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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perpsepsi pemustaka tentang kualitas ruang
layanan pada perpustakaan STIE Perbanas Surabaya dengan menggunakan 10 dimensi kulitas
ruang oleh Adrew McDonald dengan meliputi aspek Fungsional, Adabtable, Accessible,
Varied, Interactive, Conducive, Environmentally Suitable, Safe and Secure, Efficient, Suitable
for Information Technologi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kuantitatif deskriptif dengan
populasi dari pemustaka perpustakaan STIE Perbanas Surabaya sebanyak  45.664 sedangkan
untuk sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Pengambilan sampel digunakan
cara non probabilitas dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa persepsi pemustaka tentang kualitas
ruang layanan pada perpustakaan STIE Perbanas Surabaya sudah baik dan memperhatikan
kebutuhan pemustaka akan tetapi perhatian tersebut masih kurang merata. Pihak perpustakaan
belum memperhatikan penggunaan tangga sebagai akses utama menuju perpustakaan sehingga
dari kesimpulan yang didapat pemustaka menyatakan ruang perpustakaan sudah sesuai dan
memenuhi kualitas ruang yang ada akan tetapi masih terlihat beberapa aspek yang kurang
diperhatikan perpustakaan Perbanas Surabaya sehingga timbullah berbagai persepsi dari
pemustaka.

Kata Kunci : persepsi, pemustaka, kualitas ruang layanan, perpustakaan perguruan tinggi
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ABSTRACT

This study aims to understanding user perceptions about the room’s quality of STIE

Perbanas Surabaya library using AdrewMcDonald’s quality of rooom dimension cosist of

Fungsional, Adabtable, Accessible, Varied, Interactive, Conducive, Environmentally Suitable,

Safe and Secure, Efficient, and Suitable for Information Technologi aspect.

The method used in this study is descriptive quantitative with 100 respondent choosed

from  45.664 user. The sampel selected using non-probability with purposive sampling

technique.

The result showed that users think that the room’s quality of STIE Perbanas Surabaya

library is good and attentive to users need but the attention is still uneven. The libraries have

not yet noticed the use of the stairs as the main access to the library so the conclusion is users

states that it’s meet their required standards and quality but there’s still some aspect that still

need library’s attention so there are varies perceptions from users.

Keywords: perception, users, room’s quality, college library

1. Pendahuluan

Melihat fenomena yang telah dialami saat ini, peran perpustakaan sudah tidak lagi kaku.
Seiring perubahan zaman perpustakaan juga beralih fungsi sebagai tempat untuk membaca
novel, membaca koran, membaca majalah, berdiskusi, melakukan penelitian, mengakses
informasi melalui wi-fi dan juga mencari kesenangan seperti menonton tv dan film. Kegiatan
tersebut telah disediakan pada perpustakaan perguruan tinggi agar dapat menciptakaan dan
memberikan keleluasaan pemustaka dalam mencari informasi di perpustakaan. Perencanaan
tata ruang seperti ruang kerja yang mendukung, ruang baca yang santai akan memberikan
kelancaran dan kenyamanan bagi pemustaka yang nantinya berpengaruh dengan hasil yang
baik.

Sebuah perpustakaan menyediakan fasilitas yang baik seperti adanya kelengkapan
koleksi dan pelayanan yang memuaskan, namun hal tersebut belum cukup untuk menjadikan
perpustakaan sebagai pusat perhatian. Dari segi ruang juga dapat memicu minat pengunjung
untuk datang dan berlama – lama mengakses informasi. Pemustaka perpustakaan lebih nyaman
apabila didukung dengan desain ruangan yang membuat pemustaka tidak jenuh. Keadaan
ruangan yang baik salah satunya dengan memperhatikan kualitas ruangan tersebut salah
satunya dengan memberikan kenyamanan baik dari segi ruang, pewarnaan, tata surya, sirkulasi,
fungsi keamanan dan teknologi.
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Salah satu perpustakaan yang sudah menerapkan fungsi tersebut adalah perpustakaan
STIE Perbanas Surabaya. Perpustakaan yang berada didalam kawasan sekolah tinggi ilmu
ekonomi tersebut memiliki beberapa ruang yang sudah memenuhi standard kualitas ruang.
Akan tetapi tidak semua ruang yang ada di perpustakaan Perbanas kurang memenuhi kualitas
ruang seperti pada ruang referensi. Pada ruang tersebut kurang banyak dikunjungi oleh
pemustaka sehingga pihak perpustakaan berencana akan mengahapus adanya ruang referensi
tersebut. Ruang lain yang juga jarang dikunjungi seperti ruang santai dan ruang koleksi out of
date. Pada ruang santai, memiliki kapasitas ruang yang tidak begitu luas, selain itu pada ruang
tersebut tidak disediakan perlengkapan pendukung seperti meja yang berukuran rendah sebagai
penyanggah laptop sehingga ruang tersebut kurang nyaman untuk digunakan. Ruang koleksi
out of date juga masih jarang dikunjungi oleh pemustaka karena pada ruang tersebut kurang
begitu nyaman saat pemustaka mencari koleksi pada ruang koleksi out of date karena ruangan
tersebut tergabung dengan ruang staf perpustakaan sehingga pemustaka kurang diberikan
keleluasaan dalam mencari informasi. Berbeda dengan ruang lain seperti pada ruang koleksi
buku, ruang koleksi digital, ruang koleksi khusus, ruang serial dan ruang ESAC masih banyak
pemustaka yang mengunjungi ruang tersebut. Dari penjelasan diatas timbulah suatu
permasalahan dengan melihat perbedaan ruang yang sering dikunjungi dan jarang dikunjungi
dikarenakan kurangnya perhatian pihak perpustakaan dengan kualitas ruang yang ada di
perpustakaan Perbanas secara merata.

2. Kajian Teoritik

2.1 Persepsi

Sebuah pendapat dapat dikatakan sebagai persepsi apabila, seseorang telah
merasakan dan mengalami kejadian pada waktu itu dengan merasakannya sendiri. Walgito
(1980:69) mengutarakan stimulus yang diterima oleh alat indera itu selanjutnya akan di
persepsi oleh seorang individu yang kemudian diorganisasikan dan diintepretasikan,
sehingga seorang individu tersebut menyadari dan mengerti tentang apa yang telah
diinderanya, kemudian proses ini disebut dengan persepsi. Lain lagi menurut Wiji
Suwarno (2009 : 52) persepsi merupakan proses dalam membuat suatu penilaian atau
membangun sebuah kesan tentang berbagai hal yang ada dalam penginderaan seseorang.
Penginderaan ini mengakibatkan seseorang memberikan penilaian baik atau buruk lalu
penilaian tersebut dijadikan suatu  kesan yang dapat menstimulasi aktivitas atau kegiatan
untuk mengadaptasikan diri. Apabila penilaian seseorang pada sesuatu hal baik, maka
orang tersebut akan mengulangi kegiatan pada kesempatan lain.

2.2 Pemustaka

Menurut undang – undang RI Nomor 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat 9 tentang
perpustakaan, istilah pemustaka atau pemakai diubah menjadi pemustaka yang merupakan
seorang pemustaka perpustakaan. Pemustaka merupakan seseorang individu, kelompok
atau masyarakat yang datang ke perpustakaan dan menggunakan layanan atau fasilitas
yang telah disediakan oleh perpustakaan tersebut. Menurut Sutarno Pemustaka juga dapat
dikatakan sebagai seorang pelanggan karena seorang pemustaka adalah seseorang yang
wajib dilayani dan diberikan fasilitas yang terbaik demi mencapai kepuasan pelanggan
yang nantinya akan mempengaruhi citra pada perpustakaan itu sendiri. Sedangkan
menurut Surwarno (2009:80) pemustaka merupakan seorang pemustaka fasilitas yang
telah disedikan perpustakaan baik dari bentuk koleksi maupun buku.
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2.3 Dimensi Kualitas Ruang

Bergesernya fungsi perpustakaan saat ini, memberikan perhatian khusus kepada
pemustaka untuk mendapatkan sebuah kenyamanan. Metcalf (1965:6) menyatakan bahwa,
sebuah tatanan desain interior yang apik dan nyaman dapat meningkatkan daya konsentrasi
pemustaka perpustakaan dalam melakukan aktivitasnya. Melihat pentingnya kualitas
ruang pada perpustakaan dan nantinya akan berpengaruh pada pemustaka maka Andrew
Mcdonald dalam Niegaard (2007:14) telah medefinisikan sepuluh kualitas ruang yang baik
dan ideal. Sepuluh dimensi tersebut telah menyatakan apakah sebuah perpustakaan sudah
memenuhi kebutuhannya dengan melihat sepuluh aspek yang dikemukakan. Dimensi ini
dapat digunakan sebagai alat ukur bagi peneliti untuk mencari tahu bagaimana pentingnya
sebuah kualitas ruang yang baik dari segi pemustaka.

1. Functional (fungsional)

Ruang fungsional memiliki arti dapat berfungsi dengan baik dan memiliki
tujuan utama dari perencanaan sebuah ruang. Sebuah ruang perpustakaan yang di desain
secara fungsional harus seimbang dengan ruang lain dimana keseimbangan tersebut juga
didukung dengan mempertimbangkan adanya aspek pemustaka, koleksi serta teknologi
yang ada didalam ruang perpustakaan.

2. Adaptable (mampu beradaptasi)

Sebuah ruang yang ada pada perpustakaan mampu memberikan fungsi yang dapat
berubah ubah sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat itu. Memiliki sifat fleksible
yakni sebuah ruangan tersebut nantinya dapat dialih fungsikan sebagaimana sesuai
kebutuhan yang akan datang. Seperti halnya dalam usaha untuk mengantisipasi
perkembangan tuntutan informasi oleh pemustaka, maka didalam sebuah perencanaan
perpustakaan dituntut untuk adanya kelenturan oraganisasi yang tinggi.

3. Accessible (mudah diakses)

Accessible Ruangan yang mudah diakses akan membantu pemustaka dan pegawai
untuk melakukan kegiatan selama diperpustakaan.  Perpustakaan sebagai sarana belajar,
penelitian dan juga mencari hiburan harus dapat memberikan akses dengan mudah agar
mendorong pengunjung untuk datang menggunakan dan memanfaatkan layanan yang
telah disediakan di perpustakaan. Dalam hal ini yang dimaksut dengan mudah diakses
yaitu dapat menyediakan fasilitas kepada pemustaka dan juga pegawai dalam melakukan
pencarian informasi secara mandiri dengan mudah.

4. Varied (bervariasi)

Perpustakaan harus menyediakan berbagai ruang belajar agar sesuai dengan
keragaman pertumbuhan pemustaka. Perpustakaan menyediakan pilihan ruang sesuai
dengan kebutuhan pemustaka seperti pengadaan ruang seminar, ruang diskusi, ruang baca,
hingga penggunaan perabot ruangan seperti meja yang melingkar. Siswa harus didorong
untuk belajar dalam waktu yang mereka tentukan sendiri dengan ketentuan tidak hanya
untuk belajar dengan mandiri melainkan juga untuk kerja kelompok dan pembelajaran
interaktif. Sebuah perpustakaan harus memberikan aksen yang baik untuk sumber daya
tradisional dan elektronik dan peningkatan jumlah ruangan yang dikhususkan untuk
layanan teknologi informasi dan juga dukungan teknis, dan ruang seminar.

5. Interactive (interaktif)
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Sebuah ruangan perlu menciptakan rasa ingin mempengaruhi satu sama lain.
Dalam hal ini perlunya sebuah ruangan dirancang dalam sebuah konfigurasi seperti
penataan dan penempatan perabotan yang membuat orang ingin berkumpul seperti
meletakan sofa didalam ruang utama yang banyak dilalui oleh orang. Ruang perpustakaan
yang interaktif juga merupakan sebuah ruangan yang telah terorganisir dengan baik, dan
dapat menghubungkan interaksi antar pemustaka lain dengan menggunakan layanan yang
tersedia yakni adanya keseimbangan yang tepat antara ruang untuk koleksi, layanan,
pembaca dan teknologinya. Terorganisirnya perpustakaan dengan baik tidak hanya
memanfaatkan secara optimal dari ruangan yang tersedia akan tetapi mendorong interaksi
antar orang – orang dan mendorong pemustaka layanan.

6. Conducive (kondusif)

Perpustakaan harus memiliki suasana yang kondusif agar dapat memberikan
motivasi serta inspirasi bagi pemustaka. Banyaknya para pemustaka perpustakaan
menggunakan waktu mereka dengan memakai layanan yang telah disediakan di
perpustakaan sehingga mereka harus menghabiskan waktu mereka untuk berada di
perpustakaan seharian, oleh karena itu para pemustaka perpustakaan membutuhkan
ruangan yang dapat menciptakan rasa nyaman serta kondusif agar pemustaka mendapatkan
banyak inspirasi dan juga motivasi pada saat belajar.

7. Environmentally Suitable (sesuai dengan lingkungan)

Kualitas pada ruang perpustakaan merupakan salah satu hal terpenting yang dapat
menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Diperlukannya kondisi lingkungan yang
sesuai, tidak hanya diperuntukkan kepada kenyamanan pembaca saja tetapi juga
diperlukan untuk efisiensi pengoperasian komputer dan pelestarian bahan pustaka.
Idealnya suhu, kelembaban, debu serta tingkat polusi dalam ruangan harus dikontrol.
Cahaya buatan maupun alami harus cukup baik untuk koleksi dan pembaca.

8. Safe and secure (aman dan terjamin)

Desain ruangan harus sesuai dengan undang – undang kesehatan dan keamanan
juga harus diperhatikan secara khusus. Aman untuk pemustaka, pegawai, koleksi, fasilitas,
sarana dan prasarana dan juga keamanan dari gedung perpustakaan itu sendiri.
Kepercayaan juga harus diciptakan oleh pemustaka maupun pegawai yang nantinya guna
mendapatkan keleluasaan tanpa memiliki rasa khawatir untuk memasuki gedung
perpustakaan.

Perlunya memperhatikan prinsip – prinsip keamanan dan keselamatan untuk
pemustaka maupun koleksi yang ada pada perpustakaan. Sebuah keamanan yang terkait
dengan adanya perlindungan pada kokohnya gedung perpustakaan. Memperhatikan
keamanan pemustaka dan pengunjung dengan memberikan cahaya yang terang pada
ruangan dan memperhatikan lantai yang tidak licin agar tidak mengakibatkan seseorang
jatuh.

9. Efficient

Dalam merencanakan sebuah ruangan yang efsien perlu untuk mengetahui
kebutuhan pemustaka terlebih dahulu guna mengukur sejauh mana menciptakan ruangan
yang nyaman serta efisien untuk berbagai kegiatan pemustaka. Pihak perpustakaan dapat
mengukur kebutuhan pemustaka dengan meletakkan peralatan yang dibutuhkan oleh
pemustaka yang ditempatkan pada suatu ruangan seperti ruang internet pada sebuah
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perpustakaan. Dari situ pihak perpustakaan dapat mengetahui peralatan yang terpakai dan
tidak terpakai untuk membantu meng efisiensi tempat dan juga pengeluaran.

10. Suitable for information technology

Ruang perpustakaan harus memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan dengan
kemajuan teknologi yang ada. Perpustakaan juga harus merencanakan teknologi yang
nantinya akan digunakan dimasa yang akan datang. Dalam merancang ruang yang efektif
juga harus mengenali tantangan terbesar yang akan disajikan oleh tren saat ini dengan
pembelajaran melalui mobile yang canggih bahkan juga belajar via online.

3. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif yakni dengan melakukan sebuah
uraian tentang teori dan hasil penelitian yang relevan sesuai dengan hasil variabel yang diteliti
tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel. Tujuan dari penelitian deskriptif ini sebagai
upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena yang ada dengan mendeskripsikan yang
telah didapati dari sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.
Metode yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian ini dilakukan yakni
dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pengguna perpustakaan sebagai sampel yang
memiliki karakteristik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Adapun pengumpulan data
dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner kepada responden sebagai pemenuhan data primer
dan wawancara ke responden untuk memperdalam dan memperkuat untuk hasil analisis. Data
yang telah didapatkan kemudian diolah dengan menggunakan SPSS 16.

4. Hasil dan Pembahasan
1. Functional (fungsional)

Menurut Ching (1996:71) menyatakan bahwa sebuah ruangan adalah salah satu
aspek dari desain interior yang dimana dalam merancang suatu ruang, seorang yang
merancang interior tersebut harus mempelajari kegunaan ruang tersebut beserta aktivitas
yang dilakukan dalam ruangan sehingga, kebutuhan luas ruangan dapat diperkirakan
melalui hasil analisis aktivitas, jumlah pemakai dan peralatan yang ada pada ruangan.
Dari hasil data yang diperoleh ruangan yang ada di perpustakaan Perbanas melihat tabel
III.5, survei menyatakan 81 (81%) pemustaka menjawab ruangan sudah sesuai dengan
fungsi masing – masing ruangan. Akan tetapi, beberapa pemustaka menjawab ruangan
kurang sesuai dengan koleksi didalamnya yakni sebesar 15 (15%) responden dan 4
responden menjawab ada satu ruangan yang jarang dikunjungi oleh pemustaka karena
keberadaan ruang tersebut kurang nyaman. Jika dianalisis hal ini menjadi perhatian
dengan adanya beberapa pemustaka yang menyatakan hal tersebut.

Dari hasil data yang ada melalui penilaian pemustaka, didapati ruangan yang
nyaman namun belum seluruhnya ruangan tersebut memiliki pembagian luas ruangan
yang merata sehingga menurut data hasil penilaian pemustaka masih adanya ruang yang
kurang berfungsi dengan baik karena luas ruangan kurang mencukupi aktivitas pengguna
di dalam ruangan tersebut.Fungsional tidak hanya memberikan ruang yang memudahkan
penggunanya saja melainkan juga meliputi jarak antar ruang tidak sempit dan tidak saling
berjauhan, luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi ruang tersebut, dan
yang terakhir kelengkapan ruangan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ruangan .
Menurut Ching (1996:71) menyatakan bahwa sebuah ruangan adalah salah satu aspek
dari desain interior yang dimana dalam merancang suatu ruang, seorang yang merancang
interior tersebut harus mempelajari kegunaan ruang tersebut beserta aktivitas yang
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dilakukan dalam ruangan sehingga, kebutuhan luas ruangan dapat diperkirakan melalui
hasil analisis aktivitas, jumlah pemakai dan peralatan yang ada pada ruangan.

Dapat dilihat dari hasil analis yang didapat bahwa kualitas ruang layanan pada
aspek fungsional dinyatakan sudah baik dengan melihat fungsi ruangan yang sesuai dan
menyediakan banyak ruang yang memberikan kemudahan kepada penggunanya
didukung dengan adanya tabel tinggi, sedang, rendah yang mendominasi kategori tinggi
sebesar 72%.

2. Adabtable (mampu beradaptasi)
Menurut hasil dari penilaian pemustaka pada ruang perpustakaan Perbanas

ditemukan pada tabel III. 16 yang menyatakan 46 (46%) adanya ruang yang dapat diubah
sewaktu – waktu seperti pada ruang koleksi berkala dan perpustakaan juga pernah
melakukan perubahan pada penataan perabot pada tabel III.19. Hal ini dapat
membuktikan bahwa dari penilaian pemustaka, perpustakaan Perbanas Surabaya pernah
melakukan perubahan pada ruangan dan ruang yang ada di perpustakaan Perbanas dapat
disesuaikan dengan kondisi yang ada saat itu. Menurut Romero dalam Niegaard
(2007:186) menyatakan bahwa keuntungan dari perpustakaan yang memiliki sifat
fleksibel yakni dengan melihat perpustakaan akan menjadi semakin terbuka, selain itu
fasilitas yang ada di perpustakaan akan lebih mudah digunakan.

Dapat disimpulkan kualitas ruang layanan di perpustakaan Perbanas pada aspek
Adabtable jika melihat dari analisis yang telah dijabarkan di atas yang mendominasi
kategori tinggi sebesar 62% pada tabel tinggi, sedang, rendah. Hal ini dikarenakan
ruangan mampu memberikan fasilitas pada pengguna dalam mencari informasi dengan
nyaman dan memperhatikan keinginan pemustaka agar tidak cepat bosan.

3. Accessible (mudah diakses)
Dalam hal ini accessible berfokus pada penempatan rambu – rambu pada

perpustakaan Perbanas dimana petunjuk atau rambu – rambu merupakan fasilitas yang
disediakan guna mempermudah pengunjung maupun pemustaka untuk mengetahui
lokasi sekaligus ruangan yang ada di dalam perpustakaan Perbanas. Pada tabel III.21
menunjukkan bahwa dari penilaian pemustaka, penataan rambu – rambu yang terpasang
di lokasi perpustakaan menunjukkan 71 (71%) penggunaan rambu di lokasi sudah
diperhatikan oleh pihak perpustakaan sehingga adanya rambu tersebut dapat membantu
pemustaka saat memasuki ruang perpustakaan. Perpustakaan telah memberikan rambu –
rambu pada tiap ruangan dikarenakan agar pengunjung lebih mudah saat mengakses atau
mencari informasi yang di perlukan di dalam lingkup perpustakaan. Didukung dengan
hasil yang telah dilakukan melalui tabel tinggi, sedang, rendah didominasi 93%
mendapatkan skor tinggi. Darmono (2007:204) menyatakan bahwa penggunaan atau
pemasangan rambu perlu diatur dengan baik dan jika tidak terlalu penting sebaiknya
rambu tidak perlu dipasang.

Selain itu pada tabel III. 25 mengenai penggunaan tangga sebagai salah satu
akses menuju perpustakaan dengan prosentase 48% kegunaan tangga kurang memenuhi
kepuasan pemustaka karena tangga yang digunakan terlalu sempit sehingga tidak
nyaman saat digunakan. Penilaian pengguna tentang hal ini dapat menjadi ancaman pada
keberadaan perpustakaan Perbanas dikarenakan perpustakaan kurang memikirkan
pengguna berkebutuhan khusus yang tentunya melihat ruang perpustakaan berada pada
lantai empat. Menurut Magribi  dalam Vika (2013:15) aksebilitas adalah segala ukuran
dari waktu, biaya dan juga usaha dalam melakukan penataan tempat dari sebuah sistem.
Didukung dengan hasil yang didapat dari tabel tinggi, sedang, rendah mayoritas penilaian
dari pemustaka tentang penggunaan tangga ini dalam kategori sedang yakni sebesar 55%.
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Dapat disimpulkan dari penjabaran diatas tentang kualitas ruang layanan dinyatakan baik
dengan melihat penggunaan rambu – rambu yang sudah terpasang sudah memberikan
petunjuk dengan baik akan tetapi, pada penggunaan akses tangga dirasa asi kurang.

4. Varied (bervariasi)
Dapat dilihat dari hasil data yang didapat oleh peneliti, terdapat ruang yang

bervariasi pada perpustakaan Perbanas dan menurut pengamatan pemustaka adanya
variasi ruang tersebut mendukung kegiatan pemustaka untuk melakukan aktivitas di
dalamnya. Pada tabel III.32 dan tabel III.33 dari penilaian pemustaka variasi ruang di
perpustakaan Perbanas sudah memberikan fasilitas yang mendukung  dan memberikan
keleluasaan pada pemustakanya, akan tetapi masih adanya pemustaka yang menyatakan
bahwa ruangan kurang menarik karena ruangan tersebut terlalu sempit. Ruang santai
misalnya, pada ruang tersebut tidak terlalu besar maka di dalam ruangan tidak diberikan
meja sebagai penunjang kegiatan pengguna karena keterbatasan ruang maka pada ruang
santai tersebut berkonsep lesehan agar semua pengguna dapat mengakses ruang tersebut.

Melihat tabel III.31 tentang fungsi ruang yang bervariasi, perpustakaan
Perbanas memiliki warna cat dinding secara keseluruhan yakni warna putih. Pemustaka
menyatakan bahwa warna putih pada cat dinding perpustakaan Perbanas mempengaruhi
perasaan dan suasana ruang. Menurut Imelda (2011:38) dengan melihat pengaruh setiap
warna dalam ruangan akan dengan mudah meningkatkan kinerja pengguna ruangan
dalam melakukan aktivitas. Jika dianalisis dari jawaban yang ada, perpustakaan sudah
memperhatikan keinginan dan kebutuhan pemustaka akan tetapi perhatian tersebut
kurang menyeluruh dan belum memikirkan fungsi dari keberadaan ruang yang diadakan
yang tujuannya meningkatkan kepuasan pemustaka dalam mengakses ruang yang ada di
perpustakaan secara bebas. Sehingga dapat disimpulkan kualitas ruang layanan pada
aspek Varied dinyatakan sudah baik dengan melihat penggunaan warna cat dinding di
perpustakaan memberikan kesan bersih dan netral sehingga memberikan pengguna lebih
nyaman berada pada ruang perpustakaan selain itu variasi ruang yang ada dapat
menunjang kebutuhan pengguna perpustakaan. Penilaian pengguna terhadap kualitas
ruang layanan perpustakaan dalam tabel tinggi, sedang, rendah pada dimensi varied ini
didominasi pada kategori tinggi sebesar 80%.

5. Interactive (interaktif)
Fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan Perbanas secara interaktif seperti

adanya rak koleksi untuk memang buku terbaru yang diletakkan pada sisi kiri jika kita
memasuki ruang perpustakaan Perbanas. Pada tabel III. 36 dari hasil penilaian
pemustaka, adanya rak untuk memajang koleksi terbaru sudah baik guna membantu
pemustaka dalam mengetahui koleksi terbaru sebesar 74%. Jika dipahami, dimensi
interaktif juga sangat berkaitan dengan penataan, jarak dan rak koleksi pada
perpustakaan. Penataan rak koleksi buku terbaru pada perpustakaan Perbanas sudah
bagus jika dilihat dari segi bahan rak yang terbuat dari kayu dan kaca sebagai pelindung
buku. Akan tetapi, letak rak tersebut belum mengarah pada keberadaan pengguna saat
memasuki ruang perpustakaan sehingga keberadaan rak koleksi tersebut belum
memberikan interaksi kepada pengguna karena rak tersebut juga kurang dalam
memberikan informasi seperti keterangan buku terbaru, nama penulis serta rak tersebut
belum mendapatkan perhatian karena rak tidak didesain dengan lampu yang menyorot
pada objeknya. Seperti yang diungkapkan oleh pemustaka bahwa dengan melihat posisi
rak koleksi yang menghadap pada bagian sirkulasi tersebut dirasa kurang menarik
pengunjung perpustakaan karena rak kurang dihiasi dengan lampu selain itu pada rak
tersebut belum memberikan informasi secara baik (R.12).
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Dapat disimpulkan kualitas ruang layanan pada aspek Interactive dinyatakan
sudah sesuai dengan melihat tersedianya rak pemajang koleksi yang menunjang
kebutuhan pengguna dengan lebih memberikan informasi secara mudah dan didukung
dari tabel tinggi, sedang, rendah yang menyatakan mayoritas didominasi oleh kategori
tinggi yakni 89%.

6. Conducive (kondusif)
Hasil yang didapat di lapangan dengan melihat tabel III. 41 dengan prosentase

73% pemustaka menilai bahwa pengeras suara yang disediakan sudah memudahkan
pemustaka dalam mendapatkan informasi yang diberikan perpustakaan melalui pengeras
suara yang tersedia. Informasi yang diberikan biasanya berupa pemberitahuan dalam jam
tutup perpustakaan dan pemustaka di himbau untuk meninggalkan ruang perpustakaan.
Selain itu pemberian informasi lainnya seperti adanya seminar – seminar yang bekerja
sama dengan pihak perpustakaan dll. Maka dari hasil tersebut pemustaka menilai adanya
pengeras suara di ruang perpustakaan memberikan keuntungan pada pemustaka dan juga
sudah berfungsi dengan baik.

Dari hasil data yang diperoleh peneliti pada perpustakaan Perbanas, pemustaka
mengutarakan jawabannya melalui bentuk penilaian yang dirasakannya saat
menggunakan meja 87 (87%) dan kursi 81 (81%) di perpustakaan dengan melihat tabel
III.42 dan tabel III.43 sudah nyaman saat digunakan dalam jangka waktu cukup lama.
Seseorang akan mendapatkan dukungan dalam melakukan aktivitasnya saat duduk,
membaca, dan menulis dengan nyaman.

Jika dianalisis menurut hasil data yang diperoleh, perpustakaan Perbanas sudah
memberikan dan memperhatikan pada kenyamanan pemustakanya yang terbaik dan
berbeda dengan perpustakaan perguruan tinggi pada umumnya. Perpustakaan Perbanas
menyediakan kursi yang dilapisi busa untuk seluruh ruangan agar pemustaka merasa
nyaman saat mengerjakan aktivitasnya di dalam perpustakaan dan membuat pemustaka
merasa betah berada di ruang perpustakaan Perbanas Surabaya. Dapat disimpulkan
kualitas ruang layanan pada aspek Conducive dinyatakan sudah baik dengan melihat
tersedianya pengeras suara untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi serta
penggunaan properti yang dilapisi dengan busa seperti kursi, memberikan tingkat
kenyamanan lebih pada pengguna.

7. Environmentally Suitable (sesuai dengan lingkungan)
Dari hasil analisis yang didapat oleh peneliti bahwa 57 (57%) responden

menjawab ruangan sudah terasa sejuk dan tidak terlalu dingin, akan tetapi 37 (37%) juga
menjawab suhu pada ruangan cukup nyaman dan sudah sesuai namun kurang merata data
ini dapat dilihat pada tabel III.47. Melihat hasil yang ada bahwa perpustakaan Perbanas
belum memberikan kenyamanan secara maksimal kepada pemustakanya yang dapat
merasakan kondisi suhu pada ruangan karena masih cukup banyak pemustaka
menyatakan jawaban yang berbeda – beda. Menurut muzaroh (2010: IV-6) menyatakan
bahwa pertukaran udara yang baik, mampu memberikan efek pada pengguna ruangan
dalam menyelesaikan aktivitas yang dilakukannya.

Selain itu hasil data yang diperoleh di lapangan pada tabel III. 48 bahwa
penilaian pemustaka mengenai ketersediaan jendela dalam memenuhi kenyamanan
pemustaka 47% dari 100 responden menjawab sudah memberikan kenyamanan, karena
sirkulasi udara sangat diperhatikan dengan baik. Menurut Sulistyo-Basuki (1993:130)
menyatakan perpustakaan yang terang dan sejuk berkat adanya ventilasi yang baik dan
mendukung untuk menarik perhatian pengunjung. Jika dilihat saat ini sangat tidak jarang
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perpustakaan sudah menggunakan alat pendukung sirkulasi ruangan dengan
menyediakan AC ataupun kipas angin. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas
pemustaka dalam melakukan aktivitas di dalam ruangan dengan maksimal. Ketersediaan
tanaman juga mampu memberikan fungsi dengan menyaring udara kotor yang timbul
akibat debu dari tumpukan buku yang ada di ruang kepustakaan. Pada tabel III. 50
pemustaka menyatakan penilaiannya paham akan fungsi dari tanaman hijau guna
menyaring udara kotor yang ada di ruang perpustakaan sebesar 60%. Dari uraian diatas
dapat dikatakan kualitas ruang yang Environmentally Suitable sudah memberikan fungsi
dengan baik dengan dilihat dari jawaban responden untuk ventilasi udara yakni 47% dan
penggunaan tanaman hijau pada ruangan sebagai penyaring udara kotor di dalam ruang
perpustakaan Perbanas 60% dari 100 responden. Dapat disimpulkan kualitas ruang
layanan pada aspek Environmentally Suitable dinyatakan sudah baik dengan melihat
tersedianya tanaman pada ruang perpustakaan memberikan sirkulasi udara dalam
ruangan menjadi lebih baik melihat fungsinya juga tanaman dapat membantu menyaring
debu yang ada dalam ruangan sebesar 91%.

8. Safe and Secure (aman dan terjamin)
Dalam hal ini peneliti mengukur pada keamanan gedung perpustakaan Perbanas

yang berada pada lantai empat, selain itu penggunaan alat pendukung keamanan seperti
alat pemadam kebakaran, alarm kebakaran dan cctv juga perlu diperhatikan sebagai
antisipasi untuk kejadian yang tidak diinginkan. Analisis yang dilakukan ialah melihat
dari sekian data yang diperoleh dari tahap penilaian pemustaka perpustakaan Perbanas
dengan melihat tabel III. 52 perpustakaan Perbanas belum memberikan keamanan
gedung yang cukup dengan prosentase 46% dikarenakan perpustakaan sendiri berada di
lantai empat dan penggunaan akses untuk menuju perpustakaan hanya menggunakan
tangga yang kurang layak karena tangga terlalu sempit. Hal ini didukung probing dari
pemustaka yang menyatakan bahwa tangga merupakan hal yang kurang memenuhi
keselamatan pengguna perpustakaan karena lebar tangga hanya untuk satu orang dan
kurangnya ruang untuk gerak sehingga pengguna merasa kurang bebas (R.72).

Melihat pada perpustakaan Perbanas dari penilaian pemustaka pada tabel III. 53
dari 100 responden, 72% menjawab keamanan yang diberikan perpustakaan sudah baik
sehingga mampu memberikan kepercayaan kepada pemustaka. Perpustakaan Perbanas
sudah menyediakan alat keamanan seperti alarm kebakaran, alat pemadam kebakaran dan
juga cctv. Ketersediaan alat tersebut mampu memberikan pemustaka tentang pemahaman
alat yang tersedia dengan mengetahui fungsi penggunaan alat pemadam yang tersebut
guna berjaga - jaga apabila terjadi kebakaran dengan presentasi penilaian pemustaka.
Dari penjabaran diatas dapat dianalisis ruang perpustakaan Perbanas melihat dari aspek
safe and secure sudah cukup berkualitas dengan memperhatikan bahaya – bahaya yang
kemungkinan bisa terjadi dengan menyediakan alat keamanan tersebut pada ruang
perpustakaan. Dapat disimpulkan kualitas ruang layanan pada aspek safe and secure
menyatakan sudah baik dengan melihat penggunaan tata tertib di dalam ruangan
memberikan pengguna lebih aman saat mengakses informasi di dalam perpustakaan
dengan prosentase 63% dalam kategori tinggi.

9. Efficient (efisien)
Menurut Ching (1996:286) yang menyatakan bahwa cahaya adalah energi

radiasi, memancarkan kapasitas yang sama pada setiap arah. Dari hasil data yang
diperoleh di lapangan pada tabel III. 61 melalui penilaian pemustaka mengenai
keberadaan ruang pada perpustakaan mudah dijumpai dari sudut pandang manapun
dengan prosentase 79%. Data yang diperoleh dari lapangan dengan indikator yang
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berbeda menyatakan dari penilaian pemustaka, perpustakaan Perbanas sudah baik dalam
memanfaatkan energi listrik seperti penggunaan AC, komputer dan lampu. Dapat dilihat
apabila memasuki ruang perpustakaan Perbanas, pada ruang baca sangat terang dan
masuknya cahaya alami dari atap gedung sangat banyak sehingga pada ruang baca
tersebut tidak banyak lampu yang digunakan pada ruang tersebut. Dapat disimpulkan
kualitas ruang layanan pada aspek Efficient dinyatakan baik dengan melihat penggunaan
energi listrik seperlunya. Hal ini didukung dengan tabel responden yang menyatakan
69% perpustakaan Perbanas sudah efficient.

10. Suitable for Information Technologi (sesuai dengan teknologi informasi)
Perpustakaan juga perlu memperhatikan kebutuhan atau keperluan yang sedang

maju guna memudahkan dalam melakukan segala aktivitas. Seperti halnya penggunaan
mesin ketik yang beralih menjadi komputer. Kemunculan komputer memudahkan
penggunanya dalam menulis surat bahkan mengakses informasi. Seiring berkembangnya
waktu, komputer mulai bergeser dengan adanya laptop. Diciptakannya laptop agar
memudahkan penggunanya untuk mengakses informasi dimanapun berada dan juga
sangat mudah untuk dibawa. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi sangat
canggih dan perpustakaan yang berkualitas selalu dapat menyesuaikan dengan
perkembangan yang ada.

Alat pendukung kebutuhan teknologi informasi tidak hanya buku atau koleksi
non cetak saja melainkan tersedianya fasilitas stop kontak listrik pada ruang perpustakaan
juga merupakan hasil dari perkembangan teknologi. Adanya stop kontak ditujukan untuk
pemustaka yang mengakses informasi dengan menggunakan laptop, sehingga stop
kontak yang disediakan merupakan alat pelengkap yang mendukung kegiatan pemustaka.
Melihat tabel III.68 dari penilaian pemustaka Perbanas menjawab adanya ketersediaan
stop kontak pada ruang perpustakaan 54 (54%) ketersediaannya sudah merata, namun 45
(45%) pemustaka juga menjawab dari hasil penilaiannya selama berada di perpustakaan
bahwa pemustaka menanggapi ketersediaan stop kontak masih dalam jumlah yang
terbatas seperti pada ruang baca. Pada ruang tersebut hanya pada meja yang berdekatan
dengan tembok yang diberikan stop kontak. Jika dianalisis perpustakaan Perbanas sudah
memberikan fasilitas yang baik dengan melihat banyaknya pemustaka yang
menggunakan laptop sebagai alat pencari informasi di perpustakaan sehingga
perpustakaan Perbanas menyediakan stop kontak untuk menunjang kebutuhan
pemustaka.

Sarana pendukung kecanggihan teknologi tersebut salah satunya adalah
ketersediaan stop kontak sebagai alat penunjang kebutuhan pemustaka yang
menggunakan laptop sebagai alat pencari informasi secara online. Pada tabel III.69
menyatakan dari hasil data penelitian di lapangan bahwa 51% responden menilai
ketersediaan stop kontak pada perpustakaan Perbanas sudah mencukupi kebutuhan
pemustaka. Selain itu sebagai alat pendukung kelancaran dari proses penelusuran
informasi secara online disediakan jaringan wifi di ruang perpustakaan Perbanas. 68%
pemustaka menilai ketersediaan wifi sangat menunjang kegiatan yang ada di
perpustakaan pada tabel III. 71. Sehingga dapat disimpulkan kualitas ruang layanan pada
aspek Suitable for Information Technologi menyatakan baik dengan melihat penjelasan
diatas tentang ketersediaan jaringan wifi yang memberikan manfaat dengan baik dan
memudahkan pemustaka dalam melakukan penelusuran informasi serta ketersediaan stop
kontak sebagai penunjang kegiatan pengguna mayoritas 81% pengguna menilai sudah
baik.

5. Kesimpulan
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1. Functional

Dari penjelasan yang telah di jabarkan pada bab sebelumnya dengan melihat fungsi
ruangan perpustakaan Perbanas telah menyediakan banyak ruang yang bervariasi,
sehingga pemustaka merasa dengan keberadaan ruang tersebut sudah sesuai dengan
keinginan dan kebutuhan penggunanya. Hasil olah data responden pada dimensi ini
menunjukkan bahwa 72% responden sudah menyatakan fungsional dikarenakan pada
dimensi kualitas ruang layanan perpustakaan yang meliputi indikator – indikator tersebut
sudah sesuai dengan kebutuhan perpustakaan dan juga penggunanya.

2. Adabtable

Persepsi pemustaka pada dimensi adabtable ini menyatakan bahwa adanya perubahan
ruang yang dilakukan perpustakaan Perbanas akan menjadikan perpustakaan tersebut
menjadi lebih berkualitas sehingga mampu menciptakan kenyamanan pada pengguna
perpustakaan. Dari hasil data responden yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa
62% pemustaka menyatakan baik dikarenakan adanya perubahan ruang tersebut
memudahkan pengguna dalam mencari informasi selain itu, perubahan tata letak membuat
suasana tidak monoton dan lebih memperhatikan pemustaka agar tidak cepat bosan saat
mengakses informasi di perpustakaan.

3. Accessible

Pada dimensi Accessible penilaian pemustaka menyimpulkan penataan rambu pada
ruang perpustakaan Perbanas dirasa perlu agar pemustaka mengetahui aturan serta fungsi
ruangan yang ada di perpustakaan sehingga pemustaka merasa terbantu dengan adanya
penataan rambu yang sudah diperhatikan di perpustakaan Perbanas Surabaya. Namun
perpustakaan Perbanas belum memperhatikan penggunaan tangga sebagai akses menuju
perpustakaan sehingga pemustaka menyatakan tangga yang tersedia kurang memenuhi
dari unsur kemudahan dalam mengakses ruangan sehingga jika disimpulkan pada aspek
ini kurang meratanya perhatian dalam hal kemudahan pemustaka untuk mengakses
informasi di perpustakaan dengan prosentase 55%.

4. Varied

Dari hasil penilaian Pemustaka mempersepsi bahwa perpustakaan Perbanas
memberikan variasi ruang seperti adanya ruang ESAC, ruang referensi, ruang serial, ruang
koleksi khusus, ruang santai dan lain – lain. Adanya ruang perpustakaan yang memberikan
variasi seperti ruang ESAC sudah mendukung kegiatan pemustaka dalam mengakses
informasi. Selain itu penggunaan warna cat dinding pada ruang – ruang perpustakaan
tersebut yakni warna putih guna memberikan kesan bersih, sederhana dan tidak terlalu
mencolok. Dari hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa 80% pemustaka
menyatakan sudah baik. Ketersediaan benda pelengkap juga berbagai bentuk seperti
adanya meja personal, meja bundar, meja persegi panjang dengan empat kaki dan juga
meja untuk diskusi.

5. Interactive

Pemustaka menilai dari apa yang sudah dilihat menyatakan ketersediaan rak koleksi
untuk memajang koleksi terbaru di perpustakaan dan juga ketersediaan OPAC mampu
memberikan kemudahan dan pemustaka juga sadar bahwa dengan ketersediaan fasilitas
tersebut memberikan informasi kepada pemustaka secara mudah sehingga pemustaka
menyadari bahwa adanya interaksi antara pemustaka dengan benda – benda yang ada di
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dalam perpustakaan. Hasil data responden pada dimensi ini menunjukkan bahwa
pemustaka menyatakan 89% pemustaka membutuhkan informasi yang disediakan
perpustakaan. Pemustaka merasa terbantu dengan adanya ketersediaan rak untuk
memajang koleksi terbaru yang diletakkan pada ruang utama perpustakaan Perbanas.
Selain itu ketersediaan OPAC membantu pemustaka dalam proses penelusuran koleksi
yang ada di perpustakaan. Dapat disimpulkan perpustakaan Perbanas telah memberikan
interaksi dalam ruang perpustakaan secara baik dan sesuai dengan fungsinya.

6. Conducive

Penilaian pemustaka dari hasil data yang diperoleh di lapangan pada dimensi ini
menunjukkan bahwa 91% pemustaka menyatakan layanan yang disediakan pada kualitas
ruang layanan perpustakaan Perbanas dengan melihat penilaian pemustaka dengan
indikator tersedianya pengeras suara, kenyamanan meja dan kursi saat digunakan,
perubahan perabot secara berkala, kegunaan dan fungsi pengeras suara di perpustakaan
sudah baik. Perpustakaan Perbanas memperhatikan ruangan secara kondusif dengan dilihat
pada hal penggunaan pengeras suara, yang berfungsi untuk memudahkan pemustaka
dalam menerima informasi. Selain itu penggunaan meja yang sesuai dengan postur
pemustaka saat duduk dan juga penggunaan kursi yang dilapisi dengan busa membuat
pemustaka lebih nyaman saat menggunakannya.

7. Environmentally Suitable

Penilaian pemustaka pada dimensi Environmentally Suitable dengan ketersediaan AC
dan ketersediaan tanaman pada ruang perpustakaan sebagai pendukung untuk memberikan
kesesuaian pada ruangan yang tertutup sehingga menurut pemustaka suhu ruangan sudah
baik. Dari hasil data responden yang diperoleh menunjukkan bahwa 61% adanya tanaman
pada perpustakaan berhubungan dengan penggunaan ruangan yang belum memberikan
sirkulasi udara dengan baik sudah sesuai sehingga keberadaan tanaman tersebut cukup
membantu menyaring debu yang timbul dari tumpukan koleksi yang ada dalam
perpustakaan.

8. Safe and Secure

Perpustakaan Perbanas memberikan keamanan dan kepercayaan kepada pengguna
perpustakaan dengan menyediakan fasilitas pendukung keamanan seperti cctv, alarm
kebakaran dan juga alat pemadam yang tersedia di setiap ruangan. Menurut penilaian
pemustaka, gedung perpustakaan sudah memberikan keamanan dan keyakinan pada
pemustaka. Perpustakaan juga memperhatikan keamanan pada ruang perpustakaan dengan
menyediakan tata tertib yang ditujukan pengguna saat mengakses informasi di ruang
perpustakaan. Hasil data responden pada dimensi ini menunjukkan bahwa 63% pemustaka
menyatakan sudah baik dikarenakan layanan yang disediakan seperti fasilitas pendukung
keamanan seperti cctv, alarm kebakaran dan juga alat pemadam yang tersedia di setiap
ruangan memperhatikan keamanan pada ruang perpustakaan dengan menyediakan tata
tertib yang ditujukan pengguna saat mengakses informasi di ruang perpustakaan dan
dengan demikian kesimpulannya bahwa perpustakaan kurang memperhatikan keamanan
pada pemustaka Perbanas.

9. Efficient

Pemustaka menilai bahwa perpustakaan Perbanas dalam dimensi Efficient
membuktikan dari hasil data responden pada dimensi ini menunjukkan 69% pemustaka
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menyatakan sudah baik dikarenakan layanan yang disediakan pada dimensi kualitas ruang
layanan perpustakaan Perbanas dengan melihat penilaian pemustaka seperti penggunaan
energi listrik seperlunya yang dimana pada saat perpustakaan sedang tutup, pihak staf
mematikan lampu dan juga perangkat komputer dimatikan. Jarak antar ruangan juga tidak
terlalu jauh dengan ruangan lain sehingga ruangan yang ada di perpustakaan Perbanas
mudah untuk dijumpai.

10. Suitable for Information Technologi

Pada dimensi terakhir adalah Suitable for Information Technologi dimana pemustaka
melakukan penilaian pada indikator yang ada pada perpustakaan Perbanas yakni
tersedianya stop kontak pada ruang perpustakaan sebagai penunjang kebutuhan pemustaka
dalam mengakses informasi yang dibutuhkan sudah tersedia secara merata. Selain itu juga
fasilitas lain yang disediakan perpustakaan Perbanas yakni ketersediaan wifi. Ketersediaan
wifi sudah disediakan pada ruang – ruang yang ada di perpustakaan secara merata.
Ketersediaan wifi memberikan manfaat dengan baik dan lebih memudahkan pemustaka
dalam melakukan penelusuran informasi secara online. Hal ini menyatakan bahwa
perpustakaan Perbanas memperhatikan kebutuhan pemustaka dan peran perpustakaan
Perbanas sebagai penyedia informasi sudah baik dengan prosentase 81%.
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