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Abstract 

The College Library has an important position in assisting information dissemination to students 

to find the right information. But the dynamics of the development of technology and information have 

caused the user's behavior changed, for that library needs to respond to the development, one of them 

by doing the marketing mix. In developing the marketing mix strategy library is able to survive and 

compete with some of the other libraries. This research aims to know the influence of significantly or 

partially from the concept of the marketing mix towards user satisfaction at the library of University 

Merdeka Malang. Quantitative research is explanatory, the analysis techniques used was multiple 

linear regression with samples as many as 95 people. Simultaneous research  results show the influence 

of product, price, promotion, place, people, process and physical evidence that significantly to user 

satisfaction, with the error rate with 0.05 a value of 21.644 and value F of 2.111. Based on the known 

variables T test people, process and physical evidence partially provide a meaningful influence towards 

the satisfaction of users. Can be indicated with a level of significance of each of these variables exceed 

α = 5%. Partial regression coefficient test results showed variable physical evidence has the highest 

value with t count (4,603) > t table (1,986), process with t count (3,921) > t table (1,986), and people 

occupy the value t calculate (1,999) > t table (1,986). This indicates that these variables have a 

dominant influence towards the satisfaction of users. 

 

Abstrak 

Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki kedudukan penting dalam membantu penyebaran 

informasi kepada mahasiswa untuk menemukan informasi yang tepat, namun dinamika perkembangan 

teknologi dan informasi telah menyebabkan perilaku pengguna berubah, untuk itu perpustakaan perlu 

merespon perkembangan tersebut, salah satunnya dengan melakukan strategi bauran pemasaran. 

Sebab dengan mengembangkan strategi bauran pemasaran  perpustakaan dapat bertahan dan bersaing 

dengan perpustakaan-perpustakaan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

secara signifikan maupun secara parsial dari konsep bauran pemasaran terhadap kepuasan pengguna 

diperpustakaan Universitas Merdeka Malang. Penelitian ini bersifat kuantitatif explanatif, teknik 

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan sampel sebanyak 95 orang. Hasil 

penelitian secara simultan menunjukkan pengaruh product, price, promotion, place, people, process 

dan physical evidence yang signifikan terhadap kepuasan pengguna, dengan tingkat kesalahan 0,05 

dengan nilai 21,644 dan nilai F sebesar 2,111. Berdasarkan uji T diketahui variabel people, process 

dan physical evidence secara parsial memberikan pengaruh yang bermakna terhadap kepuasan 

pengguna. Dapat diindikasikan dengan tingkat signifikansi masing-masing variabel tersebut melebihi 

α=5%. Hasil pengujian koefisien regresi parsial menunjukkan variabel physical evidence memiliki nilai 

tertinggi dengan t hitung (4,603) > t tabel (1,986), process dengan t hitung (3,921) > t tabel (1,986), 

dan people menduduki nilai t hitung (1,999) > t tabel (1,986). Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

tersebut memiliki pengaruh yang dominan terhadap kepuasan pengguna. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kepuasan pengguna sering digunakan sebagai gambaran dari kesuksesan pada sebuah rencana 

sehingga dapat memenuhi harapan pengguna. Kepuasan pengguna juga berpotensi memberikan 

sejumlah manfaat yang berdampak terhadap loyalitas pengguna, apabila informasi yang diperlukan 

sudah terpenuhi  sesuai dengan harapan dan keinginan dari pengguna perpustakaan. Sebuah organisasi 
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dan penyedia jasa informasi mempunyai  tujuan untuk memberikan kepuasan pengguna dalam 

pelayanan produk atau jasa yang diberikan kepada pengguna. Salah satu organisasi jasa adalah 

perpustakaan. Kepuasan pengguna merupakan aspek terpenting dalam pengolahan perpustakaan karena 

dengan kepuasan pengguna tersebut perpustakaan dapat mengetahui nilai kelayakan pada informasi 

yang diberikan. Kepuasan akan tercapai apabila keinginan telah memenuhi harapan dan hasil yang 

diharapkan sesuai pada komponen kepuasan pelanggan, dapat di katakan bahwa semakin berkualitas 

jasa layanan yang diberikan oleh pengguna maka akan tercipta kepuasan yang dirasakan oleh pengguna 

dan dapat memberikan nilai positif terhadap perpustakaan, sehingga dapat menumbuhkan kepuasan 

dalam diri pengguna perpustakaan. 

Perpustakaan merupakan organisasi yang bergerak dibidang jasa, yaitu sebagai penyedia informasi 

untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Banyaknya dukungan atau pilihan dengan media lain untuk 

menemukan informasi, namun perpustakaan tidak kalah baiknya yaitu dengan memberikan produk 

terbaiknya yang mampu memuaskan pengguna. Untuk mewujudkan kepuasan pengguna itu tidak 

mudah, sebab kepuasan pengguna sulit diukur dan memerlukan perhatian yang khusus dengan cara 

melakukan perbaikan pada layanan atau fasilitas perpustakaan agar memberikan kepuasan dan 

membawa dampak yang baik bagi perpustakaan. Kepuasan pemustaka dapat dilihat dari hasil penelitian 

skripsi yang dilakukan oleh Sari (2012) yang berjudul kepuasan pengguna layanan referensi menurut 

keputusan MENPAN 63/KEP/M.PAN/7/2003 pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa 

Timur, untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, dibutuhkan suatu alat ukur atau indikator untuk 

mengukur seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan khususnya pada 

perpustakaan. Dari indeks kepuasan masyarakat, perpustakaan dapat mengetahui dengan pasti dan jelas 

bagaimana tingkat kepuasan pemustaka terhadap pelayanan yang diberikan ditempat tersebut dan 

layanan referensi sebagai aspek untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap suatu 

perpustakaan, serta mendukung terciptanya kepuasan pemustaka misalnya kondisi fisik, kebersihan, 

ketenangan dan kenyamanan. 

Maka dari itu, perpustakaan dapat melakukan pemasaran yang dilakukan dengan cara memasarkan 

jasa dalam bentuk pemasaran informasi. Pemasaran merupakan kegiatan yang diarahkan untuk 

memenuhi dan memuaskan kebutuhan sesuai keinginan konsumen. Bila dikaitkan dengan upaya 

pemuasan konsumen dengan penelitian sebelumnya yang berjudul mengenai strategi  bauran pemasaran 

product, promotion, price dalam Meningkatkan Image Sekolah dan Loyalitas Orang Tua Siswa PAUD 

(Fahrurrozi, 2014). Pada uji t parsial terlihat bahwa variabel yang berpengaruh secara dominan adalah 

variabel produk (X1) dan Harga (X3) secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel Image (Z) yang ditunjukkan oleh nilai Sig masing-masing lebih kecil dari alpha 5% yaitu 

masing-masing 0,000. Variabel persepsi tentang Promosi (X2) secara statistik tidak signifikan 

memengaruhi variabel image (Z) yang terlihat dari nilai Sig sebesar 0,993 > alpha 5%. Jadi penelitian 

ini dapat dijelaskan bahwa bauran pemasaran tersebut lebih menekankan pada konsep 3P, hasil 

penelitian ini lebih cenderung pada penerapan strategi pemasaran jasa pendidikan dan tingginya minat 

masyarakat terhadap image yang efektif mempengaruhi hubungan antara variabel bebas persepsi 

tentang Produk dan Harga dengan variabel Loyalitas orang tua siswa.  

Berbeda dengan penelitiannya Afrida Shela Mevita (2013) berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran 

Terhadap Kepuasan Konsumen. Hasil pengujian koefisien regresi parsial menunjukkan variabel 

promosi memiliki nilai koefisien regresi tertinggi sebesar 40,9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

tersebut memiliki pengaruh yang dominan terhadap kepuasan konsumen dalam melakukan pembelian 

produk pada PT. Preshion Engineering Plastec di Surabaya. Penelitian ini lebih menekankan pada 4P 

bahwa unsur bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan berpengaruh satu sama lain, terutama 

yang paling berpengaruh yang dominan terhadap kepuasan konsumen dalam melakukan pembelian 

produk adalah promosi. Jadi didalam bauran pemasaran terdapat variabel-variabel yang saling 

mendukung satu dengan yang lainnya, yang kemudian oleh perusahaan digabungkan untuk memperoleh 

tanggapan-tanggapan yang diinginkan didalam pasar sasaran. Jadi semakin memahami perusahaan 

dengan apa yang diinginkan oleh konsumen maka konsumen akan merasa puas terhadap produk yang 

ditawarkan. 

Adapun penelitian sebelumnya berjudul  pengaruh bauran pemasaran terhadap niat menjadi mitra 

perspektif islam pada BMT Baringharjo Cabang Madiun oleh Mega Ayuning Tyas (2014). Penelitian 

ini menggunakan sembilan variabel diantaranya produk, harga, tempat, promosi, proses, bukti fisik, 

people, janji dan kesabaran secara simultan mempengaruhi niat menjadi mitra perspektif islam pada 



 

BMT Baringharjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tempat merupakan variabel yang 

paling dominan berpengaruh terhadap niat menjadi mitra mitra perspektif islam pada BMT dengan 

memiliki tertinggi sebesar 0,183. Pengaruh dominan pada penelitian diatas tersebut menunjukkan 

bahwa variabel tempat merupakan aspek yang menjadi alasan utama bagi suatu lembaga. Jadi tempat 

disini sebagai saluran distribusi menjadi variabel dominan dikarenakan mayoritas responden dalam 

penelitian ini berprofesi sebagai pedagang. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa lokasi yang 

direncanakan dapat mencapai pelaku sasarannya maka hasil yang diperoleh akan memuaskan. 

Sebaliknya jika letak tempat yang direncanakan tidak sesuai dengan pelaku sasaranya maka hasil yang 

diperoleh kurang puas.  

Kemudian terdapat pada penelitian sebelumnya mengenai bauran pemasaran yang mempengaruhi 

kepuasan pengguna yang dilakukan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur oleh 

Nany Kucecwara Wati (2011). Hasil penelitian telah diketahui bahwa variabel bauran pemasaran 4P 

yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan tempat berdasarakan uji T diketahui bahwa variabel 

produk mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan pengguna. Diperoleh hasil produk sebesar 

(38,8%), harga (3,5%), Promosi (14,9%) dan Tempat (-0,6%). Penelitian yang dilakukan Nany telah 

mengahasilkan bahwa variabel produk mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan pengguna. 

Berarti produk sebagai bentuk barang atau jasa yang sangat dibutuhkan dan diperlukan pengguna untuk 

dikonsumsi, dinikmati, dan dapat memberikan manfaat terhadap kepuasan pengguna. 

Selanjutnya, penelitian ini juga diteliti oleh Diajeng Variant (2014) penelitiannya berjudul bauran 

pemasaran terhadap kepuasan pengguna Universitas Ciputra Lbrary Surabaya. Hasil penelitiannya 

menunjukkan variabel bebas bauran pemasaran yang terdiri dari product, place, promotion, price, 

people, process, physical evidence secara uji t diketahui bahwa pada variabel physical evidence secara 

parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel kepuasan pengguna, dengan membandingkan t hitung 

(55.122) > t tabel (1.986). Jadi penelitian ini cenderung pada bukti fisiknya yang dapat berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna. Maka physical evidence sebagai faktor pendukung yang bersifat fisik 

yang ada di perpustakaan. Karena bukti fisik yang dapat menciptakan suasana dengan memperhatikan 

secara fisik sehingga memberikan pengalaman kepada pengunjung dan dapat memberikan nilai tambah 

bagi pengunjung, khususnya menjadi syarat utama organisasi atau lembaga jasa seperti perpustakaan. 

Hal ini berpengaruh terhadap kepuasan yang merupakan perasaan seseorang yang ditunjukan saat 

membandingkan hasil yang diharapkan dan dipikirkan. Jika hasil berada di bawah harapan maka 

pengguna tidak puas. Sebaliknya jika hasil memenuhi harapan, pengguna menjadi puas. 

Dilihat dari penelitian tersebut sebagai organisasi yang sama-sama bergerak dibidang jasa dimana 

dapat memenuhi kepuasan pengguna melalui bauran pemasaran yang dapat memberikan banyak jasa 

pelayanan bagi pengguna seperti layanan referensi, koleksi dan lain sebagainya. Peran perpustakaan 

tidak hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan tetapi juga harus mengetahui kebutuhan 

informasi pengguna agar terciptannya kepuasan terhadap layanan dan fasilitas yang disediakan. Maka 

dari itu, untuk mendukung terciptanya kepuasan pemustaka, perpustakaan dapat menerapkan strategi 

pemasaran, salah satunya yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran pada perpustakaan telah diketahui 

melalui fenomena atau bukti fisik dari beberapa perpustakaan. Hubungan bauran pemasaran dapat 

digambarkan melalui proses yang berkaitan untuk berlangsungnya kegiatan pada suatu perusahaan jasa 

atau barang. Hal ini diterapkan agar perpustakaan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai dan 

perpustakaan memiliki kedudukan penting dalam membantu penyebaran informasi kepada masyarakat 

sebagai proses untuk menemukan informasi yang diinginkan.  

Perpustakaan Universitas Merdeka Malang merupakan perpustakaan dari perguruan tinggi swasta 

sebagai salah satu penyedia jasa layanan informasi dikalangan masyarakat di lingkup Universitas dan 

mahasiswa. Layanan yang diberikan pada lokasi ini hampir sama dengan perguruan yang lain, hanya 

saja ada tiga perbedaan dari perpustakaan perguruan tinggi yang lain yaitu adanya layanan Bimbingan 

Pengguna yaitu layanan untuk pengunjung perpustakaan belum mengetahui bagaimana cara mencari 

buku yang tepat atau dimana bisa menemukan sebuah informasi baik secara manual ataupun dalam 

bentuk elektronik. Hal ini nantinya petugas yang akan memberikan bimbingan kepada pengguna untuk 

mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan. Adanya layanan Malang Corner sebagai layanan 

koleksi yang terdapat pada ruang ini berisi koleksi-koleksi yang membahas tetang keadaan kota Malang 

mulai jaman Belanda sampai Malang saat ini. Hal ini digunakan sebagai keperluan studi literatur tentang 

Malang Raya. Selanjutnya yang paling diminati adalah layanan Library Cafe ini sebagai salah satu 

layanan perpustakaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan paling di sukai oleh mahasiswa, dimana 



 

pengguna dapat menikmati fasilitas wifi sambil menikmati makanan dan minuman ringan. Oleh karena 

itu, pengunjung tidak hanya sekedar berkunjung saja, melainkan mereka menikmati dan menggunakan 

produk, place, price, promotion, people.  

Maka dari itu dengan adanya perbedaan dari penelitian sebelumnya yang  lebih cenderung 

penelitiannya pada image yang efektif mempengaruhi hubungan tentang produk dan harga serta 

loyalitas pengguna. Kemudian bukti fisik yang dihasilkan telah berpengaruh pada pengguna yang 

memanfaatkan layanan yang tertera pada suatu organisasi atau lembaga. Oleh karena itu, peneliti akan 

meneliti lebih rinci dengan menggunakan tujuh variabel bauran pemasaran yang terdiri dari product, 

price, promotion, place, people, process dan physical evidence yang terjadi pada lingkup perpustakaan 

yang didukung dengan layanan yang disediakan diperpustakaan, sehingga dapat mempengaruhi 

kepuasan dan keinginan pengguna sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, pelanggan dapat 

memiliki penilaian yang sangat subyektif terhadap suatu jasa, karena mereka merasakan standart 

kualitas pelayanan yang diberikan berpengaruh pada kepuasan yang hendak diraih (Ratnasari 2011). 

Dari beberapa fenomena-fenomena diatas  maka peneliti tertarik untuk melihat apakah ada 

gambaran umum setelah menerapkan strategi bauran pemasaran pada perpustakaan tersebut. Oleh 

karena itu masalah umum dalam studi diatas adalah tentang “Pengaruh Variabel-variabel Bauran 

Pemasaran Terhadap Kepuasan Pengguna Perpustakaan Universitas Merdeka Malang.” Hal ini 

diupayakan agar terbentuk image positif dilingkungan lembaga perpustakaan terhadap perkembangan 

dan kemajuan suatu perpustakaan sebagai penyedia jasa informasi. Sebab puas tidaknya pengguna yang 

memanfaatkan perpustakaan, itu tergantung kebijakan perpustakaan sendiri dalam mengatur dan 

mengelola strategi perpustakaan. Dari sini dapat diketahui sejauh mana perpustakaan dalam 

menerapkan bauran pemasaran dapat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan demi memuaskan 

pengguna dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. 

 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

Studi tersebut menaruh perhatian pada upaya memenuhi keinginan para pengguna setelah adanya 

kegiatan bauran pemasaran. Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh secara signifikan dari variabel-variabel bauran pemasaran (product, price, 

promotion, place, people, process, physical evidence) terhadap kepuasan pengguna perpustakaan 

Universitas Merdeka?  

2. Adakah pengaruh secara parsial dari variabel-variabel bauran pemasaran (product, price, 

promotion, place, people, process, physical evidence)  terhadap kepuasan pengguna perpustakaan 

Universitas Merdeka? 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam rangka mengkaji permasalahan yang di bahas secara lebih mendalam, pada tinjauan pustaka 

ini berisi teori, konsep, pendapat para ahli serta beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan konsep 

bauran pemasaran di lembaga perpustakaan, yang diarahkan dapat membantu peneliti dalam menyusun 

pemikiran teoritis sebagai jawaban sementara atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

Persoalan pemasaran di sekitar lingkungan perpustakaan harus diterapkan karena sebagai dasar untuk 

mempromosikan produknya demi meningkatknya kepuasan pengguna. Maka tidak dapat diselesaikan 

sendiri, karena menyangkut berbagai pihak, sehingga pemecahannya harus melibatkan banyak pihak. 

Berkaitan hal tersebut terdapat titik tolak dan asumsi ini, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara 

lebih dalam tentang sejauh mana pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan pengguna di 

perpustakaan Universitas Merdeka Malang. 

 

2.1 Pemasaran 

Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial (Dharmmesta dan 

Handoko 2000:4). Tujuan pemasaran ini adalah untuk memaham kebutuhan dan keinginan suatu pasar 

tertentu dan memilih pasar yang paling dapat mereka layani dengan baik (Kotler 2001).  Hal ini perlu 

dilakukan juga dengan pemasaran jasa karena pembelian suatu produk seringkali disertai dengan jasa-

jasa tertentu misalnya instalasi dan pembelian suatu jasa seringkali pula meliputi barang-barang yang 



 

melengkapainya seperti koleksi fiksi diperpustakaan. Pemasaran sebagai penghubung antara organisasi 

dengan konsumennya 

Definisi diatas pada dasarnya memiliki tujuan dan persepsi yang sama dan dapat disimpulkan 

bahwa pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dimana perusahaan menganalisis struktur pasar 

serta memposisisikan perusahaan agar mendapatkan penilaian yang baik dalam benak konsumen untuk 

menciptakan pertukaran yang memuaskan. Jika dilihat dilingkup perpustakaan bahwa perpustakaan 

sebagai pusat organisasi sedangkan penjual adalah pustakawan serta pembeli sebagai pengguna 

perpustakaan. Sebab suatu keberhasilan pemasaran jasa perpustakaan ditentukan oleh pengelola 

perpustakaan yang dapat memenuhi dan dapat memberikan kepuasan sesuai harapan yang dibutuhkan 

pengguna. 

 

2.2  Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran menurut Buchori Alma (2004) bahwa marketing mix merupakan strategi 

mencampur kegiatan–kegiatan marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan 

hasil yang paling memuaskan. Kotler (2000) mendefinisikan bauran pemasaran adalah seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran di dalam pasar sasaran. Gall 

(2014) mengatakan bahwa bauran pemasaran adalah kerangka yang digunakan untuk mendapatkan 

suatu pemahaman secara rinci tentang sikap target pasar pada suatu organisasi untuk mencapai sasaran 

pemasarannya dalam pasar sasaran. Dalam kelompok variabel pemasar dapat menjual produk (barang 

atau jasa)". Sebuah analisis bauran pemasaran perlu dilakukan secara terpisah untuk masing-masing 

segmen pasar. Kotler dan Amstrong (2012) berpendapat bahwa bauran pemasaran merupakan 

seperangkat alat pemasaran diantaranya produk (Product), harga (Price), tempat (Place), promosi 

(Promotion), orang (People), proses (Process), dan layanan fisik (physical evidence). Dari tujuh 

variabel bauran pemasaran tersebut Kotler et.al (2000) mengemukakan pada salah satu marketing 

produk adalah faktor yang sangat penting karena segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar berguna 

untuk menarik perhatian, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan 

atau keberhasilan.  

 

2.3  Pengertian Unsur Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran jasa dapat dijelaskan pada setiap komponen dan kemudian mendiskusikan 

metode riset pemasaran yang dapat diterapkan untuk memperoleh wawasan. Menurut Zeithaml dan 

Bitner (2008: 48) bahwa bauran pemasaran adalah elemen-elemen organisasi perusahaan yang dapat 

dikontrol oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan tamu dan untuk memuaskan tamu. 

Dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan unsur – unsur pemasaran yang saling terkait, 

dibaurkan, diorganisir dan digunakan dengan tepat, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan 

pemasaran dengan efektif, sekaligus memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kotler dan 

Amstrong (2012) berpendapat bahwa bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran 

diantaranya produk (Product), harga (Price), tempat (Place), promosi (Promotion), orang (People), 

proses (Process), dan layanan fisik (physical evidence). Diantaranya sebagai berikut: 

1. Produk 

Kotler et.al (2000) mengungkapkan bahwa salah satu marketing produk adalah faktor yang sangat 

penting karena segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar berguna untuk menarik perhatian, 

dimiliki, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau keberhasilan. 

2. Harga 

Harga (price) merupakan suatu sistem manajemen perusahaan yang akan menentukan harga dasar 

yang tepat bagi produk atau jasa dan harus menentukan strategi yang menyangkut potongan harga, 

pembayaran ongkos, angkut dan berbagi variabel yang bersangkutan. Menurut Kotler (2001) bahwa 

price atau harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh 

produk atau jasa.  

3. Tempat 

Tempat (place) yakni memilih dan mengelola saluran perdagangan yang dipakai untuk menyalurkan 

produk atau jasa dan juga untuk melayani pasar sasaran, serta mengembangkan sistem distribusi 

untuk pengiriman dan perniagaan produk secara fisik. Place merupakan sebuah aktifitas atau 

kegiatan organisasi agar produk mudah didapatkan konsumen sesuai dengan sasarannya (Kotler 



 

2001). Jadi dapat disimpulkan bahwa pentingnya memilih lokasi perusahaan jasa itu tergantung pada 

tipe dan derajat interaksi yang terlibat. 

4. Promosi 

Promosi adalah suatu kegiatan yang aktifitasnya mempromosikan keunggulan produk serta 

membujuk pelanggan untuk menggunakan produk tersebut (Kotler 2001). Jadi promosi (promotion) 

adalah suatu unsur yang digunakan untuk memberitahukan dan membujuk pelanggan untuk 

menggunakan produk dan jasa yang baru pada perusahaan melalui iklan dan lain sebagainya.  

5. Sarana Fisik 

Sarana fisik (physical evidence) merupakan hal nyata yang turut mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang di tawarkan. Unsur yang 

termasuk dalam sarana fisik antara lain lingkungan atau bangunan fisik, peralatan, pelengkapan, 

warna dan barang-barang lainnya. Selanjutnya, bukti fisik dapat dilihat secara nyata yang dapat 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang 

ditawarkan (Kotler dan Amstrong 2012). 

6. People 

People adalah semua pelaku yang memainkan peranan penting dalam penyajian jasa yang dapat 

mempengaruhi persepsi konsumen lain (Kotler dan Amstrong 2012). Semua pelaku yang 

memainkan peranan penting dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. 

Elemen dari orang adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain. Karena semua sikap 

dan tindakan karyawan, cara berpakaian karyawan dan penampilan karyawan memiliki pengaruh 

terhadap keberhasilan penyampaian jasa. 

7. Proses 

Proses adalah prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan untuk 

menyampaikan jasa. Elemen proses ini memiliki arti sesuatu untuk menyampaikan jasa. Proses 

dalam jasa merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran jasa seperti pelanggan jasa akan senang 

merasakan sistem penyerahan jasa sebagai bagian jasa itu sendiri. Kotler dan Amstrong (2012) 

mengemukakan bahwa proses adalah semua prosedur dan aliran aktifitas yang digunakan untuk 

menyampaikan jasa.  

 

2.4 Kepuasan Pengguna Perpustakaan 

Menurut Kotler kepuasan pelanggan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan hasil dari seseorang yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Berdasarkan 

definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pelanggan mempunyai harapan (ekspektasi) terhadap produk 

yang akan digunakan, jika nilai tersebut dapat terpenuhi, sesuai (persepsi) atau lebih dari penilaian 

pelanggan maka pelanggan tersebut dapat mempercayai produk yang dipakai dan terjadi pembelian 

ulang produk tersebut. Kotler (1997:47) mengatakan bahwa tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pengguna akan merasa puas setelah merasakan hasil yang diterapkan perpustakaan sesuai atau melebihi 

harapannya. Sebaliknya, jika pengguna merasa harapannya belum terpenuhi, maka pengguna merasa 

kecewa. 

 

3. Perumusan Hipotesis 

Ho = Tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel bauran pemasaran terhadap kepuasan 

pengguna perpustakaan Universitas Merdeka.  

Ha = Ada pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel bauran pemasaran terhadap kepuasan 

pengguna perpustakaan Universitas Merdeka.  

 

4. METODE PENELITIAN 

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian survai eksplanasi 

(explanatory survai). Menurut Singaribun dan Effendi (1989 dalam Aini 2013) mengemukakan bahwa 

pada metode explanatory survey berguna untuk menjelaskan hubungan kausal antara dua variabel atau 

lebih dengan melalui pengujian hipotesis. Karena untuk di uji kebenarannya. Hal ini untuk mengetahui 

apakah suatu variabel dipengaruhi ataukah tidak dari variabel lainnya. 

 

5. ANALISA DATA 



 

Dari hasil penelitian mengenai gambaran tentang bauran pemasaran terhadap tingkat kepuasan 

pengguna perpustakaan Universitas Merdeka Malang. Hasil temuan data diperoleh melalui proses 

pengumpulan data primer berupa daftar pertanyaan atau kuesioner. Data disajikan dari hasil - hasil 

penelitian dalam bentuk tabel frekuensi diperoleh dari jawaban yang beragam pada koesioner yang 

terkumpul kemudiam dikelompokkan kedalam kategori-kategori, tujuannya agar hasilnya dapat dengan 

mudah di pahami dan interprestasikan. 

 

5.1 Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengadakan prediksi besarnya variasi yang 

terjadi pada variabel dependent (Y) berdasarkan varibel independent (X). Adapun pengaruh dari 

variabel–variabel independent terhadap variabel dependent. Hasil persamaan regresi linier berganda 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Konstanta sebesar 2,465 artinya jika variabel product (X1), price (X2), promotion (X3), place (X4), 

people (X5), process (X6), dan physical evidence (X7) nilainya adalah 0, maka tingkat kepuasan 

pengguna perpustakaan (Y) nilainya sebesar 2,465. 

b. Koefisien regresi variabel product (X1) memiliki nilai sebesar 0,044. Dapat diartikan jika variabel 

lain nilainya tetap dan X1 memiliki kenaikan 1%, maka tingkat kepuasan pengguna perpustakaan 

(Y) akan mengalami kenaikkan sebesar 0,044. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan 

positif antara produk dengan tingkat kepuasan, semakin naik produk maka semakin meningkat  

kepuasan pengguna perpustakaan. 

c. Koefisien regresi variabel price (X2) memiliki nilai sebesar 0,133. Dapat diartikan jika variabel lain 

nilainya tetap dan X2 memiliki kenaikan 1%, maka tingkat kepuasan pengguna perpustakaan (Y) 

mengalami kenaikan sebesar 0,133. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara 

harga dengan tingkat kepuasan, semakin naik harga maka semakin meningkat kepuasan pengguna 

perpustakaan. 

d. Koefisien regresi variabel promotion (X3) memiliki nilai sebesar -0,148, dapat diartikan jika variabel 

lain nilainya tetap dan X3 memiliki kenaikan 1%, maka tingkat kepuasan pengguna perpustakaan 

(Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,148. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan 

negatif antara variabel promosi dengan tingkat kepuasan, semakin naik promosi maka semakin 

menurun tingkat kepuasan pengguna perpustakaan. 

e. Koefisien regresi variabel place (X4) memiliki nilai sebesar 0,174 dapat diartikan bahwa jika 

variabel lainnya tetap dan X4 memiliki kenaikan 1%, maka tingkat kepuasan pengguna perpustakaan 

(Y) mengalami kenaikan sebesar 0,174. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif 

antara variabel tempat dengan tingkat kepuasan, semakin naik penilaian pada lokasi atau tempat 

maka semakin meningkat kepuasan pengguna perpustakaan. 

f. Koefisien regresi variabel people (X5) memiliki nilai sebesar 0,252, dapat diartikan bahwa jika 

variabel lain nilainya tetap dan X5 memiliki kenaikan 1%, maka tingkat kepuasan pengguna 

perpustakaan (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,252. Koefisien bernilai positif artinya terjadi 

hubungan positif antara variabel people dengan tingkat kepuasan, semakin naik penilaian pada 

variabel people maka semakin meningkat kepuasan pengguna perpustakaan. 

g. Koefisien regresi variabel process (X6) memiliki nilai sebesar 0,415, dapat diartikan bahwa jika 

variabel lain nilainya tetap dan X6 memiliki kenaikan 1%, maka tingkat kepuasan pengguna 

perpustakaan (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,415. Koefisien bernilai positif artinya terjadi 

hubungan positif antara variabel process dengan tingkat kepuasan, semakin naik penilaian terhadap 

process maka semakin meningkat kepuasan pengguna perpustakaan. 

h. Koefisien regresi variabel physical evidence (X7) memiliki nilai sebesar 0,404, dapat diartikan 

bahwa jika variabel lainnya tetap dan X7 memiliki kenaikan 1%, maka tingkat kepuasan pengguna 

perpustakaan (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,404. Koefisien bernilai positif artinya terjadi 

hubungan positif antara variabel physical evidence dengan tingkat kepuasan, semakin naik penilaian 

terhadap variabel physical evidence maka semakin meningkat kepuasan pengguna perpustakaan. 

Hasil diatas, menunjukkan nilai koefisiensi yang didapat sebesar 64,4 % dengan ( diperoleh dari R 

Square 0,644 dan Adjusted R Square sebesar 0,615). Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh 

dari besarnya suatu variabel independent terhadap variabel dependent sebesar 64,4% sedangkan sisanya 

dipengaruhi faktor luar model penelitian ini. Nilai koefisiensi korelasi berganda (R) menunjukkan 

keeratan hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent sebesar 0,809 dengan 



 

menunjukkan hubungan antara X  Y yang mendekati nilai 1, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan variabel X (independen) sangat berpengaruh pada variabel Y (dependent). 

 

5.2 Uji f 

Uji F ini di gunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independent) yaitu product, price, 

promotion, place, people, process dan physical evidence dengan variabel terikat (dependent) kepuasan 

pengguna secara stimultan atau bersama-sama. Diperoleh hasil uji F sebagai berikut. 

 

Tabel 3. 32 

Uji F 

Variabel terikat Nilai F hitung Nilai F tabel Sig. 

Kepuasan Pengguna 22,438 2,12 0.05 

 Sumber: Data primer yang diolah 

 

Berdasarkan tabel 3.32 diatas diketahui bahwa variabel secara stimultan terhadap variabel 

dependent dengan signifikansi atau α = 0.05 dengan kriteria sebagai berikut . 

a. Jika f hitung > f tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada pengaruh secara slimutan 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

b. Jika f hitung < f tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh secara 

slimutan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

Jadi tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel terikat pada Kepuasan Pengguna sebesar 

22,438 dengan nilai signifikan sebesar 0,05 dengan nilai f sebesar 2.12. maka nilai f hitung > f tabel 

diperoleh 22,438 > 2.12. jadi variabel terikat pada kepuasan pengguna secara slimutan mempunyai 

pengaruh yang signifikan  terhadap variabel bebas (product, price, promotion, place, people, process 

dan physical evidence). 

 

5.3 Uji t   

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independent) diantarany product, 

price, promotion, place, people, process dan physical evidence terhadap variabel terikat (dependent) 

yaitu kepuasan pengguna secara parsial. 

 

Tabel 3. 33 

Uji T 

Variabel t- hitung t-tabel Sig 

Product 0.663 1.987 0.509 

Price  1.014 1,987 0.313 

Promotion  -1.437 1,987 0.154 

Place  1.311 1,987 0.193 

People  1.999 1,987 0.049 

Place  3.921 1,987 0.000 

Physical 

evidence 

4.603 1,987 0.000 

Sumber: Data primer yang diolah 

 

Ketentuan bahwa variabel independent berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependent 

dengan signifikan atau α = 0.05, sebagai berikut. 

a. Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh secara 

slimutan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

b. Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada pengaruh secara slimutan 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 



 

Berdasarkan tabel 3.33, maka secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

independent dengan dependent. Berikut hasil analisis data tersebut. 

a. Nilai t hitung variabel produk sebesar 0,663 dengan nilai signifikan 0.05, untuk  t tabel sebesar 

1,987, maka diperoleh t hitung < t tabel atau 0,663 < 1,987. Jadi variabel produk secara parsial 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

b. Nilai t hitung variabel price sebesar 1,014 dengan nilai signifikan 0.05, untuk  t tabel sebesar 1,987, 

maka diperoleh t hitung < t tabel atau 1,014 < 1,987. Jadi variabel price secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

c. Nilai t hitung variabel Promotion    sebesar 1,437 dengan nilai signifikan 0.05, untuk  t tabel sebesar 

1,987, maka diperoleh t hitung < t tabel atau 1,437 < 1,987. Jadi variabel Promotion secara parsial 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

d. Nilai t hitung variabel Place sebesar 1,311 dengan nilai signifikan 0.05, untuk  t tabel sebesar 

1,987, maka diperoleh t hitung < t tabel atau 1,311 < 1,987. Jadi variabel Place secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

e. Nilai t hitung variabel people sebesar 1,999 dengan nilai signifikan 0.05, untuk  t tabel sebesar 

1,987, maka diperoleh t hitung > t tabel atau 1,999 > 1,987. Jadi variabel people secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

f. Nilai t hitung variabel process sebesar 3,921 dengan nilai signifikan 0.05, untuk  t tabel sebesar 

1,987, maka diperoleh t hitung > t tabel atau 3,921 > 1,987. Jadi variabel process secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

g. Nilai t hitung variabel physical evidence sebesar 4,603 dengan nilai signifikan 0.05, untuk  t tabel 

sebesar 1,987, maka diperoleh t hitung > t tabel atau 4,603 > 1,987. Jadi variabel physical evidence 

secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

 

Secara simultan tingkat pengaruh variabel bauran pemasaran secara keseluruhan berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna. Hasil penelitian tersebut telah sesuai dengan pendapat Kotler dan 

Amstrong (2012) yang mengungkap bahwa bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran 

diantaranya produk (Product), harga (Price), tempat (Place), promosi (Promotion), orang (People), 

proses (Process), dan layanan fisik (physical evidence). Hal ini bertujuan untuk mencapai sasarannya 

demi mencapai kepuasan sesuai dengan keinginan dan harapan pengguna.  

Tingkat pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan pengguna secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna. Penelitian ini juga terbukti dengan teori  yang 

mengungkap bahwa people adalah semua pelaku yang memainkan peranan penting dalam penyajian 

jasa yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen lain (Kotler dan Amstrong 2012). Process 

merupakan semua prosedur dan aliran aktifitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Proses 

dalam jasa adalah suatu faktor utama dalam bauran pemasaran jasa seperti pelanggan jasa merasa 

senang atas penyerahan jasa sebagai bagian jasa itu sendiri (Kotler dan Amstrong 2012). Kemudian 

Physical evidence secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengguna 

Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan Kotler dan Amstrong (2012) bahwa physical evidence 

merupakan bukti fisik secara nyata yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan 

menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. 

 

KESIMPULAN 

Bedasarkan hasil penelitian mengenai bauran pemasaran terhadap kepuasan pengguna 

perpustakaan Universitas Merdeka Malang, maka peneliti dapat menarik kesimpulan diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Hasil uji F, dapat dilihat nilai signifikansi dibawah 0,05. Maka secara simultan product, price, 

promotion, place, people, process dan physical evidence mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna 

Perpustakaan Universitas Merdeka Malang, sebesar 22,438 > 2,12 (nilai F tabel).  

2. Berdasarkan hasil uji T, maka secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

independent dengan dependent. Berikut hasil analisis data tersebut: 

a. Nilai signifikansi product di bawah 0,05 dengan nilai 0,663 < nilai t sebesar 1,987. Maka variabel 

product tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna perpustakaan. 

b. Nilai signifikansi price di bawah 0,05 dengan nilai 1,014 <  nilai t sebesar 1,987. Maka variabel 

price tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna perpustakaan. 



 

c. Nilai signifikansi promotion di bawah 0,05 dengan nilai 1,437 < nilai t sebesar 1,987. Maka 

variabel promotion tidak berpengaruh  terhadap kepuasan pengguna perpustakaan. 

d. Nilai signifikansi place di bawah 0,05 dengan nilai 1,311 <  nilai t sebesar 1,987. Maka variabel 

place tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna perpustakaan. 

e. Nilai signifikansi people di bawah 0,05 dengan nilai 1,999 > nilai t sebesar 1,987. Maka variabel 

people berpengaruh terhadap kepuasan pengguna perpustakaan. 

f. Nilai signifikansi process di bawah 0,05 dengan nilai 3,921 > dari nilai t sebesar 1,987. Maka 

variabel process berpengaruh terhadap kepuasan pengguna perpustakaan. 

g. Nilai signifikansi physical evidence di bawah 0,05 dengan nilai 4,603 > nilai t sebesar 1,987. 

Maka variabel physical evidence berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. 

 

SARAN 

Berdasarkan temuan-temuan di atas, maka dapat dikemukakan saran yang kiranya bermanfaat bagi 

Perpustakaan Universitas Merdeka Malang, diantaranya sebagai berikut: 

1. Mengingat variabel produk, harga, promosi, dan tempat secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna, maka sebaiknya pihak perpustakaan melakukan perbaikan terhadap kinerja. 

Meningkatkan produk-produknya yang lebih berinovasi. 

2. Mengingat variabel people, process, dan physical evidence sangat berpengaruh terhadap kepuasan 

pengguna, maka pihak perpustakaan harus tetap menjaga dan mempertahankan nilai kepuasan 

tersebut, dan perlu melakukan inovasi secara terus menerus dalam mengelola bauran pemasaran. 

3. Peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya yakni dapat membahas faktor-faktor lain 

yang belum diteliti baik dengan cara menambahkan sembilan variabel  bauran pemasaran dengan 

yang lain dengan sampel yang lebih banyak agar lebih berkembang. Adanya rekomendasi tersebut 

nantinya dapat dijadikan perbandingan untuk melihat perbedaan dari hasil penelitian tersebut.
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