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INTISARI 

 

Pada era perkembangan saat ini, masyarakat kini mulai berkembang dalam 

berbagai aspek salah satunya adalah pada aspek informasi. Adanya perkembangan 

informasi inilah penyedia layanan termasuk perpustakaan mulai lebih 

meningkatkan kualitas layanan mereka dengan betuk semakin beragamnya jenis 

layanan-layanan di perpustakaan. Akan tetapi pengguna perpustakaan memiliki 

kriteria-kriteria penilaian maupun persepsi yang berbeda-beda pada setiap layanan 

yang diberikan oleh perpustakaan. Berdasarkan dari berbagai perbedaan persepsi 

pada kualitas layanan inilah maka dilakukan pengukuran tentang kualitas berbagai 

layanan di perpustakaan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. Penelitian ini menggunakan teori Gronroos yaitu dimensi kualitas layanan 

dengan tujuan untuk melakukan pengukuran kualitas layanan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan teknik 

penggambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Pada penelitian 

ini, hasil yang didapatkan berupa persepsi pengguna terhadap kualitas layanan 

sirkulasi (dewasa/umum dan remaja) menunjukkan bahwa dari keseluruhan 

pengukuran kualitas dapat dilihat layanan sirkulasi umum/dewasa lebih unggul 

daripada layanan sirkulasi remaja. Kemudian kualitas koleksi pada layanan 

referensi memiliki nilai yang cukup baik daripada kualitas koleksi pada layanan 

terbitan berkala dan layanan deposit. Selain itu juga terdapat keterkaitan antara 

karakteristik pengguna layanan dengan penilaian persepsi pengguna. 

Kata kunci: Persepsi pengguna, Kualitas pelayanan, Teori Gronroos 

 

ABSTRACT 

 

In the current era of development, society is now beginning to develop a 

various aspects, one of them is on the aspect of information. It is the development 

of this information that service providers including libraries are beginning to further 

improve the quality of their services by increasing the variety of services in 



libraries. However, library users have different assessment criteria and perceptions 

on each service provided by the library. Based on the different perceptions on the 

quality of service is then measured about the quality of various services in the 

library of Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. This 

research uses Gronroos theory which is service quality dimension with purpose to 

perform service quality measurement. The method used in this research is 

descriptive quantitative method with sampling technique using purposive sampling 

technique. In this study, the results obtained in the form of user perceptions of the 

quality of circulatory services (adult / adolescent and adolescent) indicate that from 

the overall quality measurement can be seen the general / adult circulation service 

is superior to youth circulation service. Then the quality of the collection on the 

reference service has a fairly good value rather than the quality of the collection on 

the periodical service and deposit services. In addition there is also a relationship 

between the characteristics of service users with the assessment of user perceptions. 

Keywords: User perception, Service quality, Gronroos Theory 

 

PENDAHULUAN 

Aspek pelayanan di berbagai tempat, menjadi faktor penentu dari kualitas 

suatu perusahaan atau lembaga. Para pengguna juga semakin kritis dalam 

melakukan penilaian terhadap berbagai layanan yang tersedia. Sehingga, layanan 

yang tersedia, saat ini semakin berkembang dengan pesat. Salah satu contoh dari 

perkembangan pada pelayanan adalah pada lembaga pelayanan publik khususnya 

adalah perpustakaan. Perkembangan pada aspek layanan merupakan hal utama 

dalam membangun citra perpustakaan yang baik di mata pengguna. Perkembangan 

pada aspek layanan ini juga diharapkan dapat memperbaiki kualitas dari setiap 

layanan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar layanan yang telah dikembangkan, 

dapat menarik minat masyarakat untuk lebih sering berkunjung ke perpustakaan. 

Dengan semakin berkembang pesatnya era informasi saat ini, maka 

kebutuhan pengguna pun juga semakin besar. Perpustakaan sebagai lembaga 

penyedia informasi non-profit juga ikut lebih mengembangkan layanannya dalam 



menanggapi kebutuhan pengguna di era informasi yang saat ini sedang 

berkembang. Dengan adanya perkembangan di era informasi ini, perpustakaan terus 

berlomba-lomba melakukan perubahan pada setiap layanan mereka. Hal ini juga 

didukung dengan adanya Standart Nasional Perpustakaan yang dirumuskan oleh 

tim perumusan dari Perpustakaan Nasional RI di Bogor November 2011. 

Perubahan-perubahan yang terus terjadi di perpustakaan diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan pengguna, sehingga persepsi pengguna terhadap 

perpustakaan semakin menjadi lebih baik dan pengguna merasa puas saat 

melakukan pencarian informasi di perpustakaan atas pemenuhan kebutuhan 

mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh I Gede Mahatma Yuda Bakti dan 

Sik Sumaedi, kualitas layanan yang diukur dari beberapa metode (Clemes et al., 

2008; Gronin & Taylor, 1992; Gronroos, 1982; Parasuraman et al, 1991, 1988, 

1985) selalu mengarah kepada seberapa besar pemenuhan kebutuhan pengguna 

yang dapat dicapai (2012: 399).  Oleh karena itu,  pengguna perpustakaan menjadi 

faktor utama dalam tolak ukur berkembangnya perpustakaan. Kebutuhan pengguna 

diterima sebagai aspek terpenting dan kualitas pelayanan disesuaikan menurut 

pengguna (John Crawford, 2006: 17).  

Pengguna perpustakaan kini lebih membutuhkan adanya layanan yang dapat 

memberikan kemudahan pada kebutuhan informasi mereka. Akan tetapi, terdapat 

perbedaan kebutuhan pada setiap pengguna. Adanya perbedaan ini menyebabkan 

muncul perbedaan dari sudut pandang dan persepsi pengguna terhadap kualitas 

layanan-layanan yang telah disediakan oleh perpustakaan. Oleh karena itu, 

perpustakaan berusaha untuk menyesuaikan kualitas layanan mereka dengan 

kebutuhan dari setiap pengguna perpustakaan. Menurut penelitian dari Shirshendu 

Ganguli dan Sanjit Kumar Roy (2010: hal 405) konsep dari keseluruhan kualitas 

layanan perpustakaan yang ada, berada di tangan setiap pengguna yang berbeda-

beda. 

Dewasa ini, layanan-layanan yang diberikan oleh perpustakaan, memiliki 

perbedaan keunikan pada desain layanan di setiap perpustakaan yang ada. Berbagai 

macam jenis desain layanan yang diberikan oleh perpustakaan, dimaksudkan untuk 



memenuhi kebutuhan dari pengguna perpustakaan yang berbeda-beda pula. Contoh 

dari berbagai jenis desain layanan ini adalah layanan yang berbasis internet atau 

non-buku dan layanan yang masih tradisional (berinteraksi dengan pustakawan), 

sehingga perpustakaan kini dapat disebut sebagai perpustakaan hybrid. Selain itu 

juga layanan yang masih tradisional (berinteraksi dengan pustakawan) kini lebih 

dicampurkan atau dimasukkan unsur teknologi di dalamnya, sehingga 

pelayanannya kini lebih cepat dan efektif. Desain layanan seperti ini sudah banyak 

dilakukan oleh berbagai negara. Menurut data penelitian oleh American Library 

Association (ALA) yang dilakukan dari bulan Desember 2007 sampai dengan 2010, 

perpustakaan-perpustakaan yang berada di Amerika melakukan perubahan besar 

pada koleksi mereka (Shirsendu Gangguli dan Sanjit Kumar Roy, 2010: 408). 

Perubahan ini menjadikan perpustakaan yang pada awalnya lebih mengutamakan 

pelayanan menggunakan buku cetak (buku, majalah, koran) kini diperbanyak 

dengan akses ke internet, koleksi digital, sampai dengan proses pelatihan tentang 

teknologi. Perkembangan ini dilakukan untuk memberikan bekal kepada warga 

Amerika dalam menjalankan era globalisasi informasi saat ini. 

Selain dari jenis layanan yang semakin beragam, perpustakaan juga 

memiliki perbedaan koleksi perpustakaan yang dilihat dari tipe perpustakaan. 

Adanya perbedaan tipe perpustakaan ini, mengakibatkan perbedaan pada aspek 

penilaian penggunaan perpustakaan. Data dari hasil penelitian tentang hirarki 

hubungan desain kualitas layanan dengan pemenuhan kebutuhan dan loyalitas 

pengguna, kualitas layanan perpustakaan memiliki penilaian yang berbeda-beda 

terhadap cara pengguna memenuhi kebutuhan mereka tergantung dari tipe 

perpustakaan yang berbeda pula, yaitu perpustakaan umum, perpustakaan 

akademik (perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi), dan perpustakaan khusus 

(Birgit Leisen Pollack, 2007). Contohnya adalah layanan yang diberikan oleh 

perpustakaan akademik memiliki perbedaan pada layanan yang diberikan oleh 

perpustakaan umum. Perbedaan ini dapat terlihat jelas dari kebutuhan pengguna 

perpustakaan akademik yang didominasi oleh siswa/mahasiswa, dan pengguna 

perpustakaan umum yang memiliki berbagai macam latar belakang pendidikan 

maupun umur. Pengguna juga memiliki harapan tersendiri tentang kesesuaian 



kualitas layanan antara kebutuhan yang diinginkan dan hasil yang akan diterima. 

Hasil survey yang dilakukan di Amerika (2010) oleh American Libraries 

Association (ALA) menunjukkan bahwa kelompok pengunjung perpustakaan 

akademik 95% adalah pelajar dan kelompok pengunjung pada perpustakan umum 

adalah 80% dengan usia 18-24 tahun atau 70% dengan usia 25-34 tahun atau 73% 

dengan usia 35-44 tahun, selebihnya adalah anak-anak (Anthony Chow dan 

Timothy Bucknall, 2014:6-9). 

Pada perpustakaan umum, layanan yang diberikan oleh perpustakaan 

diharapkan dapat menjangkau keseluruhan dari berbagai macam pengguna. 

Layanan yang diberikan oleh perpustakaan umum juga diharapkan memiliki inovasi 

dalam menarik minat berbagai jenis pengguna agar mau terus datang ke 

perpustakaan. Menurut Marguerite Baechtold dan Eleanor Ruth Mc Kinney dalam 

buku mereka yang berjudul Library Services For Families, mengatakan bahwa 

program yang umum diberikan oleh perpustakaan umum adalah, program yang 

dapat memberikan interaksi pada pengguna dengan berbagai orang, baik dalam 

suatu grup tertentu maupun secara personal dengan cara yang lebih santai (1983: 

64-65). Kualitas sendiri memiliki beberapa pemahaman yang berbeda-beda 

tergantung dari karakteristik pengguna layanan. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Edwards Denim menyebutkan bahwa kualitas pelayanan memiliki beberapa 

arti dan pencapaian tujuan yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan berbagai 

pengguna saat ini dan yang akan datang, dan untuk memahami dan membuat suatu 

kriteria tertentu pada desain produk juga membutuhkan perhitungan yang ekstra 

keras (Edwards Denim dalam Soewarso Hardjosoedarmo, 1999: 48-49). 

Sama halnya seperti penjelasan di atas bahwa kualitas layanan dapat diukur 

dari pengguna, desain layanan juga diukur dengan tingkat pemenuhan kebutuhan 

pengguna pula. Pandangan tradisional seringkali hanya berfokus pada pencapaian 

produktivitas dan profitabilitas dengan mengabaikan aspek kualitas (Fandy 

Tjiptono, 2004:54). Jika perpustakaan membuat desain layanan tanpa 

memperhatikan kesesuain dengan kebutuhan pengguna, maka layanan tersebut 

tidak akan bertahan lama. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Philip Kotler 



dan Kevin Keller bahwa pelanggan tidak hanya membeli dan menggunakan jasa, 

mereka memainkan peran aktif dalam penghantaran jasa itu pada setiap langkah 

kedepan (2009: 47). Dalam proses pelayanan yang dilakukan, petugas perpustakaan 

juga harus mengetahui tentang karakteristik desain layanan-layanan yang diberikan 

oleh perpustakaan tersebut. Suatu organisasi dihimbau dapat memberikan orientasi 

pada pegawainya bahwa customer yang tidak merasa kebutuhan mereka tercukupi 

pada pelayanan yang telah mereka berikan,  merupakan suatu awal dari kerugian 

yang nantinya akan menjadi semakin besar jika tidak cepat ditangani, dan 

penanganan ini dilakukan dengan cara perbaikan kualitas layanan mereka 

(Soewarso Hardjosoedarmo, 1999: 40). Pembentukan kualitas layanan dapat 

dimulai dari kebutuhan pengguna dan persepsi dari pengguna pada saat 

menggunakan layanan perpustakaan. 

Penelitian terdahulu yang mengkaji masalah pengukuran kualitas layanan 

terhadap pengguna telah banyak dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu 

tersebut antara lain adalah: pada penelitian pertama yaitu jurnal penelitian yang 

dilakukan oleh Kurniawan Hardiantara (2012) tentang “Persepsi Pengguna 

Terhadap Dimensi Kualitas Layanan Di Perpustakaan (Studi Deskriptif Tentang 

Persepsi Pengguna Perpustakaan Terhadap Dimensi Kualitas Layanan Di 

Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya)”. Penelitian ini menyebutkan bahwa 

persepsi pengguna yang minimal telah mengunjungi perpustakaan sebanyak 2 kali 

kunjungan terhadap kualitas layanan dilihat dari dimensi kualitas layanan menurut 

Gronroos terdapat 62% menyatakan petugas perpustakaan kurang dalam 

komunikasi dengan pengguna dan petugas kurang akan pengetahuannya sebesar 

51%. Tetapi pada aspek kemudahaan akses mencapai 70%, fasilitas fisik mencapai 

73%, dan penemuan kembali layanan mencapai 89%. Citra perpustakaan juga 

memiliki persentase yang besar yaitu mencapai angka 60%.  

Penelitian kedua oleh Endang Iriyanti (2005) yaitu “Analisis Kualitas 

Pelayanan Pada Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah”. Hasil dari 

penelitian ini menyebutkan bahwa kualitas pelayanan perpustakaan pada kantor 

perpustakaan daerah provinsi jawa tengah kurang baik. Hasil dari penelitian ini 



didapatkan dari jumlah responden sebesar 100 orang dengan persentase 

ketidakpuasan sebesar 79,84%. 

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan di perpustakaan sangat bergantung pada 

penilaian pengguna perpustakaan. Penilaian pengguna perpustakaan terhadap 

kualitas layanan muncul dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan informasi 

mereka, kemudian muncul anggapan bahwa layanan-layanan di perpustakaan  

diharapankan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Akan tetapi, penilaian kualitas 

layanan pada beberapa penelitian di atas lebih mencakup pada keseluruhan aspek. 

Penelitian yang dilakukan berdasarkan atas keseluruhan dari layanan yang ada 

tanpa melihat apa layanan yang diberikan dan seperti apa pustakawan yang 

memberikan layanan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Villele & Peter 

(2008) persepsi pengguna terhadap kualitas layanan sangat tergantung pada 

perbedaan petugas pemberi layanan yang berbeda-beda dan antara sistem layanan 

on-line atau bertemu secara langsung (Joni Kondit Fagan, 2014: 37). Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Rimland (2007) terjadi kesenjangan pada penelitian 

tentang kualitas layanan oleh pengguna, yaitu penelitian-penelitian yang dilakukan 

lebih mengarahkan penilaian secara keseluruhan pada aspek layanan, padahal 

terdapat beberapa jenis layanan yang membutuhkan kriteria berbeda (Joni Kondit 

Fagan, 2014: 37). Data hasil penelitian yang dilakukan oleh Hemon & McClure 

(1986) menunjukkan bahwa 55% dari responden yang ditunjuk untuk melakukan 

penilaian pada kualitas layanan perpustakaan tidak menjawab dengan sepenuh hati, 

dikarenakan mereka memiliki penilaian yang berbeda-beda terhadap jenis-jenis 

layanan dan jenis pustakawan pada layanan yang berbeda (Philip Kotler dan Kevin 

Keller, 2009: 49). Secara umum, pelanggan membandingkan antara anggapan dari 

pemenuhan kebutuhan mereka dengan jasa yang diharapkan (Philip Kotler dan 

Kevin Keller, 2009: 50). 

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih 

berfokus pada kualitas layanan perpustakaan yang dilihat secara satu-persatu. Pada 

penelitian sebelumnya, pengukuran kualitas layanan perpustakaan yang dilakukan 



oleh pengguna lebih pada aspek kualitas secara keseluruhan. Padahal seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perpustakaan saat ini telah mengembangkan 

berbagai macam desain layanan yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna. Kasus yang sama juga terjadi di perpustakaan Badan Arsip dan 

Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan lebih mengarah kepada keseluruhan layanan atau hanya pada satu 

layanan saja. Selain itu, persentase kepuasan pengguna perpustakaan semakin naik. 

Tetapi meskipun begitu, tingkat kepuasan pengguna yang telah diukur dengan 

berbagai dimensi kualitas pelayanan tersebut memiliki jumlah persentase yang 

rendah pada beberapa aspek. Layanan yang berada di perpustakaan Badan Arsip 

dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini memiliki tingkat kunjungan 

yang berbeda-beda. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut peneliti 

memilih melakukan penelitian di perpustakaan Badan Arsip dan Perpustakaan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan pada berbagai layanan yang berada 

di perpustakaan untuk mengetahui kualitas berbagai layanan secara menyeluruh 

pada satu persatu layanan yang ada. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan tipe 

penelitian deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif merupakan metode dalam 

melakukan pencarian fakta dari status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu 

kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu peristiwa pada masa sekarang dengan 

interpretasi yang tepat (Soedarmayanti, 2011 : 32). Sedangkan tipe penelitian 

deskriptif adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakter dari 

suatu variabel, kelompok atau gejala sosial yang sedang terjadi di masyarakat, 

dengan tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkannya dengan variabel 

lain (Sugiyono, 2003). 

Lokasi penelitian merupakan tempat diadakannya penelitian untuk 

mendapatkan suatu informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam sebuah 

penelitian. Lokasi yang dipilih dalam pelaksanaan penelitian ini adalah di 

perpustakaan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Lokasi 



penelitian ini diambil oleh peneliti karena adanya fenomena ketimpangan dalam 

kualitas berbagai layanan yang terdapat di perpustakaan Badan Arsip Dan 

Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Menurut hasil survei yang telah 

peneliti lakukan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang (tahun 2017), terlihat 

bahwa dari keseluruhan layanan yang berada di perpustakaan hanya sebagian kecil 

saja layanan-layanan yang ramai digunakan oleh pengguna perpustakaan. Padahal 

jika dilihat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan (Endang Iriyanti, 2005 

dan Monika Pratiwi, 2013) tentang kualitas layanan di perpustakaan Badan Arsip 

dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa kualitas 

layanannya sudah baik. Oleh karena itulah peneliti tertarik menggunakan 

perpustakaan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai 

objek penelitian. 

Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud berarti adalah pengunjung 

perpustakaan di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Sedangkan sampel yang diambil adalah sampel dari beberapa layanan yang telah 

dipilih untuk diteliti dari keseluruhan layanan yaitu layanan registrasi, layanan 

referensi, layanan audio visual, layanan anak, layanan sirkulasi dewasa/umum, 

layanan sirkulasi remaja, layanan terbitan berkala, layanan deposit, layanan 

perpustakaan keliling, layanan Warintek. 

 Layanan-layanan yang akan dipilih peneliti untuk dilakukan penelitian 

adalah antara lain: layanan sirkulasi dewasa/umum, layanan sirkulasi remaja,  

layanan Deposit, layanan Terbitan Berkala, layanan referensi, dan juga termasuk 

fasilitas-fasilitas pendukung (OPAC, Wifi, dan lain-lain) yang disediakan oleh 

perpustakaan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Layanan-layanan ini dipilih dikarenakan layanan ini sesuai dengan kriteria yang ada 

di dalam dimensi kualitas jasa (profesionalism and skill, attitudes and behaviour, 

accecibility and flexibility, reliability and trustworthiness, service recovery, 

reputation and credibility) yaitu terdapat petugas yang menjaga di ruang layanan, 

responden mampu memberikan persepsi mereka secara langsung dan jelas, dan juga 

memiliki jenis koleksi yang jelas. Oleh karena itu, layanan-layanan lainnya tidak 



diambil untuk dijadikan bahan penelitian dikarenakan pengukuran kualitas yang 

digunakan oleh peneliti dirasa kurang maksimal jika digunakan untuk mengukur 

layanan Audio Visual, layanan Perpustakaan Keliling, layanan Anak dan layanan 

Warintek. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan sampel dengan jenis purposive sampling. Pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampling yang 

dilakukan atas suatu pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010: 218-219). Teknik 

pengambilan sampel ini dilakukan karena meskipun terdapat jumlah dari tiap-tiap 

layanan yang dipilih untuk diteliti, namun perpustakaan pada Badan Arsip Dan 

Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki data layanan mana saja 

yang telah dikunjungi atau digunakan oleh pengunjung. Selain itu, perpustakaan 

juga tidak memiliki data statistik berapa kali pengunjung-pengunjung perpustakaan 

pernah menggunakan layanan-layanan yang tersedia. Sehingga teknik pengambilan 

sampel ini dipilih agar peneliti dapat mengambil informasi dari beberapa sampel 

yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. 

Teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu editing, 

coding dan tabulating dengan menggunakan software SPSS 22. Metode analisis 

yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan skala likert. Seluruh 

indikator dalam penilaian diukur dengan menggunakan tingkat pengukuran yaitu 

skala interval. Selanjutnya data yang telah diolah menggunakan SPSS 22 di analisis 

guna melihat bagaimana data dapat diinterpretasikan secara teoritik, data statistik 

diperoleh dari jawaban kuesioner yang telah disebarkan dan dari hasil wawancara 

dengan responden. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Persepsi Pengguna 

Menurut Walgito (1992: 69) persepsi merupakan proses yang timbul oleh 

stimulus individu didahului oleh alat pengindraan, kemudian diteruskan menjadi 

suatu persepsi. Sedangkan persepsi menurut Jalaludin Rahmat (2005) adalah 



pengalaman terhadap peristiwa, objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkannya. Sedangkan menurut Farida 

Jasfar (2005), persepsi konsumen yang berkaitan dengan kualitas jasa (consumer 

perceived service quality) merupakan penilaian secara menyeluruh terhadap 

kelebihan jasa dari sudut pandang konsumen. Hal ini berarti kualitas pelayanan 

yang baik tidak ditentukan sendiri oleh penyedia jasa, melainkan sepenuhnya 

tergantung pada sudut pandang atau persepsi pengguna. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. 

M.N. Nasution (2004: 105) menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi pengguna layanan antara lain yaitu: 

a. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang 

dirasakan pelanggan ketika sedang bertransaksi. 

b. Pengalaman masa lalu ketika menggunakan suatu produk 

c. Pengalaman dari orang-orang sekitar yang menceritakan suatu produk. 

d. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran yang mempengaruhi persepsi 

pengguna. 

Sedangkan munculnya persepsi seseorang menurut Miftah Toha (2003: 

154) memiliki dua faktor, yaitu: 

1. Faktor Internal 

Merupakan faktor yang muncul dari dalam individu itu sendiri, misalnya 

adalah pengalaman masa lalu, dan jenis kelamin.  

2. Faktor Eksternal 

Merupakan faktor yang muncul dari lingkungan sekitar individu, misalnya 

kebutuhan sekitar, intensitas (seringnya menggunakan), dan latar belakang 

pendidikan.  

 

 



 Menurut Davis Krech dan Richard Crutcfield (Jalaludin Rahmat, 2007: 55) 

menyebutkan bahwa faktor-faktor yang membentuk persepsi seeorang yaitu: 

1. Frame of Reference, yaitu ke rangka pengetahuan yang dimiliki yang 

dipengaruhi dari pendidikan. 

2. Frame of experience, yaitu berdasarkan pengalaman yang telah dialaminya  

dari keadaan lingkungan sekitarnya. 

Kualitas Layanan 

 Doetsch dan David (2010 dalam Fandy Tjiptono, 2016: 115) 

mendefinisikan kualitas sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. Sedangkan menurut Gronroos (2000), pelayanan (jasa) merupakan suatu 

proses dari serangkaian aktivitas intangible yang pada umumnya terjadi saat 

interaksi antara pelanggan dengan penyedia jasa yang disediakan sebagai pemenuh 

kebutuhan pelanggan (Fandy Tjiptono, 2016: 13). Layanan (jasa) menurut George 

Iwan Marantika (Prof. Dr. James J. Spillane 2008: 39) adalah kegiatan ekonomi 

intangible (tidak berbentuk) yang melayani pelanggan dengan jasa pengemasan dan 

memanfaatkan goods (barang). Secara singkatnya, pengertian kualitas pelayanan 

(jasa) menurut Lewis dan Bloom (1983) (Prof. Dr. James J. Spillane 2008: 125) 

merupakan suatu ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang disediakan, sehingga 

sesuai dengan persepsi pelanggan.  

Secara umum berbagai definisi kualitas jasa berpusat pada suatu upaya 

pemenuhan kebutuhan dan harapan atau keingininan pelanggan sehingga timbul 

layanan yang berkualitas baik. Menurut Kotler dan Keller (2002: 34) proses 

dinamis kualitas pelayanan (jasa) berdasarkan pada persepsi dan harapan pelanggan 

yang berubah sepanjang waktu, tetapi pada suatu waktu persepsi dan harapan 

pelanggan merupakan suatu harapan yang sebelumnya telah terjadi tentang apa 

yang akan dan seharusnya terjadi pada suatu jasa (pelayanan) dan juga layanan yang 

selalu aktual pada setiap kunjungan. 

 



Dimensi Kualitas Layanan  

Dari faktor-faktor layanan yang telah dijelaskan di atas, maka layanan dapat 

dinilai kualitasnya yang bersumber dari persepsi pengguna atas layanan tersebut. 

Penilaian terhadap kualitas layanan ini dapat menggunakan model-model dimensi 

kualitas layanan. Salah satu model dimensi kualitas layanan jasa yaitu kualitas 

layanan menurut oleh Gronroos. Kualitas layanan (jasa) menurut Gronroos (M.N. 

Nasution, 2004: 58), yaitu: 

a. Professionalism and Skill (Profesionalisme dan ketrampilan) 

Pengguna layanan menginginkan sumber daya fisik yang baik, sistem 

operasional yang mudah, dan penyedia layanan mempunyai 

pengetahuan untuk memecahkan masalah. Sehingga penyedia 

pelayanan dapat dengan mudah memecahkan masalah yang dihadapi 

oleh pengguna layanan. Kriteria ini merupakan suatu outcome atau hasil 

dari keahlian teknis. Oleh karena itu, kriteria ini masuk ke dalam 

komponen technical quality. 

b. Attitudes and Behavior (Sikap dan Perilaku) 

Pengguna merasakan bahwa pekerja memperhatikan dan membantu 

memecahkan masalah pengguna secara spontan dan dengan senang hati. 

Sikap dan perilaku merupakan aspek pertama yang akan dilihat dan 

dinilai oleh pengguna layanan. Kriteria ini termasuk ke dalam 

komponen functional quality. 

c. Accesibility and Flexibility (Aksesibilitas dan Fleksibilitas) 

Pengguna merasa bahwa penyedia layanan, jam kerja, dan sistem 

operasionalnya dirancang dan dibuat agar pengguna layanan dapat lebih 

mudah dalam pengaksesan layanan. Selain itu juga dicancang agar 

flexibel terhadap permintaan dan keinginan pengguna layanan. Prof. Dr. 

James J. Spillane (2008: 18) menyebutkan access meliputi kemampuan 

para konsumen atau pengguna layanan dalam mendekati petugas dan 

kemudahan dalam berkomunikasi atau kontak dengan petugas. 

Sedangkan flexibility menurut James A. Fitzsimmons dan Mona J. 



Fotzsimmons (1994: 110) berarti ukuran seberapa baik suatu layanan 

dapat beradaptasi dengan keinginan pengguna. Kriteria ini termasuk ke 

dalam komponen functional quality. 

d. Reliability and Trustworthiness (Reliabel dan Dapat Dipercaya) 

Pengguna yakin bahwa penyedia jasa baik itu penyedia layanan, petugas 

maupun sistem layanannya dapat diandalkan dan dipercaya. Menurut 

Prof. Dr. James J. Spillane (2008: 18) reliability meliputi suatu prestasi 

yang tetap atau konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan 

menurut James A. Fitzsimmons dan Mona J. Fotzsimmons (1994: 190) 

reliability merupakan suatu kemampuan yang dapat menampilkan 

service atau layanan yang akurat dan dapat diandalkan, dimana 

ekspektasi pengguna terhadap layanan dapat selalu tepat waktu, dengan 

sikap yang baik, dan tanpa kesalahan. Kriteria ini termasuk ke dalam 

komponen functional quality. 

e. Service Recovery (Pemulihan Layanan) 

Pelanggan yakin bahwa jika terjadi suatu kesalahan dalam proses 

pelayanan, penyedia jasa akan langsung mengambil tindakan dalam 

pemecahan masalah. Pernyataan di atas dapat didukung dengan 

pernyataan dari Prof. Dr. James J. Spillane (2008: 20) yang 

menyebutkan bahwa dalam service recovery pengguna layanan 

mengharapkan penanganan masalah yang dilakukan harus sesuai 

dengan permintaan berdasarkan kebutuhan khusus, pilihan konsumen, 

dan kesalahan yang terjadi. Kriteria ini termasuk ke dalam komponen 

functional quality. 

f. Serviscape (Fasilitas Fisik Penyedia Layanan) 

Pelanggan merasa bahwa kondisi lingkungan dan aspek fisik lainnya 

sangat mendukung dalam proses pelayanan. Penyedia layanan 

memberikan ruang yang nyaman bagi pelanggan agar pelanggan dapat 

lebih betah. Pemberian ruang yang nyaman ini dapat dilakukan dengan 

memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai dan baik bagi pengguna. 

D. Wahyu Ariani (2009: 187) juga menyebutkan bahwa secara kasat 



mata, servicescape juga memiliki faktor-faktor yang berpengaruh baik 

bagi pegawai maupun pengguna baik secara psikologis, emosional, 

fisiologis, sosiologi dan kognitif yang membuat layanan tersebut lebih 

intangible. Kriteria ini termasuk ke dalam komponen functional quality. 

g. Reputation and Credibility (Reputasi dan Kredibilitas) 

Pelanggan yakin bahwa layanan yang diberikan dapat dipercaya dan 

memiliki reputasi yang baik. Penyedia pelayanan memberikan reputasi 

kepada pelanggan bahwa layanan yang disajikan dapat dipercaya dan 

memberikan manfaat yang baik. Reputasi ini dapat diperoleh dengan 

cara memberikan layanan secara maksimal kepada pengguna. Kriteria 

ini termasuk ke dalam komponen corporate image  yang akan 

menentukan apakah  kriteria-kriteria lain sudah berjalan dengan baik 

dan benar. 

Dengan adanya kriteria ini, maka pengukuran layanan dapat dilihat dari 

berbagai aspek. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Garvin dan Davis (1994 

dalam MN Nasution, 2004: 41) yang menyatakan, bahwa kualitas adalah kondisi 

yang stabil yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan yang berhubungan 

dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses beserta tugas, dan juga lingkungan 

penyedia jasa. Sehingga, tujuh kriteria yang telah diuraikan di atas, dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat kualitas layanan pada perpustakaan. 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang telah 

dipapaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hasil analisis terhadap persepsi pengguna pada dimensi kualitas layanan yang 

meliputi profesionalism and skill, attitudes and behaviour, accecibility and 

flexibility, reliability and trustworthiness, service recovery, servicescape, 

reputation and credibility memiliki kategori yang bermacam-macam tiap-tiap 

layanan yang diteliti.  

Pada dimensi pertama yaitu dimensi profesionalism and skill, perpustakaan 

akan dilihat kualitas layanannya dari segi sumber daya fisik yang baik, sistem 



operasional yang mudah, maupun penyedia layanan yang memiliki pengetahuan 

yang luas. Kemudian hasil dari penelitian yang telah dilakukan dilapangan 

menunjukkan bahwa, layanan sirkulasi dewasa/umum dinilai pengguna 

perpustakaan sudah memiliki kualitas yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 

pengguna menyatakan alat-alat yang berada di layanan ini sudah lengkap. Akan 

tetapi pengguna juga mengatakan bahwa walaupun alat-alat nya sudah lengkap, 

hanya setengah saja alat-alat pendukung yang dapat digunakan dengan baik. 

Sedangkan pada layanan sirkulasi remaja menurut pengguna perpustakaan, kualitas 

layanannya cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang diberikan 

oleh pengguna bahwa alat-alat yang berada di layanan tersebut masih kurang 

dengan apa yang diharapkan oleh pengguna. Selain itu juga petugas yang berjaga 

di layanan tersebut masih kurang memiliki pengetahuan bagaimana cara mengatasi 

masalah yang dihadapi pengguna. Pada layanan terbitan pengguna mengatakan 

bahwa kualitas layanan pada layanan ini cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 

pengguna yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan masih kurang jelas 

dan membingungkan. Pada layanan referensi kualitas layanannya menurut 

pengguna sudah tergolong baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan pengguna 

tentang petugas yang berada di layanan tersebut, menguasai semua informasi dari 

koleksi layanan tersebut. Pada layanan deposit pengguna perpustakaan menyatakan 

bahwa kualitas pada layanan tersebut tergolong cukup baik. Pengguna mengatakan 

bahwa pengetahuan petugas dirasa kurang cukup dalam mengatasi masalah yang 

terjadi pada fasilitas pendukung yang berada di layanan tersebut. 

Sedangkan persepsi pengguna pada dimensi attitudes and behaviour, 

persepsi pengguna pada kualitas layanan sirkulasi dewasa/umum sudah baik. 

Pengguna mengatakan bahwa petugas di layanan tersebut bersikap ramah dan baik. 

Pada layanan sirkulasi remaja pengguna perpustakaan mengatakan bahwa kualitas 

pada layanan tersebut cukup baik. Responden mengatakan bahwa tingkat kecepatan 

petugas dalam memberikan bantuan pada layanan tersebut kurang cepat, selain itu 

pada saat memberikan bantuan petugas terkesan tergesa-gesa dan tidak tenang. 

Pada layanan terbitan berkala kualitas layanannya cukup baik. Hal tersebut dapat 

dilihat dari pendapat pengguna bahwa petugas pada saat memberikan bantuan 



dirasa kurang cepat. Pada layanan referensi kualitas layanannya cukup baik. 

Responden mengatakan bahwa petugas pada layanan tersebut kurang sanggup 

dalam memberikan bantuan pada pengguna. Pada layanan deposit tergolong cukup 

baik. Pengguna menyatakan bahwa pada layanan ini, pengguna layanan datang 

kurang tepat pada waktunya. 

Kemudian persepsi pengguna pada dimensi accecibility and flexibility, 

persepsi pengguna pada kualitas layanan sirkulasi dewasa/umum tergolong cukup 

baik. Pengguna mengatakan bahwa pada layanan ini, layanan mudah dicapai dan 

proses peminjaman maupun pengembalian juga mudah dilakukan. Akan tetapi, 

koleksinya dirasa pengguna kurang lengkap. Pada layanan sirkulasi remaja kualitas 

layanannya cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat pengguna bahwa 

koleksi yang berada di layanan tersebut kurang lengkap. Pada layanan terbitan 

berkala kualitas layanan disana tergolong cukup baik. Hal tersebut didukung oleh 

pernyataan pengguna bahwa koleksi yang tersedia kurang mudah untuk ditemukan. 

Pada layanan referensi kualitas layanan menurut pengguna tergolong cukup baik. 

Pengguna berpendapat bahwa koleksi yang tersedia kurang mudah untuk 

ditemukan. Pada layanan deposit kualitas layanannya tergolong cukup baik. 

Pengguna layanan tersebut menyatakan bahwa ruang layanan cukup mudah untuk 

dicapai. 

Lalu persepsi pengguna pada dimensi reliability ang trustworthiness, pada 

layanan sirkulasi dewasa/umum tergolong cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat 

dari pernyataan pengguna bahwa layanan agak sulit bila akan dicapai melalui media 

internet maupun telp. Pada layanan sirkulasi remaja tergolong cukup baik. 

Pengguna perpustakaan menyatakan bahwa petugas agak sulit untuk ditemui.  Pada 

layanan terbitan berkala, kualitas layanan tergolong cukup baik. Hal tersebut 

didukung dengan pernyataan pengguna bahwa petugas layanan agak sulit untuk 

ditemui. Pada layanan referensi pengguna mengatakan bahwa kualitas layanannya 

cukup baik. Pengguna berpendapat bahwa petugas agak sulit untuk ditemui. Pada 

layanan deposit pengguna menyatakan bahwa kualitas layanannya cukup baik. 

Pengguna mengatakan bahwa petugas kurag bisa untuk diajak berkomunikasi.  



Persepsi pengguna pada dimensi service recovery, pada layanan sirkulasi 

dewasa/umum tergolong baik. Hal tersebut didukung dengan pendapat pengguna 

bahwa petugas paham tentang masalah yang dialami oleh pengguna. Pada layanan 

sirkulasi remaja kualitas layanan tergolong cukup baik. Pengguna berpendapat 

bahwa petugas terkadang memberikan solusi pada masalah yang dialami pengguna. 

Pada layanan terbitan berkala tergolong cukup baik. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan pengguna bahwa petugas kurang cepat dalam mengatasi masalah 

pengguna. Pada layanan referensi tergolong cukup baik. Hal tersebut didukung 

dengan pernyataan dari pengguna bahwa petugas layanan kurang tanggap dalam 

mengatasi masalah yang dialami pengguna. Pada layanan deposit kualitas layanan 

tergolong cukup baik.Pengguna berpendapat bahwa pada layanan tersebut, petugas 

kurang cepat dalam mengatasi masalah yang dialami pengguna. 

Kemudian persepsi pengguna pada dimensi servicescape, pada layanan 

sirkulasi dewasa/umum kualitas layanan tergolong baik. Hal tersebut didukung 

dengan pernyataan pengguna bahwa dalam melayani pengguna, petugas memakai 

seragam dengan rapi. Pada layanan sirkulasi remaja tergolong cukup baik. Hal 

tersebut didukung dengan pernyataan bahwa Penataan ruangan layanan yang 

lumayan nyaman bagi pengguna. Pada layanan terbitan berkala kualitas layanan  

tergolong cukup baik. Pengguna berpendapat bahwa Fasilitas pendukung di layanan 

tersebut kurang berfungsi dengan baik. Pada layanan referensi kualitas layanan 

tergolong baik. Hal tersebut didukung dengan pendapat bahwa ruangan layanan 

nyaman dan tenang. Pada layanan deposit kualitas layanan tergolong baik. Hal 

tersebut didukung dengan pendapat dari pengguna bahwa penataan ruangan 

nyaman dan tidak membingungkan.  

Kemudian yang terakhir, persepsi pengguna pada dimensi reputation and 

credibility, pada layanan sirkulasi dewasa/umum kualitas layanannya cukup baik. 

Hal tersebut didukung dengan pendapat pengguna bahwa petugas perpustakaan 

mengaplikasikan 5S pada pengguna. Pada layanan sirkulasi remaja kualitas 

layanannya buruk. Hal tersebut didukung dengan pendapat pengguna bahwa 

koleksi yang berada di layanan tersebut tidak lengkap. Pada layanan terbitan 

berkala kualitas layanannya buruk. Hal tersebut didukung dengan pendapat dari 



pengguna bahwa layanan yang diberikan petugas kurang akurat. Pada layanan 

referensi kualitas layanan tergolong buruk. Pengguna berpendapat bahwa koleksi 

yang ada tidak lengkap. Dan pada layanan deposit kualitas layanan tergolong buruk. 

Pengguna perpustakaan berpendapat bahwa koleksi yang ada sangat tidak lengkap. 

 Selain itu juga muncul keterkaitan antara karakteristik responden 

dengan persepsi pengguna. Pada dimensi profesionalism and skill, terdapat 

keterkaitan yang muncul pada penilaian kualitas layanan sirkulasi remaja antara 

jenis kelamin dan intensitas kunjungan dengan penilaian tingkat penguasaan 

informasi petugas. Pada penilaian kualitas layanan referensi, terdapat keterkaitan 

antara pendidikan terakhir dan intensitas kunjungan dengan penilaian tingkat 

penguasaan informasi petugas. Selain pada penilaian kualitas layanan diatas, tidak 

ada keterkaitan yang muncul di penilaian kualitas layanan sirkulasi dewasa/umum, 

layanan terbitan berkala, dan layanan deposit.  

Kemudian pada dimensi attitudes and behaviour, terdapat keterkaitan yang 

muncul pada penilaian kualitas layanan sirkulasi dewasa/umum antara jenis 

kelamin, pendidikan terakhir, dan intensitas kunjungan dengan penilaian sikap baik 

petugas. Penilaian kualitas layanan pada layanan sirkulasi remaja juga memiliki  

keterkaitan antara intensitas kunjungan dengan penilaian sikap baik petugas. Pada 

penilaian kualitas layanan deposit, terdapat keterkaitan antara jenis kelamin dan 

intensitas kunjungan dengan penilaian sikap baik petugas. 

Selanjutnya pada dimensi accesibility and flexibility, terdapat keterkaitan 

yang muncul pada penilaian kualitas layanan sirkulasi remaja antara jenis kelamin 

dengan penilaian tingkat kemudahan proses peminjaman dan pengembalian 

koleksi. Penilaian kualitas layanan pada layanan referensi juga memiliki  

keterkaitan antara intensitas kunjungan dengan penilaian tingkat kemudahan proses 

peminjaman dan pengembalian koleksi. Pada penilaian kualitas layanan deposit, 

terdapat keterkaitan antara intensitas kunjungan dengan penilaian tingkat 

kemudahan proses peminjaman dan pengembalian koleksi. Selain pada penilaian 

kualitas layanan diatas, tidak ada keterkaitan yang muncul di penilaian kualitas 

layanan sirkulasi dewasa/umum, dan layanan terbitan berkala. 



Pada dimensi reliability and trustworthiness, terdapat keterkaitan yang 

muncul pada penilaian kualitas layanan sirkulasi dewasa/umum antara intensitas 

kunjungan dengan penilaian tingkat pengaksesan petugas. Penilaian kualitas 

layanan pada layanan sirkulasi remaja juga memiliki  keterkaitan antara pendidikan 

terakhir dan intensitas kunjungan dengan penilaian tingkat pengaksesan petugas. 

Pada penilaian kualitas layanan terbitan berkala, terdapat keterkaitan antara 

intensitas kunjungan dengan penilaian tingkat kemudahan pengaksesan petugas. 

Kemudian pada penilaian kualitas layanan referensi, terdapat keterkaitan antara 

jenis kelamin dan intensitas kunjungan dengan penilaian tingkat kemudahan 

pengaksesan petugas. Dan yang terakhir, terdapat keterkaitan antara jenis kelamin 

dan intensitas kunjungan dengan penilaian tingkat kemudahan pengaksesan petugas 

pada penilaian kualitas layanan deposit. 

Selanjutnya pada dimensi service recovery, terdapat keterkaitan yang 

muncul pada penilaian kualitas layanan sirkulasi dewasa/umum antara intensitas 

kunjungan dengan penilaian pemberian solusi masalah pengguna. Pada penilaian 

kualitas layanan deposit, terdapat keterkaitan antara jenis kelamin dengan penilaian 

pemberian solusi masalah pengguna. Selain pada penilaian kualitas layanan diatas, 

tidak ada keterkaitan yang muncul di penilaian kualitas layanan sirkulasi remaja, 

layanan terbitan berkala dan layanan referensi. 

Selanjutnya pada dimensi servicescape, terdapat keterkaitan yang muncul 

pada penilaian kualitas layanan sirkulasi remaja antara intensitas kunjungan dengan 

penilaian koleksi layanan yang dapat digunakan. Penilaian kualitas layanan pada 

layanan terbitan berkala juga memiliki  keterkaitan antara jenis kelamin dengan 

penilaian koleksi layanan dapat digunakan dengan baik. Penilaian kualitas layanan 

pada layanan referensi juga memiliki  keterkaitan antara pendidikan terakhir dengan 

penilaian koleksi layanan dapat digunakan dengan baik. Pada penilaian kualitas 

layanan deposit, terdapat keterkaitan antara jenis kelamin dan intensitas kunjungan 

dengan penilaian koleksi layanan dapat digunakan dengan baik. Selain pada 

penilaian kualitas layanan diatas, tidak ada keterkaitan yang muncul di penilaian 

kualitas layanan sirkulasi dewasa/umum. 



Selanjutnya pada dimensi reputation and credibility, terdapat keterkaitan 

yang muncul pada penilaian kualitas layanan sirkulasi dewasa/umum antara 

intensitas kunjungan dengan penilaian pemberian layanan oleh petugas baik dan 

akurat. Penilaian kualitas layanan pada layanan sirkulasi remaja juga memiliki  

keterkaitan antara jenis kelamin dengan penilaian pemberian layanan oleh petugas 

baik dan akurat. Penilaian kualitas layanan pada layanan terbitan berkala juga 

memiliki  keterkaitan antara jenis kelamin dengan penilaian pemberian layanan 

oleh petugas baik dan akurat. Selain pada penilaian kualitas layanan diatas, tidak 

ada keterkaitan yang muncul di penilaian kualitas layanan referensi dan layanan 

deposit. 

HASIL 

Dari keseluruhan data yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat 

bahwa persepsi pengguna terhadap kualitas layanan sirkulasi memiliki perbedaan 

penilaian menggunakan pengukuran dimensi kualitas layanan menurut Gronroos. 

Pengguna perpustakaan lebih menilai layanan sirkulasi dewasa/umum baik 

daripada layanan sirkulasi remaja yang masih banyak memiliki kekurangan pada 

berbagai aspek. Dari keseluruhan data tersebut, dapat dilihat bahwa, dimensi 

reputation and credibility merupakan dimensi yang dinilai pengguna paling buruk. 

Hal tersebut dikarenakan pada beberapa aspek, kuaitas layanan dinilai pengguna 

tidak bagus. Data diatas juga menunjukkan bahwa, layanan sirkulasi dewasa/umum 

lebih unggul daripada layanan yang lainnya. Kemudian layanan deposit memiliki 

penilaian persepsi terhadap kualitas koleksi layanan yang paling buruk diantara 

layanan yang lainnya yaitu layanan terbitan berkala dan referensi. Selanjutnya, jika 

dilihat dari keseluruhan penilaian dimensi kualitas layanan pada keseluruhan 

layanan yang diteliti yaitu layanan sirkulasi dewasa/umum, layanan sirkulasi 

remaja, layanan terbitan berkala, layanan referensi dan layanan deposit terdapat 

keterkaitan antara karakteristik responden dengan penilaian persepsi pengguna. 
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