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Abstrak 

 Penelitian ini membahas tentang tanggapan pengguna perpustakaan terhadap dimensi 

kualitas layanan jasa informasi di perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, serta tipe penelitian 

yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Dengan menggunakan metode ini, peneliti 

bermaksud untuk mengetahui dan menggambarkan tanggapan tentang dimensi kualitas yang 

disediakan oleh pihak perpustakaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sample yang didasarkan tujuan tertentu dan beberapa pertimbangan. 

 Metode pengukuran dimensi kualitas layanan perpustakaan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu LibQUAL+. LibQUAL+ adalah sebuah survei pasar untuk riset perpustakaan 

dalam metode dimensi kualitas layanan perpustakaan yang dikembangkan oleh Colleen Cook, 

Bruce Thompson, Fred Health, dan Russel Thompson pada tahun 2001. Berkaitan dengan hal 

tersebut, peneliti ingin ,meneliti bagaimana dimensi kualitas layanan yang terdapat pada 

perpustakaan Universitas Airlangga. Dengan menggunakan dimensi dan aspek-aspek kualitas 

layanan Cook et al (2001), akan diketahui bagaimana tanggapan pengguna terhadap kualitas 

layanan yang diberikan penyedia jasa yakni perpustakaan Universitas Airlangga. Sesuai dengan 

tujuan perpustakaan Universitas Airlangga untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

 Gambaran mengenai tanggapan pengguna perpustakaan terhadap kualitas layanan yang 

disediakan oleh perpustakaan Universitas Airlangga, memiliki hasil yang berbeda. (1) Dimensi 

affect of services yang meliputi empati, daya tanggap dan jaminan, dinilai masih perlu dilakukan 

peningkatan kualitas dari personal penyedia layanan. (2) Dimensi reliability mendapatkan nilai 

yang baik dalam hal pengelolaan informasi yang dapat diandalkan. (3) Dimensi ubiquity and ease 

access memiliki persepsi positif dari pengguna dimana bentuk, waktu, dan keberadaannya mudah 

diakses oleh pengguna. (4) Dimensi comprehensive collection dimana pengguna menilai 

perpustakaan belum mampu menyediakan koleksi secara lengkap dan up to date. (5) Dimensi sel-

reliance dinilai pengguna sudah baik dengan adanya instruksi untuk mengakses layanan di 

perpustakaan. (6) Dimensi library as place yang meliputi perpustakaan digunakan sebagai tempat 

beraktivitas yang nyaman, simbol perpustakaan yang memiliki citra bagus terhadap pengembangan 

pendidikan, serta kondisi fisik gedung dan ruangan yang nyaman diakses. 
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Abstract 

This study discusses the user's perception of the dimension of library service quality 

information at Airlangga University Library. The method used in this research is quantitative 

method, and the type of research is the descriptive type. By using this method, the researchers 



intend to identify and describe perceptions of the quality dimensions provided by the library. The 

sampling technique used was purposive sample based specific purpose and some considerations. 

Method of measuring library service quality dimensions used in this study is LibQUAL+. 

LibQUAL+ is a market survey for research libraries in the library service quality dimensions 

method developed by Colleen Cook, Bruce Thompson, Fred Health, and Russell Thompson in 2001. 

In connection with this, the researchers wanted to examine how perceptions of service quality 

dimensions contained in the library Airlangga University. By using the dimensions and aspects of 

service quality Cook et al (2001), will be known how the user's perception of the quality of services 

provided that service providers Airlangga University library. In accordance with the purpose of 

Airlangga University library to support Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Overview of library user perception of the quality of services provided by the library of the 

University of Airlangga, have different results. (1) Dimensions that Affect services include 

empathy, responsiveness and assurance,  is still considered necessary to improve the quality of 

personal service providers. (2) Dimension reliability scores well in terms of a reliable 

management information. (3) The dimensions of the ubiquity and ease of access has a positive 

perception of the user where the shape, time, and existence is easily accessible by the user. (4) The 

dimensions of the comprehensive collection where users rate the library has not been able to 

provide a collection of complete and up to date. (5) The dimensions of the self-reliance rated users 

already well with the instructions to access the service in the library. (6) The dimensions of the 

library as place which includes the library is used as a convenient place to move, symbol libraries 

that have a good image to the development of education, as well as the physical condition of the 

building and the rooms are comfortably accessible. 
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Pendahuluan 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi yang demikian luas dan cepat oleh internet 

di zaman sekarang ini, menjadi tantangan tersendiri untuk perpustakaan dalam mempertahankan 

eksistensinya untuk pengguna. Selain itu, pustakawan dituntut untuk sigap dan tanggap dalam 

menghadapi realita seperti ini. Peningkatan kapabilitas, ketrampilan, daya tanggap, dan pelayanan 

terus ditingkatkan agar tujuan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan pemustakanya dapat 

tercapai. Lebih dari itu, perpustakaan yang mampu menjadikan organisasinya menyediakan dan 

melayankan berbagai sumber informasi secara tepat guna dan tepat sasaran, menciptakan kondisi 

masyarakat yang melek informasi, memahami dan mewujudkan suatu kehidupan yang terdidik baik, 

sehingga mereka mampu melakukan perubahan baik pada dirinya sendiri maupun orang lain dalam 

pola pikir (mind set), berbicara, berperilaku atau bertindak, karena telah didasari oleh wawasan, 

kemampuan, pengalaman dan ketrampilan (Kompas, 7 Februari 2014 hal 13). 

 Erat kaitannya dengan kebutuhan pengguna layanan perpustakaan adalah kualitas layanan 

jasa yang diberikan oleh perpustakaan itu sendiri. Menurut Tjiptono (2008), usaha mewujudkan 

layanan prima memerlukan pemahaman komperehensif menyangkut dimensi kualitas layanan, 

faktor-faktor penyebab buruknya kualitas layanan dan strategi penyempurnaan kualitas layanan 

berkesinambungan. Pemahaman ini diaplikasikan kedalam bentuk layanan yang diberikan oleh 

perpustakaan kepada penggunanya dengan memperhatikan ekspektasi yang ditetapkan oleh 

pengguna. Pengguna sebagai konsumen atas layanan jasa informasi di perpustakaan, memiliki 

penilaian tersendiri atas jasa yang akan dikonsumsinya. 



Dimensi kualitas jasa ini menjadi tolok ukur penilaian pelayanan dalam sebuah instansi yang 

bergerak dalam bidang jasa, termasuk perpustakaan. Bentuk penilaian dari pemustaka terhadap 

kualitas pelayanan perpustakaan merupakan suatu nilai dari tingkat yang diterima (perceived 

service) dengan tingkat yang diharapkan (expected service). Perpustakaan yang memiliki layanan 

yang beranekaragam dan memadai dapat menjadikan pengguna nyaman untuk mengakses layanan, 

fasilitas dan informasi yang ada. Ditambah dengan kecanggihan teknologi informasi dan 

komunikasi tentu membuat perpustakaan sangat kompetitif. Kenyataan tersebut tidak terlepas dari 

kinerja perpustakaan yang terus melakukan perbaikan dari segi layanan maupun fasilitas, dengan 

tujuan membangun citra positif perpustakaan dan memenuhi kebutuhan para penggunanya. Ketika 

perpustakaan telah memberikan layanan yang terbaiknya dan pengguna memanfaatkan layanan 

tersebut, implikasinya pengguna akan mengerti dan paham serta dapat memberikan penilaian 

terhadap apa yang pengguna lihat, rasakan dan alami dari layanan perpustakaan yang diberikan. 

Perpustakaan sendiri memiliki jenis yang beragam. Sesuai dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Salah satunya adalah perpustakaan 

perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi merupakan perpustakaan yang terdapat dalam 

perguruan tinggi atau universitas, badan bawahannya maupun lembaga yang berafiliasi dengan 

perguruan tinggi, dan mempunyai tujuan sama yaitu membantu perguruan tinggi dalam mencapai 

tujuannya (Basuki, 1991). Layanan dan fasilitas yang dimiliki perpustakaan perguruan tinggi untuk 

mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Layanan 

tersebut diperuntukkan bagi pengguna perpustakaan perguruan tinggi yang meliputi petugas, dosen, 

mahasiswa dan masyarakat umum sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Dengan demikian ada 

benang merah keterkaitan antara perpustakaan dengan masyarakat luas. 

Sebagai salah satu sumber informasi di kalangan perguruan tinggi, perpustakaan Universitas 

Airlangga sangat perlu memperhatian kualitas layanan yang diberikannya kepada pengguna. 

Kualitas layanan ini dapat memberikan kontribusi yang bagus baik bagi perguruan tinggi, 

perpustakaan hingga penggunanya. Menurut Nasutiom (2004), beberapa faktor peningkatan kualitas 

jasa yang perlu diperhatikan oleh penyedia jasa dalam hal ini perpustakaan adalah mengelola 

harapan pengguna, mengelola bukti kualitas jasa, mengembangkan budaya kualitas, 

mengembangkan sistem informasi kualitas jasa, mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa, 

mendidik konsumen, menindaklanjuti jasa, dan menciptakan kualitas secara otomatis. 

Menyinggung tentang kualitas layanan jasa, masing-masing individu memiliki penilaian 

berbeda atas kualitas layanan yang dimaksud. Jika belum pernah merasakan jasa yang dimaksudkan 

tersebut, individu dapat menilai dari citra jasa yang selama ini terlihat serta bisa dari cerita 

pengalaman orang lain yang pernah merasakan jasa tersebut. Apabila pernah berkecimpung 

langsung, individu tersebut dapat menilai kualitas jasa yang pernah dirasakan dan dialami selama 

mengkonsumsi jasa tersebut. Dari sini akan tanggapan dari masing-masing individu tersebut. Secara 

garis besar memang tidak mudah mendefinisikan kualitas secara akurat, akan tetapi secara umum 

kualitas dapat dirinci. Individu atau konsumen jasa yang merasakan pengalaman positif dapat 

menjadikannya konsumen yang loyal pada layanan tersebut, jika tidak maka hal yang sebaliknya 

akan terjadi. 

Kualitas layanan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan tidak 

terkecuali perpustakaan UNAIR. Persaingan yang semakin ketat menuntut perpustakaan untuk 

mempertahankan eksistensinya dalam hal menyediakan informasi yang layak. Eksistensi ini dapat 

dipertahankan dengan cara memberikan kualitas layanan yang baik, yang benar-benar dibutuhkan 

oleh pengguna. Dengan memberikan pelayanan kualitas terbaik, keloyalan pengguna akan tumbuh 

dengan sendirinya. Sehingga getok tular atau worth of mouth terjadi kepada pengguna-pengguna 

lainnya. Pelayanan terbaik yang dapat dilakukan oleh perpustakaan seperti koleksi yang relevan dan 

up to date, sumber daya manusia yang profesional, sistem pelayanan yang cepat dan tepat, serta 

didukung sarana dan prasarana yang memadai. 



Pada kenyataannya, praktik yang selama ini berjalan di perpustakaan terkait kualitas layanan 

belum dapat dinilai maksimal dengan adanya pengguna-pengguna yang masih mengeluhkan tentang 

pelayanan di perpustakaan UNAIR. Pengguna yang dinilai sebagai tolak ukur penilai atas kualitas 

jasa tersebut, belum merasakan kualitas layanan yang baik dari perpustakaan sesuai tujuan dari 

perpustakaan sendiri. Pernyataan di atas sesuai dengan pernyataan salah satu pengguna yang 

mengaku kecewa atas ketidakkonsistenan petugas dalam menegakkan peraturan yang telah dibuat. 

Selain itu ketidaknyamanan dirasakan ketika ada perubahan jam buka layanan perpustakaan yang 

semakin singkat. Padahal, pengguna menggunakan sarana perpustakaan untuk mendukung kegiatan 

belajar selama perkuliahan terutama pengerjaan tugas dan belajar kelompok. Beberapa petugas juga 

dinilai tidak bersahabat ketika ada pengguna yang sibuk berdiskusi. Perubahan pada perpustakaan 

terlihat dari fisik gedung dan fasilitas, seperti penambahan meja dan kursi baca serta pengecatan 

ruangan. Namun, dari segi sumber daya yang melayani masih terdapat kekurangan. 

Penilaian dimensi kualitas layanan sendiri memiliki banyak versi dimensi. Seperti milik 

Parasuraman yang menjabarkan dimensi kualitas layanan jasa ada 5 dimensi, yakni reliability, 

responsiveness, assurance, empathy, tangibles. Ada lagi dimensi kualitas milik Gronross dengan 

analisa 3 dimensi yakni outcome related dimension, process related dimension dan image related 

dimension. Sedangkan yang satu ini merupakan analisa dimensi kualitas layanan yang khusus 

diterapkan di perpustakaan atau LibQual+, diutarakan oleh Cook et al yang meliputi 6 dimensi, 

antara lain Affect of Service, Reliability, Ubiquity and Ease of Access, Comprehensive Collections, 

Self-Relience dan Library as Place. Dimensi kualitas yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

LibQual+ karena lokasi meliputi perpustakaan. Dari fenomena dan fakta yang ada, maka penulis 

melakukan penelitian dengan fokus permasalahan “Tanggapan Pengguna Terhadap Dimensi 

Kualitas Layanan Di Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya”. 

 

Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan 

menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data. Penelitian sosial yang bersifat deskriptif 

bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai 

variabel yang timbul di dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian menurut Bungin (2001). 

Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk mempelajari fenomena-fenomena yang ada di 

masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk seputar 

tentang hubungan, sikap-sikap, pandangan, serta proses yang berlangsung dan pengaruhnya 

terhadap suatu fenomena. 

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Airlangga, dengan alasan 

peneliti ingin mengetahui tanggapan pengguna pada layanan yang ada di Perpustakaan Universitas 

Airlangga. Lembaga induk dari Perpustakaan Universitas Airlangga sendiri adalah Universitas 

Airlangga yang memiliki visi khusus di tahun 2014 ini yakni “Research University”, dimana 

perpustakaan menjadi bagian penting dalam pencapaian ini. Selain itu, karya ilmiah yang dimiliki 

Universitas Airlangga juga menduduki peringkat 1 di tingkat Asia peraih penghargaan sitasi 

terbanyak. Dengan tujuan ini, perpustakaan turut menjadi bagian yang penting untuk pencapaian 

tersebut. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Untuk mendapatkan deskripsi tanggapan pengguna 

terhadap kualitas layanan jasa pada Perpustakaan Universitas Airlangga populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh mahasiswa di Universitas Airlangga. Diketahui jumlah populasi mahasiswa 

Universitas Airlangga per tanggal 5 Nopember 2014 adalah 358.133 (Sumber: Kemahasiswaan 

Universitas Airlangga) 



Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2010). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampel. Teknik 

ini digunakan didasarkan atas adanya tujuan tertentu dan beberapa pertimbangan (Arikunto, 2006). 

Syarat yang harus dipenuhi dalam pemilihan responden adalah mahasiswa UNAIR yang 

mengakses layanan perpustakaan minimal 3 kali mengunjungi perpustakaan. Dari syarat yang 

diajukan ini diharapkan dapat menggambarkan deskripsinya, sebab dengan intensitas 3 kali sudah 

dapat memahami dan memberikan penilaian terhadap pelayanan yang dilakukan oleh perpustakaan 

Universitas Airlangga selama mengaksesnya.  

Menurut Bungin (2005) penentuan jumlah responden didapatkan dari hasil perhitungan 

berikut, dimana jumlah populasi telah diketahui. 

   

 

          N 

n =   

                              N(d)2 + 1 

 

           358.133 

  n =  

        358.133(0,1)2 + 1 

                                  

 

         358.133 

  n =   

           3582,33 

 

  n = 99,97 

  

 keterangan : 

 n : jumlah sampel yang dicari 

 N : Jumlah populasi  

 d : nilai presisi (α = 0,1) 

Dengan demikian maka dari jumlah populasi sebesar 358.133 diperoleh ukuran sampel sebesar 

99,97 atau 100 sampel penelitian yang dijadikan sebagai responden. 

Pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil 

atau tidaknya suatu penelitian menurut Bungin (2001). Pengumpulan data merupakan prosedur 

sistematis dan yang standar untuk memperoleh data yang diperlukan.  

1) Data primer 

Menurut Bungin (2001) sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah 

data dihasilkan yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. Peneliti 

memperoleh data primer ini dari penyebaran kuesioner. 

2) Data sekunder 

Menurut Bungin (2001) sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesuadah 

data primer. Peneliti memperoleh data sekunder ini melalui observasi, wawancara 

dan studi pustaka. 

a) Observasi 

Metode observasi atau pengamatan yang digunakan penulis untuk 

mengetahui keadaan lapangan yakni Perpustakaan Universitas Airlangga 

terkait pelayanan dan kualitas jasa yang diterapkan. Observasi dilakukan 

untuk mendapatkan data secara detail. 

b) Wawancara 



Peneliti akan melakukan tanya jawab terhadap petugas perpustakaan untuk 

mendapatkan gambaran umum, dan juga melakukan wawancara terhadap 

responden dengan atau tanpa pedoman pertanyaan.  

c) Studi Pustaka 

Penelusuran kajian dan literatur yang bersumber dari buku, website, media, 

teori para ahli dan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menyusun dasar 

teori dan membantu keseluruhan penelitian. 

 

 

Kualitas Layanan 

Kualitas yang dikelola dengan baik, dapat berkontribusi positif terhadap terwujudnya 

kepuasan dan loyalitas pengguna layanan. Kualitas memberikan motivasi bagi pengguna untuk 

menjalin ikatan relasi yang saling menguntungkan dengan penyedia layanan. Dari sini penyedia 

layanan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara memaksimalkan pengalaman 

pelanggan yang menyenangkan dan meminimalkan pengalaman pelanggan yang kurang 

menyenangkan. Untuk mendapatkan nilai yang baik dari pelanggan maka semestinya penyedia 

layanan memberikan suatu layanan jasa yang baik secara optimal agar pelanggan terkenang dan 

mendapatkan pengalaman baik tersebut. Sehingga, pelanggan bersedia menggunakan layanan jasa 

dan loyal terhadap perusahaan/penyedia jasa. Menurut Crosby (dalam Tjiptono, 2008) menyatakan 

bahwa “Quality is free” yang artinya kualitas juga dapat mengurangi biaya. Biaya untuk 

mewujudkan produk berkualitas, jauh lebih kecil dibandingkan biaya yang ditimbulkan apabila 

perusahaan gagal memenuhi standar kualitas. 

Kualitas layanan ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Baik tidaknya kualitas layanan 

tergantung pada kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan pengguna secara 

konsisten. Dalam jangka panjang, perusahaan penyedia jasa akan tetap survive. Kualitas layanan 

memiliki relevansi baik dalam konteks jasa maupun barang fisik. Layanan dapat dianalogikan 

sebagai delapan bunga yang melekat pada setiap penawaran produk (Loelock dalam Tjiptono, 

2008). Semakin lengkap dan indah daun bunyanya, semakin cantik bunga itu. 

1. Information, misalnya jalan/arah menuju lokasi perusahaan, jadual atau skedul penyampaian 

produk/jasa, harga, instrusi mengenai cara menggunakan produk inti atau layanan pelangkap, 

peringatan (warnings), persyaratan layanan, pemberitahuan adanya perubahan, dokumentasi, 

konfirmasi reservasi, rekapitulasi rekening, tanda terima dan tiket. 

2. Consultation, seperti pemberian saran, auditing, konseling pribadi, dan konsultasi 

manajemen/teknis. 

3. Order Taking, meliputi aplikasi (keanggotaan di klub atau program tertentu); jasa langganan; jasa 

berbasis kualifikasi (misalnya perguruan tinggi), order entry dan reservasi (tempat duduk, meja, 

ruang, proffesionals appoinment, dan admisi untuk fasilitas yang terbatas seperti pameran). 

4. Hospitaly, diantaranya penyambutan, toilet, perlengkapan kamar mandi, fasilitas menunggu (ruang 

tunggu, hiburan, majalah, koran), transportasi, tempat ibadah dan jasa keamanan. 

5. Safekeeping, terdiri dari perhatian dan perlindungan atas barang milik pelanggan yang mereka bawa 

(parkir kendaraan, penanganan bagasi, penitipan tas dan barang), serta perhatian dan perlindungan 

atas barang yang dibeli pelanggan (pembungkusan, pengangkutan, pengantaran, pengistalasian, 

pembersihan, pemeriksaan, pemeliharaaan, reparasi, inivasi dan upgrades). 

6. Exceptions, meliputi permintaan khusus sebelum penyampaian produk, penanganan 

komplain/pujian/saran, penyelesaian masalah (jaminan dan garansi atas kegagalanproduk termasuk 

masalah dengan staf atau pelanggan lainnya), dan restitusi (pengembalian, kompensasi atau ganti 

rugi). 

7. Billing, meliputi laporan rekening periodik, faktur untuk transaksi individual, laporan verbal 

mengenai jumlah rekening, mesin yang memperlihatkan jumlah rekening, dan self-billing. 

8. Payment, pelanggan berinteraksi dengan personel perusahaan yang menerima pembayaran; 

pengurangan otomatis atas rekening pelanggan; serta kontrol dan verivikasi. 



 

Dimensi Kualitas Layanan 
Menurut Coolen Cook, Fred Heath, Bruce Thompson dan Russel (Trey) Thompson dengan 

judul “LibQual+:Service Quality Assesment in Research Libraries” yang mengukur persepsi 

pengguna perpustakaan terhadap kualitas layanan dan mengidentifikasi kesenjangan antara harapan 

dan yang dirasakan pengguna, merumuskan 6 dimensi kualitas layanan yang terdapat di 

perpustakaan: 

 

Gambar di atas merupakan dimensi-dimensi yang mempengaruhi kualitas layanan yang ada 

di perpustakaan. 6 dimensi yang terkait antara lain dimensi yang pertama yakni Affect of Service 

yang meliputi aspek Empathy, Responsiveness, Assurance; yang kedua Reliability; yang ketiga 

Ubiquity and Ease of Access yang meliputi aspek Formats, timely Access to Resource; yang 

keempat Comprehensive Collections; yang kelima Self-Reliance; dan yang terakhir Library as 

Place yang terdiri dari aspek Utilitarian Space, Symbol dan Refuge. 

Aspek pertama dalam Affect of Service adalah Empathy (empati) merupakan sikap yang 

ditunjukkan kepada pengguna oleh petugas perpustakaan, didasarkan dengan pengetahuan 

memahami keinginan dan kebutuhan pengguna. Aspek kedua yakni Responsiveness (daya tanggap) 

merupakan kemampuan petugas untuk merespon segala yang berkaitan dengan layanan 

perpustakaan, termasuk merespon keluhan pengguna dan merespon kesulitan pengguna. Aspek 

ketiga yakni Assurance (jaminan) merupakan sikap petugas yang mencerminkan bahwa apa yang 

dilayankannya terjamin baik dan berkualitas di depan pengguna. Termasuk keprofesionalan dan 

kepiawaian berkomunikasi dengan pengguna. 

Dimensi kedua tentang Reliability (keandalan) merupakan kemampuan petugas 

perpustakaan dalam memberikan layanan terbaik yang hasilnya dapat diandalkan, mudah diakses 

dan dimanfaatkan oleh pengguna. Dimana ketika layanan dan informasi dapat diandalkan, secara 

tidak langsung akan menumbuhkan keloyalan pada pengguna perpustakaan. 

Aspek pertama dalam dimensi Ubiquity and Ease Acceess yakni Formats (bentuk informasi) 

merupakan aspek yang menitik beratkan pada bentuk dari sumber-sumber informasi yang diberikan 

oleh perpustakaan. Bentuk informasi yang nantinya dapat memudahkan pengguna untuk mengakses 

dengan cepat dan mudah. Aspek kedua yakni Timely Access to Resource (pemakaian sumber 

informasi sewaktu-waktu), dalam aspek ini sumber informasi dikemas oleh perpustakaan 

sedemikian rupa agar pengguna dapat mengaksesnya dimana saja dan kapan saja. Secara fisik, 

perpustakaan dapat dikunjungi oleh pengguna kapan saja pengguna membutuhkan. Aspek ketiga 

yakni Physical Location (lokasi fisik) merupakan penempatan koleksi secara fisik diperpustakaan 

yang strategis dan mudah ditemukan dan akses oleh pengguna. 



Dimensi keempat Comprehensive Collections (kelengkapan koleksi) merupakan faktor yang 

sangat penting dalam memberikan layanan perpustakaan. Koleksi menjadi bahan utama sumber 

informasi yang diberikan perpustakaan. Isinya pun perlu diperhatikan terkait isi buku, relevansi dan 

ke-update-an informasi yang dikandungnya. 

Dimensi kelima yakni Self-Relience (kemandirian) merupakan kemampuan perpustakaan 

dalam menumbuhkan kemandirian pengguna melalui instruksi, OPAC maupun katalog buku. 

Sehingga pengguna dapat secara mandiri mengakses layanan di perpustakaan berdasarkan 

keinginan dan kebutuhannya. 

Aspek pertama dari dimensi keenam yakni Library as Place adalah Utilitarian Space 

(tempat berbagai aktivitas bermanfaat) dimana perpustakaan tidak hanya dijadikan sebagai tempat 

belajar tapi juga aktivitas lainnya seperti berdiskusi, merangsang kreativitas, hiburan dan bahkan 

dapat digunakan untuk tempat menyendiri. Aspek kedua yakni Symbol (simbol) dimana 

perpustakaan menjadi simbol yang memiliki ciri khas bahwa tempat tersebut merupakan sarana 

yang baik dan cocok untuk mencari informasi yang dibutuhkan dan beraktivitas. Aspek ketiga yakni 

Refuge (kenyamanan) dimana suasana nyaman dan bersih dari perpustakaan menjadi poin yang 

tidak dapat dilewatkan untuk memberikan fasilitas yang terbaik bagi pengguna. Termasuk 

memberikan fasilitas penunjang, pemilihan desain dan furnitur yang digunakan di dalam 

perpustakaan. 

 

Tanggapan 

Menurut Sujanto (2006), tanggapan ialah gambaran pengamatan yang tinggal di kesadaran 

manusia sesudah mengamati. Macam-macam tanggapan ada 3, antara lain: 

1. Menurut indera yang mengamati (tanggapan auditif, tanggapan visual, 

tanggapan perasa dan sebagainya) 

2. Menurut terjadinya (tanggapan ingatan, tanggapan fantasi, tanggapan fikiran 

dan sebagainya) 

3. Menurut lingkungannya (tanggapan benda, tanggapan kata-kata, dan 

sebagainya) 

Indera dapat mengamati segala sesuatu sehingga di dalam kesadaran tinggallah tanggapan, karena 

itu dapat mengingat kembali apa yang telah diinderakan. Masing-masing orang memiliki tipe 

tanggapan yang berbeda, seperti: 

1. Tipe visual. Artinya orang tersebut mempunyai ingatan yang baik sekali bagi 

apa yang telah dilihatnya. 

2. Tipe Auditif. Artinya orang tersebut dapat mengingat dengan baik sekali bagi 

apa yang telah didengarnya. 

3. Tipe Motorik. Artinya orang tersebut mempunyai ingatan yang baik sekali 

bagi apa yang telah dirasakan geraknya. 

4. Tipe Taktil. Artinya orang tersebut mempunyai ingatan yang baik buat segala 

yang telah pernah dirabanya. 

5. Tipe Campuran. Artinya kekuatan tiap-tiap indera sama saja, dan mempunyai 

ingatan yang sama kuatnya buat segala yang telah pernah diinderanya. 

 

Tanggapan Pengguna Terhadap Dimensi Kualitas Layanan Perpustakaan 

Tanggapan pengguna terhadap dimensi kualitas layanan di perpustakaan berdasarkan Affect 

of Services meliputi komponen Empathy (empati), Responsiveness (Daya Tanggap), dan Assurance 

(Jaminan). Kualitas yang diberikan oleh perpustakaan adalah apabila dapat memberi kepuasan 



sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu 

produk (Feigenbaum dalam Nasution, 2004), termasuk sikap yang ditunjukkan oleh petugas 

perpustakaan. Merupakan sikap, respon dan tindakan dimana petugas merasakan apa yang sedang 

dirasakan oleh pengguna. Menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik, memberikan 

perhatian pribadi, serta memahami kebutuhan pengguna. Sebab, pengguna datang ke perpustakaan 

untuk mencari informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi mereka, 

maka apa yang dibutuhkan pengguna dapat terpenuhi yang didukung dengan pelayanan terbaik dari 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

Melalui temuan data yang diperoleh dari temuan ini, pengguna menilai bahwa sikap yang 

ditunjukkan oleh petugas dalam melayani diperpustakaan belum dapat dikatakan maksimal. Ketika 

ada pengguna yang kesulitan mencari sumber informasi, pengguna dibiarkan sampai bertanya 

sendiri. Respon yang diberikan petugas cenderung lemah, bahkan hanya sekedar melakukan 

komunikasi ringan seperti salam, senyum dan sapa (3S) jarang pula diaplikasikan oleh masing-

masing petugas. Meskipun terkesan sepele, membiasakan 3S dan keramahan merupakan aspek 

penting yang dinilai dan dirasakan oleh pengguna perpustakaan. Dengan apa yang terlihat dari luar, 

pengguna akan terkesan dan percaya terhadap layanan jasa yang diberikan. Karena kesan pertama 

akan didapatkan dari apa yang dilihat. Menurut Kotler (dalam Nasution, 2004) citra kualitas yang 

baik bukan berdasarkan sudut pandang atau tanggapan pihak penyedia jasa, melainkan berdasarkan 

pada sudut pandang atau tanggapan pengguna. Pengguna yang mengkonsumsi jasa perusahaan yang 

berhak menentukan kualitas jasa. Kinerja jasa yang sering kali tidak konsisten, kemudian membuat 

pengguna menggunakan isyarat intrinsik dan ekstrinsik jasa sebagai acuan. Isyarat intrinsik 

berkaitan dengan penyampaian jasa itu sendiri. Sedangkan isyarat ekstrinsik adalah unsur-unsur 

yang merupakan pelangkap bagi suatu jasa. Isyarat ini digunakan untuk mengevaluasi jasa jika 

dalam menilai isyarat intrinsik diperlukan banyak waktu dan usaha, dan apabila isyarat ekstrinsik 

tersebut merupakan kualitas pengalaman (experience quality) dan kualitas kepercayaan (credence 

quality). 

Proses penanganan keluhan merupakan hal krusial, ketidakpuasan bisa semakin besar 

apabila pengguna yang mengeluh dan kesulitan merasa keluhannya tidak diselesaikan dengan baik. 

Kondisi ini menyebabkan prasangka buruk dan sakit hati. Salah satu unsur the flower of services 

yang dikemukakan oleh Lovelock dalam Tjiptono (2008) yakni unsur Exceptions meliputi 

permintaan khusus sebelum penyampaian produk, penanganan komplain/pujian/saran, penyelesaian 

masalah (jaminan dan garansi atas kegagalan pemakaian produk, kesulitan yang muncul dalam 

pemakaian produk, kesulitan yang disebabkan kegagalan produk, termasuk masalah dengan staf 

atau pelanggan lainnya), dan restitusi (pengembalian uang, kompensasi atau ganti rugi). Terkait 

dengan hal tersebut, terdapat 4 aspek penting dalam penanganan keluhan yang disampaikan oleh 

Schnaars dalam Nasution (2004) yakni berempati kepada pelanggan yang marah dengan cara 

memahami situsi dan permasalahan; kecepatan dalam penanganan keluhan berimbas dalam 

kepuasan pada pelanggan; keadilan dalam memecahkan permasalahan dengan harapan win-win 

solution untuk kedua belah pihak: dan yang terakhir kemudahan bagi pelanggan untuk 

menghubungi perusahaan. 

Pelayanan jasa terutama untuk lembaga non profit seperti perpustakaan, mengandalkan 

performa terbaik dari jasa yang diberikan untuk menarik dan memuaskan para penggunanya. 

Termasuk komunikasi yang baik antara petugas dan pengguna perpustakaan. Menurut Tjiptono 

(2005), komunikasi menjadi salah satu unsur penting dalam jaminan sebuah kualitas jasa, baik 

kemampuan komunikasi verbal maupun non verbal. Dalam industri jasa, komunikasi nonverbal 

memainkan memainkan peranan penting. 3 dimensi dalam komunikasi tatap muka, yaitu verbal 

(kata-kata yang diucapkan), vokal (nada, tekanan, dan warna suara seseorang), dan ekspresi wajah. 

Kemampuan petugas dalam memberikan layanan yang sesuai dengan yang akurat, cepat dan 

memuaskan merupakan ciri pelayanan perpustakaan yang reliable atau dapat diandalkan. Mudah 



diakses dan dimanfaatkan oleh semua pengguna, serta dapat diandalkan. Informasi yang diberikan 

perpustakaan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Perpustakaan UNAIR telah 

membuktikan bahwa faktor reliable ini telah diusahakan secara maksimal, terbukti dari kemudahan 

akses OPAC untuk penelusuran sumber informasi seperti penuturan 94% responden, dan 

ketersediaan sumber informasi di dalam rak yang sesuai dengan OPAC, meski beberapa kasus tidak 

ditemukan. Akses menuju ADLN dan e-journal juga dinilai baik dan dapat diandalkan 

informasinya. Penyimpanan berkas pengguna yang berhubungan dengan perpustakaan telah 

dikelola dengan baik sehingga mendapatkan penilaian pengguna baik terhadap keandalan pelayanan 

di perpustakaan. Penemuan data dalam penelitian ini sama dengan yang diungkapkan Parasuraman, 

Zeithaml, dan Berry dalam Tjiptono (2005) yang menyebutkan bahwa reliability adalah konsistensi 

kerja dan kemampuan untuk dipercaya. Hal ini memberikan tanggapan pengguna mengenai layanan 

yang diberikan petugas sudah baik dalam pemenuhan kinerja, terutama mengolah dan menyimpan 

berkas. Maka akan lebih baik pihak perpustakaan mempertahankan dan bahkan meningkatkan 

kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Gronroos dalam Tjiptono (2005) menyatakan bahwa pelanggan merasa bahwa penyedia 

jasa, lokasi, jam kerja, karyawan, dan sistem operasionalnya, dirancang dan dioperasikan 

sedemikian rupa sehingga pelanggan dapat melakukan akses dengan mudah. Selain itu juga 

dirancang dengan maksud agar dapat bersifat fleksibel dalam menyesuaikan permintaan dan 

keinginan pengguna. Hal ini sesuai dengan hasil di lapangan bahwa perpustakaan telah dapat 

menyediakan sumber informasi dalam bentuk yang digemari oleh pengguna. Dari hasil survei 

menyatakan bahwa pengguna lebih menyukai sumber informasi berbentuk non-digital terutama 

buku dengan alasan buku memberikan informasi yang akurat dan relevan. 

Menurut Cook et al (2001) mengenai timely access to resource yakni kemudahan pengguna 

dalam menggunakan seluruh fasilitas di perpustakaan untuk proses mendapatkan sumber informasi 

yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun saat pengguna membutuhkan informasi tersebut. 

Akses sewaktu-waktu terhadap sumber informasi yang dimiliki perpustakaan UNAIR memiliki 

penilaian bagus karena pengguna menganggap bahwa jam buka yang diterapkan oleh perpustakaan 

telah sesuai dengan waktu luang pengguna, sehingga dapat dengan leluasa mengaksesnya ketika 

membutuhkan, terlihat dari jawaban 52% responden. Meskipun demikian, untuk akses digital 

seperti ADLN dan e-journal yang dibatasi, membuat pengguna kurang puas karena hanya dapat 

diakses di tempat saja. Secara penempatan fisik koleksi, perpustakaan telah menempatkan 

koleksinya di area yang mudah dijangkau oleh pengguna. Dipisahkan sesuai subyek-subyek tertentu 

untuk memudahkan pengguna saat mencari. 

Dimensi comprehensive collection atau tentang kelengkapan dan keseluruhan koleksi 

menurut Cook et al (2001) adalah salah satu faktor penting pendorong pengguna untuk berkunjung 

dan memanfaatkan layanan perpustakaan. Cakupannya antara lain: isi buku, wawasan dan ruang 

lingkup yang luas, koleksi yang relevan serta up to date. Koleksi yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna sangat penting terutama sesuai dengan harapan terhadap layanan perpustakaan. Namun, 

seperti hasil penelitian yang ada, perpustakaan UNAIR belum mampu mengakomodir semua 

subyek mata kuliah di Universitas Airlangga. Hal ini dipaparkan oleh 53% yang menilai kurang. 

Secara isi sudah cukup relevan namun kurang up to date. Sehingga masih perlu adanya peningkatan 

pelayanan terkait koleksi. 

Pada dimensi self-reliance menurut Cook et al (2001) merupakan kemampuan atau perilaku 

pengguna dalam mencari informasi melalui instruksi (katalog online atau katalog buku), dan sarana 

lain yang dinilai sebagai komponen kualitas layanan yang disediakan oleh perpustakaan. Serta, 

perpustakaan mampu menumbuhkan kemandirian perilaku pengguna dalam mencari informasi 

melalui instruksi, dan sarana lain yang dinilai sebagai komponen kualitas layanan. Hasil di lapangan 

menunjukkan bahwa pencarian koleksi atau sumber informasi secara mandiri dinilai efektif oleh 

pengguna, karena dapat mencari apa saja yang menjadi kebutuhan pengguna. Meskipun ada layanan 

yang tertutup seperti skripsi dan tugas akhir. Meskipun demikian, pengguna merasa nyaman dengan 

layanan mandiri ini ditambah instruksi-instruksi yang ada juga cukup mudah dipahami. 



Perpustakaan bukan hanya soal buku. Menurut Sutarno (2006) peranan perpustakaan 

sebagai sarana untuk menjalin dan mengembangkan komunikasi antar sesama pemakai, dan antara 

penyelenggara perpustakaan dengan masyarakat yang dilayani. Berkaitan dengan hal tersebut, 

dalam dimensi library as place ini terbagi menjadi 3 komponen lagi yakni Utilitarian Space 

(Tempat beraktivitas), Symbol (Simbol), dan Refuge (Kenyamanan). Masing-masing individu 

memiliki kegemaran dan kebiasaan yang berbeda. Demikian pula ketika ada di perpustakaan, 

pengguna cenderung melakukan berbagai aktivitas yang beragam, seperti berdiskusi, penelitian, 

belajar, merangsang kreativitas dan bahkan untuk menyendiri. Perpustakaan UNAIR telah mampu 

menempatkan diri sebagai tempat hal-hal demikian, seperti yang dinyatakan oleh sekitar 80% 

responden. Itu tandanya, perpustakaan telah mampu menarik minat pengguna dengan cara 

menyediakan tempat yang nyaman untuk berbagai aktivitas pengguna. Dalam segi desain dan 

pemilihan furnitur, pengguna juga menilai bahwa pemilihan desain interior dan pemilihan furnitur-

furnitur dalam perpustakaan sudah baik dan membuat nyaman. Kebersihan fasilitas penunjang 

seperti musholla dan kamar mandi yang dirawat dengan baik, semakin membuat pengguna nyaman 

untuk mengakses perpustakaan UNAIR. Selain itu, perpustakaan UNAIR juga telah mendapat 

tempat baik sebagai simbol dan menjadi unsur sangat penting dalam menunjang kegiatan 

pendidikan perkuliahan, termasuk penelitian-penelitian serta pengabdian masyarakat dalam rangka 

mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

 

Penutup 

 Hasil dari keseluruhan penelitian ini adalah, dari 6 dimensi yang menjadi faktor penilaian 

dimensi kualitas layanan di perpustakaan didapatkan penilaian yang paling kurang yakni affect of 

service yang meliputi aspek empathy, responsiveness dan assurance yang banyak mendapatkan 

tanggapan negatif dari para pengguna. Khususnya tentang cara berkomunikasi dan memperlakukan 

pengguna perpustakaan. Sedangkan dimensi yang mendapatkan tanggapan paling baik adalah 

dimensi librarry as place, dimana pengguna merasa nyaman menjadikan perpustakaan sebagai 

tempat berbagai aktivitasnya seperti belajar, berdiskusi, merangsang kreativitas dan bahkan untuk 

menyendiri. Dimensi-dimensi lain seperti reliability, ubiquity and ease access dan self-reliance, 

perpustakaan telah mampu memberikan pelayanan yang terbaik terkait dimensi ini. Namun pada 

dimensi comprehensive collection, perpustakaan UNAIR perlu melakukan perbaikan kinerja tentang 

koleksinya. Seperti beberapa program studi yang masih merasa kebutuhan akan sumber informasi 

terkait belum ter-cover dengan baik oleh perpustakaan. Dan kurang update-nya koleksi-koleksi di 

perpustakaan UNAIR menimbulkan tanggapan negatif pada dimensi ini. 

 Perpustakaan UNAIR diharapkan terus berbenah diri dan melakukan perbaikan atas setiap 

kinerjanya. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi setiap 

penggunanya. Mempertahankan apa yang sudah baik, dan meningkatkan apa yang masih dinilai 

kurang. Dengan hasil penelitian ini, semoga dapat diambil sisi positifnya untuk perbaikan-perbaikan 

lebih baik. 
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