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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji mengenai kualitas layanan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan 
Provinsi Jawa Timur. Penelitian yang berjudul “ Persepsi Pengguna Terhadap Kualitas 
Layanan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur ”. Penelitian ini 
dilakukan untuk memahami bagaimana kualitas layanan yang ada dan diterapkan di layanan 
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yang melayani pengguna di 
berbagai kalangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif 
dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi di layanan 
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, serta data di interpretasikan 
menggunakan teori sepuluh dimensi kualitas layanan yaitu Tangible, Reliabilitas, 
Responsivitas, Kompetensi, Tata Krama, Kredibilitas, Keamanan, Akses, Komunikasi, dan 
Perhatian pada pelanggan. Dan hasil dari penelitian ini adalah kualitas layanan sudah cukup 
menjawab dan menggambarkan permasalahan yang ada dan sudah memenuhi kebutuhan 
informasi yang di inginkan pengguna layanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 
Jawa Timur.  

Kata kunci: Kualitas layanan ,dimensi kualitas layanan 

ABSTRACT 

This study examines the quality of service at the Library and Archives of East Java Province. 
The study, entitled "User Perceptions of the Quality of Service in the Library and Archives of 
East Java Province". This study was conducted to understand how the quality of existing 
services and applied in the service of Library and Archives East Java province that serve 
users in various circles. This study used a descriptive quantitative research methods with the 
aim to provide an overview of the phenomena that occur in the services of Library and 
Archives East Java Province, as well as the data is interpreted using the ten-dimensional 
theory, namely Tangible service quality, reliability, responsiveness, competence, manners, 
Credibility, security, access, communication, and attention to the customer. And the result of 
this study is the quality of service is sufficient to answer and describe the problems and 
already meet the needs of the user desired information services of Library and Archives of 
EastJavaProvince.  
Keywords: Quality of service, service quality dimensions 
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Pendahuluan 

Adanya ledakan informasi dan tambahnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya 
informasi.  Dalam kemudahan memperoleh informasi di internet tidak membuat pengguna 
mempercayai informasi yang dimiliki internet secara keseluruhan. Mereka menyaring dan 
memilah mana informasi yang dapat diakui kebenarannya mana yang tidak. Oleh karena itu, 
perpustakaan  mempunyai kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh internet. Svanhild Aabo 
(2005) menyatakan bahwa dibandingkan dengan internet, perpustakaan umum menduduki 
peringkat lebih tinggi pada akurasi (informasi dari perpustakaan lebih terpercaya dan akurat), 
kemudahan saat menggunakan layanan, tidak dipungut biaya, pegawai siap membantu 
kesulitan yang dihadapi oleh pengguna dan kebutuhan informasi pengguna dapat dijamin 
kerahasiaannya. 

Seiring dengan perubahan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi 
informasi (internet), perpustakaan dituntut dapat memberikan layanan yang berkualitas. 
Layanan yang berkualitas merupakan upaya perpustakaan untuk memberikan kepuasan dan 
layanan yang baik bagi penggunanya. Disamping itu ketersediaan dana serta apreasi 
masyarakat dan pemerintah terhadap perpustakaan sangat minim. Hal ini memberikan 
dampak luar biasa terhadap pemenuhan kebutuhan pemakai. Mereka berlomba-lomba 
menghasilkan barang dan jasa yang mempunyai kualitas sesuai dengan kebutuhan konsumen. 
Persaingan dalam memenuhi kebutuhan konsumen terjadi secara global sehingga pelaku 
bisnis melakukan berbagai upaya agar tetap bertahan dalam persaingan tersebut. Salah satu 
caranya dengan menciptakan konsistensi terhadap kualitas barang dan jasa yang dihasilkan 
dengan tujuan agar pengguna merasa puas dengan barang dan jasa yang dihasilkan produsen. 
 Perubahan kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen tidak hanya terjadi di 
satu negara saja, tetapi perubahan ini terjadi secara menyeluruh terhadap semua negara di 
belahan dunia. Masing-masing negara mempunyai kriteria dari kualitas barang dan jasa yang 
berbeda dengan negara lain, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungannya. 
 Pelayanan perpustakaan merupakan cerminan dari wajah dan penampilan serta kinerja 
perpustakan. Jika pelayanan perpustakaan kepada pemakai memuaskan maka mengisyaratkan 
kinerjanya baik.  
 Menurut Umunna N. Opara (2008), keunikan dari perpustakaan tersebut dilihat dari 
beragamnya kepuasan pengguna atas produk informasi di perpustakaan yang memanfaatkan 
layanan informasi yang disediakan oleh perpustakaan. Dwi Suartiawan (2006) menyatakan 
bahwa pengguna perpustakaan umumnya adalah penduduk di wilayah perpustakaan tersebut, 
terutama penduduk yang tidak dapat lagi memperoleh akses ke pendidikan formal. 
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Badan Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa 
Timur menyediakan semua informasi bagi semua kalangan masyarakat dengan tidak 
membedakan ras, kebangsaan, usia, jenis kelamin, agama, bahasa, status ekonomi, 
pendidikan dan pekerjaan. Beragamnya pengguna yang dilayani dan jenis informasi yang 
dibutuhkan membedakan badan perpustakaan dan kearsipan Surabaya dengan perpustakaan 
lainnya. 
 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur mempunyai fungsi sebagai 
pusat pembelajaran masyarakat, pusat pengembangan informasi dan pusat arsip. 
Perpustakaan ini juga terus melakukan perbaikan, pembenahan dan usaha untuk 
mempertahankan kualitas layanan. Dalam kegiatan ini tersirat maksud yaitu untuk 
mengefektifkan peningkatan kualitas pelayanan publik, utamanya minat masyarakat dalam 
mewujudkan dan menjadi hak dari setiap individu untuk mendapat atau mengakses berbagai 
informasi yang ada di perpustakaan dengan mudah dan cepat, maka diperlukan pelayanan 
perpustakaan yang memadai, antara lain : 1) Berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan 
pengguna, 2) Diberikan kepada pengguna atas dasar keseragaman, keahlian dan kemerataan, 
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3) Dilaksanakan secara optimal dan dilandasi oleh peraturan yang jelas dan 4) Dilaksanakan 
secara cepat, tepat dan cermat, dalam upaya peningkatan layanan dan kepuasan pengguna. 
Untuk mencapai maksud tersebut diatas pemerintah menetapkan standart layanan minimal 
sebagai kriteria dasar bagi terselenggarannya pelayanan yang profesional guna meningkatkan 
dan mengembangkan mutu layanan perpustakaan yang berorientasi mengutamakan kepusan 
pemakainya serta bersifat pro- aktif untuk memperoleh nilai tambah melalui pemnfaatkan 
teknologi informasi. Kondisi demikian perlu adanya penerapan sistem pelayanan yang 
bermutu tinggi, penerapan sasaran mutu yang terukur, penerapan peraturan yang mendukung 
dan berlaku serta melekukan perbaikan yang terus menerus dan berkesinambungan. Semu ini 
diperuntukkan sebagai upaya pemebanahan dan peningkatan sistem pelayanan perpustakaan, 
dimana perpustakaan itu memerlukan suatu program dasar yang bersifat umum. Demikian 
pula pedoman layanan prima, dijadikan dasar bertolak dalam meningkatkan dan 
menegembangkan mutu layanan perpustakaan yang berorientasi mengutamakan kepuasan 
pemakainya serta bersifat pro-aktif untuk memperoleh nilai tambah melalui pemanfaatkan 
teknologi informasi. 
 
Pertanyaan Penelitian 

1 Bagaimana persepsi pengguna terhadap kualitas layanan di Badan Perpustakaan dan 
Kearsipan Provinsi Jawa Timur ? 
 

Persepsi 
Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Gimana adalah 

suatu proses di terimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. 
Namun proses tersebut tidak berhenti di situ saja, pada umumnya stimulus tersebut di 
teruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakan 
proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan 
proses penginderaan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Proses 
penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang 
mengenai dirinya melalui alat indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu 
dengan dunia luarnya (Branca,1964;Woodworth dan Marquis, 1957). 

 
Dimensi Kualitas Jasa Layanan 

 Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman dan Leorard L. Berry dalam bunya Delivering 
Quality Service Balancing Customer Pereceotuonas and Expectation (1990) mengemukan 
hasil penelitiannya bahwa ada sepuluh criteria atau dimensi (variabel) yang dapat digunakan 
untuk menilai kualitas pelayanan yaitu Ten Dimensions of  SERVQUAL ( Service Quality). 

1. Fasilitas fisik (tangible) yang dirasakan yaitu bukti fisik dari jasa bisa berupa fasilitas 
fisik, peralatan yang dipergunakan, representasi fisik dari jasa 

2. Realibilitas (reliability) atau kehandalan mencakup dua hal poko yaitu konsistensi 
kerja (performance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti 
perusahaan memberikan jasanya secara tepat sejak awal (right the first time). Selain 
itu juga berarti bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya. 

3. Responsivitas (responsiveness) atau ketanggapan yaitu kemauan atau kesiapan para 
karyawan untuk memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. 

4. Kompetensi (competency) atau kemampuan artinya setiap orang dalam suatu 
perusahaan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat 
memberikan jasa tertentu  
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5. Tata krama (courtesy) atau kesopanan meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian 
dan keramahan yang dimiliki para contact personnel (seperti resepsionis, operator 
telepon dan lain lain). 

6. Kredibilitas (credibility) yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup 
nama instansi, reputasi instansi, karaktersitik pribadi contact personel dan interaksi 
dengan pelanggan. 

7. Keamanan (security) yaitu aman dari bahaya, resiko atau keragu – raguan. 
8. Akses (access) yaitu kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti lokasi 

fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu lama, 
saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi dan lain – lain. 

9. Komunikasi (communication) artinya memberikan informasi kepada pelangga dalam 
bahasa yang dapat mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan 
pelanggan. 

10. Perhatian pada pelanggan (understanding the customer ) yaitu usaha untuk 
memahami kebutuhan pelanggan. 
 

Metode Penelitian 

Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
penelitian kuantitatif deskriptif yang ingin menjelaskan dan menguraikan kebenaran dari 
suatu hipotesis Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian berupa 
data-data dilapangan secara deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan 
persepsi pengguna terhadap layanan sirkulasi di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 
Jawa Timur. 
 
Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Badan Perpustakaan dan Kerasipan Provinsi 
Jawa Timur dengan pertimbangan Sebagai unit pelaksanaan yang bertanggung jawab 
memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan informasi, pendidikan, rekreasi, dan 
budaya 
 
Teknik Pengambilan Sampel 
 Menurut Hasan, 2002:58 populasi adalah totalitas dari semua obyek atau individu 
yang memiliki karakteristik tertnetu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Maka dari 
penjelasan atau definisi-definisi tersebut dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 
pengguna Badan Perpustakaan dan kearsipan kota surabaya yaitu dari semua kalangan 
pengguna yang menggunakan layanan di Badan Perpustakaan dan Kerasipan Provinsi Jawa 
Timur. 
 
Penyajian dan Analisis Data 

• A. Tangible : Dari hasil keseluruhan pada bab III tabel 3.9 – 4.3 yang berkaitan 
dengan bentuk fisik tangible yang ada di layanan sirkulasi di  Badan Perpustakaan dan 
Kearsipan (Propinsi Jawa Timur). Bahwa bentuk fisik tangible sudah sesuai dengan 
keinginan pengguna khususnya di layanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan 
(Propinsi Jawa Timur), akan tetapi masih ada beberapa bentuk tangible yang 
diharapkan dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan para 
pengguna khususnya di layanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa 
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Timur) saat ini, tanggapan pengguna secara umum yang berkaitan dengan kualitas 
tangible adalah baik yang dianggap semua proses tangible yang ada di layanan Badan 
Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) dapat memenuhi kebutuhan 
pengguna yang datang saat ini menjadi puas . Antara lain dengan alasan fasilitas fisik 
yang ada di layanan sirkulasi sudah terpenuhi kebutuhan respoden hingga sampai 
dengan kelengkapan khususnya koleksi buku yang lengkap. Hal tersebut dibuktikan 
sebanyak  83 respoden dengan presentase (83%) dan minoritas terendah adalah sangat 
baik menjawab tentang kualitas tangible layanan sirkulasi di  Badan Perpustakaan dan 
Kearsipan (Propinsi Jawa Timur). Sebanyak 4 respoden dengan presentase (4%).  
Antara lain dengan alasan mulai fasilitas fisik seperti buku yang mudah dipahami 
isinya dan terbaru hingga sampai dengan kelengkapan pendukung yang sudah 
memadai. Hal ini sejalan dengan yang diungkap oleh Menurut Wyckof dalam 
Lovelock (yang dikutip dari Nursya’bani, 2006, p19) memberikan pengertian kualitas 
layanan sebagai tingkat kesempurnaan tersebut untuk memenuhi keinginan 
konsumen,  

• B. Reliabilitas (Kehandalan)  

Berdasarkan hasil keseluruhan hasil temuan tabel 4.4 – 4.8 yag berkaitan pada 
kehandalan yang ada di layanan sirkulasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan 
(Propinsi Jawa Timur) adalah bahwa kehandalan yang ada dilayanan sirkulasi Badan 
Perpustkaan dan Kearsipan (propinsi jatim) secara fisik sudah terpnuhi mulai dari 
koleksi buku yang cukup lengkap ( berkembang demi sedikit prosesnya), pra sarana 
yang sudah terpenuhi bagi pengguna layanan sirkulasi, sehingga peningkatan 
pemanfaatkan layanan semakin baik ditunjang dengan pengunjungan yang semakin 
baik, sehingga kualitas kehandalaan menurut persepsi pengguna layanan Badan 
Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa  Timur) yaitu baik sesuai dengan janji 
yang dibuat instansi tersebut. kualitas layanan sirkulasi di  Badan Perpustakaan dan 
Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) terlihat mayoritas respoden tentang kualitas  layanan 
di  Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) adalah baik. Antara lain 
dengan alasan kehandalan berupa layanan koleksi yang mudah dicari di OPAC dan 
koleksi yang lengkap. Hal tersebut dibuktikan sebanyak  60 respoden dengan 
presentase (60%) dan minoritas terendah adalah buruk, tentang kualitas kehandalan 
layanan di  Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur). Sebanyak 17 
respoden dengan presentase (17%). Dengan alasan  kualitas kehandalan dilayanan 
yang terlekat pada koleksi yang sulit dipahami isi bacaan, karena bukunya masih ada 
kurikulum yang lama hingga sampai dengan koleksi buku yang letak posisi 
penyimpanan yang masih salah jadi sulit ditemukan. 

• C. Responsiveveness ( Ketanggapan )  

Secara keseluruhan hasil temuan pada tabel 4.9 – tabel 5.3 yang berkaitan dengan 
ketanggapan petugas layanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan ( Propinsi Jatim). 
Dapat dijelaskan secara keseluruhan bahwa ketanggapan yang ada pada petugas 
layanan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan sudah cukup maksimal, sebab petugas 
dengan sadar membantu pengguna layanan di Badan Perpustakaan dan Karsipan tanpa 
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meminta terlebih dahulu, serta juga memberikan bantuan berupa kemampuan yang 
dapat mengatasi masalah – masalah yang ada saat pengguna menggunakan layanan 
sirkulasi atau mencari koleksi buku dll di Badan Perpustakaan dan Karsipan. Serta 
kualitas ketanggapan petugas adalah baik dimana petugas ddengan tanggap membantu 
pengguna layanan . kualitas ketanggapan petugas saat dilayanan di Badan 
Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur). Dari 100 respoden, mayoritas 
respoden tentang kualitas ketanggapan petugas saat dilayanan di  Badan Perpustakaan 
dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) adalah baik. Hal tersebut dibuktikan sebanyak  
77 respoden dengan presentase (77%). Antara lain dengan alasan kualitas baik mulai 
dari petugas tanggap mau membantu saat adanya kesulitan pada pengguna hingga 
petugas cepat tanggap menyelesaikan hambatan yang dialami pengguna saat mencari 
koleksi di perpustakaan dan minoritas terendah tentang kualitas ketanggapan petugas 
saat dilayanan di  Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) adalah 
buruk. Antara lain dengan alasan kualitas sangat baik mulai dari petugas yang 
sukarela tanggap mau membantu saat adanya kesulitan pada pengguna karena 
kewajiban petugas hingga petugas yang tanggap langsung membantu pengguna dalam 
menyelesaikan hambatan tersebut. Hal tersebut sebanyak 9 respoden dengan 
presentase ( 9% ). 

• D. Kompetensi (competency)  

Berdasarkan hasil keseluruhan pada tabel 5.4 sampai 5.8 tentang keterampilan atau 
kemampuan yang dimiliki petugas layanan pada pengguna di  Badan Perpustakaan 
dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) yaitu bahwa kemampuan yang dimiliki petugas 
dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada atau dihadapi pengguna 
sehingga petugas semakin cepat dan tanggap. Serta petugas dengan memiliki 
kemampuan yang lebih dapat memberikan saran atau solusi pada pengguna , saat 
pengguna bertanya, itu yang terjadi pada petugas layanan Badan Perpustakaan dan 
Kearsipan di Propinsi Jawa Timur. kualitas keterampilan yang ditunjukan petugas 
layanan sirkulasi pada pengguna di  Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi 
Jawa Timur), mayoritas respoden tentang kualitas keterampilan yang ditunjukan 
petugas layanan sirkulasi pada pengguna di  Badan Perpustakaan dan Kearsipan 
(Propinsi Jawa Timur) adalah kualitasnya baik. Antara lain dengan mulai dari petugas 
terampil dalam membantu mengatasi masalah yang dihadapi pengguna, contohnya 
(mencari koleksi di rak buku yang sukar dicari) hingga sampai dengan petugas 
menunjukan terampilan dalam (mecari koleksi di mesin pencarian koleksi di OPAC). 
Hal tersebut dibuktikan sebanyak  80 respoden dengan presentase (80%) dan 
Minoritas terendah tentang kualitas keterampilan yang ditunjukan petugas layanan 
sirkulasi pada pengguna di  Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) 
adalah  sangat baik. Antara lain dengan petugas cepat dan tanggap dalam membantu 
dan menunjukan skillnya salah satu contohnya saat adanya trouble dalam sistem 
layanan wifi dan jaringan peminjaman serta pengembalian. Sebanyak 6 respoden 
dengan presentase (6%).  

• E. Tata krama (courstey)  

Berdasarkan hasil temuan bab III pada tabel 5.9 – 6.2 tentang tata karma dan 
kesopanan petugas layanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan yaitu bahwa dapat 
dijelaskan tata karma atau kesopanan pada petugas cukup baik dilihat dari tata karma 
saat menjelaskan berucap serta tingkah laku saat membantu pengguna, sehingga 
pengguna merasakan kenyaman serta kepuasan tersendiri terhadap petugas layanan 
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Badan Perpustakaan dan Kearsipan di Propinsi Jawa Timur, akan tetapi juga ada 
beberapa petugas ang masik cuek dengan penampilan atau tata karma karena selalu 
sibuk dengan urusan tersendiri. kualitas kesopanan yang ditunjukan petugas layanan 
sirkulasi pada pengguna di  Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa 
Timur). mayoritas respoden tentang kualitas kesopanan yang ditunjukan petugas 
layanan sirkulasi pada pengguna di  Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi 
Jawa Timur) adalah baik. Antara lain dengan alasan kesopanan yang ada pada petugas 
layanan sirkulasi terlihat dari tingkah laku yang sopan saat petugas membantu 
respoden hingga pakaian petugas yang sopan saat dipakai di perpustakaan. Hal 
tersebut dibuktikan sebanyak  80 respoden dengan presentase (80%) dan minoritas 
tentang kualitas kesopanan yang ditunjukan petugas layanan sirkulasi pada pengguna 
di  Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) adalah sangat baik. 
Sebanyak 6 respoden dengan presentase (6%). Antara lain dengan alasan mulai tata 
karma petugas yang sopan saat berbicara dengan respoden dalam membantu maupun 
memberi penjelasan hingga sampai dengan petugas yang tingkah lakunya yang peduli 
dengan respoden tanpa meminta terlebih dahulu.  

• F. Kredibilitas (credibility)  

Berdasarkan hasil temuan pada tabel 6.3 – 6.5 menunjukan tentang kreadibilita yang 
dimiliki Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) yaitu bahwa 
sebagian pengguna masih belum mengerti tentang arti kreadibilitas atau makna 
kreadibilitas yang dimilik Badan Perpustakaan dan Kearsipan, pengguna hanya 
melihat dari manajemen kinerja petugas hingga koleksi yang dimiliki Badan 
Perpustakaan dan Kearsipan cukup baik dan cukup memuaskan bagi pengguna Badan 
Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur.  Kualitas kreadibilitas yang 
dimiliki Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur), mayoritas 
respoden tentang Kualitas kreadibilitas yang dimiliki Badan Perpustakaan dan 
Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) adalah Baik. Antara lain dengan alasan mulai dari 
beberapa pengguna yang blm mengerti arti makna kreadibilitas yang dimiliki Badan 
Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) akan tetapi respoden melihat dari 
manajamen kinerja yang baik hingga sampai dengan koleksi yang masih lengkap serta 
teratur.  Hal tersebut dibuktikan sebanyak  79 respoden dengan presentase (79%) dan 
Minoritas terendah tentang Kualitas kreadibilitas yang dimiliki Badan Perpustakaan 
dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) adalah buruk. Antara lain dengan alasan mulai 
dari beberapa pengguna yang blm mengerti arti makna kreadibilitas yang dimiliki 
Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) akan tetapi respoden 
melihat dari manajamen kinerja yang kurang baik sebab petugas beberapa cuek dan 
tidak respon dalam meminta bantuan hingga sampai dengan koleksi yang masih 
belum lengkap serta buku yang tidak teratur.  Hal tersebut dibuktikan sebanyak  21 
respoden dengan presentase (21%).  

• G. Keamanan ( security )  
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Berdasarkan hasil temuan bab III tabel 6.6. – tabel 7.0 tentang keamanan yang ada 
dilayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan ( Propinsi Jawa Timur ) yaitu bahwa 
keamanan yang ada di layanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan ( Propinsi Jawa 
Timur ) cukup berjalan dengan baik, beranggapan pengguna keamanan yang 
diberikan berupa penyediaan, kelengkapan serta keamanan yang berupa fisik seperti 
fisik antara CCTV, Sensor pengindentifikasi, penyediaan loker barang dan petugas 
security. Pengguna akan menjadi aman dan tidak khawatir saat datang ke layanan, 
sehingga semakin puas dan sudah terpenuhi. Akan tetapi masih ada beberapa yang 
beranggapan masih kurangnya keamanan yang diberikan pada layanan sirkulasi 
Badan Perpustakaan dan Kearsipan. Kualitas keamanan yang dimiliki Badan 
Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur). mayoritas respoden tentang 
kualitas keamanan yang dimiliki Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa 
Timur) adalah Baik. Antara lain dengan alasan mulai dari petugas menjaga kerahasian 
pengguna dengan pembuatan kartu indentitas hingga pengguna di wajibkan untuk 
membuat kartu indentitas agar bisa meminjam buku koleksi secara langsung di Badan 
Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur). Hal tersebut dibuktikan sebanyak  
80 respoden dengan presentase (80%) dan Minoritas terendah tentang kualitas 
keamanan yang dimiliki Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) 
adalah sangat baik. 

• H. Akses (access)  

Berdasarkan hasil temuan bab III tabel 7.1. – tabel 7.3 tentang akses proses 
peminjaman koleksi ada dilayanan sirkulasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan ( 
Propinsi Jawa Timur ) yaitu bahwa proses peminjaman koleksi ada dilayanan sirkulasi 
Badan Perpustakaan dan Kearsipan ( Propinsi Jawa Timur ) cukup berjalan dengan 
baik, beranggapan pengguna akses yang diberikan petugas dapat membantu 
pengguna, mudah dalam memenuhi kebutuhan apalagi pengguna semakin cukup puas 
Karena weekend juga bisa melakukan proses akses peminjaman koleksi dilayanan 
sirkulasi. Jawa Timur), mayoritas respoden tentang kualitas akses yang dimiliki 
Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) adalah Baik. Antara lain 
dengan alasan petugas yang mudah ditemui di layanan sirkulasi Badan Perpustakaan 
dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) hingga petugas selalu melayani pengguna untuk 
melakukan proses peminjaman dan lain – lain di layanan sirkulasi Badan 
Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur). Hal tersebut dibuktikan sebanyak  
80 respoden dengan presentase (80%) dan minoritas terendah tentang kualitas akses 
yang dimiliki Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) adalah 
sangat baik. Antara lain dengan alasan mulai dari petugas selalu ada disaat hari libur 
sehingga pelayanan sirkulasi yang ada di Badan Perpustakaan dan Kearsipan 
(Propinsi Jawa Timur) terpenuhi semua untuk pengguna. Hal tersebut dibuktikan 
sebanyak 6 respoden dengan presentase (6%). 

• I. Komunikasi (communication)  
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Berdasarkan hasil temuan bab III tabel 7.4. – tabel 7.8 tentang komunikasi yang ada 
dilayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan ( Propinsi Jawa Timur ) yaitu bahwa 
proses komunikasi petugas koleksi ada dilayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan 
( Propinsi Jawa Timur ) cukup berjalan dengan baik, beranggapan pengguna mudah 
untuk bertanya atau berkomunikasi pada petugas sehingga dapat membantu pengguna, 
mudah dalam memenuhi kebutuhan apalagi pengguna semakin cukup puas. Kualitas 
komunikasi petugas Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur). 
mayoritas respoden tentang kualitas  komunikasi petugas Badan Perpustakaan dan 
Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) adalah Baik. Antara lain dengan alasan petugas saat 
menjelaskan atau berkomunikasi pada pengguna mudah dipahami dan dicerna oleh 
pengguna dalam mengatasi masalah tersebut saat dilayanan sirkulasi hingga petugas 
menjelaskan dengan cara menunjukan agar mudah dipahami pengguna dilayanan 
sirkulasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur). Hal tersebut 
dibuktikan sebanyak  72 respoden dengan presentase (72%) dan Minoritas terendah 
tentang kualitas  komunikasi petugas Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi 
Jawa Timur) adalah sangat baik. Antara lain dengan alasan mulai dari petugas selalu 
ada dan sukarela mau berkomunikasi atau menjawab pertanyaan untuk memenuhi 
kebutuhan pengguna layanan sirkulasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi 
Jawa Timur). Hal tersebut dibuktikan sebanyak 4 respoden dengan presentase (4%).  

•  J. Perhatian pada pelanggan ( Understanding the customer )  

Berdasarkan hasil temuan bab III tabel 7.9. – tabel 8.1 tentang perhatian petugas yang 
ada dilayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan ( Propinsi Jawa Timur ) yaitu 
bahwa perhatian petugas koleksi ada dilayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan ( 
Propinsi Jawa Timur ) cukup berjalan dengan baik, beranggapan perhatian yang 
diberikan pengguna mudah untuk bertanya atau berkomunikasi pada petugas sehingga 
dapat membantu pengguna, mudah dalam memenuhi kebutuhan apalagi pengguna 
semakin cukup puas. Kualitas perhatian petugas layanan sirkulasi Badan Perpustakaan 
dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur). mayoritas respoden tentang kualitas  perhatian 
petugas layanan sirkulasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) 
adalah Baik. Antara lain dengan alasan petugas selalu perhatian pada  pengguna 
dilayanan sirkulasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur), karena 
kewajiban dari tugasnya hingga bentuk perhatian seperti teguran dan sapaan sehari – 
hari saat pengguna di layanan sirkulasi.. Hal tersebut dibuktikan sebanyak  72 
respoden dengan presentase (72%) dan Minoritas terendah tentang kualitas  perhatian 
petugas layanan sirkulasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa Timur) 
adalah sangat baik. Antara lain dengan alasan mulai dari petugas selalu ada dan 
sukarela mau perhatian atau menjawab pertanyaan untuk memenuhi kebutuhan 
pengguna layanan sirkulasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Propinsi Jawa 
Timur). Hal tersebut dibuktikan sebanyak 4 respoden dengan presentase (4%). 

Penutup 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada 
bab I dan data-data dari bab sebelumnya. Tentang bagaimana kualitas layanan sirkulasi yang 
berdasarkan pada analisis data, menyangkut 10 dimensi kualitas layanan dari pihak penyedia 
jasa yaitu Fasilitas fisik (tangible), Reability (kehandalan), Responsiveness (daya tangkap), 
Kompetensi (competency), Tata karma (courtesy) atau kesopanan, Kredibilitas (credibility), 
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Keamanan (security), Akses (access) Komunikasi (communication) dan Perhatian pada 
pelanggan (understanding the customer ) kesimpulan antara lain : 

1. Kualitas layanan yang diukur dari dimensi (tangible) 
(tangible) : Dengan adanya layanan sirkulasi yang ada pada Perpustakaan dan Kearsipan 

Propinsi Jawa Timur sudah membantu pengguna untuk memenuhi kebutuhan 
informasi mereka seperti proses peminjaman dan pengembalian serta informasi – 
informasi yang dibutuhkan. Secara fisik kualitas pada layanan pada Badan 
Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur, terlihat dari koleksi buku – buku 
yang ada sudah terpenuhi bagi pengguna, mulai dari tahun buku yang terbaru, 
kelengkapan koleksi umum buku serta fasilitas fisik lainnya.  

2. Yang kedua kualitas reability (kehandalan) yang ada di layanan pada Badan 
Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur dalam mengatasi masalah yang 
ditemui oleh pengguna sudah terpenuhi. Kualitas kehandalan ini terlihat secara fisik 
dimana dari sebagian besar pengguna sudah terpenuhi kebutuhannya disebabkan 
karena koleksi buku yang lengkap dan mudah dipinjam sehingga intensitas 
pengunjung secara bertahap meningkat.  Sedangkan kehandalan pada petugas dilihat 
dari kesiagapan petugas yang membantu pengguna dalam mengalami kesulitan saat 
dilayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur. 

3.   Yang ketiga dalam kualitas responsiveness atau daya tangkap petugas terhadap 
pengguna oleh petugs dan perpustakaan sudah terpenuhi. Hal ini terlihat dari petugas 
yang memiliki kesigapan dalam memberi bantuan seperi informasi atau penjelasan 
yang mudah dipahami dan dimengerti saat pengguna mengalami kesulitan dalam 
penggunaan layanani pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan dan petugas dapat  
menerima kritik dari pengguna perpustakaan melalui kotak saran serta media social 
agar petugas perpustakaan dapat merubah sikap dan memberikan pelayanan yang 
maksimal seperti pada layanan sirkulasi pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan 
Provinsi Jawa Timur. 

4.  Yang keempat yaitu dalam kualitas Kompetensi (competency) yang diberikan 
kepada pengguna sudah terpenuhi. Hal ini terkait dengan kompentensi petugas 
terlihat dari petugas yang dapat menjelaskan informasi dan menerapkan pada 
pengguna saat mengalami kesulitan. Sehingga dengan alasan tersebut bahwa 
pemenuhan informasi pengguna  yang ada dilayanan sirkulasi Badan Perpustakaan 
dan Kearsipan, yang diberikan oleh petugas dapat memenuhi informasi dalam 
mengatasi kebutuhan informasi pengguna  

5.   Yang Kelima yaitu kualitas Tata karma (courtesy) atau kesopanan yang diberikan 
yang di berikan kepada pengguna, sudah terpenuhi. Hal ini terlihat dari pakaian, tata 
krama dan tingkah laku petugas saat ada di layanan sirkulasi Badan Perpustakaan 
dan Kearsipan. Sehingga pengguna tidak terganggu melihat petugas dan pengguna 
merasa tenang dan mudah untuk berkomunikasi serta nyaman saat dilihat dijelaskan 
oleh petugas 

6. Yang kenam kualitas kredibilitas (credibility) yaitu bahwa kredibilitas yang ada di 
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur terlihat masih belum 
terpenuhi, dalam arti pengguna tidak mengetahui tentang arti makna kreadibilitas 
tetapi kreadibilitas menurut padangan mereka melihat dari kinerja dan manajemen 
yang baik serta koleksi buku serta fasilitas pendukung lainnya yang mudah dipenuhi  
sehingga pengguna semakin terpenuhi 

7. Yang ketujuh kualitas Keamanan (security), bahwa kualitas keamana yang yang 
diberikan Badan Perpustakaan dan Kearsipan sudah terpenuhi. Terlihat dari sistem 
keamanan, antara lain cctv, loker lemari dan petugas yang selalu memberikan 
teguran atau sapaan saat berada di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa 
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Timur. Sehingga pengguna yang datang merasakan aman dan terjaga barang – 
barang yang dibawa. 

8. Yang kedelapan kualitas Akses (access) yaitu bahwa proses peminjaman koleksi ada 
dilayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan ( Propinsi Jawa Timur ) sudah 
terpenuhi. Dilihat dari petugas yang memberikan akses seperti proses informasi yang 
dibutuhkan pengguna, proses pendaftaran anggota perpustakaan dan lain – lain. 
Sehingga dapat membantu pengguna, dalam memenuhi kebutuhan apalagi pengguna 
semakin cukup puas karena weekend juga bisa melakukan proses akses peminjaman 
koleksi dilayanan sirkulasi. 

9. Yang kesembilan kualitas Komunikasi (communication) yaitu bahwa proses 
komunikasi petugas koleksi ada dilayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan ( 
Propinsi Jawa Timur ) sudah terpenihi. Terlihat dari pengguna yang mudah untuk 
bertanya atau berkomunikasi pada petugas sehingga dapat membantu pengguna, 
mudah dalam memenuhi kebutuhan apalagi pengguna semakin cukup puas 

10. Yang kesepuluh kualitas Perhatian pada pelanggan ( Understanding the customer ) 
yaitu bahwa perhatian petugas koleksi ada dilayanan sirkulasi Badan Perpustakaan 
dan Kearsipan ( Propinsi Jawa Timur ) sudah terpenuhi. Dilihat perhatian petugas 
pada pengguna saat mudah untuk bertanya atau berkomunikasi pada petugas 
sehingga dapat membantu pengguna, mudah dalam memenuhi kebutuhan apalagi 
pengguna semakin cukup puas 

V.2 Saran dan Kritik 

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan persepsi 
layanan.sirkulasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan ( Propinsi Jawa Timur )  Maka terdapat beberapa 
saran dari peneliti kepada pihak perpustakaan sebagai pihak penyedia jasa, yaitu : 

1. Penempatan koleksi yang dianggap peneliti masih berantakan dan tidak sesuai dengan nomor 
klasifikasi koleksi tidak tertata rapi banyak yang masih di tempat kereta buku sehingga menyulitkan 
pengguna untuk menemukan koleksi yang dibutuhkan. Maka saran peneliti yaitu koleksi yang tidak 
tertata rapi harap ditata kembali sesuai dengan nomor panggil koleksi yang masih berada di kereta 
tempat pengembalian buku yang sudah dibaca harap langsung dan cepat diletakan kembali ke tempat 
yang sesuai dengan nomornya untuk memudahkan pengguna dalam menemukan koleksi yang 
dibutuhkan atau dicari. 

2. Koleksi buku yang tersedia sudah banyak yang out of date dan kondisi fisik koleksi  yang sudah 
tidak layak atau membutuhkan pembenahan dan pemeliharan. Maka saran dari peneliti yaitu koleksi 
buku yang demikian harap di benahi dan di ganti dengan koleksi yang sama dan kondisi yang baik 
selain itu koleksi yang sudah lama atau out of date harap diganti dengan koleksi tahun yang terbaru.   

3. Fasilitas internet dan hot spot yang disediakan sebagai penunjang kebutuhan informasi 
pengguna diharapkan dalam pengaksesannya dipercepat. Karena dijumpai di lapangan, fasilitas 
ini lambat sehingga waktu yang diberlakukan habis untuk loading.  
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