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Abstrak 

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui dan menggambarkan mengenai kualitas website 

layanan perpanjangan online di perpustakaan Universitas Surabaya (Ubaya) dengan 

menggunakan lima dimensi kualitas layanan online yang dikemukakan oleh Saha dan Zhao 

(2005) yaitu efficiency, reliability, responsiveness, fulfillment, privacy. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Populasi dalam 

penelitian ini berasal dari mahasiswa aktif Ubaya yang pernah menggunakan layanan 

perpanjangan online dengan jumlah sampel sebanyak 97 orang. Penarikan sampel yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu purposive sampling, dimana metode penarikan ini 

menggunakan sampel yang diambil dengan menetapkan kriteria dan pertimbangan 

sebelumnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, wawancara, 

dan dokumen. Selanjutnya pengukuran variabel yang digunakan yaitu sesuai dengan skala 

Likert dengan lima skala penilaian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total rata-rata 

kualitas layanan self-service perpanjangan online di perpustakaan Ubaya yaitu sebesar 3,79 

yang dikategorikan kedalam status baik. Hasil total rata-rata ini didapatkan berdasarkan nilai 

rata-rata yang dimiliki kelima dimensi kualitas layanan online, antara lain efficiency (4,24), 

reliability (3,21), responsiveness (3,94), fulfillment (4,07), dan privacy (3,53). 

Kata Kunci: layanan mandiri, kualitas layanan online, perpanjangan online, perpustakaan 

Ubaya. 

 

PENDAHULUAN 

Sepanjang perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi, perpustakaan 

mulai memanfaatkan perkembangan 

tersebut untuk meningkatkan kualitas 

layanan yang disajikan kepada para 

pengunjungnya. Salah satu bentuk 

pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi yang dilakukan oleh 

perpustakaan adalah layanan mandiri (Self-

service). Self-service merupakan sistem 

layanan terpadu berbasis teknologi 



informasi yang memberikan kemudahan 

pada pengguna untuk memenuhi segala 

macam kebutuhan mereka terhadap 

perpustakaan secara mandiri. Adapun 

berbagai macam bentuk teknologi 

informasi dan komunikasi yang telah 

digunakan untuk self-service pada layanan 

sirkulasi perpustakaan, seperti OPAC 

(Online Public Access Catalogue), 

pengembalian mandiri dengan Drop Box, 

pemesanan buku dengan melalui SMS 

(Short Massages), peminjaman dan 

perpanjangan secara online dengan 

Website, dan lain-lain. 

Seperti yang telah diketahui, dalam 

menggunakan self-service di perpustakaan 

sangat bergantung pada perangkat 

teknologi komputer dan jaringan untuk 

mendukung proses kerja dari layanan 

tersebut. Namun baik layanan peminjaman 

mandiri dan pengembalian mandiri, untuk 

mencapai kesuksesan kinerja dalam kedua 

layanan tersebut perpustakaan tidak hanya 

bergantung pada perangkat teknologi 

komputer dan jaringan, melainkan juga 

menambahkan struk yang diberikan pada 

pengguna sebagai tanda bukti telah 

melakukan peminjaman atau 

pengembalian buku pada perpustakaan. 

Berbeda dengan kedua layanan mandiri 

tersebut, perpanjangan online justru secara 

penuh sangat bergantung pada 

kecanggihan perangkat teknologi 

komputer dan jaringan yang dimiliki oleh 

perpustakaan. Hal ini disebabkan karena 

pengguna memiliki kebebasan untuk 

menentukan tempat dan waktu yang 

diinginkan saat menggunakan layanan 

perpanjangan online perpustaakaan, dan 

juga perpustakaan hanya 

menginformasikan proses kerja pada 

pengguna layanan perpanjangan online  

hanya dalam bentuk informasi digital 

tanpa disertai adanya struk sebagai tanda 

bukti bahwa perpanjangan status 

peminjaman telah dilakukan. Sebagai salah 

satu sub-layanan sirkulasi kualitas layanan 

perpanjangan online yang disajikan oleh 

perpustakaan kepada pengguna juga perlu 

diperhatikan, karena layanan perpanjangan 

online juga turut memberikan pengaruh 

terhadap penilaian mutu layanan suatu 

perpustakaan oleh pengguna, dimana 

layanan tersebut diharapkan dapat 

mempermudah pengguna yang terkendala 

oleh waktu ataupun letak geografis dengan 

perpustakaan untuk melakukan 

perpanjangan status peminjaman koleksi. 

Lokasi yang dipilih untuk dilakukan 

penelitian berada di perpustakaan UBAYA 

(Universitas Surabaya). Pesatnya 

perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi membuat perpustakaan 

UBAYA (Universitas Surabaya) 

melakukan berbagai macam inovasi 

terhadap mutu pelayanannya dimana 

layanan tersebut salah satunya yaitu 

perpanjangan online. Layanan self-service 



perpanjangan online di perpustakaan 

UBAYA mulai diterapkan sejak tahun 

2007, dimana layanan ini dapat diakses 

pada website digilib.ubaya.ac.id. Layanan 

perpanjangan online yang diterapkan oleh 

perpustakaan UBAYA ini bertujuan untuk 

memudahkan para pengguna yang berada 

di tempat yang jauh dari gedung 

perpustakaan dan ingin melakukan 

perpanjangan masa pinjam terhadap buku 

yang dipinjam sebelumnya. Sejak layanan 

perpanjangan online diterapkan pada tahun 

2007, sampai saat ini pustakawan 

perpustakaan UBAYA merasa penggunaan 

layanan tersebut kurang efektif dan kurang 

diminati. Hal ini didasari dengan temuan 

data statistik peminjaman dan penggunaan 

layanan perpanjangan online, dimana 

dalam satu tahun ter-tanggal sejak 1 

Januari 2014 hingga 31 Desember  2014 

jumlah mahasiswa yang melakukan 

peminjaman sebanyak 41937 orang.1

                                                             
1 Laporan peminjaman pustaka periode 1 Januari 
2014 – 31 Desember 2014. 

 

Sementara jumlah yang melakukan 

perpanjangan online dalam satu bulan ter-

tanggal sejak 1 hingga 31 Januari 2014 

rata-rata sebanyak 100 sampai 200 

pengguna, dan jumlah yang melakukan 

perpanjangan manual dalam satu bulan 

tepatnya sejak tanggal 1 hingga 31 Januari 

2014 sebanyak 480 pengguna.2

Kualitas layanan merupakan faktor 

penting untuk mengukur sejauh mana 

tingkat kepuasan yang dirasakan oleh 

pelanggan dalam menunjang keberhasilan 

layanan yang disajikan oleh industri 

ataupun lembaga tertentu. Adanya 

kebijakan yang berfungsi sebagai alat 

 

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa 

jumlah pengguna yang menggunakan 

layanan perpanjangan online masih sedikit, 

bila dibandingkan dengan jumlah 

banyaknya pengguna yang melakukan 

perpanjangan manual. 

Dengan  melihat fenomena yang 

dihadapi oleh Perpustakaan Universitas 

Surabaya terhadap pemakaian layanan 

perpanjangan online yang 

melatarbelakangi penulis untuk melakukan 

penelitian yang bersifat survei, berupa 

penelitian mengenai kualitas self-service 

perpanjangan online di perpustakaan 

Universitas Surabaya dengan 

menggunakan metode E-Squal. Artinya 

bahwa penelitian ini menggunakan suatu 

metode yang dapat diterapkan dalam 

pengukuran kualitas layanan perpustakaan 

dari harapan dan persepsi pemustakanya. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kualitas Layanan 

                                                             
2 Laporan log aktifitas online perpustakaan UBAYA 
dan rekap perpanjangan periode 1 Januari 2014 – 
31 Januari 2014 



kontrol atas penyajian kualitas sangat 

penting untuk diterapkan, agar dapat 

menjaga stabilitas dari kualitas layanan 

yang disajikan kepada pelanggan. 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry 

berhasil mengidentifikasi bahwa terdapat 

sepuluh dimensi pokok dalam pengukuran 

kualitas layanan, antara lain: reliabilitas, 

responsivitas, kompetensi, akses, courtesy, 

komunikasi, kredibilitas, security, 

kemampuan memahami pelanggan, 

tangibles.  Selanjutnya pada tahun 1988, 

mereka melakukan penyederhanaan 

terhadap beberapa dimensi tersebut, hal ini 

disebabkan karena mereka menemukan 

adanya overlapping pada beberapa 

dimensi. Adapun Parasuraman, Zeithaml, 

dan Berry menyederhanakan kesepuluh 

dimensi tersebut menjadi lima dimensi, 

antara lain: reliability, responsiveness, 

assurance, empathhy, dan tangibles.3

Layanan perpustakaan merupakan 

kegiatan yang berhubungan dengan 

masyarakat secara langsung, dan sebagai 

tolak ukur atas keberhasilan 

penyelenggaraan perpustakaan.

 

Layanan Perpustakaan 

4

                                                             
3 Fandy Tjiptono, Service, Quality & Satisfaction. 
ANDI, Yogyakarta, 2011, hal. 196 - 198. 
4 Sutarno NS, Manajemen Perpustakaan: Suatu 
Pendekatan Praktik, Jakarta, 2004, hal. 70. 

 Pada 

dasarnya produk yang disajikan oleh 

perpustakaan merupakan produk layanan 

atau jasa, dimana pengelola perpustakaan 

dalam memberikan suatu pelayanan 

dituntut untuk dapat menciptakan 

kepercayaan, kepuasan, ketepatan, dan 

kecepatan pada pelanggan. Maka kegiatan 

pelayanan yang diberikan perpustakaan 

sangat mempengaruhi terhadap berhasil 

atau gagalnya tercapainya tujuan dari 

penyelenggaraan perpustakaan itu sendiri. 

Kualitas Layanan Perpustakaan 

Poll mengatakan bahwa “quality is 

fitness for purpose”, maksudnya adalah 

konsep akan kualitas perpustakaan akan 

jauh lebih bermakna bila dikaitkan dengan 

adanya suatu tujuan (purpose) untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna secara 

menyeluruh. Hal ini disebabkan karena 

pengguna adalah kunci utama dalam 

penilaian baik buruknya kualitas layanan 

perpustakaan.5

Layanan sirkulasi dapat diartikan 

sebagai ujung tombak pada jasa 

perpustakaan, karena pada pelayanan 

sirkulasi terdapat interaksi langsung pada 

pelanggan yang berhubungan dengan 

masalah administrasi peminjaman bahan 

pustaka. Kegiatan yang terdapat pada 

bagian layanan sirkulasi dibagi menjadi 

 Soetminah menyatakan 

bahwa pelayanan perpustakaan dapat 

dikatakan baik bilamana dapat dilakukan 

dengan cepat, tepat waktu, dan benar.  

Layanan Sirkulasi 

                                                             
5 Endang Fatmawati, Mata Baru Penelitian 
Perpustakaan Dari SERVQUAL ke LibQUAL+™. 
Sagung Seto, Jakarta, 2013, hal. 37. 



tujuh jenis, yaitu pendaftaran peminjaman, 

prosedur peminjaman, pemungutan denda, 

pengawasan buku-buku tandon (buku 

cadangan), administrasi peminjaman, 

statistik peminjaman, dan peminjaman 

antar perpustakaan.6

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu data primer, data 

sekunder, dan studi literature. Teknik 

  

E-Service Quality 

Metode E-Service Quality merupakan 

metode yang digunakan untuk mengukur 

kualitas layanan yang disajikan suatu 

lembaga kepada pelanggan. Saha dan Zhao 

menyatakan bahwa dalam menentukan 

kualitas layanan online dapat diukur 

dengan menggunakan lima dimensi, yaitu 

efficiency, reliability, responsiveness, 

fulfillment, privacy. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, penulis 

menggunakan metodologi penelitian 

kuantitatif deskriptif dengan teknik 

pengambilan Purposive Sampling. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa yang pernah menggunakan 

layanan perpanjangan online perpustakaan 

Ubaya dalam satu bulan terakhir, yang 

berjumlah 97 responden dengan 

berdasarkan rumus Taro Yamane. 

                                                             
6 Eko Handoyo, Layanan Perpustakaan, Universitas 
Negeri Semarang, 10 Nopember – 21 Desember 
2012. 

pengambilan data yang digunakan yaitu 

editing, coding dan tabulating. Dan teknik 

analisis data menggunakan skala likert. 

 

TEMUAN DAN ANALISIS DATA 

Efficiency 

Efficiency, komponen yang berkaitan 

dengan dimensi kualitas layanan online 

tersebut yaitu kemampuan website dalam 

memberikan kemudahan, kenyamanan, 

dan kelancaran saat pengguna sedang 

mengakses website layanan perpanjangan 

online perpustakaan Ubaya. 

Pada temuan data diketahui bahwa 

dalam pembuatan website layanan 

perpanjangan online perpustakaan Ubaya 

telah diatur sebaik mungkin untuk 

memudahkan dan meningkatkan 

produktifitas kerja pengguna, hal ini 

ditunjukkan pada pendapat responden yang 

memilih opsi Setuju dengan presentase 

sebesar (51,5%) bahwa responden merasa 

struktur konten yang terdapat pada website 

layanan perpanjangan online perpustakaan 

Ubaya telah tertata dengan rapi dan simple, 

sehingga pengguna mudah untuk 

memahami dan mengingat alur kerja dari 

website tersebut saat pertama kali 

menggunakannya. Sedangkan untuk 

tingkat terendah mengenai penilaian 

pengguna terhadap alamat website layanan 

perpanjangan online yang mudah diketahui 

ketika pertama kali digunakan, deskripsi 



mayoritas responden memilih opsi Sangat 

Setuju sebanyak 40 responden dengan 

presentase (41,2%) dan 35 responden 

dengan presentase (36,1%) memilih opsi 

Setuju, sehingga dapat dinilai bahwa 

kebanyakan responden merasa alamat 

website layanan perpanjangan online 

perpustakaan Ubaya mudah diketahui saat 

pertama kali menggunakannya.  

Berdasarkan beberapa temuan data 

diatas sesuai dengan pendapat Saha dan 

Zhao yang menjelaskan bahwa efficiency 

merupakan kemampuan pelanggan dalam 

mendapatkan situs website, mencari 

produk yang diinginkan dan informasi 

yang berkaitan dengan produk tersebut.7

Pada temuan data diketahui bahwa 

dalam perancangan pembuatan website 

layanan perpanjangan online perpustakaan 

Ubaya telah direncanakan cukup baik, hal 

ini ditunjukkan pada hasil jawaban 

responden yang memilih opsi Setuju 

  

Reliability 

Reliability, komponen yang berkaitan 

dengan dimensi kualitas layanan online 

tersebut yaitu mengenai kemampuan 

dalam memberikan pelayanan 

perpanjangan online yang sesuai dengan 

teknis fungsional dari website tersebut.  

                                                             
7 Parmita Saha dan Yanni Zhao, Relationship 
Between Online Service Quality And Customer 
Satisfaction: A Studi in Internet Banking. Lulea 
University of Technology. 2005. 

dengan presentase (36,1%) bahwa 

responden merasa semua tab menu yang 

terdapat pada website layanan 

perpanjangan online perpustakaan Ubaya 

telah berfungsi dengan baik, meski ada 

juga menu yang tidak berfungsi secara 

normal. Selanjutnya dapat diketahui juga 

bahwa dalam dimensi reliability memiliki 

tingkat persespi tertinggi dengan rata-rata 

4,11 mengenai kecepatan akses yang 

dimiliki oleh website layanan 

perpanjangan online perpustakaan Ubaya, 

dideskripsikan bahwa mayoritas responden 

memilih opsi Setuju dengan presentase 

(40,2%) akan pernyataan bahwa sebagian 

besar responden merasakan saat 

mengakses website layanan perpanjangan 

online memiliki kecepatan akses yang 

cepat dan lancar. Sedangkan persepsi 

terendah dengan rata-rata 1,92 mengenai 

pernyataan bahwa website layanan 

perpanjangan online terkadang mengalami 

error atau gangguan, meski dari hasil 

penilaian data memiliki keterangan yang 

buruk, namun dari dideskripsikan bahwa 

mayoritas responden memilih opsi Sangat 

Tidak Setuju dengan presentase (39,2%) 

atas pernyataan tersebut. Sehingga dapat 

diketahui bahwa sebagian besar responden 

tidak merasakan adanya gangguan atau 

error pada website layanan perpanjangan 

online. 



Berdasarkan beberapa temuan data 

diatas sesuai dengan pendapat 

Parasuraman dkk dalam Tjiptono & 

Chandra yang menjelaskan bahwa 

reliability merupakan kemampuan 

perusahaan untuk memberikan layanan 

yang akurat sejak pertama kali tanpa 

membuat kesalahan apapun dalam 

menyampaikan jasanya sesuai dengan 

waktu yang telah disepakati.8

Saha dan Zhao menyatakan bahwa 

responsiveness merupakan kemampuan 

pengelola dalam memberikan informasi 

yang tepat kepada pelanggan ketika terjadi 

suatu permasalahan, dan ketersediaan 

untuk membantu memecahkan 

permasalahan pelanggan dengan 

memberikan layanan yang cepat. 

Komponen yang berkaitan dengan dimensi 

responsiveness yaitu dikaitkan dengan 

kemampuan yang diberikan website 

layanan perpanjangan online dan 

pustakawan dalam menanggapi setiap 

kebutuhan pengguna. Pada temuan data 

diketahui bahwa website layanan 

perpanjangan online dalam mempermudah 

menanggapi segala kebutuhan pengguna, 

website tersebut menambahkan layanan 

instruksi sebagai petunjuk dalam 

penggunaan akses website layanan 

  

Responsiveness 

                                                             
8 Fandy Tjiptono, Service, Quality & Satisfaction. 
ANDI, Yogyakarta, 2011, hal. 163. 

perpanjangan online, hal ini ditunjukkan 

pada pendapat responden yang memilih 

opsi Sangat Setuju dengan presentase 

sebesar (44,3%) bahwa responden sepakat 

terhadap keberadaan layanan instruksi 

yang terdapat pada website layanan 

perpanjangan online sebagai navigator 

bantuan dalam penggunaan layanan 

perpanjangan online. 

Hasil keseluruhan mengenai dimensi 

responsiveness terhadap website layanan 

perpanjangan online perpustakaan Ubaya 

sudah berjalan dengan cukup baik, meski 

respon yang diberikan oleh pustakawan 

terhadap pengguna saat membutuhkan 

bantuan tidak selalu baik. Seperti pada 

temuan data yang memiliki rata-rata 

sebesar 3,65 mengenai pernyataan respon 

pustakawan yang sangat cepat dan tepat 

saat mengatasi masalah yang dialami oleh 

pengguna website layanan perpanjangan 

online, deskripsi penilaian oleh responden 

sebesar (20,6%) yang memilih opsi Tidak 

Setuju, sebagai akibat pernah mengalami 

respon yang tidak baik oleh pustakawan. 

Hal ini bertolak belakang dengan 

pernyataan dari Parasuraman dkk dalam 

Tjiptono & Chandra yang mana 

responsiveness merupakan kesediaan atau 

kemampuan para karyawan untuk 

membantu para pelanggan dan merespon 

permintaan mereka, serta 

menginformasikan kapan jasa akan 



diberikan dan kemudian memberikan jasa 

secara cepat.9

Saha dan Zhao menyatakan bahwa 

fulfillment merupakan kemampuan untuk 

mengakurasi pelayanan pada produk yang 

diberikan kepada pelanggan dalam waktu 

yang dijanjikan.

 Namun dalam pernyataan 

tersebut, sebagian besar responden 

memilih opsi Setuju dengan presentase 

yang lebih besar yaitu (37,1%) yang mana 

masih lebih banyak responden yang 

merasakan hubungan timbal balik yang 

cepat dan tepat yang diberikan pustakawan 

kepada pengguna website layanan 

perpanjangan online. 

Fulfillment 

10

                                                             
9 Ibid., hal. 180. 
10 Parmita Saha dan Yanni Zhao, Relationship 
Between Online Service Quality And Customer 
Satisfaction: A Studi in Internet Banking. Lulea 
University of Technology. 2005. 

 Dari data tabel 3.23 

mengenai besarnya frekuensi setuju dan 

tidak setuju atas pernyataan bahwa sampai 

saat ini pengguna merasa puas terhadap 

website layanan perpanjangan online 

perpustakaan Ubaya, dan diperoleh data 

banyaknya responden yang memilih opsi 

Setuju sebesar (43,3%). Dimana dari data 

tersebut dapat diartikan bahwa sampai saat 

ini sebagian besar responden merasa puas 

saat mengakses website layanan 

perpanjangan online perpustakaan Ubaya, 

kepuasan responden ini muncul sebagai 

akibat dari berbagai perubahan yang 

terjadi pada website layanan perpanjangan 

online sampai saat ini, dalam hal 

kecepatan akses, informasi yang diberikan, 

dan struktur desain yang membuat 

responden merasa nyaman saat mengakses 

website tersebut. Namun, ada juga 

responden yang masih memilih opsi Tidak 

Setuju atas pernyataan tersebut yaitu 

sebesar (2,1%), sedangkan responden yang 

merasa Biasa Saja yaitu sebesar (17,5%). 

Dengan banyaknya responden yang 

memilih opsi Setuju, berarti website 

layanan perpanjangan online terbilang 

telah memenuhi tugas fungsional yang 

dirancang pada website tersebut untuk 

memudahkan pengguna yang ingin 

memperpanjang status buku yang mereka 

pinjam.  

Selanjutnya dapat diketahui juga 

bahwa nilai rata-rata skor keseluruhan 

dimensi fulfillment sebesar 4,07. Dimana 

nilai rata-rata skor keseluruhan pada 

dimensi fulfillment  memiliki nilai yang 

tinggi dan dapat dikategorikan kedalam 

status baik. Pada temuan data diperoleh 

hasil persepsi tertinggi yaitu dengan rata-

rata 4,37 mengenai keakuratan informasi 

yang disajikan oleh website perpanjangan 

online perpustakaan Ubaya, mayoritas 

responden memilih opsi Sangat Setuju 

dengan presentase (46,4%) sedangkan 

minoritas responden memilih opsi Biasa 

Saja dengan presentase (14,4%). Sehingga 



dapat dinilai bahwa website layanan 

perpanjangan online perpustakaan Ubaya  

sampai saat ini telah memberikan 

informasi yang akurat dan sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. Sedangkan persepsi 

terendah dengan rata-rata 3,55 mengenai 

pernyataan desain website layanan 

perpanjangan online perpustakaan Ubaya 

dalam hal pewarnaan, template dan 

struktur konten sangat menarik dan mudah 

dipahami, mayoritas responden memilih 

opsi Setuju dengan presentase (36,1%). 

Sehingga dapat dinilai bahwa sebagian 

besar responden merasa desain website 

layanan perpanjangan online sudah sangat 

menarik, memiliki tampilan yang 

sederhana dan struktur konten yang jelas 

serta simpel. 

Berdasarkan beberapa temuan data 

diatas dapat dinilai bahwa website  layanan 

perpanjangan online sampai saat ini telah 

berfungsi dengan baik sebagaimana 

mestinya, karena mampu memenuhi tujuan 

dari pembuatan website tersebut. 

Responden merasa website layanan 

perpanjangan online perpustakaan Ubaya 

memiliki desain yang sederhana, dan 

mampu memberikan informasi yang tepat 

dengan kebutuhan pengguna untuk 

mempermudah memperpanjang status 

peminjaman buku secara mandiri tanpa 

harus melakukan perpanjangan secara 

konvensional. Hal tersebut sangat sesuai 

dengan pernyataan Zeithaml dkk dalam 

Tjiptono & Chandra yang menjelaskan 

bahwa dimensi fulfillment merupakan 

pemenuhan yang dapat diidentifikasi 

kedalam salah satu perkiraan yang kuat 

terhadap kepuasan pelanggan, seperti 

mencakup pada akurasi janji pelayanan, 

ketersediaan stok produk, dan pengiriman 

produk sesuai dengan waktu yang 

dijanjikan. 

Privacy 

Privacy didefinisikan sebagai 

kemampuan dalam memberikan 

perlindungan jaminan keamanan informasi 

personal dari setiap pengguna. 

Parasuraman dkk dalam Tjiptono & 

Chandra mengatakan bahwa yang 

termasuk dalam komponen keamanan 

yaitu bebas dari bahaya, resiko atau 

keragu-raguan. Termasuk didalamnya 

adalah keamanan secara fisik (physical 

safety), keamanan finansial (financial 

security), privasi, dan kerahasiaan 

(confidential). 

Pada temuan data menunjukkan 

tentang tanggapan responden terhadap 

keamanan yang dirasakan saat mengakses 

website layanan perpanjangan online 

perpustakaan Ubaya. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil pendapat dari responden yang 

mayoritas memilih opsi Setuju dengan 

presentase sebesar (52,6%), disini dapat 

dinilai bahwa sebagian besar responden 

merasa aman saat mengakses website 



layanan perpanjangan online perpustakaan 

Ubaya. Sedangkan sedikitnya terdapat 

responden yang memilih opsi Tidak Setuju 

atas pernyataan tersebut dengan presentase 

(5,2%), mereka merasa bahwa tidak ada 

jaminan keamanan terhadap informasi 

pribadi anggota bahwa akan tetap aman 

saat mengakses website ataupun saat tidak 

mengaksesnya. Sedangkan untuk tingkat 

terendah dengan rata-rata sebesar 1,87 

mengenai adanya opsi bantuan yang 

disediakan pada website layanan 

perpanjangan online perpustakaan Ubaya 

untuk memulihkan akun pengguna yang 

sedang mengalami permasalahan saat 

mengisi kolom login, dari pernyataan 

tersebut dideskripsikan bahwa mayoritas 

responden memilih opsi Sangat Tidak 

Setuju sebanyak 43 responden dengan 

presentase (44,3%) dan 31 responden 

dengan presentase (32%) memilih opsi 

Tidak Setuju, sehingga dapat dinilai bahwa 

website layanan perpanjangan online 

perpustakaan Ubaya  tidak menyediakan 

opsi bantuan untuk memulihkan akun 

pengguna yang sedang mengalami masalah 

saat mengisi kolom login, padahal opsi 

bantuan digunakan untuk menanggulangi 

kemungkinan munculnya masalah yang 

terjadi pengguna seperti lupa terhadap 

password dan user id yang dimiliki. 

Website layanan perpanjagan online 

perpustakaan Ubaya hanya menyediakan 

panduan tata cara mengakses layanan 

perpanjangan online, dan memberikan 

bantuan secara manual dengan cara 

pengguna harus menghubungi pihak 

pustakawan atau mendatangi langsung 

pustakawan yang mengelola website 

tersebut bila pengguna mengalami 

permasalahan tersebut. 

Berdasarkan temuan data-data diatas 

dapat dinilai bahwa keamanan yang 

dimiliki website layanan perpanjangan 

online perpustakaan Ubaya terbilang baik, 

meski sistem keamanan yang melindungi 

informasi personal dari setiap anggota 

hanya mengandalkan kolom login. Namun, 

meskipun demikian pustakawan bersedia 

membantu pengguna bila mengalami 

permasalahan terkait keamanan informasi 

personal, hal tersebut menyebabkan para 

pengguna sebagian besar merasa nyaman 

terhadap jaminan keamanan yang 

diberikan pada pustakawan maupun 

keamanan yang terdapat pada website 

layanan perpanjangan online perpustakaan 

Ubaya. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Saha dan Zhao yang 

menjelaskan bahwa privacy disini sebagai 

dimensi kualitas layanan online 

memberikan jaminan keamanan informasi 

agar konsumen merasa nyaman tanpa perlu 

merasakan khawatir tentang adanya 

penyalahgunaan informasi pribadi.11

                                                             
11 Parmita Saha dan Yanni Zhao, Relationship 
Between Online Service Quality And Customer 

 



Sedangkan Zeithaml dkk dalam Tjiptono 

& Chandra juga menyebutkan bahwa 

privasi dan keamanan transaksi informasi 

adalah dua kriteria untuk mengukur 

dimensi keamanan, seperti berupa jaminan 

bahwa data perilaku transaksi tidak akan 

diberikan kepada pihak lain manapun dan 

bahwa informasi pelanggan terjamin 

keamanannya.12 

Total Keseluruhan Dimensi Kualitas 

Layanan Online 

Pada bagian ini berisikian tentang 

total penilaian rata-rata terhadap kualitas 

layanan perpanjangan online perpustakaan 

Ubaya, dengan berdasarkan penghitungan 

pada kelima dimensi kualitas layanan 

online sebelumnya.  Berikut ini adalah 

penyajian dari total rata-rata keseluruhan 

dimensi kualitas layanan online, sebagai 

berikut 

Tabel 
Rata-rata keseluruhan dimensi kualitas 

layanan online 
Dimensi 
Kualitas 

Layanan Online 

Rata-
Rata Kategori 

Efficiency 4,24 Sangat Baik 
Reliability 3,21 Cukup 

Responsiveness 3,94 Baik 
Fulfillment 4,07 Baik 

Privacy 3,53 Baik 
Total 18,99 Baik Total Rata-Rata 3,79 

                                                                                        
Satisfaction: A Studi in Internet Banking. Lulea 
University of Technology. 2005. 
12 Fandy Tjiptono, Service, Quality & Satisfaction. 
ANDI, Yogyakarta, 2011. 

Sumber: Olahan data peneliti 

Berdasarkan tabel diatas dapat 

diketahui bahwa kualitas layanan website 

perpanjangan online perpustakaan Ubaya 

sudah berfungsi dengan baik dan mampu 

memberikan pelayanan yang baik kepada 

pengguna. Hal ini dapat dilihat dari total 

rata-rata keseluruhan dari kelima dimensi 

kualitas layanan online yaitu sebesar 3,79 

yang dapat dikategorikan kedalam status 

baik. Deskripsi masing-masing rata-rata 

yang didapatkan dari kelima dimensi 

kualitas layanan online antara lain 

efficiency (4,24), reliability (3,21), 

responsiveness (3,94), fulfillment (4,07), 

dan privacy (3,53). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa terhadap 

data yang diperoleh pada bab-bab 

sebelumnya, mengenai penelitian kualitas 

self-service perpanjangan online di 

perpustakaan Ubaya. Diketahui bahwa 

dalam menilai kualitas layanan online 

terdapat lima dimensi penilaian yaitu 

Efficiency, Reliability, Responsiveness, 

Fulfillment, dan Privacy. Maka peneliti 

menyimpulkan beberapa hasil temuan 

yang disesuaikan dengan pernyataan 

penelitian yang telah diajukan kepada 

responden sebagai berikut. 

1. Efficiency (Efisiensi) dapat 

diperoleh hasil rata-rata skor 



keseluruhan sebesar 4,24 yang 

dikategorikan kedalam status baik. 

Website layanan perpanjangan 

online perpustakaan Ubaya 

memiliki alamat yang mudah 

diketahui oleh pengguna saat 

pertama kali menggunakan layanan 

tersebut, karena website layanan 

perpanjangan online menjadi satu 

dengan website perpustakaan 

digital Ubaya. Selain itu, struktur 

konten yang dimiliki oleh website 

tersebut tertata dengan baik dan 

rapi sehingga pengguna mudah 

memahami proses alur kerja dari 

layanan perpanjangan online tanpa 

memerlukan bantuan dari 

pustakawan. Selanjutnya, 

keberadaan website layanan 

perpanjangan online juga 

memberikan manfaat yang sangat 

besar dalam meningkatkan 

produktifitas kegiatan perkuliahan, 

karena layanan perpanjangan 

online tidak memiliki keterbatasan 

waktu dan tempat saat 

menggunakannya. 

 

2. Reliability (Kehandalan) dapat 

diperoleh bahwa hasil rata-rata skor 

keseluruhan sebesar 3,21 yang 

dikategorikan kedalam status 

cukup. Website layanan 

perpanjangan online perpustakaan 

Ubaya telah dibuat dengan cukup 

baik sehingga website tersebut 

memiliki kecepatan akses yang 

lancar dan jarang sekali mengalami 

gangguan server down hingga 

menyebabkan pengguna merasa 

kesulitan menggunakan layanan 

perpanjangan online, dan sebagian 

besar tab menu pada website 

berfungsi dengan baik meski hanya 

sedikitnya satu saja menu yang 

tidak berfungsi dengan semestinya 

seperti menu berita.  

 

3. Responsiveness (Daya Tanggap) 

memiliki hasil nilai rata-rata skor 

keseluruhan sebesar 3,94 yang 

dikategorikan kedalam status baik. 

Website layanan perpanjangan 

online perpustakaan Ubaya 

memiliki daya tanggap yang sangat 

bagus dalam memenuhi kebutuhan 

pengguna, dimana dalam website 

tersebut menyediakan petunjuk 

penggunaan untuk membantu 

pengguna yang baru pertama kali 

mengaksesnya, menyediakan 

notifikasi sebagai pemberitahuan 

kepada pengguna bila akses 

perpanjangan online telah sukses 

maupun gagal, dan menyediakan 

layanan interaksi via email serta 

telepon untuk mempermudah 

komunikasi antara pengguna 



dengan pustakawan, dimana respon 

pustakawan dalam menanggapi 

permasalahan pengguna website 

tersebut dinilai cukup cepat dengan 

sikap yang baik dan ramah. 

 

4. Fulfillment (Pemenuhan) memiliki 

hasil rata-rata skor keseluruhan 

sebesar 4,07 yang dikategorikan 

kedalam status baik. Website 

layanan perpanjangan online 

perpustakaan Ubaya memiliki 

desain yang sangat simple dan 

informatif, sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan pengguna. 

Layanan perpanjangan online 

perpustakaan Ubaya sampai saat ini 

secara keseluruhan berfungsi 

dengan baik sebagaimana tujuan 

fungsional dari website tersebut 

dibuat untuk memudahkan 

pengguna untuk memperpanjang 

status buku yang dipinjam. 

  

5. Privacy (Privasi) memiliki hasil 

rata-rata skor keseluruhan sebesar 

3,53 yang dikategorikan kedalam 

status baik. Website layanan 

perpanjangan online perpustakaan 

Ubaya hanya mengandalkan kolom 

login sebagai bentuk keamanan 

yang diberikan kepada pengguna, 

dan tidak menyediakan opsi 

bantuan untuk memulihkan akun 

bila pengguna mengalami 

permasalahan saat mengisi kolom 

login. Meskipun demikian 

pengguna sampai sekarang merasa 

aman saat mengakses website 

layanan perpanjangan online, 

karena pustakawan selaku 

pengelola website memberikan 

jaminan keamanan informasi 

personal kepada setiap anggota 

perpustakaan Ubaya. 

 

6. Kualitas website layanan 

perpanjangan online perpustakaan 

Ubaya memiliki total rata-rata 

keseluruhan dari kelima dimensi 

yaitu sebesar 3,79 dengan kategori 

status baik. Hal ini membuktikan 

bahwa website layanan 

perpanjangan online telah 

memberikan pelayanan yang baik 

kepada pengguna, dan mampu 

memenuhi tugas fungsional dari 

website tersebut yaitu memenuhi 

kebutuhan pengguna untuk 

memperpanjang status peminjaman 

buku secara mandiri. 

SARAN 

Berdasarkan hasil temuan data dari 

penelitian yang dilakukan di lapangan, 

peneliti dapat memberikan beberapa saran 

kepada berbagai pihak perpustakaan, para 

akademisi, serta peneliti selanjutnya untuk 

dapat mengambil manfaat dari hasil 



penelitian ini. Adapun saran yang diajukan 

antara lain sebagai berikut: 

1. Peran perpustakaan perguruan tinggi 

sebagai lembaga penyedia informasi 

yang mendukung kegiatan akademis 

di kalangan warga Universitas yang 

menaunginya, tentunya harus 

memberikan pelayanan yang lebih 

baik dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi yang 

semakin berkembang. Perpanjangan 

online sebagai salah satu bagian dari 

layanan sirkulasi mandiri yang 

sebagian besar bergantung pada 

perangkat teknologi komputer dan 

jaringan dalam proses kerjanya, dalam 

pengadaan website layanan 

perpanjangan online harus dirancang 

secara matang dan selalu lebih 

mengutamakan pada kebutuhan 

pengguna. Website layanan 

perpanjangan online haruslah 

memiliki kecepatan akses yang lancar 

dan cepat, dimana hal ini dapat diatasi 

dengan meningkatkan kapasistas 

bandwidth supaya banyaknya 

pengguna saat menggunakan layanan 

perpanjangan online perpustakaan 

Ubaya tidak sampai menimbulkan 

server down yang nantinya 

mengurangi kepuasan pengguna. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

diketahui juga bahwa sebagian kecil 

mahasiswa merasa website layanan 

perpanjangan online perpustakaan 

Ubaya masih kurang tertata dengan 

baik, terkait dengan penilaian akan 

desain yang terlalu simple dengan 

pewarnaan yang gelap dengan 

tampilan sederhana, dan juga struktur 

konten dan tab menu yang disajikan 

sebagian kecil mahasiswa menilai 

masih terlihat kebingungan dalam 

penggunaannya. Hal ini harus segera 

ditanggapi oleh pihak pustakawan 

selaku pengelola website untuk segera 

mengatasi permasalahan tersebut agar 

nantinya tidak akan ada lagi 

mahasiswa yang kebingungan saat 

menggunakan layanan perpanjangan 

online perpustakaan Ubaya.  

2. Dalam layanan perpanjangan online 

yang sangat bergantung pada 

perangkat teknologi komputer dan 

jaringan, tentunya juga rawan terjadi 

ancaman informasi yang akan 

menimbulkan berbagai gangguan pada 

sistem layanan perpanjangan online 

yang telah tertata dengan baik 

sebelumnya. Berdasarkan hasil 

penelitian, sebagian besar mahasiswa 

menjawab bahwa layanan 

perpanjangan online yang berada di 

perpustakaan Ubaya hanya 

mengandalkan kolom login sebagai 

bentuk keamanan dalam 

menggunakan layanan tersebut. Hal 

ini dirasa masih kurang adanya 



jaminan keamanan terhadap 

perlindungan informasi akses oleh 

setiap pengguna, tentunya pustakawan 

harus meningkatkan sistem keamanan 

yang terdapat pada website layanan 

perpanjangan online perpustakaan 

Ubaya dengan cara menambahkan 

opsi bantuan untuk memastikan hak 

akses dari identitas setiap pengguna.  

3. Bagi para peneliti selanjutnya yang 

tertarik dalam penelitian layanan 

mandiri (self-service) perpustakaan 

khususnya mengenai layanan 

perpanjangan online. Bahwa dalam 

penelitian ini hanya berisikan tentang 

hasil deskripsi terhadap dimensi-

dimensi kualitas layanan online, oleh 

karenanya masih ada aspek lain yang 

mungkin dapat diteliti selanjutnya 

yaitu seperti tingkat kepuasan 

pengguna terhadap kualitas yang 

disajikan layanan perpanjangan 

online. Peneliti mengharapkan agar 

kedepannya penelitian ini dapat 

dilanjutkan dan dikembangkan secara 

mendalam agar menghasilkan 

informasi penelitian yang lebih 

lengkap dan bervariasi. 
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