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Abstract 
 

As of development of information technologies and communication more advanced, it makes 
institutions library compete to improve the quality of services that institutions libraries are not 
outdated and remain able to fulfill information in the era of the community digital. One of innovation 
utilization of information technology and communication that done by the library is self-service, 
where self-service on the services circulation a library consisting of opac, Self service , extra online 
and other. Self service as one of self-service here useful to ease users in transact lending 
independently .In this study, researchers want to know and described the decision-making process in 
choosing services mandiri in the library unair. The decision-making process put forward by kotler 
1999. The introduction of a problem, search information, the decision makers, in the aftermath of the 
purchase. This research using quantitative research method which is descriptive. The population in 
this research comes from customers library that never used self service with the total sample as many 
as 100 people. The withdrawal of the sample used in this research which is purposive of sampling, 
whereby the withdrawal of this method uses a sample taken by setting criteria and consideration 
earlier. The collection of data in this research using a questionnaire, interview, and documents. This 
research result indicates that customers before the decision will determine through preference, after 
that customers via phase by phase the decision-making process in self service. 
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Abstrak 

 
Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju, hal tersebut membuat 
lembaga perpustakaan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas layanan agar lembaga 
perpustakaan tidak ketinggalan jaman dan tetap mampu memenuhi kebutuhan informasi di era 
masyarakat digital. Salah satu inovasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang 
dilakukan oleh perpustakaan adalah Layanan mandiri (self-service), dimana self-service pada layanan 
sirkulasi perpustakaan terdiri dari OPAC, peminjaman mandiri, perpanjangan online dan lain. 
Layanan mandiri sebagai salah satu self-service disini berguna untuk mempermudah pengguna dalam 
melakukan transaksi peminjaman secara mandiri. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui dan 
menggambarkan proses pengambilan keputusan dalam memilih layanan mandiri di perpustakaan 
unair. Proses pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Kotler 1999. pengenalan masalah, 
pencarian informasi, pengambil keputusan, pasca keputusan. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian ini berasal dari pelanggan 
perpustakaan yang pernah menggunakan layanan mandiri dengan jumlah sampel sebanyak 100 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. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggan sebelum menentukan keputusan akan 
melalui preferensi, setelah itu pelanggan melalui tahap demi tahap proses pengambilan keputusan 
dalam peminjaman mandiri. 
 
Kata Kunci : layanan mandiri, Pengambilan keputusan, perpustakaan unair. 
 
 
 
 
 



 
 
PENDAHULUAN 

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan institusi pengelola koleksi perpustakaan  yang 
idealnya dilakukan secara profesional dengan menerapkan sistem yang telah ditetapkan guna 
memenuhi kebutuhan penggunanya. Perkembangan perpustakaan tidak lepas dari pengaruh 
teknologi informasi, dan hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perpustakaan untuk dapat 
menyalurkan informasi dengan cepat, tepat dan bersifat umum. Perpustakaan sebagai salah satu 
penyedia informasi yang keberadaannya sangat penting di dunia pendidikan. Perpustakaan perlu 
memikirkan bentuk layanan yang tepat dalam menghadapi tantangan ini. 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. Di dalam self-service terdapat interaksi 
antara manusia dan komputer, dimana interaksi manusia telah dibatasi dengan suatu sistem yang 
telah dirancang oleh pihak yang bersangkutan. Self-service mulai diterapkan oleh perpustakaan 
untuk meningkatkan pelayanannya kepada pengguna dan memberikan kesan baik dan bermafaat 
pada pelanggan tentang pergeseran layanan yang dialami perpustakaan dari waktu ke waktu.  

Layanan mandiri ini diciptakan guna untuk memenuhi ekspektasi para pengguna yang 
semakin hari semakin berkembang dengan  teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini. Hal 
ini dapat dibuktikan oleh data survey yang di lakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet di Indonesia) pada tahun 2016 bahwa pengguna sangat dekat dengan teknologi informasi 
dan komunikasi. APJII melakukan survey pengguna internet di Indonesia. Menemukan jumlah 
pengguna internet dari populasi jumlah penduduk 256,2 Juta orang, sebanyak 132,7 Juta orang di 
Indonesia sebagai pengguna internet. Berdasarkan kelompok usia pengguna internet Indonesia 
sebagai berikut usia 10-24 sebanyak 18,4% dari total pengguna internet atau sekitar 24,4 juta, usia 
25 – 34 tahun sebanyak  24,4% atau sekitar 32,3 Juta pengguna, usia 35-44 tahun sebanyak 29,2 
% atau sekitar 38,7 pengguna, usia 45-54 sebanyak 18% atau sekitar 23,8 juta pengguna, usia 55 
keatas sebanyak 10% atau sekitar 13,2 juta pengguna.Sedangkan pengkelompokan berdasarkan 
pekerjaan pengguna internet di Indonesia sebagai berikut pekerja/wiraswasta sebanyak 62% atau 
sekitar 82,2 Juta pengguna, Ibu rumah tangga sebanyak 16,6% atau sekitar 22 juta pengguna, 
mahasiswa sebanyak 7,8% atau sekitar 10,3 juta pengguna, pelajar sebanyak 6,3% atau sekitar 8,3 
juta penggguna dan lainnya sebanyak 0,6% atau sekitar 796 ribu pengguna (APJII,2016).  

Data tersebut dapat mewakili seberapa banyak orang yang mencari informasi dengan bantuan 
internet. Pihak perpustakaan sebagai pemasar memperhatikan berbagai macam faktor kebutuhan 
para pelanggannya, sehingga perpustakaan mampu menyediakan produk beserta jasa sesuai 
dengan ekspektasi dari para penggunanya. Sebagai salah satu sumber informasi perpustakaan 
sangat perlu memperhatian produk dan layanan yang diberikannya kepada pengguna. Layanan ini 
dapat memberikan kontribusi yang bagus baik bagi perpustakaan hingga penggunanya. 

Pengambilan keputusan (decision making) menggambarkan seorang Pelanggan sedang 
melakukan serangkaian langkah langkah tertentu pada saat melakukan keputusan. Langkah 
tersebut meliputi pengenalan masalah, mencari, evaluasi alternatif, memilih, dan evaluasi pasca 
perolehan. Beberapa hal pelanggan dalam memutuskan memilih produk atau jasa tertentu dengan 
tujuan untuk memperoleh kesenangan, menciptakan fantasi, dan memenuhi kebutuhan informasi. 
Model perilaku Pelanggan mengkaitkan unit keputusan dengan pengaruh individu dan pengaruh 
lingkungan. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
Preferensi pelanggan adalah sikap pelanggan yang menginginkan suatu barang atau jasa 

berdasarkan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan nilai kepuasan terhadap apa yang dibeli 
atau yang ditawarkan, sehingga orang yang menginginkan barang atau jasa telah mempunyai sikap 
perilaku pembelian (Marwan, 1990). Preferensi pelanggan merupakan interaksi dinamis antara 
pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian di lingkungan sekitar dimana manusia melakukan aspek 
pertukaran dalam hidup mereka. Dari definisi tersebut dapat diketahui tiga ide penting yaitu: (1) 



preferensi pelanggan adalah dinamis, (2) hal tersebut melibatkan interaksi antara pengaruh dan 
kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar dan (3) hal tersebut melibatkan pertukaran. Kecenderungan 
pelanggan melakukan preferensi dalam memilih sebuah layanan diperpustakaan ini perlu diperhatikan 
oleh pihak perpustakaan. 

Dalam melakukan pembelian Pelanggan akan melalui tahap pengambilan keputusan 
pembelian yang terdiri dari pengenalan masalah (recognition), pencarian informasi (information 
search), evaluasi alternatif (alternative evaluation), keputusan pembelian (purchase decision) dan 
perilaku pasca pembelian (post-purchase behavior). (Kotler & Amstrong, 1999). 

Pada teori pengambilan keputusan pembelian ini secara garis besar digunakan untuk kegiatan 
yang mengandung komersil atau profit dalam melakukan kegiatan pembelian produk atau jasa 
tertentu. Teori ini sebenarnya bisa digunakan secara prinisipal pada pengambilan keputusan pengguna 
dalam menggunakan produk atau jasa di lembaga non-profit seperti Perpustakaan, museum dan lain-
lainnya. Teori Pengambilan keputusan ini di pakai oleh peneliti dalam melihat bagaimana proses 
pengambilan keputusan pelanggan dalam memilih layanan mandiri. 
 
METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, Menurut Bungin 
(2005) Penelitian Kuantitatif deksriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi, situasi dan berbagai 
faktor yang timbul di dalam masyarakat yang menjadi obyek penelitian.  Dalam hal ini peneliti 
nantinya akan menggambarkan proses pengambilan keputusan mahasiswa dalam menggunakan 
layanan mandiri dan melihat kebutuhan serta situasi di lingkungan sekitar dari obyek penelitian. 
Peneliti menentukan prosedur dalam menentukan sampel dengan teknik pengambilan sampel non 
probability sampling. Sementara dalam menetapkan anggota sampel, ditentukan dengan teknik 
purposive sampling yaitu dengan cara penarikan sampel dengan berdasarkan beberapa kriteria atau 
pertimbangan tertentu. Dalam teknik pengambilan anggota sampel ini, peneliti menentukan subjek 
terlebih dahulu yang sesuai dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel tersebut dengan tujuan 
agar dapat mewakili satu populasi tertentu dan memperoleh data yang sesuai dengan penelitian. 
Adapun ciri-ciri khusus yang ditentukan oleh peneliti yaitu mahasiswa Universitas Airlangga yang 
menggunakan layanan mandiri. 

 
HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian “Proses Pengambilan Keputusan Dalam memilih Layanan Mandiri di 
Perpustakaan UNAIR (Studi Deskriptif pada pengunjung Perpusatakaan Kampus B UNAIR)  ” ini, 
peneliti menemukan beberapa temuan yang menarik dilapangan. Dari temuan ini dapat 
menggambarkan karakteristik sosial pelanggan perpustakaan unair kampus b yang dapat berkontribusi 
ketika pelanggan melakukan proses pengambilan keputusan. 

Dari hasil prolehan data-data yang dihimpun berdasarkan pertanyaan kuisioner, temuan data 
pada bab 3, dan hasil interpretasi analisis secara teoritik pada bab IV, peneliti dapat menarik 
kesimpulan bahwa : 

1. Karakteristik sosial Pelanggan perpustakaan yang dapat digambarkan berdasarkan usia, jenis 
kelamin, tingkat pendidikan, fakultas. Dari temuan data dilapangan dapat diketahui bahwa : 
a. Sebagian besar usia responden Pelanggan perpustakaan dalam penelitian ini berusia diatas 

21-25 tahun dengan presentase sejumlah 59% dari total jumlah responden 100 orang. 
b. Dari total 100 responden dalam penelitian ini, sebagian besar responden berjenis kelamin 

perempuan dengan presentase sejumlah 73%. 
c. Dari hasil temuan di lapangan sebagian besar responden mahasiswa jenjang Strata 1 (S1) 

presentase sejumlah 82%. 
d. Responden (Pelanggan perpustakaan) sebagian besar adalah berasal dari Fakultas Ilmu 

Sosial dan Politik dengan presentase sejumlah 23% dari total 100 responden. 
 

2. Preferensi pelanggan terhadap layanan mandiri 
Preferensi pelanggan merupakan interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, 

perilaku dan kejadian di lingkungan sekitar dimana manusia melakukan aspek pertukaran 
dalam hidup mereka. Dari definisi tersebut dapat diketahui tiga ide penting yaitu: (1) 



preferensi pelanggan adalah dinamis, (2) hal tersebut melibatkan interaksi antara pengaruh 
dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar dan (3) hal tersebut melibatkan pertukaran. 
Preferensi disini merupakan tahapan awal sebelum memutuskan mengambil keputusan 
menggunakan layanan mandiri di perpustakaan unair kampus b. Pada tahapan ini ditandai 
dengan interaksi antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar lingkungan 
pelanggan. 
 Dari hasil temuan data di lapangan dapat diketahui bahwa sebagian besar pelanggan 
melakukan preferensi terhadap layanan peminjaman mandiri dikarenanakan pelanggan Ingin 
Mencoba layanan atau fasilitas baru yang ada di perpustakaan presentasenya 31%,  dan 
pelanggan menilai bahwa layanan peminjaman mandiri mudah dimengerti (user friendly) 
dengan presentase sebesar 36%. Hal ini membuktikan kecenderungan pelanggan sebelum 
mengambil keputusan menggunakan layanan mandiri, pelanggan cenderung melakukan 
preferensi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan memilih layanan mandiri yang ada 
diperpustakaan unair. 
   

3. Pengambilan Keputusan Pembelian 
Dalam melakukan pembelian Pelanggan akan melalui tahap pengambilan keputusan 
pembelian yang terdiri dari pengenalan masalah (recognition), pencarian informasi 
(information search), evaluasi alternatif (alternative evaluation), keputusan pembelian 
(purchase decision) dan perilaku pasca pembelian (post-purchase behavior). Terdapat 
beberapa tindakan yang dilakukan oleh pelanggan perpustakaan dan kondisi yang dimiliki 
oleh pelanggan pada proses pengambilan keputusan dalam kelima tahapan tersebut. 
a. Pengenalan masalah 

Dari hasil temuan data di lapangan dapat diketahui bahwa sebagian 
besar mengetahui jenis kebutuhannya sebanyak 87% menjawab ia, pelanggan mengenali 
layanan yang ada di lingkungan perpustakaan unair dengan mengetahui layanan di 
perpustakaan serba otomasi dan dilayani oleh petugas sebesar 60%, dan pelanggan 
termotivasi dalam menggunakan layanan peminjamanan mandiri karena pelanggan 
menganggap layanan mandiri memberikan kecepatan daripada layanan peminjaman 
manual persentasenya 50%. Pengenalan masalah terjadi karena terdapat perbedaan antara 
apa yang ideal bagi Pelanggan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Pada saat Pelanggan 
menyadari bahwa ia membutuhkan sesuatu, seringkali ia akan mulai menyadari bahwa ia 
mengalami konflik dalam diri mengenai keputusan dalam menggunakan jasa layanan 
mandiri yang ada diperpustakaan unair.  

b. Pencarian informasi 
Dari hasil temuan data di lapangan dapat diketahui bahwa sebagian besar memilih sumber 
informasi dari petugas sebesar 61% disusul oleh pengguna social media 24%, pelanggan 
mencari sumber informasi guna memperoleh informasi layanan terbaru yang ada 
diperpustakaan persentasenya 42% serta frekuensi pelanggan mengakses informasi yaitu 
sering mengakses persentasenya sebesar 46%. Pelanggan dihadapi pada masalah atau 
kebutuhan yang dapat dipuaskan oleh keputusan menggunakan layanan atau jasa 
perpustakaan. Mereka mulai mencari informasi yang dibutuhkan untuk membuat 
keputusan. Pencarian informasi awal yang dilakukan oleh Pelanggan adalah 
dengan menggunakan informasi yang tersimpan di memori pelanggan untuk 
mengingat pengalaman dan pengetahuan mereka di masa lalu beserta sumber-
sumber informasi yang ada. 

c. Evaluasi alternative 
Dari hasil temuan data dilapangan dapat diketahui bahwa sebagian besar pelanggan 
membandingkan layanan peminjaman mandiri dengan layanan sirkulasi yang dilayani 
oleh petugas, pelanggan sebagian besar memilih layanan mandiri dengan alasan tidak 
antri presentasenya 46%. Dan pelanggan beranggapan bahwa layanan mandiri tidak 
bergantung pada petugas presentasenya sebesar 30%, selanjutnya dalam menilai alternatif 
lainnya pelanggan menilai layanan mandiri Struktur konten layanan mandiri mudah 
dipahami pengguna saat pertama kali mengakses presentase 64%. Proses Evaluasi 



alternatif yang digunakan oleh semua pelanggan dalam semua situasi pembelian. Hal ini 
menimbulkan adanya proses evaluasi keputusan dan model-model yang terbaru 
memandang proses evaluasi Pelanggan sebagai proses yang berorientasi pada kognitif, 
yaitu menganggap Pelanggan membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan 
rasional. Kognitif merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran dan pengetahuan 
yang dimiliki oleh pelanggan. Disini pelanggan membuat penilian terhadap layanan 
mandiri. 

d. Keputusan pengguna 
Dari hasil temuan data dilapangan dapat diketahui bahwa sebagian besar pelanggan 
melakukan pencarian sumber informasi dan sumber informasi yang berpengaruh dalam 
mengambil keputusan dalam menggunakan layanan mandiri ialah petugas perpustakaan 
persentasenya 58%, disusul oleh teman sebesar 33% dan social media 30%, dan 
pelanggan melakukan peminjaman layanan mandiri dengan frekuensi sering sebesar 56%. 
Tahap ini pelanggan sudah memulai melakukan pengambilan keputusan dalam memilih 
produk yang ada di perpustakaan. Pelanggan ini sudah memperhatikan berbagai faktor 
dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu : Keputusan merek, keputusan pemasok, 
keputusan waktu, keputusan metode pembayaran. Pelanggan memperhatikan berbagai 
faktor dalam mengambil keputusan Layanan mandiri di perpustakaan UNAIR. 

e. Perilaku pasca penggunaan 
Dari hasil temuan data dilapangan dapat diketahui bahwa sebagian besar pelanggan 
merasa puas pasca menggunakan layanan mandiri persentasenya 58% dan pelanggan akan 
melakukan kembali transaksi peminjaman mandiri hal ini di dapat dari temuan dapat pada 
pelanggan yang mau melakukan peminjaman kembali sebesar 88%. Setelah melakukan 
pengambilan keputusan, Pelanggan akan mengalami level kepuasan atau tidak kepuasan 
tertentu. Kepuasaan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan pembeli atas 
produk dengan kinerja yang dipikirkan pelanggan atas suatu layanan mandiri. Tahap ini 
merupakan tahap yang sangat vital dalam menjaga hubungan antar perpustakaan dengan 
Pelanggan. Dimana apabila Pelanggan mengalami kepuasan pasca menggunakan jasa atau 
produk maka tidak dapat dihindari apabila pelanggan atau Pelanggan tersebut akan 
menggunakan produk ditempat yang sama dengan atribut-atribut penilaian yang sama 
juga. Pada tahap ini kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi 
perilaku pelanggan selanjutnya. 
 

4. Tipologi proses pengambilan keputusan pelanggan dalam menggunakan layanan peminjaman 
mandiri ialah proses pengambilan keputusan luas, proses pengambilan keputusan terbatas, 
proses pengambilan keputusan kebiasaan. Hal ini di dasarkan dari temuan data yang ada di 
lapangan yang tersaji pada bab III dan bab IV. Semua pelanggan perpustakaan kampus b 
unair melakukan setiap tahapan proses pengambilan keputusan. 

 
 



 
 

Tipologi pengambilan keputusan 
 

 Luas Terbatas Kebiasaan 
Pengenalan masalah  Tabel 3.9 

Sebesar 87% menjawab iya, akan 
kesadaran tentang kebutuhannya 

 Tabel 3.10 
Sebesar 45% mengatakan, mengetahui 
layanan mandiri dari petugas 
perpustakaan. 

 Tabel 3.12 
Sebesar mengatakan 50%,  Layanan 
mandiri memberikan kecepatan 
daripada layanan peminjaman manual 
 
Pada proses pengambilan keputusan 
yang diperluas, Pelanggan termotivasi 
mempertimbangkan serta membuat 
pilihan yang tepat. Pelanggan mengenal 
kebutuhan yang akan di penuhi 
sehingga pelanggan melakukan 
identifikasi atau pengenalan masalah 
yang dimiliki. Hal ini terbukti dari data 
tabel yang tersaji di atas, 
memperlihatkan pelanggan berusaha 
melakukan pengenalan masalah. 

 Tabel 3.10 
Sebesar 45% mengatakan, mengetahui 
layanan mandiri dari petugas 
perpustakaan. 
 
Proses pengambilan keputusan 
terbatas ini terjadi apabila Pelanggan 
mengenal masalahnya hanya sekedar 
saja, tidak melakukan tindakan yang 
mendetail terhadap pengenalan 
masalahnya. Pada proses pengambilan 
keputusan ini pelanggan hanya ingin 
sebatas mengenal masalah, tidak ingin 
mendetail dalam pengenalan masalah. 

 Tabel 3.10 
Sebesar 45% mengatakan, 
mengetahui layanan mandiri dari 
petugas perpustakaan. 
 
Pada proses pengambilan 
keputusan kebiasaan, Pelanggan 
akan menyederhanakan proses. 
Dari data di atas pelanggan tidak 
mendetail dalam melakukan 
proses pengambilan keputusan, 
bahkan hanya melakukan 
sebagian proses pengambilan 
keputusan. 
 

Pencarian informasi  Tabel 3.13 
Sebesar 61% pelanggan memilih 
sumber informasi dari petugas 
perpustakaan 

 Tabel 3.13 
Sebesar 61% pelanggan memilih 
sumber informasi dari petugas 
perpustakaan 

 Tabel 3.13 
Sebesar 61% pelanggan memilih 
sumber informasi dari petugas 
perpustakaan 



 
 

 Tabel 3.15 
Sebesar 45% pelanggan menyatakan 
sering mengakses sumber informasi 
 
Pada proses pengambilan keputusan 
yang diperluas, Pelanggan terbuka pada 
informasi berbagai sumber dan sehingga 
pelanggan tidak hanya bergantung pada 
salah satu sumber informasi dalam 
memperoleh informasi guna sebagai 
pengenalan masalah dan pertimbangan. 
Data diatas membuktikan pelanggan 
melakukan pencarian informasi guna 
mengetahui tentang layananan mandiri. 

 
Proses pengambilan keputusan ini 
terjadi apabila Pelanggan tanpa 
berusaha lebih (hanya melakukan 
usaha sederhana) mencari informasi 
baru tentang layanan mandiri. 
Pelanggan melakukan sebatas 
pencarian informasi guna mendukung 
proses pengambilan keputusan dalam 
memilih layanan mandiri. 

 

Pada proses pengambilan keputusan 
kebiasaan. Hanya sedikit melakukan 
pencarian informasi. Pencarian yang 
ekstensif dan evaluasi alternatif 
dihindari karena proses pembelian 
diasumsikan sebagai hal yang biasa 
bagi Pelanggan. Hal ini sudah dapat 
di buktikan oleh data yang tersaji. 

 

Evaluasi alternative  Tabel 3.18 
Sebesar 30%  mengatakan tidak 
bergantung pada petugas perpustakaan 

 Tabel 3.20 
Sebesar 64% cara pelanggan  menilai 
layanan mandiri, Dari melihat Struktur 
konten layanan mandiri mudah 
dipahami pengguna saat pertama kali 
mengakses. 
 
Pada proses pengambilan keputusan 
yang diperluas, dalam kondisi ini 
Pelanggan melakukan pencarian 
informasi yang intensif dan evaluasi 
terhadap banyak alternatif. Guna 
menggumpulkan atribut-atribut yang 
dimiliki oleh layanan mandiri dan dapat 

 Tabel 3.17 
Sebesar 46% pelanggan menyatakan 
layanan mandiri tidak antri 
 
Proses evaluasi dan pencarian 
informasi pelanggan terhadap layanan 
mandiri dilakukan secara sederhana 
dan tidak mendetail. Hanya 
membutuhkan bagian kecil dari 
layanan mandiri guna evaluasi 
alternatif. Hal ini terbukti dari tabel 
yang tersaji di atas. 

 



 
 

mengevaluasinya secara akurat. Dalam 
evaluasi alternative ini, pelanggan 
sangat memperhatikan atribut-atribut 
produk atau jasa sebelum mengambil 
sebuah keputusan pada layanan mandiri, 
hal ini dapat terbukti oleh data tabel 
diatas.  

Pengambilan keputusan  Tabel 3.23 
Sebesar 47% pelanggan mengambi 
keputusan layanan mandiri di karenakan 
layanan sirkulasi mengalami antrian 

 Tabel 3.24 
Sebesar 56% pelanggan menyatakan 
sering melakukan transaksi di layanan 
mandiri. 
 
Pada proses pengambilan keputusan 
yang diperluas, pelanggan mengambil 
sebuah keputusan setelah melakukan 
beberapa proses sebelumnya. Sehingga 
dengan yakin pelanggan akan memilih 
layanan mandiri. Data yang tersaji 
menunjukan bahwa pelanggan 
mengambil keputusan setelah melalui 
beberapa proses.  

 Tabel 3.23 
Sebesar 47% pelanggan mengambi 
keputusan layanan mandiri di 
karenakan layanan sirkulasi 
mengalami antrian 
 
Pada proses pengambilan keputusan 
yang terbatas pelanggan akan 
mengambil keputusan ketika dirasa 
sudah yakin dalam memilih layanan 
mandiri 

 Tabel 3.23 
Sebesar 47% pelanggan 
mengambi keputusan layanan 
mandiri di karenakan layanan 
sirkulasi mengalami antrian 
 
Pada proses pengambilan 
keputusan kebiasaan, pelanggan 
mengambil keputusan ketika  
pilihan tersebut biasa dibuat 
dengan mengikuti aturan yang 
sederhana. Dari data di atas 
pelanggan mengambil keputusan 
seperti melakukan tindakan biasa 

Perilaku pasca keputusan  Tabel 3.25 
Sebesar 58% pelanggan merasa puas 
terhadap layanan mandiri 

 Tabel 3.26 
Sebesar 88% pelanggan akan 

  



 
 

 
 
  

menggunakan lagi layanan mandiri 
 
Pada proses pengambilan keputusan 
yang diperluas, Proses tidak berhenti 
sampai pada tahap keputusan memilih 
layanan mandiri. Pelanggan juga akan 
melakukan evaluasi setelah membeli 
dan menggunakan layanan tersebut. Bila 
ia merasa puas, ia akan 
mengkomunikasikan kepuasaanya 
tersebut kepada orang-orang 
sekelilingnya. Dan dia akan 
merekomendasikan kepada orang lain. 
Bila kecewa maka pelanggan juga 
menyampaikan kepada orang lain. Hal 
ini bisa menghambat seseorang dalam 
menggunakan layanan mandiri. Dari 
data diatas membuktikan pelanggan 
merasa puas dan akan menggunakan 
kembali layanan mandiri. 



 
 

SARAN 
Dari hasil temuan data diperoleh bahwa pelanggan kebanyakan mengetahui 

informasi layanan peminjaman mandiri dari petugas perpustakaan, sehingga peneliti 
menyarankan agar lebih giat lagi mempromosikan semua layanan terbaru yang ada di 
perpustakaan UNAIR, Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yakni 
peneliti berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan secara umum proses 
pengambilan keputusan dalam memilih layanan mandiri di perpustakaan unair (studi 
deskriptif pada pengunjung perpusatakaan kampus b unair)  , untuk itu peneliti 
menyarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode penelitian 
kualitatif untuk mendapatkan data yang lebih mendalam terkait dengan proses 
pengambilan keputusan layanan peminjaman mandiri 
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