
of Tolerance). Based on these data, it can be concluded that the quality of service 
has met the minimum expectations of library users, but it has not reached their 
ideal expectations. Although the quality of the Mojokerto City Public Library 
service is considered to be at good level, it should develop its human resources in 
relation to the librarian's responsiveness to service, as well as the need for more 
attention to automation systems and the procurement of digital collections. 
 
Keywords: Public Library, LibQUAL+®, Adequacy Gap, Superiority Gap, Zone 

of Tolerance. 

 
 
 
PENDAHULUAN 

Dewasa ini perpustakaan umum 
mulai diperhatikan keberadaannya, 
mengingat bahaya rendahnya minat 
baca yang mengancam Indonesia 
pada beberapa tahun belakangan dan 
mulai disadari akan berdampak 
buruk dimasa mendatang jika tidak 
ditangani secara serius. Berdasarkan 
data studi 'Most Littered Nation in 
the World' yang pernah dirilis 
Central Connecticut State University 
pada tahun 2016, Indonesia berada di 
peringkat ke-60 dari 61 negara. 

Posisi itu persis di bawah Thailand 
dan di atas Bostwana. Rendahnya 
minat baca masyarakat Indonesia, 
tentu berdampak pada kualitas 
masyarakatnya. Nilai Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) 
Indonesia untuk tahun 2015 yakni 
0,689. Nilai ini menempatkan 
Indonesia di peringkat 113 dari 118 
negara, dengan kategori 
pembangunan manusia tingkat 
menengah, sama seperti IPM tahun 
sebelumnya. Dengan kualitas 
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manusia yang masih tergolong 
rendah, Indonesia dikhawatirkan 
tidak mampu bersaing di dunia 
global. Sebagai lembaga yang 
bergerak pada bidang jasa layanan 
publik, perpustakaan umum dinilai 
cukup vital keberadaannya. Hal ini 
dikarenakan perpustakaan umum 
sebagai stakeholder yang 
berhubungan langsung dengan 
literasi masyarakat. Sehingga 
kemudian peran pemerintah sangat 
diperlukan dalam mengatasi 
problema tersebut. 

Seperti halnya pemerintah Kota 
Mojokerto yang kini tengah terfokus 
pada pembenahan pada Perpustakaan 
Umum Kota Mojokerto, yang mana 
salah satu usahanya yakni dengan 
berproses memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas layanan 
perpustaaan. Hal ini merupakan salah 
satu bentuk realisasi visi yang 
diusung pemerintah Kota Mojokerto 
periode 2014-2019 yakni “Mojokerto 
Service City” dengan beberapa 
misinya yakni pada poin satu 
meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia, dan pada poin dua yakni 
menyediakan produk, jasa dan 
layanan yang maju serta berdaya 
saing tinggi (Kemendagri, 2016). 
Program Mojokerto Service City 
(MSC) dianggap sebagai program 
andalan yang paling rasional 
mengingat Kota Mojokerto hanya 
memiliki tiga kecamatan yang dinilai 
kurang memiliki sumber daya alam 
(SDA). 

Ditengah berjalannya program 
MSC ini, setidaknya satu masalah 
pada aspek rata-rata lama sekolah 
pada Kota Mojokerto telah teratasi, 
yang mana berdasarkan data BPS 
Jawa Timur menyebutkan bahwa 
pada satu tahun sebelum adanya 

program MSC dan pada tahun 
diusungnya program MSC, yakni 
tahun 2013 dan 2014, rata-rata lama 
sekolah mencapai angka 9,91 dan 
tidak mengalami progres. Kemudian 
satu tahun setalah berjalannya 
program MSC, yakni pada tahun 
2015, rata-rata lama sekolah pada 
Kota Mojokerto mengalami 
peningkatan sebesar 0,01, dan pada 
tahun 2016 rata-rata lama bersekolah 
meningkat mencapai angka 9,93. 
Berdasarkan data tersebut, 
setidaknya satu aspek pada Indeks 
Pembangunan Manusia di Kota 
Mojokerto telah mengalami 
kenaikan. Namun yang menjadi 
perhatian justru naik turunnya siklus 
pada aspek angka melek huruf Kota 
Mojokerto, yang mana pada tahun 
2014 mencapai angka 97,44. 
Kemudian mengalami progres pada 
tahun berikutnya hingga mencapai 
angka 98,49, dan kemudian pada 
tahun 2016 justru menurun drastis 
hingga kembali lagi pada angka 
97,45. Berdasarkan data tersebut 
dapat disimpulkan bahwa setelah 
program MSC berjalan selama dua 
tahun, angka melek huruf di Kota 
Mojokerto justru mengalami 
penurunan. Hal ini kemudian 
menjadi tugas besar bagi Pemerintah 
sekaligus Perpustakaan Umum Kota 
Mojokerto, mengingat perannya 
dalam pemenuhan kebutuhan 
informasi masyarakat secara luas. 

Sebagai Service City atau kota 
yang mengedepankan pelayanan, 
Kota Mojokerto lebih menekankan 
pada fungsi kota dalam pelayanan 
publik diberbagai bidang, 
diantaranya yakni penyediaan jasa 
layanan publik seperti perpustakaan 
umum secara memadai, baik 
mencakup standar pelayanan sesuai 
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kualitas yang diharapkan masyarakat, 
regulasi yang dapat memberikan 
jaminan mutu pelayanan, maupun 
kualitas sumber daya manusia dalam 
pelayanan (Sugesti, et al., 2015). 
Sebagai lembaga yang bergerak pada 
bidang jasa layanan publik, 
perpustakaan umum tentu perlu 
memerhatikan kualitas layanannya. 
Hal ini bertujuan agar pengguna 
mendapatkan kemudahan dalam 
mengakses kebutuhan informasinya. 
Lebih dari itu, sebuah lembaga 
perpustakaan perlu menjaga kualitas 
layanannya agar dapat memenuhi 
harapan pemustakanya sehingga 
mampu mencapai kepuasan 
pemustaka. 

Berdasarkan penelitian Dharma 
(2013), menyatakan bahwa terdapat 
korelasi yang kuat antara kualitas 
layanan dan kepuasan pemustaka 
yakni sebesar 90,6%. Data tersebut 
menunjukkan bahwa kepuasan 
pemustaka dapat dicapai dengan 
adanya layanan yang berkualitas, 
begitu pula sebaliknya. Artinya, 
analisis kualitas layanan 
perpustakaan berdasarkan persepsi 
pemustaka menjadi hal yang penting 
untuk diteliti karena dapat 
memberikan gambaran serta 
masukan dari persepsi pemustaka 
selaku pihak yang berpotensi mampu 
menilai tingkat kualitas layanan dari 
sebuah lembaga perpustakaan. 

Penelitian ini menjadi berbeda 
dengan penelitian-penelitian 
sebelumnya karena menggunakan 
metode pungukuran kualitas layanan 
versi terbaru untuk mengetahui 
sejauh mana tingkat kepuasan 
pemustaka pada Perpustakaan Umum 
Kota Mojokerto. Jika dibandingkan 
dengan penelitian Patria (2014) maka 
perbedaan dapat dilihat pada metode 

pengukuran yang digunakan, yang 
mana pada penelitian Patria 
menggunakan metode Service 
Quality (ServQual), sedangkan 
menurut Fatmawati (2013) 
menyatakan bahwa sejak akhir tahun 
1999 telah ditemukan metode yang 
lebih relevan digunakan untuk 
mengukur tingkat kualitas layanan 
perpustakaan, karena metode 
ServQual lebih tepat jika digunakan 
untuk mengukur kualitas layanan 
lembaga profit. Selain itu, metode ini 
juga dilengkapi dengan kolom 
komentar. Kolom komentar atau 
pertanyaan terbuka pada penelitian 
ini ditujukan untuk menggambarkan 
wawasan tentang kualitas layanan 
yang dirasakan pemustaka. 
Penambahan kolom komentar ini 
jugalah yang membedakan penelitian 
ini dengan dua penelitian 
sebelumnya, yakni pada penelitian 
Ayuningtyas (2015) dan Penelitian 
Dwiwarno (2016). 

Pada penelitian ini nantinya akan 
didapatkan sejumlah data yang dapat 
menggambarkan tingkat kualitas 
layanan pada Perpustakaan Umum 
Kota Mojokerto secara keseluruhan.  
Penelitian ini menjadi menarik 
karena Kota Mojokerto merupakan 
kota yang memiliki program 
unggulan yakni Mojokerto Service 
City. Selanjutnya peneliti ingin 
mengetahui sejauhmana realisasi dari 
program unggulan tersebut dilihat 
dari sudut pandang tingkat kualitas 
layanan yang ada pada Perpustakaan 
Umum kota Mojokerto yang 
merupakan salah satu bentuk layanan 
publik. Penelitian ini diharapkan bisa 
menjadi bahan evaluasi bagi pihak 
pengelola perpustakaan dalam 
mengembangkan kualitas layanan di 
Perpustakaan Umum Kota 
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Mojokerto. Melihat realita dan 
fenomena terkait kualitas layanan 
yang terjadi, maka menjadi suatu 
ketertarikan tersendiri untuk penulis 
melakukan penelitian mengenai 
analisis tingkat kualitas layanan yang 
diberikan pada Perpustakaan Umum 
Kota Mojokerto. 
 
METODE PENELITIAN 

Pengukuran tingkat kualitas 
layanan pada perpustakaan ini 
dengan menggunakan metode 
LibQUAL+® (library quality), yang 
mana terdapat tiga dimensi yang 
mewakili yakni Affect of Service, 
Information Control, dan Library as 
Place. Penelitian ini berlokasi di 
Perpustakaan Umum Kota Mojokerto 
dengan menggunakan metode 
penelitian kuantitatif deskriptif. 
Meninjau dari lokasi penelitian, 
maka populasi dari penelitian ini 
adalah pemustaka pada Perpustakaan 
Umum Kota Mojokerto dengan 
sampel sejumlah 100 responden 
dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Pengumpulan 
data pada penelitian ini dengan cara 
penyebaran kuesioner dan didukung 
dengan wawancara serta studi 
kepustakaan maupun observasi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dimensi Affect of Service 

Pada dimensi Affect of Service 
(AS) menunjukan bahwa skor 
Adequency Gap (AG) tertinggi 
diduduki oleh aspek Assurance 
(jaminan/kepastian) dengan skor 
sebesar 0,3; skor yang bernilai positif 
menunjukkan bahwa layanan yang 
diberikan telah melebihi atau 
memenuhi harapan minimum 

pemustaka. Urutan kedua diikuti oleh 
reliability (keandalan) dengan skor 
sebesar 0,2. Selanjutnya urutan 
ketiga adalah empathy (empati/ 
kepedulian) dengan skor sebesar 0,0. 
Sementara skor terendah diduduki 
oleh aspek responsiveness 
(ketanggapan) dengan skor 
Adequency Gap (AG) sebesar -0,06; 
skor negatif tersebut menunjukkan 
bahwa kualitas layanan pada 
indikator Responsiveness 
(ketanggapan) belum memenuhi 
harapan minimum yang dapat 
diterima oleh responden sebagai 
pemustaka. Sedangkan skor 
Superiority Gap (SG) pada semua 
indikator mendapat nilai negatif  
yaitu aspek Assurance 
(jaminan/kepastian) dengan skor -
0,93; reliability (keandalan) sebesar -
1,08; empathy (empati/ kepedulian) 
sebesar -1,32 dan aspek reliability 
(keandalan) sebesar -1,34. Skor 
tersebut menunjukkan bahwa 
kualitas layanan perpustakaan pada 
dimensi Affect of Service berada 
dalam batas toleransi (zone 
tolerance) dimana kualitas layanan 
berada diantara tingkat minimum 
yang dapat diterima dan tingkat 
harapan ideal (desired). Dari 
pemaparan data tersebut dapat 
disimpulkan bahwa pada dimensi 
yang mengulas tentang kinerja 
petugas dalam melayani ini aspek 
Assurance (jaminan/kepastian) 
merupakan aspek yang mencapai 
kepuasan pemustaka tertinggi dan 
Responsiveness (ketanggapan) 
menjadi indikator yang minim 
kontribusinya dalam mencapai 
kepuasan pemustaka, sehingga 
indikator ini sangat perlu 
ditingkatkan oleh pustakawan. 
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Dimensi Information Control 

Pada dimensi Information 
Control (IC) menunjukan bahwa skor 
Adequency Gap (AG) tertinggi 
diduduki oleh aspek Self-Reliance 
(kemandirian mengakses informasi) 
dengan skor sebesar 0,08; skor yang 
bernilai positif berarti bahwa layanan 
yang dberikan telah melebihi atau 
memenuhi harapan minimum 
pemustaka. Urutan kedua diikuti oleh 
Scope of Content (cakupan 
informasi) dengan skor sebesar -
0,01; skor negatif tersebut 
menunjukkan bahwa layanan yang 
diberikan belum memenuhi harapan 
minimum pemustaka. Selanjutnya 
urutan ketiga adalah Timeliness 
(kecepatan mengakses informasi) 
dengan skor Adequency Gap (AG)  
sebesar -0,14. Urutan keempat dan 
kelima adalah Ease of Navigation 
(kemudahan mengakses informasi) 
dan Equipment (peralatan mengakses 
informasi) dengan skor yang sama 
yaitu, -0,26. Sementara skor terendah 
diduduki oleh aspek Convenience 
(kenyamanan mengakses informasi) 
dengan skor sebesar -0,29. 
Sedangkan skor Superiority Gap 
(SG) pada semua indikator mendapat 
nilai negatif  yaitu aspek Self-
Reliance (kemandirian mengakses 
informasi) sebesar -1,44; Scope of 
Content (cakupan informasi) sebesar 
-1,39; Timeliness (kecepatan 
mengakses informasi) sebesar -1,51; 
Ease of Navigation (kemudahan 
mengakses informasi) sebesar -1,52; 
Equipment (peralatan mengakses 
informasi) sebesar -1,63 dan aspek 
Convenience (kenyamanan 
mengakses informasi) sebesar -1,43. 
Skor tersebut menunjukkan bahwa 
kualitas layanan perpustakaan pada 

dimensi Information Control (IC) 
berada dalam batas toleransi (zone 
tolerance) dimana kualitas layanan 
berada diantara tingkat minimum 
yang dapat diterima dan tingkat 
harapan ideal (desired). Dari 
pemaparan data tersebut dapat 
disimpulkan bahwa pada dimensi 
yang mengulas mengenai kualitas 
serta akses informasi yang 
disediakan oleh perpustakaan masih 
mendapatkan penilaian rendah, 
sehingga belum dapat memenuhi 
harapan minimum pemustaka. Hal 
tersebut disebabkan karena untuk 
saat ini perpustakaan masih fokus 
untuk memberikan layanan 
konvensional dikarenakan adanya 
kendala pada layanan yang berbasis 
digital. 

Dimensi Library as Place 

Pada dimensi Library as Place 
(LP) menunjukan bahwa skor 
Adequency Gap (AG) tertinggi 
diduduki oleh aspek Refuge (tempat 
belajar yang nyaman) dengan 
akumulasi rata-rata skor AG sebesar 
0,56; skor yang bernilai positif 
berarti bahwa layanan yang dberikan 
telah melebihi atau memenuhi 
harapan minimum pemustaka. 
Urutan kedua diikuti oleh Symbol 
Terms (berbagai makna) dengan skor 
sebesar 0,48. Sementara skor 
terendah diduduki oleh aspek 
Utilitarian Space (ruang yang 
bermanfaat) dengan skor Adequency 
Gap (AG) sebesar 0,36. Sedangkan 
skor Superiority Gap (SG) pada 
semua indikator mendapat nilai 
negatif  yaitu aspek Refuge (tempat 
belajar yang nyaman) dengan skor 
sebesar -0,86; Symbol Terms 
(berbagai makna) sebesar -0,92; 
Utilitarian Space (ruang yang 
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bermanfaat) sebesar -0,96. Skor 
tersebut menunjukkan bahwa 
kualitas layanan perpustakaan pada 
dimensi Library as Place berada 
dalam batas toleransi (zone 
tolerance) dimana kualitas layanan 
berada diantara tingkat minimum 
yang dapat diterima dan tingkat 
harapan ideal (desired). Dari 
pemaparan data tersebut dapat 
disimpulkan bahwa pada dimensi 
yang mengulas tentang kualitas 
sarana perpustakaan ini dapat 
disimpulkan bahwa sarana 
perpustakaan telah melebihi atau 
memenuhi harapan minimum 
pemustaka, sehingga responden 
merasa cukup puas terhadap kualitas 
sarana perpustakaan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pengolahan data 
dan hasil penelitian yang sudah 
dilakukan mengenai kualitas layanan 
di Perpustakaan Umum Kota 
Mojokerto berdasarkan persepsi 
pemustaka dengan menggunakan 
Metode LibQUAL+® (library 
quality), maka Secara keseluruhan 
dari ketiga dimensi yang digunakan 
untuk mengukur kualitas layanan 
perpustakaan dimensi Library as 
Place (LP) mendapatkan skor 
Adequency Gap (AG) tertinggi yakni 
dengan nilai rata-rata 0,46 dan 
kemudian disusul oleh dimensi Affect 
of Service (AS) dengan skor 0,09; 
nilai positif ini menunjukkan bahwa 
dimensi tersebut memiliki layanan 
yang baik, ideal dan cukup 
berkualitas sehingga pemustaka 
merasa cukup puas dengan kualitas 
perpustakaan pada kedua dimensi 
tersebut, sekalipun terdapat beberapa 
aspek pada dimensi  Affect of Service 

(AS) yang mendapat nilai negatif, 
namun secara keseluruhan dimensi 
ini masih tergolong dalam zona 
toleransi (zone of tolerance). 
Sementara dimensi Information 
Control yang mengulas tentang 
kualitas informasi dan akses 
informasi, mendapatkan skor AG 
dengan nilai negatif dengan rata-rata 
-0,13. Nilai negatif pada skor AG ini 
menunjukkan bahwa secara 
keseluruhan responden merasa belum 
puas terhadap kualitas informasi dan 
akses informasi yang tersedia di 
perpustakaan. 
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