
1 

 

KUALITAS LAYANAN ELEKTRONIK DI PERPUSTAKAAN KAMPUS B UNAIR 

SURABAYA 

(Studi Deskriptif Tentang Kualitas Layanan Elektronik Journal Di Perpustakaan 

Kampus B UNAIR Surabaya) 

 

MELLIZYA PITA NURIANDA 

070710256 

 

ABSTRAK 

 Kualitas Layanan Elektronik Journal merupakan salah satu kualitas layanan jasa yang 

ada di dalam bentuk digital yang memaksa pustakawan untuk selalu dapat berinteraksi 

dengan www(world wide web) untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pengguna tersebut. 

Penelitian yang berjudul “Kualitas Layanan Elektronik di Perpustakaan kampus b Unair ( 

Studi Deskriptif tentang kualitas layanan elektronik journal di perpustakaan kampus  

bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitas layanan elektronik journal di perpustakaan 

kampus b dilihat dari beberapa karakteristik misalnya jenis kelamin , umur,dsb dengan 

menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan teknik pengambilan purposive sampling yang 

berjumlah 100 orang. Serta data di Interpretasikan menggunakan teori – teori dimensi 

kualitas layanan elektronik Seperti Efficiency,Reliability,Responsiveness,Fullfillment,Privacy. 

Dan hasil pada penelitian ini adalah kualitas layanan elektronik journal sudah cukup 

menggambarkan permasalahan yang ada dan sudah dapat memenuhi kebutuhan informasi 

yang diinginkan oleh pengguna perpustakaan kampus b unair 

Kata kunci : Kualitas Layanan Jasa,Dimensi Kualitas Layanan Elektronik Journal, World 

wide web (www) 

Email : sasazyasa@gmail.com 

ABSTRACT 

 Electronic Journal Quality of Service is one of the service quality that is on digital 

form that forced librarians to always be able to interact with the www ( world wide web ) to 

meet the information needs of the user . The study, entitled "Quality of Electronic Services at 

the campus b Airlangga University Library ( Descriptive Study of electronic service quality 

in the campus library b journal aims to describe the quality of service at the university library 

electronic journal b views of some characteristic such as gender , age , etc. by using the 

method descriptive and quantitative decision- purposive sampling technique which amounts 

to 100 people . well as Interpret data using the theory - the theory of electronic service quality 

dimensions like Efficiency , Reliability, Responsiveness , fullfillment , Privacy . and the 

results in this study is the quality of service has been adequately describe the electronic 

journal issues there and was able to meet the needs of information desired by the user b 

Airlangga University campus library 

Keywords : Quality Services , Electronic Service Quality Dimensions Journal , the World 

Wide Web ( www ) 



2 

 

 

Pendahuluan 

Perpustakaan Perguruan tinggi dari tahun ke tahun pastinya selalu mengalami 

peningkatan dan  kemajuan ataupun penurunan kualitas yang mereka berikan didalam 

menawarkan produk jasa dan layanan bagi pengguna nya .hal ini sejalan dengan fenomena 

kemunculan teknologi informasi yang memaksa pengelola perpustakaan untuk selalu 

bergerak kearah  non tradisional atau biasanya disebut dengan perpustakaan serba “digital”. 

Sejalan dengan hal tersebut,perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era informasi 

seperti ini, perpustakaan perguruan tinggi selaku badan pengelola informasi dituntut untuk 

memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri pengguna perpustakaan tersebut. 

oleh karena itu,pustakawan sebagai pengelola harus bisa melihat ini dari segi yang positif dan 

berusaha mengikuti dan mengubah pola-pola layanan serta landscape perpustakaan agar 

sesuai dengan perkembangan dan perubahan tersebut agar pengguna perpustakaan dapat 

memenuhi kebutuhan informasi mereka secara cepat ,hemat waktu,biaya,serta tenaga. Hal ini 

ditandai dengan munculnya keanekaragaman sumber informasi ilmiah yang dapat diakses 

dimana saja dan kapan saja seperti jurnal elektronik atau yang biasa disebut dengan E-

Journal. Jurnal Elektronik sendiri merupakan salah satu bagian dari koleksi terbitan berkala 

yang memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan jurnal tercetak.  

Dengan adanya keberadaan jurnal ilmiah yang berbentuk elektronik yang 

merupakan salah satu sumber informasi di perpustakaan yang dapat memberikan nilai lebih 

bagi perpustakaan itu sendiri dan penggunanya . Informasi yang terkandung didalam e-jurnal 

ini juga beragam dan uptodate dan banyak diminati oleh pengguna perpustakaan.  

Di Indonesia, Penerbitan jurnal ilmiah masih sangat sedikit . Sayangnya , sampai 

sekarang baru ada sekitar 5% jurnal ilmiah termasuk jurnal elektronik yang masuk pada 

kategori akreditasi nasional , sedangkan untuk kategori internasional , hingga tahun 2009 

baru ada sembilan ( 9 ) jurnal yang berasal dari indonesia.. ( www.jpnn.com : “ hanya 5% 

jurnal ilmiah terakreditasi” , diakses pada tanggal 30 september 2011 ) .  

Dengan adanya pendapat yang telah dikemukakan diatas , seperti yang dikutip artikel 

berita dari situs(http://www.lib.itb.ac.id/berita/indonesia-tertinggal-dalam-jurnal-ilmiah, yang  

diakses pada tanggal 17 february 2013 ) , indonesia sendiri juga merupakan negara yang 

tertinggal dalam mempublikasikan beberapa jurnal internasional yang dikutip oleh 

Knowledge Economy Index ( KEI ) pada tahun 2009 , .indonesia sendiri menempati 

peringkat ke 103 dari 145 negara yang dinilai dan memiliki nilai 3,29 % dari indeks denmark 

yang menjadi urutan pertama dengan nilai 9,52 % .  

Berdasarkan uraian data diatas maka penulis merasa perlu untuk mengetahui lebih 

lanjut guna mendapatkan deskripsi gambaran tentang kualitas layanan elektronik journal di 

Perpustakaan Kampus B UNAIR Surabaya  

Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana Gambaran Kualitas Layanan Elektronik Journal di Perpustakaan 

Kampus B UNAIR Surabaya ?  

Kualitas Layanan Elektronik 

 Kualitas Layanan Jasa di lingkungan online atau elektronik menjadi salah satu hal 

yang sangat penting di dalam menentukan kesuksesan bahkan kegagalan dari suatu kegiatan 
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perdagangan elektronik.Voss ( 2003 ) mendefinisikan bahwa layanan dalam lingkungan 

elektronik (e-service) sebagai “ The Delivery as Service Using New Media Such as The 

Web”. Atau dapat diartikan sebagai salah satu penyerahan jasa dengan menggunakan media 

baru yaitu Website.Parasuraman (2005) juga mengemukakan bahwa kualitas layanan online ( 

elektronik service quality ) di dalam interaksinya dengan sebuah website “ The Extent to 

Which a Website Facilities Efficient and Effective Shopping,Purchasing,and Delivery”. Atau 

merupakan salah satu tingkatan dari sebuah website secara efektif dan efisien yang dapat 

memfasilitasi pengguna dalam melakukan layanan online ( elektronik service ) seperti belanja 

online,mencari dan menemukan informasi yang diinginkan pengguna di dalam situs sebuah 

website tersebut. 

Dimensi Kualitas Layanan Online ( Elektronik ) menurut Saha and Zhao,(2005 ) 

adalah sebagai berikut : 

1. Efficiency : Merupakan Kemampuan Pelanggan atau Pengguna untuk mendapatkan situs 

website dalam hal ini situs elektronik jurnal dan menemukan informasi yang berkaitan 

dengan kebutuhan yang diinginkan. 

2. Reliability : Merupakan kemampuan fungsi teknis pada sebuah situs website yang dapat 

memberikan informasi secara akurat. 

3. Responsiveness : Merupakan kemampuan pustakawan dalam menanggapi masalah pengguna 

terkait dengan penemuan informasi yang diinginkan dan memberikan layanan yang cepat dan 

cekatan pada pengguna yang sedang menggunakan layanan tersebut 

4. Fullfillment : Merupakan Kemampuan untuk meng akurasi pelayanan dengan cara 

memberikan produk dalam waktu yang dijanjikan  

5. Privacy : Merupakan Kemampuan untuk tidak mengetahui informasi secara personal atau 

pribadi yang tidak dapat disebarluaskan ke pengguna lainnya 

Alasan peneliti menggunakan tinjauan pustaka tentang dimensi kualitas layanan 

online (Elektronik) menurut Saha and Zhao,(2005) adalah gagasan tinjauan pustaka  yang di 

jelaskan Saha and Zhao,(2005) sesuai dengan peneliti inginkan sebagai tolak ukur dalam 

menentukan poin- poin untuk dipertanyakan ke responden dilapangan. Karena tinjauan 

pustaka menurut Saha and Zhao,(2005) lebih fokus dan lebih terarah yang berkaitan dengan 

jurnal elektronik dibandingkan dengan tinjuan pustaka lainnya . Akan tetapi, untuk teori 

privacy tidak saya gunakan karena ketika saya terjun langsung di perpustakaan kampus b 

unair,tidak ditemukan kondisi yang sesuai dengan indikator pertanyaan yang akan diberikan 

kepada pengguna perpustakaan 

 

Metode Penelitian 

Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif. Tipe 

deskriptif dipilih karena peneliti bermaksud menggambarkan “Kualitas layanan jurnal 

elekronik di Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga”. Penelitian ini juga 

menggunakan pendekatan survey karena untuk mengetahui tentang gambaran (deskripsi) 

pada kualitas layanan jurnal elekronik di Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga  

Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga. 

Lokasi Penelitian ini diambil karena Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga 

merupakan salah satu dari 3 perpustakaan yang dimiliki oleh Universitas Airlangga yang ada 
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dan dibangun dibawah naungan rektor universitas airlangga itu sendiri.perpustakaan kampus 

b termasuk salah satu perpustakaan yang paling sering dikunjungi oleh mahasiswa unair itu 

sendiri . 

Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2009), Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut . Bila populasi besar,dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi . Untuk itu sampel yang diambil dari 

populasi harus betul-betul representative ( mewakili ). Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa yang menggunakan layanan jurnal elek/tronik di Perpustakaan Kampus B 

Universitas Airlangga. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive 

sampling dengan kriteria menggunakan jurnal elektronik minimal 2 kali ( dalam satu bulan 

terakhir).Karena peneliti berasumsi ketika mereka menggunakan elektronik journal minimal 

2kali ( dalam satu bulan terakhir) , mereka akan melakukannya terus menerus dan secara 

berulang. Sehingga pengguna yang kurang dari 2 kali tidak melakukan kegiatan dalam 

menggunakan jurnal elektronik tersebut maka pengguna tersebut tidak dapat dilibatkan 

sebagai responden. 

Pengumpulan dan Pengolahan Data 

• Pengumpulan Data Primer : Merupakan Data yang akan dikumpulkan oleh 

peneliti sendiri atau langsung dari objek yang akan diteliti ( Responden ) . 

Data Primer dalam Penelitian ini diperoleh secara langsung dari  seluruh 

mahasiswa sebagai salah satu pengguna Perpustakaan Kampus B Universitas 

Airlangga yang terpilih sebagai sample yang dihimpun oleh peneliti dengan 

menggunakan kuisioner dan melakukan interview atau wawancara guna untuk 

mendapatkan data gambaran umum penelitian. Pengumpulan Data Sekunder 

(Studi Kepustakaan) : Peneliti mengumpulkan data melalui daftar pustaka 

dengan mempelajari buku-buku,skripsi,thesis , jurnal , laporan penelitian , 

serta publikasi – publikasi lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri 

yang umumnya dapat diperoleh melalui internet . 

• Pengolahan data dalam penelitian ini adalah Editing yaitu pemeriksaan 

ulang data yang telah dikumpulkan karena beberapa hal yang perlu 

diperhatikan pada tahap editing yaitu lengkapnya pengisian jawaban , 

konsistensi / keajekan,kesesuaian antar jawaban dan keseragaman kesatuan 

data apabila pada tahap editing berbagai hal tersebut tidak mendapat perhatian 

dan ditemui adanya kuisioner yang tidak lengkap (Sutinah , 2005:93) . 

Selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan membuat Coding , 

melakukan Penyederhanaan Data dan membuat Tabulasi Data dengan 

menggunakan SPSS 17.0   
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Penyajian dan Analisis Data 

Dimensi Kualitas Layanan Elektronik ( Online) 

Efficiency ( Efisiensi)  
 Menurut Saha and Zhao (2005) menjelaskan Efficiency adalah Merupakan 

Kemampuan Pelanggan atau Pengguna untuk mendapatkan situs website dalam hal ini situs 

elektronik jurnal dan menemukan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan yang 

diinginkan. sedangkan menurut Parasuraman ( 2005) , Efficiency : merupakan kemampuan 

untuk mencari situs yang mudah digunakan , terstruktur dengan baik dan berisi informasi 

minimum yang dibutuhkan oleh pelanggan sebagai masukan. Berdasarkan pada tabel 3.6 

yaitu kemudahan atau kemampuan pengguna dalam menggunakan jurnal elektronik  

 

Tabel 3.6 

Kemudahan dalam mengakses jurnal elektronik ( E-Journal ) 

Kemudahan dalam mengakses jurnal 

elektronik ( E-Journal ) 

F % 

Ya   79 79 

Tidak 21 21 

Total 100 100.0 

Sumber: Kuesioner yg diolah 

 Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa sebagian besar responden telah memahami 

bagaimana cara menggunakan layanan e-jurnal di Perpustakaan Kampus B Unair. Terlihat 

sebanyak 79 orang atau sebesar 79% pengguna mengalami kemudahan  dalam menggunakan 

layanan e-jurnal tersebut, hal ini karena ketika responden mengakses hingga isi-isi yang ada 

di e-journal sudah dikelompokkan berdasarkan tipe-tipe pengetahuan yang telah dilanggan 

oleh perpustakaan tersebut Sedangkan responden lainnya yaitu sebesar 21 orang atau sebesar 

21% pengguna tidak mengalami kemudahan ( kesulitan) dalam menggunakan layanan e-

jurnal di perpustakaan tersebut. Begitu juga dengan Informasi yang diakses dalam e-jurnal 

yang terlihat pada tabel 4.0 

Tabel 4.0 

Informasi yang diakses dalam jurnal elektronik ( E-Journal ) 

Informasi yang diakses dalam jurnal 

elektronik ( E-Journal ) di Perpustakaan 

Kampus B Unair  

F % 

Informasi tentang tugas kuliah  34 34 

Informasi tentang tinjauan literature 69 69 

Lain- lain 7 7 

Total  100 100.0 

Sumber: Kuesioner yang diolah 

Dalam tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar pengguna perpustakaan Kampus B 

Unair Surabaya menggunakan e-jurnal untuk mencari informasi tentang tinjauan literature 

sebanyak 69 orang atau sebesar 69%.Dari hasil temuan 2 tabel yang telah dijelaskan diatas, 

yang berkaitan dengan efisiensi pada layanan e jurnal ( jurnal elektronik ) di Perpustakaan 

Kampus B Unair dapat disimpulkan bahwa responden memanfaatkan secara maksimal 

adanya layanan e jurnal ( jurnal elektronik ) di Perpustakaan Kampus B Unair, sebab e jurnal 

( jurnal elektronik ) membantu mengatasi kebutuhan – kebutuhan respoden dalam 

menemukan informasi agar cepat terselesaikan Efisien pada layanan e jurnal terlihat pada 

hasil temuan dilapangan dimana antusiasnya respoden dalam menggunakan e jurnal sangat 

maksimal di gunakan dalam sehari – hari. Hal ini sejalan dengan menurut Saha and Zhao 
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(2005) dalam menjelaskan Efficiency yaitu Merupakan Kemampuan Pelanggan atau 

Pengguna untuk mendapatkan situs website dalam hal ini situs elektronik jurnal dan 

menemukan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan yang diinginkan. 

Reliability ( Kehandalan)  
 Menurut Saha and Zhao (2005) menjelaskan Reliability (Kehandalan) Merupakan 

kemampuan fungsi teknis pada sebuah situs website yang dapat memberikan informasi secara 

akurat. Sedangkan menurut Parasuraman (2005) menjelaskan Kehandalan (Reliability) : 

Merupakan fungsi tekhnikal dari situs dan keakuratan dari layanan yang telah dijanjikan ( 

memiliki ketersediaan item, penyerahan terhadap apa yang dipesan, penyerahan seperti apa 

yang telah dijanjikan), tagihan dan informasi produk.Berdasarkan yang disajikan pada tabel 

4.5 yaitu kecepatan mendownload artikel dalam e-jurnal adalah sebagai berikut 

Tabel 4.5 

Kecepatan Mendownload artikel pada jurnal eletronik 

Kecepatan Mendownload artikel pada jurnal 

eletronik 

F % 

Ya, sangat Cepat kira-kira 2 mega kb per 

menitnya 

15 15 

Cepat,kira-kira 2mega kb per menitnya 59 59 

Kurang cepat sama sekali, kira - kira 

dibawah 512kb per menit 

19 19 

Tidak cepat sama sekali, cenderung lemot/ 7 7 

Total 100 100.0 

Sumber: Kuesioner yang diolah 

 Pada tabel 4.5 terlihat bahwa 59 orang atau sebesar 59% menjawab kecepatan dalam 

menggunakan atau mengakses jurnal elektronik di perpustakaan kampus b unair adalah cepat 

dan kira-kira 2megakb per menitnya. Dan paling rendah adalah responden yang menjawab 

tidak cepat sama sekali dan lemot. Dari temuan tabel diatas yang berkaitan dengan Reliability 

(Kehandalan) jurnal elektronik yang ada di perpustakaan kampus b unair. Dapat disimpulkan 

bahwa kehandalan jurnal elektronik sudah berjalan baik, karena dapat memenuhi kebutuhan 

respoden / pengguna dalam menemukan informasi yang up todate sehari hari, sebab jurnal 

elektronik memiliki kelengkapan referensi informasi yang lengkap, serta banyak kehandalan 

yang ada pada jurnal elektronik tersebut seperti kecepatan dalam mengakses dan kecepatan 

dalam mendownload jurnal elektronik tersebut. Hal ini sejalan dengan menurut Menurut Saha 

and Zhao (2005) menjelaskan Reliability (Kehandalan) : Merupakan kemampuan fungsi 

teknis pada sebuah situs website yang dapat memberikan informasi secara akurat  

Responsiveness ( Daya Tanggap)  
 Menurut Saha and Zhao (2005) menjelaskan Reponsiveness ( Daya Tanggap)  adalah 

Merupakan kemampuan pustakawan dalam menanggapi masalah pengguna terkait dengan 

penemuan informasi yang diinginkan dan memberikan layanan yang cepat dan cekatan pada 

pengguna yang sedang menggunakan layanan tersebut. Sedangkan Parasuraman (2005) 

menjelaskan Responsiveness (Ketanggapan) yaitu merupakan respon atau tanggapan yang 

cepat dan kemampuan untuk membantu jika terdapat pertanyaan atau 

permasalahan.Berdasarkan yang disajikan pada tabel 4.8 yaitu mengenai daya tanggap 

pustakawan dalam melayani pengguna e-jurnal adalah sebagai berikut  
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Tabel 4.8 

Tanggapan Responden tentang Daya Tanggap Petugas pada layanan e jurnal 

Tanggapan Respoden tentang Daya Tanggap 

Petugas pada layanan e jurnal 

F % 

Ya 64 64 

Tidak 36 36 

Total 100 100.0 

Sumber: Kuesioner yang diolah 

 Pada tabel 4.8 terlihat bahwa sebanyak 64 orang atau sebesar 64% menjawab 

mayoritas “ya” petugas tanggap membantu di layanan e jurnal. Antara  lain dengan alasan 

mulai dari tanggap membantu hingga petugas tanggap pengguna meminta terlebih dahulu. 

Sedangkan minoritas menjawab petugas tidak tanggap dalam melayani pengguna sebanyak 

36 orang atau sebesar 36%. Antara  lain dengan alasan mulai dari daya tanggap petugas yang 

acuh tak acuh hingga daya petugas yang cuek. Begitu juga dengan yang terlihat pada tabel 

5.0 tentang tanggapan responden saat menerima informasi dari pustakawan yang melayani e-

jurnal adalah sebagai berikut  

Tabel 5.0 

Tanggapan respoden saat mendapat informasi dari  pustakawan 
Tanggapan respoden saat mendapat 

informasi dari  pustakawan 

F % 

Terperinci,jelas dan mudah dimengerti 61 61 

Sulit dipahami, karena pemilihan kata yang 

disampaikan kurang familiar 

16 16 

Nada suara terdengar grogi&kurang 

beribawa sehingga terkesan agak meragukan 

17 17 

Tidak jelas, karena factor pengucapan dan 

pelafalan 

6 6 

Total 100 100.0 

Sumber: Kuesioner yang diolah 

Pada tabel 5.0 terlihat bahwa mayoritas sebanyak 61 orang atau sebesar 61% 

menjawab informasi yang diterima pengguna dari pustakawan e-jurnal adalah 

terperinci,jelas,dan mudah dimengerti . sedangkan minoritas sebanyak 6 orang atau sebesar 

6% menjawab  informasi yang diberikan tidak jelas,karena factor pengucapan dan pelafalan. 

Dari hasil 2 temuan tabel diatas, yang berkaitan dengan reponsiveness( daya tanggap) petugas 

pada layanan e jurnal ( jurnal elektronik ) di perpustakaan kampus b unair. Dapat 

disimpulkan bahwa ketanggapan yang ada pada petugas layanan e jurnal ( jurnal elektronik ) 

di perpustak/aan sudah cukup maksimal, sebab petugas dengan sadar membantu pengguna 

layanan e jurnal ( jurnal elektronik ) di perpustakaan kampus b unair tanpa meminta terlebih 

dahulu, serta juga memberikan bantuan berupa kemampuan yang dapat mengatasi masalah – 

masalah yang ada saat pengguna menggunakan layanan jurnal elektronik di perpustakaan 

kampus b unair dan petugas dapat menerima kritik dari pengguna perpustakaan kampus b 

unair, oleh karen tersebut terlihat dari hasil temuan di lapangan dan sesuai dengan harapan 

pengguna perpustakaan kampus b unair. Hal ini sejalan dengan menurut Saha and Zhao 

(2005) menjelaskan Responsiveness ( Daya Tanggap)  adalah Merupakan kemampuan 

pustakawan dalam menanggapi masalah pengguna terkait dengan penemuan informasi yang 

diinginkan dan memberikan layanan yang cepat dan cekatan pada pengguna yang sedang 

menggunakan layanan tersebut. 
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Fullfillment ( Pemenuhan) 
 Menurut Saha and Zhao (2005) menjelaskan Fulfilment ( Pemenuhan ) adalah 

Merupakan Kemampuan untuk mengakurasi pelayanan dengan cara memberikan produk 

dalam waktu yang dijanjikan. Sedangkan menurut Parasurama ( 2005 ) menjelaskan 

fulfilment ( Pemenuhan ) yaitu merupakan pemenuhan yang dapat diidentifikasikan sebagai 

salah satu perkiraan yang kuat terhadap kepuasan pelanggan dan kualitas serta perkiraan yang 

kedua adalah niat atau kesetiaan atau pembelian ulang di dalam sebuah situs elektronik ( 

online ). Berdasarkan tabel 5.4 tentang ketersediaan isi informasi e-jurnal adalah sebagai 

berikut  

Tabel 5.4 

Ketersediaan isi informasi sesuai dengan kebutuhan informasi yg anda inginkan 
Ketersediaan isi informasi sesuai 

dengan kebutuhan informasi yg anda 

inginkan 

F % 

Ya, sangat sesuai dengan kebutuhan 

informasi saya 

29 29 

Sesuai dengan kebutuhan informasi saya  61 61 

Tidak sesuai dengan kebutuhan informasi 

saya 

10 10 

Tidak Sesuai sama sekali dengan kebutuhan 

informasi saya 

0 0 

Total 100 100.0 

     Sumber: Kuesioner yang diolah 

 

 Pada tabel 5.4 terlihat bahwa mayoritas sebanyak 61 orang atau sebesar 61% 

menjawab ketersediaan isi informasi yang ada di dalam e-jurnal lengkap dan sesuai dengan 

kebutuhan informasi pengguna . sedangkan minoritas sebanyak 10 orang atau 10% menjawab 

tidak sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna dengan alasan isi informasi yang ada di 

dalam e-jurnal kurang lengkap dan tidak uptodate,dan bahasa yang sulit dipahami. Begitu 

juga dengan pengguna melakukan pencarian secara berulang dan melakukan transaksi 

pembayaran yang terlihat pada tabel 5.5 dan 5.6 adalah sebagai berikut  

 

      Tabel 5.5 

Melakukan pencarian informasi secara berulang dalam mengakses e jurnal 
Melakukan pencarian informasi secara 

berulang dalam mengakses e jurnal 
F % 

Ya 76 76 

Tidak 24 24 

Total 100 100.0 

 

Tabel 5.6 

Melakukan transaksi pembayaran untuk mendownload  jurnal elektronik 
Melakukan transaksi pembayaran untuk 

mendownload  jurnal elektronik 
F % 

Ya 28 28 

Tidak 72 72 

Total 100 100.0 

Sumber: Kuesioner yang diolah 
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Pada tabel 5.5 terlihat bahwa mayoritas sebanyak 76 orang atau sebesar 76% 

pengguna menjawab “ya,pengguna melakukan pencarian informasi secara berulang dalam 

mengakses e-jurnal dengan alasan pengguna belum sepenuhnya menemukan informasi yang 

mereka inginkan sehingga mereka terus menerus melakukan pencarian tersebut. Sedangkan 

minoritas sebanyak 24 orang atau sebesar 24% pengguna menjawab tidak , karena pengguna 

sudah dapat memenuhi informasi yang pengguna inginkan sehingga tidak perlu mencari 

ulang informasi yang ada di dalam e-jurnal tersebut. Tidak hanya pencarian informasi secara 

berulang saja,akan tetapi pada tabel 5.6 terlihat bahwa mayoritas sebanyak 72 orang atau 

sebesar 72% pengguna menjawab tidak melakukan transaksi pembayaran karena e-jurnal 

yang pengguna dapatkan gratis ( free) sedangkan minoritas sebanyak 28 orang atau sebesar 

28% pengguna menjawab “ya melakukan transaksi pembayaran sebagai ongkos print” . Dari 

hasil temuan 3 tabel diatas , yang berkaitan dengan pemenuhan informasi pada layanan e 

jurnal ( jurnal elektronik ) di Perpustakaan Kampus b Unair Sby. Dapat dijelaskan secara 

keseluruhan bahwa pemenuhan informasi pada layanan jurnal elektronik sudah baik, sebab 

dilihat dari hasil lapangan pemunuhan informasi pada layanan jurnal elektronik sudah dapat 

terpenuhi informasi – informasi yang di butuhkan pengguna layanan jurnal elektronik dan 

proses – proses dalam mendapatkan informasi – informasi yang di harapkan sudah berjalan 

dengan baik di layanan jurnal elektronik di Perpustakaan Kampus B Unair Surabaya. 

Sehingga pengguna merasa puas dengan pemenuhan informasi yang ada pada layanan jurnal 

elektronik. Hal ini sejalan menurut Parasuraman ( 2005 ) menjelaskan fulfilment ( Pemenuhan 

) yaitu merupakan pemenuhan yang dapat diidentifikasikan sebagai salah satu perkiraan yang 

kuat terhadap kepuasan pelanggan dan kualitas serta perkiraan yang kedua adalah niat atau 

kesetiaan atau pembelian ulang di dalam sebuah situs elektronik ( online ). 

 

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 

E- Journal yang berdasarkan pada analisis data, menyangkut 5 dimensi kualitas layanan dari 

pihak penyedia jasa yaitu Eficiency  (Efisiensi), Reability (kehandalan), Responsiveness (daya 

tangkap), Fulfilment ( Pemenuhan )  kesimpulannya adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas layanan e-jurnal yang diukur dari dimensi efficiency  

( Effisiensi) : Dengan adanya layanan E- Journal yang ada pada Perpustakaan Kampus 

B Unair Surabaya sudah membantu pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi 

mereka . hal ini terlihat dari tempat akses yang terjangkau , bentuk e-jurnal yang 

diakses , lama penggunaan jurnal elektronik,tampilan desain yang sangat menarik dan 

tidak monoton sampai dengan informasi yang ada di dalam e-jurnal sangat lengkap. 

dsb 

2. Yang kedua kualitas reliability (kehandalan)  : kehandalan terdapat dari jaringan 

sistem dalam mengakses e jurnal. Perpustakaan Kampus B Unair dalam mengakses e 

jurnal dengan kecepatan 2 Mega baik itu juga dalam mendownload sehingga 

pengguna perpustakaan kampus b unair sering menggunakan e-journal tersebut untuk 

mencari informasi yang diinginkan oleh pengguna akan tetapi,ada beberapa dari 

pengguna yang kecewa ketika system server  error yang  ada didalam situs jurnal 

tersebut tidak dapat digunakan atau diakses  

3. Yang ketiga dalam kualitas responsiveness disini yang dapat digambarkan adalah 

petugas perpustakaan memiliki sikap yang ramah dalam membantu pengguna untuk 

mengatasi kesulitan yang mereka rasakan. Dan pustakawan kampus b unair juga 

tanggap dalam  memberikan informasi secara lengkap untuk pengguna dan bersedia 
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menerima saran dan kritik melalui media yang sudah disediakan. Seperti kartu 

saran,website dsb .  

4.  Yang keempat yaitu dalam kualitas Fulfilment ( Pemenuhan )  : pemenuhan informasi 

yang ada di Perpustakaan Kampus B Unair  berupa layanan e jurnal yang diberikan 

oleh petugas dapat memenuhi informasi yang diinginkan pengguna mulai dari ejurnal 

yang didapat secara gratis,ketersediaan isi informasi yang ada,kelengkapan isi dari e-

journal tersebut  dsb.akan tetapi,masih banyak dari pengguna yang kecewa karena 

terkadang elektronik journal yang mereka akses kurang dapat dipahami bahasa dari e-

journal tersebut  
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