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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas layanan pada 

pengguna di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Tingkat 

kualitas layanan ini diukur dengan menggunakan tiga dimensi di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Tiga dimensi yang digunakan 

yaitu dimensi Interactive Quality (Kualitas Interaktif), Physical Quality ( Kulitas 

Fisik), dan Corporate Quality (Kualitas Korporasi). Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Sampel yang diambil pada 

penelitian ini sebanyak 100 responden dari seluruh pengunjung yang datang di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provins 

iJawaTimur dari dimensi Interactive Quality mendapatkan penilaian yang baik 

(77,92%), karena pengguna merasa puas dengan interaksi pustakawan pada 

pengguna dalam memberikan pelayanan di perpustakaan. Sedangkan untuk 

penilaian dari dimensi Physical Quality (72,87%) dan dimensi Corporate Quality 

(96,72%) mendapatkan nilai yang cukup. Namun terdapat nilai yang kurang dari 

segi kualitas fisik seperti tersedianya fasilitas koleksi yang kondisinya kurang baik 

(7%) dan kendala dalam mengakses layanan internet  kurang cepat yang 

digunakan pengguna di perpustakaan (11%), sehingga membuat image 

perpustakaan dinilai cukup bagi pengguna. Berdasarkan hasil penelitian, secara 

keseluruhan kualitas layanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa 

Timur mendapatkan nilai yang cukup baik, tetapi ada beberapa perbaikan agar 

dapat memberikan kualitas layanan yang optimal bagi pengguna di perpustakaan. 

Kata Kunci : Kualitas Layanan, Dimensi Interactive Quality; Physical Quality; 

Corporate Quality, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ProvinsiJawaTimur. 

 

 

 

 



Abstract 

This study aims to determine the level of service quality to users in the 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. The level of service 

quality is measured by using three dimensions in the Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Jawa Timur. The three dimensions used are the dimensions of 

Interactive Quality, Physical Quality, Corporate Quality. The sampling technique 

used is purposive sampling technique. Samples taken in this study as many as 100 

respondents from all visitors who come in the Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Jawa Timur. The result of the research shows that the quality of service 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur from Interactive Quality 

dimensions get good appraisal (77.92%), because user feel satisfied with librarian 

interaction to user in giving service in library. While for the assessment of 

Physical Quality dimensions (72.87%) and Corporate Quality dimensions 

(96.72%) get enough value. However, there is less value in terms of Physical 

Quality such as the availability of collection facilities that are not good conditions 

(7%) and constrainst in accessing internet services used for users in the library 

(11%), making library image sufficient for user. Based on the results of the 

research, overall service quality in the Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Jawa Timur get a pretty good value, but there are some improvements in order to 

provide optimal service quality for users in the library. 

Keyword : Service Quality, Interactive Quality Dimension; Physical Quality; 

Corporate Quality, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. 

 

Pendahuluan 

Layanan merupakan salah satu kegiatan perpustakaan yang perlu 

diperhatikan. Oleh karena itu, perpustakaan perlu untuk menjaga kualitas layanan 

yang diberikan pada pengguna. Pengguna sendiri yang berhubungan langsung 

dengan layanan yang diberikan oleh perpustakaan. Kualitas layanan yang baik 

membuat ketertarikan pengguna untuk datang ke perpustakaan. Hal ini membuat 

perpustakaan untuk berusaha menyediakan dan memberikan layanan terbaiknya 

pada pengguna. Pengguna yang mendapatkan layanan yang sesuai dengan 

kebutuhan yang diharapkannya di perpustakaan, akan menimbulkan kesan yang 

baik dan positif bagi pengguna untuk selalu datang dan mengunjungi 

perpustakaan. 

Pustakawan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan di 

perpustakaan. Pustakawan seharusnya dapat menciptakan etika pelayanan yang 

baik dengan  bersikap ramah dan sopan serta komunikatif pada pengguna. Selain 

itu, pustakawan harus berusaha mengetahui keinginan pengguna dan memberikan 

pelayanan yang sesuai, menjamin informasi yang diberikan pada pengguna. 

Kegiatan-kegiatan tersebut yang merupakan usaha pustakawan dalam 

mengoptimalkan kualitas layanan di perpustakaan. Oleh sebab itu, untuk 

mewujudkan hal tersebut pustakawan diharapkan dapat mengimplementasikan 



kode etik pustakawan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 

pengguna. 

Selain layanan yang diberikan oleh pustakawan, fasilitas yang disediakan 

di perpustakaan juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Salah satunya 

yaitu koleksi yang disediakan di perpustakaan, koleksi merupakan informasi yang 

disediakan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna. 

Koleksi yang kurang memadai akan memberikan rasa tidak puas bagi pengguna 

dalam mendapatkan informasi yang diharapkan. Akan tetapi, ditunjang dengan 

sistem layanan yang baik akan memberikan kepuasan bagi pengguna yang 

diharapkan dapat tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa bagian layanan di 

perpustakaan sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kepuasan pengguna 

terkait kualitas layanan yang diberikan perpustakaan pada pengguna. Oleh karena 

itu, pustakawan seharusnya mencerminkan kode etik yang baik dengan bersikap 

ramah dan komunikatif agar dapat menarik minat pengguna untuk selalu 

berkunjung ke perpustakaan. 

Pelayanan merupakan suatu kegiatan terus menerus dalam mememuhi 

kebutuhan informasi pada pengguna. Layanan perpustakaan adalah aktivitas 

dalam memberikan jasa layanan pada pengguna khususnya kalangan masyarakat. 

Di era informasi saat ini, berkembangnya teknologi dalam mengakses informasi 

secara mudah dengan beredarnya informasi yang cepat di kalangan masyarakat, 

membuat masyarakat seharusnya dapat mengetahui tingkat kebenaran informasi 

yang di peroleh. Perpustakaan merupakan salah satu tempat penyedia jasa 

informasi yang dari dulu terpecaya di kalangan masyarakat hinggat saat ini. Salah 

satunya perpustakaan umum yang menyediakan semua jenis informasi yang 

dibutuhkan oleh berbagai kalangan masyarakat.  

Kualitas layanan di berbagai perpustakaan menjadi hal utama yang perlu 

diperhatikan khususnya di perpustakaan umum. Perpustakaan umum memiliki 

tugas dan fungsi untuk memberikan layanan kepada seluruh kalangan masyarakat 

sebagai pusat informasi, pusat sumber belajar, tempat rekreasi, penelitian, dan 

pelestarian koleksi bahan pustaka yang dimiliki (Sutarno NS, 2004). Hal ini 

menunjukkan bahwa perpustakaan umum merupakan sebagai salah satu penyedia 

layanan jasa yang digunakan oleh kalangan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan informasi yang diharapkan. Masyarakat sebagai pengguna 

perpustakaan umum ingin merasakan pelayanan yang baik. Namun, sekarang ini 

banyak perpustakaan umum yang kurang memperhatikan kenyamanan pengguna. 

Kurangnya perhatian perpustakaan pada pengguna terlihat dari etika pustakawan 

yang kurang baik terhadap pengguna ketika berkunjung di perpustakaan. 

Pustakawan seakan tidak peduli dengan yang dirasakan pengguna dalam 

memenuhi kualitas pelayanan yang ada di perpustakaan. Akan tetapi tidak sedikit 

diantaranya terdapat perpustakaan umum yang memiliki kualitas layanan yang 

baik, dimana perpustakaan tersebut sangat memperhatikan keberadaan dan 

kenyamanan pengguna. Kepuasan pengguna menjadi tujuan utama perpustakaan 

dalam mengutamakan kepentingan dan kebutuhan pengguna dengan memberikan 

pelayanannya berupa bahan koleksi perpustakaan yang sesuai agar fungsi dari 

perpustakaan dapat berjalan dengan baik. 



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur merupakan salah 

satu perpustakaan umum Kota Surabaya yang menyediakan berbagai jenis layanan 

untuk memenuhi kebutuhan informasi di kalangan masyarakat. Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur memiliki beragam layanan 

koleksi mulai dari koleksi buku untuk anak-anak sampai dengan buku untuk orang 

dewasa. Contoh dari jenis koleksi bukunya seperti novel, buku bacaan, buku 

pelajaran, biografi, bibliografi dan koleksi bahan pustaka yang lainnya serta juga 

terdapat jurnal dan koleksi yang lainnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Jawa Timur ini menggunakan sistem layanan terbuka dan jenis layanan 

yang dimiliki seperti layanan anggota, layanan sirkulasi, layanan referensi dan 

deposit, layanan internet, layanan anak dan layanan umum. Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur mempunyai fungsi sebagai pusat 

pembelajaran masyarakat, pusat pengembangan informasi dan pusat arsip. 

Perpustakaan ini juga terus melakukan perbaikan, pembenahan dan usaha untuk 

mempertahankan kualitas layanan. 

 

Pertanyaan Penelitian 

1.  Bagaimana Interactive Quality (Kualitas Interaktif) pada pengguna di Dinas  

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur? 

2. Bagaimana Physical Quality (Kualitas Fisik) pada pengguna di Dinas  

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur? 

3.  Bagaimana Corporate Quality (Kualitas Korporasi) pada pengguna di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur? 

 

Dimensi Kualitas Layanan 

 U. Lehtinen dan J.R. Lehtinen (1982) mengemukakan hasil penelitiannya 

bahwa terdapat tiga dimensi yang dapat digunakan untuk menilai kualitas layanan: 

1. Interactive Quality (Kualitas Interaktif) yang berasal dari kontak personal 

yang terjadi antara pelayanan perusahaan dan pelanggan. Hal ini berarti 

terjadi interaksi antara pelayanan perusahaan dengan pelanggan dalam 

memberikan layanan. 

2. Physical Quality (Kualitas Fisik) meliputi aspek fisik pelayanan berupa 

fasilitas fisik yang mendukung kualitas layanan yang disediakan 

perusahaan pada pelanggan. 

3. Corporate Quality (Kualitas Korporasi) yang melibatkan image 

perusahaan. Yang dimaksud image perusahaan adalah kualitas perusahaan 

yang meliputi kesan pelayanan perusahaan atau reputasi. 

 

 

 



Metode Penelitian 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan 

teknik pengambilan sampel purposive sampling. Teknik purposive sampling ini 

dilakukan dengan cara menentukan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. 

Populasi sampel yaitu pengunjung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Jawa Timur yang menggunakan dan memanfaatkan layanan, sedangkan sampel 

yang digunakan sebanyak 100 responden. Dengan ketentuan yang pernah 

menggunakan dan memanfaatkan layanan berdasarkan minimal lebih dari 3 kali 

dalam 3 bulan kunjungan untuk dapat mengetahui perbedaan kunjungan 

sebelumnya di perpustakaan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 

kuisioner, observasi, data primer, data sekunder dan studi literatur. 

 

Penyajian dan Analisis Data 

Interactive Quality (Kualitas Interaktif) pada Pengguna di Perpustakaan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kualitas layanan pada pengguna di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan dimensi 

Interactive Quality, terbilang cukup baik interaksi yang terjadi antara pustakawan 

dengan pengguna di perpustakaan. Penilaian baik ini diperoleh dari temuan data 

mengenai pengguna yang merasa cukup puas dengan interaksi pustakawan yang 

menyapa pengunjung dengan cukup ramah ketika datang ke perpustakaan (40%), 

pustakawan bertanya pada pengunjung dengan ramah dan sopan (41%), dengan 

menggunakan bahasa yang jelas sehingga mudah dipahami oleh pengunjung 

(55%), memberikan solusi yang baik pada setiap permasalahan pengunjung 

mengenai layanan di perpustakaan (40%) dan memberikan pengarahan yang benar 

dalam memberikan informasi yang akurat mengenai layanan yang diberikan pada 

pengguna di perpustakaan (42%).  

Physical Quality (Kualitas Fisik) pada Pengguna di Perpustakaan 

Berdasarkan hasil penelitian dari temuan data yang diperoleh mengenai kulitas 

layanan fisik yaitu fasilitas yang disediakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Jawa Timur. Fasilitas yang disediakan di perpustakaan sudah sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan pengunjung. Hal ini terlihat dari tersedianya  

koleksi yang cukup lengkap di perpustakaan yang memenuhi kebutuhan informasi 

pengunjung yang datang ke perpustakaan (34%). Ketersediaan koleksi di 

perpuustakaan sudah cukup sesuai dengan kebutuhan pengguna (37%). 

Tersedianya koleksi bahan pustaka yang selalu diperbarui oleh perpustakaan, 

sehingga koleksi di perpustakaan terbilang cukup update dan terbaru (46%). 

Perpustakaan juga menyediakan perabotan yang menunjang bagi pengunjung 

(42%), misalnya seperti rak buku, meja, kursi, lampu, AC/pendingin ruangan, dan 

masih banyak perabotan yang lainnya. Di perpustakaan juga tersedia fasilitas 

pembuatan kartu anggota secara gratis yang memudahkan pengunjung untuk 

menggunakan layanan di perpustakaan (33%). Tersedianya fasilitas peminjaman 

koleksi bahan pustaka yang memudahkan pengunjung untuk meminjam buku atau 



koleksi bahan pustaka lainnya di perpustakaan (15%). Tersedianya OPAC sebagai 

akses penelusuran koleksi yang memudahkan pengguna untuk mencari koleksi 

yang tersedia di rak buku perpustakaan (20%). Adanya fasilitas komputer yang 

sangat mudah digunakan dengan cepat (9%). Perpustakaan menyediakan area 

bermain khusus untuk anak-anak yang membuat anak sangat nyaman dan aman 

berada di perpustakaan (7%). Terdapat area wifi yang mudah diakses dengan 

cepat di perpustakaan (46%). Selain itu terdapat loker penitipan barang 

pengunjung yang aman (44%). Pengunjung juga merasa senang dan nyaman 

berada di perpustakaan dengan difasilitasi toilet umum yang nyaman dan bersih 

(48%), musholla yang nyaman untuk beribadah (47%), ruang bersantai yang 

nyaman untuk pengunjung yang ingin beristirahat, dan tempat parkir yang cukup 

luas, nyaman dan aman di perpustakaan (43%). Namun ada beberapa yang perlu 

diperbaiki pada layanan fisik di perpustakaan, yaitu fasilitas yang disediakan 

perpustakaan terdapat beberapa kondisi fisik koleksi yang tersedia di perpustakaan 

terbilang kurang layak untuk digunakan pengguna karena kondisi fisk dari 

beberapa koleksi dalam keadaan rusak (7%). Dan kendala yang terjadi pada 

layanan akses internet yang kurang cepat untuk digunakan pengunjung dalam 

mendapat kebutuhan informasi lainnya (11%).  

 

Corporate Quality (Kualitas Korporasi) pada Pengguna di Perpustakaan 

Dari hasil temuan data mengenai citra atau image Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Jawa Timur terbilang cukup baik. Hal ini terlihat dari SDM 

professional yang disediakan oleh perpustakaan dalam melayani pengguna dengan 

adanya pelayanan pustakawan yang sesuai harapan pengguna di setiap layanan 

perpustakaan (42%) dan memberikan layanan menjanjikan pada pengguna dengan 

tersedianya berbagai jenis layanan yang memudahkan pengguna diantaranya 

layanan anggota, layanan sirkulasi, layanan referensi dan deposit, layanan internet, 

layanan anak, dan layanan umum.  Pengguna merasa puas dengan adanya layanan 

yang menjanjikan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi jawa Timur yang 

sudah memenuhi kebutuhan dan keinginan pengunjung seperti tersedianya 

layanan anggota yang memudahkan pengunjung mendapatkan fasilitas pembuatan 

kartu anggota secara gratis (36%). Tersedianya layanan sirkulasi yang 

memudahkan pengunjung sebagai akses peminjaman koleksi bahan pustaka di 

perpustakaan (13%). Adanya layanan referensi dan deposit yang memudahkan 

pengguna atau pemustaka untuk mendapatkan sumber bahan rujukan di 

perpustakaan (21%). Kemudahan layanan internet yang disediakan di 

perpustakaan sebagai akses internet bagi pengunjung dalam memenuhi kebutuhan 

informasi lainnya (11%). Selain itu, pengunjung menilai dengan sangat baik 

perpustakaan menyediakan layanan anak yang dapat memberikan pengetahuan 

dan wawasan yang luas bagi perkembangan anak (11%). Perpustakaan juga 

menyediakan layanan umum yang memudahkan pengunjung memenuhi 

kebutuhan informasi dan memberikan pengetahuan serta wawasan yang luas 

(50%). 

 



Kesimpulan 

1. Kualitas layanan pada pengguna di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan dimensi Interactive Quality 

mendapatkan penilaian yang baik. Penilaian baik ini diperoleh berdasarkan 

dimensi Interactive Quality mengenai interaksi pustakawan yang menyapa 

pengguna dengan ramah, bertanya kepada pengguna dengan ramah dan 

sopan, menggunakan bahasa yang jelas pada pengguna, memberikan solusi 

yang baik pada setiap permasalahan pengguna mengenai layanan 

perpustakaan dan memberikan pengarahan yang benar dalam memberikan 

informasi yang akurat pada pengguna di perpustakaan . 

 

2. Pada dimensi Physical Quality mendapatkan penilaian cukup mengenai 

kulitas layanan fisik yang diberikan pada pengguna di Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Penilaian cukup ini diperoleh 

berdasarakan dimensi Physical Quality mengenai tersedianya koleksi yang 

lengkap, ketersediaan koleksi sesuai dengan kebutuhan pengguna, tersedia 

koleksi yang update atau terbaru, perabotan yang menunjang, fasilitas 

pembuatan kartu anggota secara gratis, fasilitas peminjaman koleksi, 

tersedianya OPAC yang memudahkan pengguna, tersedia komputer yang 

mudah digunakan dan cepat, akses internet yang cepat, area bermain yang 

nyaman dan aman untuk anak-anak, area wifi yang mudah diakses cepat, 

loker penitipan barang pengunjung yang aman, toilet umum, musholla, 

ruang bersantai pengunjung, dan tempat parkir yang cukup luas, nyaman 

dan aman di perpustakaan. Dan terdapat beberapa yang perlu diperbaiki 

dan dibenahi pada layanan fisik di perpustakaan, yaitu fasilitas yang 

disediakan perpustakaan terdapat beberapa kondisi fisik koleksi yang 

tersedia di perpustakaan terbilang kurang layak untuk digunakan pengguna 

karena kondisi fisk dari beberapa koleksi dalam keadaan rusak. Dan 

kendala yang terjadi pada layanan akses internet yang terbilang kurang 

cepat untuk digunakan pengunjung dalam mendapat kebutuhan informasi 

lainnya di perpustakaan.  

 

3. Citra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 

mendapatkan penilaian yang cukup. Penilaian yang cukup ini diperoleh 

melalui dimensi Corporate Quality mengenai SDM professional yang 

disediakan oleh perpustakaan dalam melayani pengguna dengan adanya 

pelayanan pustakawan yang sesuai harapan pengguna dan memberikan 

layanan menjanjikan pada pengguna dengan tersedianya berbagai jenis 

layanan yang memudahkan pengguna diantaranya layanan anggota, 

layanan sirkulasi, layanan referensi dan deposit, layanan internet, layanan 

anak, dan layanan umum. Dengan adanya SDM professional dan layanan 

yang menjanjikan bagi pengguna dapat menciptakan image yang baik 

mengenai kualitas layanan di perpustakaan. Image perpustakaan yang baik 

dapat menarik kesan positif bagi pengguna untuk selalu menggunakan dan 

memanfaatkan jasa perpustakaan.  



Saran 

 Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan 

dengan kualitas layanan pada pengguna di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Jawa Timur. Maka terdapat beberapa saran yang diberikan pada 

perpustakaan: 

1. Memperbaiki layanan fisik dari layanan akses internet yang digunakan 

pengunjung sebagai penunjang kebutuhan informasi untuk mempercepat 

pengaksesan internet yang terbilang kurang cepat bagi pengunjung dalam 

menggunakannya di layanan internet perpustakaan. 

 

2. Memelihara dan merawat koleksi agar tetap dalam kondisi yang baik, 

karena terdapat beberapa kondisi koleksi di perpustakaan yang rusak untuk 

perlu dibenahi dan diganti dengan koleksi yang sama agar terlihat baik.  

 

3. Meningkatkan kualitas layanan dengan mengoptimalkan kinerja 

pustakawan dalam berinteraksi dengan baik pada pengunjung yang datang 

ke perpustakaan.  

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. 2011. Laporan Sub 

Bidang Layanan Perpustakaan. Surabaya: Badan Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Jawa Timur. 

Baiq Sulfiana. 2015. Skripsi Thesis : Kualitas Layanan Perpustakaan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (Studi Deskriptif Tentang Kualitas Layanan Perpustakaan 

Bagi Mahasiswa Difabel di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). 

Surabaya: Universitas Airlangga. 

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. 2012. Metode Penelitian 

Kuantitatif : Teori dan Aplikasi. Jakarta : Rajawali. 

Barata, Atep Adya. 2003. Dasar-dasar pelayanan prima. Jakarta: Elex Media 

Komputindo 

Dian Naurullita dan Christiono Utomo. 2012. Analisa Faktor yang Mempengaruhi 

Kepuasan Pengunjung Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten 

Kebumen. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November. 

(http://mmt.its.ac.id/download/SEMNAS/SEMNAS%20XV/MP/03.%20Prosiding

%20Dian%20Naurullita-OK.pdf, diakses 2 Oktober 2016). 

Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra. Service, Quality, and Statisfaction, Op. 

Cit., hlm.201. 

http://mmt.its.ac.id/download/SEMNAS/SEMNAS%20XV/MP/03.%20Prosiding%20Dian%20Naurullita-OK.pdf
http://mmt.its.ac.id/download/SEMNAS/SEMNAS%20XV/MP/03.%20Prosiding%20Dian%20Naurullita-OK.pdf


Gi-Dung Kang and Jeffrey James. 2004. Service Quality Dimensions: An 

Examination of Gronroos’s Service Quality Model. 

(http://www.ida.liu.se/~steho87/und/htdd01/1080140401.pdf, diakses 13 Mei 

2017). 

Gronroos, C. 2001. “The perceived service quality concept A mistake?”, 

Managing Service Quality. Vol. 11 No.3, pp. 150-52. 

Lehtinen, U. and Lehtinen, J. 1982. Service Quality A Study of Quality 

Dimensions. Service Management Institute: Helsingfors.  

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta.  

Sutarno NS. 2004. Manajemen Perpustakaan. Jakarta: Samitra Media Utama. 

Sutarno NS. 2006. Perpustakaan dan Masyarakat. Jakarta : CV Sagung Seto. 

Tika Ayuningtyas. Kualitas Layanan di Perpustakaan Umum Kota Madiun. 

Surabaya: Universitas Airlangga. (http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-

lnfa3ead6d9efull.pdf, diakses 2 Oktober 2016). 

Tjiptono, Fandy. 2001. Manajemen Jasa. Edisi Kedua. Yogyakarta: Andi Ofset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ida.liu.se/~steho87/und/htdd01/1080140401.pdf
http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-lnfa3ead6d9efull.pdf
http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-lnfa3ead6d9efull.pdf


CURICULUM VITAE 

Nama  : Kurniawati 

NIM  : 071311633028 

Instansi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

No.Hp  : 089677466041 

Email  : kurniawti94@gmail.com 

Alamat  : Jl. Kapasari Pedukuhan 6 no.11, Surabaya 

 

mailto:kurniawti94@gmail.com

