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Abstract 
Kadiri Islamic University Library (UNISKA) Kediri is one of the educational tools that can be used by 

all personnel of academic community in the development of science, research and community service. 

The quality of library services UNISKA needs to be improved continuously in order to provide 

maximum satisfaction for service customers. The problem of service quality assessment is to find 

issues about the quality of services that need to be assessed, the means of performance appraisal, and 

for the better quality of library service standards. This study aims to determine the quality of service 

and level of satisfaction of visitors to the service library UNISKA then formulate the evaluation step of 

improving the quality of service. The level of quality of UNISKA library services is measured by 

Servqual (Service Quality) method which is multi dimensional scale designed to measure customer 

expectation and perception and gap between them on five dimensions of service quality including 

Tangible (direct evidence), Reliability (Reliability), Responsiveness (Responsiveness), Assurance 

(guarantee), and Empathy (concern). The level of visitor satisfaction compared with visitor 

expectation to service of UNISKA library with calculation of gap 5 (servqual). Methods of data 

collection through questionnaires with the number of respondents of 100. Based on research 

conducted concluded that the UNISKA Kediri library has not been able to meet the expectations of 

visitors is evident from the gap between expectations and reality in dimensions responsiveness, 

assurance andreliability. Servqual method can be used to measure the quality of service and the level 

of satisfaction of library visitors in UNISKA Kediri so that the next library management can do 

evaluation and improve the quality of library services 

 
Keywords: Quality, Service, Service Quality Method, Customer Satisfaction. 

 
 

PENDAHULUAN 

Lembaga pendidikan yang profesional perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang 

memadai. Salah satu sarana pendidikan yang sangat penting adalah perpustakaan yaitu sebuah institusi 

pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku 

guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, kultural dan rekreasi. 

Menurut ketentuan pasal 24 ayat (1) UU No. 43 tahun 2007 tentangperpustakaan perguruan tinggi, 

menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi harus menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi 

standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Perpustakaan 
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perguruan tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk 

mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi. 

Perpustakaan Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri merupakan salah satu sarana untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan bagi seluruh civitas akademika. Peran perpustakaan sangat 

mendukung tercapainya salah satu misi UNISKA yaitu memberikan peluang bagi civitas akademika 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan 

memegang nilai, etika, dan moral akademik dalam rangka meningkatkan peran masyarakat akademik 

untuk pembangunan bangsa (Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi tahun 2015-2016). Tujuan 

perpustakaan UNISKA adalah memberikan layanan informasi dan pengetahuan untuk mendukung 

kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka melaksanakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Perpustakaan UNISKA memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh seluruh 

pengunjung baik personil yang berasal dari dalam UNISKA, maupun personil yang berasal dari luar 

UNISKA. Peran perpustakaan UNISKA antara lain : (1) sebagai wadah dosen dan mahasiswa untuk 

mendapatkan sumber informasi pengetahuan, (2) wadah pengembangan minat dan budaya membaca 

seluruh civitas akademik, (3) meningkatkan kesadaran pentingnya belajar sepanjang hayat bagi 

seluruh personil, (4) mengembangkan komunikasi dan sharing ilmiah, (5) motivator, mediator, 

fasilitator bagi pemakai jasa layanan dalam usaha mencari, memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan serta pengalaman. 

Kualitas pelayanan perpustakaan UNISKA dapat mempengaruhi citra perguruan tinggi dimata 

pengunjung perpustakaan UNISKA pada umumnya dan seluruh civitas akademika UNISKA pada 

khususnya. Kualitas pelayanan perpustakaan UNISKA perlu selalu ditingkatkan secara terus menerus 

agar dapat memberikan kepuasan yang maksimal kepada seluruh pelanggan jasa. Citra kualitas 

pelayanan perpustakaan UNISKA perlu dinilai berdasarkan persepsi seluruh pelanggan jasa. Citra 

positif dari seluruh pengunjung perpustakaan UNISKAakan memberikan manfaat yang baik bagi 

perguruan tinggi dan kepuasan pelanggan jasa dalam jangka panjang. 

Penilaian terhadap kualitas pelayanan jasa perpustakaan UNISKA sangat penting untuk 

berbagai tujuan antara lain : (1) hasil penilaian dapat digunakan untuk bahan penilaian kinerja 

pelayanan, (2) menemukan permasalahan atau keluhan tentang kualitas pelayanan yang kemudian 

dirumuskan langkah-langkah perbaikan, (3) hasil penilaian digunakan untuk menetapkan standar 

kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ditentukan oleh bagaimana tingkat kepuasan pelanggan 

terhadap pelayanan yang diberikan. Kepuasan pelanggan adalah perasaan kecewa, puas, atau sangat 

puas setelah membandingkan antara kualitas pelayanan dengan persepsi pelanggan ketika 

menggunakan jasa perpustakaan UNISKA. Terdapat 5 dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat kualitas pelayanan yang disebut Servqual (Service Quality) terdiri dari :Tangible (bukti 
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langsung), Reliability (Keandalan), Responsiveness (Daya tanggap), Assurance (jaminan), dan 

Empathy (kepedulian). Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kinerja 5 dimensi pelayanan tersebut 

sesuai dengan harapan pelanggan. Jika kinerjanya lebih rendah dari harapan, berarti pelanggan 

kecewa, jika kinerjanya sama dengan harapan berarti, pelanggan puas, jika kinerjanya melebihi 

harapan, berarti pelanggan sangat puas. (Parasuraman et. al., dalam Tjiptono, 2007) 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 pasal 9 ayat 2 

tentang Standar Pelayanan Perpustakaan bahwa setiap penyelenggara perpustakaan wajib berpedoman 

pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan pasal 3 bahwa Standar Nasional Perpustakaan terdiri 

atas (a) standar koleksi perpustakaan, (b) standar sarana dan prasarana, (c) standar pelayanan 

perpustakaan, (d) standar tenaga perpustakaan, (e) standar penyelenggaraan, dan (f) standar 

pengelolaan. Perpustakaan UNISKA telah menyelenggarakan layanan sesuai dengan SNP atau belum, 

maka perlu diadakan penilaian kesesuaian berupa kegiatan akreditasi dan tipologi. Akreditasi 

Perpustakaan memfokuskan pada penilaian perpustakaan berdasarkan aspek-aspek penyelenggaraan 

perpustakaan baik secara kualitas dan kuantitas, sedangkan Tipologi Perpustakaan hanya terbatas pada 

pengelompokkan perpustakaan berdasarkan aspek-aspek penyelenggaraan perpustakaan secara 

kuantitas. Perpustakaan UNISKA belum memiliki sertifikat akreditasi perpustakaan. meskipun 

demikian, kualitas pelayanan perpustakaan perlu diukur dengan membandingkan antara SNP dengan 

kenyataan yang ada. Saat ini masih banyak keluhan dari pengunjung perpustakaan yang menyatakan 

bahwa pelayanan perpustakaan belum dapat memenuhi harapan mereka. Adapun berbagai persepsi 

yang muncul antara lain banyaknya buku-buku yang sudah lama dan terbatasnya jumlah koleksi buku 

yang baru, jumlah eksemplar buku referensi untuk setiap program studi masih kurang, tidak memiliki 

catalog yang memudahkan pengunjung menemukan buku yang diperlukan, belum tersedianya akses 

informasi melalui internet sebagai bagian dari pelayanan perpustakaan. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pelanggan perpustakaan UNISKA guna 

melakukan kegiatan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan dengan metode Servqual.  

 

Rumusan Masalah  

Rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak manajemen perpustakaan 

UNISKAdengan metode servqual ? 

2. Bagaimanakah tingkat kepuasan pelanggan jasa perpustakaan UNISKA dengan metode servqual ? 

3. Bagaimanakah bentuk kegiatan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayananyang harus dilakukan 

pihak manajemen perpustakaan UNISKA ? 
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Tujuan Penelitian  

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahuikualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak manajemen perpustakaan 

UNISKA dengan metode servqual. 

2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan jasa perpustakaan UNISKA dengan metode 

servqual. 

3. Untuk mengetahui bentuk kegiatan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayananyang harus 

dilakukan pihak manajemen perpustakaan UNISKA. 

 

Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Objek penelitian adalah pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan UNISKA dan 

tingkat kepuasan pelanggan jasa perpustakaan UNISKA dengan metode servqual. 

2. Bentuk kegiatan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayananhanya disarankan kepadapihak 

manajemen perpustakaan UNISKA sesuai dengan penilaian tingkat kualitas pelayanan dan 

kepuasan pelanggan. 

3. Responden penelitian ini adalah seluruh pengunjung perpustakaan UNISKA yang menjadi 

anggota perpustakaan. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kualitas Pelayanan Jasa Perpustakaan 

Secara umum pengertian kualitas atau mutu adalah karakteristik dari 

suatu produk atau jasa yang ditentukan oleh pemakai atau customer dan diperoleh melalui 

pengukuran proses serta melalui perbaikan yang berkelanjutan (Continuous 

Improvement). Menurut Payne (2000), pelayanan adalah rasa menyenangkan atau tidak menyenangkan 

yang diperoleh penerima pelayanan pada saat memperoleh pelayanan.Kotler (1994)(dikutip dalam 

Lupiyoadi, 2006; 6) mendefinisikan jasa sebagai berikut: “Setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. 

Jasa memiliki empat karakteristik yang dikenal dengan istilah IHIP, terdiri dari :Intangibility, 

Heterogeneity, Inseparability, danPerishability (Lovelock & Gummeson, 2004)(dikutip dalam 

Tjiptono dan Chandra, 2005; 22). (1)Intangibility artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, 

didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Seorang konsumen jasa tidak dapat menilai hasil 



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi 

Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 
2017 

 

559 
 

dari sebuah jasa sebelum ia mengalami atau mengkonsumsinya sendiri. Bila pelanggan membeli jasa 

tertentu, maka ia hanya menggunakan, memanfaatkan, atau menyewa jasa tersebut. Pelanggan tersebut 

tidak lantas memiliki jasa yang dibelinya. (2) Heterogeneity artinyajasa memiliki banyak variasi 

bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi 

(nonstandarized output). (3)Inseparabilityartinya jasa dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Sedangkan barang biasanya diproduksi 

terlebih dahulu, kemudian dijual, baru dikonsumsi. (4)Perishabilityartinya jasa merupakan komoditas 

yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu datang, dijual kembali, 

atau dikembalikan. Perpustakaan merupakan bagian integral dari  kegiatan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pelayanan perpustakaan harus berkualitas yaitu 

memenuhi standar kualitas pelayanan baik secara umum maupun khusus. Kualitas pelayanan 

perpustakaan secara umum mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP), sedangkan kualitas 

pelayanan perpustakaan secara khusus mengacu pada persepsi setiap pengunjung perpustakaan. Untuk 

menentukan evaluasi kualitas pelayanan perpustakaan UNISKA Kediri, dapat diketahui dari survey 

tentang persepsi pelanggan jasa terhadap pelayanan yang diberikan. 

Penilaian konsumen akan kualitas pelayanan jasa cenderung subjektif. Konsumen jasa 

biasanyamemiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai standar kualitas pelayanan jasa yang menjadi 

ukuran penilaian konsumen jika dibandingkan dengan kenyataan pelayanan yang diberikan oleh 

pemberi jasa. Menurut Lewis dan Booms(dikutip dalam Tjiptono dan Chandra, 2005; 121), kualitas 

layanan adalah ukuran seberapa baik tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan harapan 

pelanggan. Kualitas pelayanan jasa perpustakaan UNISKA Kediri perlu dinilai agar manajemen 

perpustakaan mengetahui bagaimanakah persepsi pengunjung terhadap kualitas layanan yang telah 

diberikan selama ini. Kualitas jasa dapat diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pengunjung perpustakaan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pengunjung.  

Kepuasan Pelanggan Jasa Perpustakaan 

Kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas 

kinerja produk / jasa yang diterima dan yang diharapkan. (Kotler, 1997). kepuasan pelanggan adalah 

evaluasi pelanggan terhadap kinerja produk / layanan yang sesuai atau melampaui harapan 

konsumen.Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan pelangganEngel dalam 

Tjiptono (2004: 146). Menurut Kotler dkk (2008: 16) kepuasan pelanggan (Customer satisfaction) 

bergantung pada perkiraan kinerja anggapan produk relatif terhadap ekspektasi 

pelanggan/pembeli.Jika kinerja produkti dakmemenuhi ekspektasi, pelanggan kecewa. Jika kinerja 

sesuai ekspektasi, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan sangat puas. Pendapat 
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ini juga disepakati oleh Band (dalam Trisno Musanto, 2004: 125) yang mengatakan kepuasan 

pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan dari pelanggan dapat 

terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. Mowen 

(dalam Trisno Musanto, 2004: 125) menambahkan bahwa kunci terciptanya kepuasan pelanggan 

terletak pada kinerja yang ditunjukkan oleh agen yang diartikan sebagai kualitas agen tersebut. Dari 

hal ini semakin menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan sangat berhubungan erat dengan kulaitas 

layanan maupun kulaitas produk dari penyedia layanan. 

Menurut Lupiyoadi (2001; 158), terdapat 3 faktor utama yang harus diperhatikan oleh pihak 

manajemen perpustakaan UNISKA dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan, antara lain :  

(1) Kualitas Jasa 

Pengunjung akan meraas puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa jasa yang mereka 

gunakan berkualitas karena akan memberikan nilai tambah bagi pengunjung.  

(2) Kualitas Pelayanan  

Pengunjung akan merasa puas apabila mendapatkan pelayanan yang baik atau pelayanan yang 

sesuai dengan yang diharapkan. Pelanggan yang puas akan menunjukkan kemungkinan untuk 

kembali berkunjung ke perpustakaan dan memberikan persepsi yang baik.  

(3) Emosional  

Pengunjung akan merasa puas apabila mereka memiliki keyakinan bahwa kebutuhan akan 

pelayanan perpustakaan telah sesuai dengan harapannya.  

Penilaian kepuasan  dilakukan  oleh  konsumen  mengacu  pada  penilaian  tentang  seluruh 

pengalamannya selama menjadi pengguna jasa.Berdasarkan  pendapat  di  atas  bahwa  pengguna  

yang  menggunakan fasilitas perpustakaan yang disediakan pihak perpustakaan akan memberikan 

penilaian terhadap perpustakaan   atas   pelayanan yang diterima pengguna perpustakaan. Penilaian 

yang diberikan oleh pengguna perpustakaan menandakan bahwa pengguna perpustakaan puas akan 

pelayanan yang diterimanya.Mengukur kepuasan pelanggan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen 

perpustakaan dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan yang membutuhkan peningkatan atau 

perbaikan. Menurut Kotler et, al. (1994) (dikutip dalam Tjiptono dan Chandra, 2005; 210), untuk 

mengetahui tingkat kepuasan pelanggan ada 4 metode pengukuran yang bisa dilakukan yaitu: sistem 

keluhan dan saran, ghost shopping, lost customer analysis, dan survey kepuasan pelanggan.  

1) Sistem Keluhan dan Saran  

Perusahaan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pelanggan untuk menyampaikan 

saran, pendapat dan keluhan. Metode yang digunakan bisa berupa kotak saran atau dengan 

menyediakan saluran telepon khusus. 
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2) Ghost Shopping  

Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang (ghost 

shopping) berperan sebagai pembeli yang memanfaatkan produk atau jasa perusahaan dan 

pesaing, sehingga dapat diprediksi tingkat kepuasan pelanggan atas produk tersebut. 

3) Lost Customer Analysis  

Dalam metode ini perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah beralih ke perusahaan 

lainuntuk mengetahui penyebab terjadinya peralihan pelanggan ke perusahaan lain sehingga dapat 

dijadikan bahan evaluasi selanjutnya.  

4) Survey Kepuasan Pelanggan  

Metode survey bisa dilakukan melalui wawancara langsung dan memberikan angket kepada 

konsumen. 

 

Pengguna Jasa Perpustakaan 

Pengguna jasa perpustakaan adalah seseorang atau sekelompok orang yang datang ke 

perpustakaan atas dasar kebutuhan informasi yang diperlukan dalam memecahkan masalah yang 

sedang dihadapi. Menurut Lupiyoadi (2001: 143), Pelanggan adalah seseorang yang secara kontinu 

dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki 

suatu  produk atau mendapat-kan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut. Pengguna 

perpustakaan yang merasa puas akan pelayanan yang diterimanya akan selalu menggunakan 

perpustakaan secara berulang karena ingin memenuhi kebutuhan yang diinginkan untuk tercapainya 

kepuasan. Menurut Proboyekti (2008: 3), “Pengguna perpustakaan terdiri dari dua jenis yaitu 

pengguna yang sudah menggunakan perpustakaan dan pengguna yang berpotensial menggunakan 

perpustakaan”. Dalam penelitian ini pengguna jasa perpustakaan UNISKA Kediri menjadi populasi 

penelitian dan sampel penelitian akan diambil secara proporsional. 

 

Akreditasi Perpustakaan 

Akreditasi adalah proses jaminan mutu dikendalikan oleh standar, kebijakan dan prosedur 

(O’Brien, 2010). Proses akreditasi memerlukan asesmen mutu perpustakaan dan penguatan operasi 

pendidikan melalui pengembangan dan validasi standar. Akreditasi juga merupakan kondisi, di 

dalamnya bila sebuah lembaga terakreditasi maka hal itu memberikan kepercayaan kepada publik 

bahwa sebuah perpustakaan beserta koleksi, jasa, sumber daya manusia dan fasilitas lain memenuhi 

komitmen pada mutu perpustakaan. Akreditasi memberikan asesmen dan penguatan mutu; di sini 

mutu atau kualitas didefinisikan sebagai  pendayagunaan yang efektif akan sumber daya guna 

mencapai tujuan perpustakaan yang sesuai. Akreditasi adalah prosedur yang digunakan oleh lembaga 

yang berwenang dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu institusi atau seseorang 
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mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu. Lembaga yang telah diakreditasi akan 

diberikan sertifikat. 

Akreditasi perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga 

akreditasi perpustakaan yang menyatakan bahwalembaga perpustakaan telah memenuhi persyaratan 

untuk melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan.sertifikasi tertentu. Tujuan akreditasi ialah 

meyakinkan anggota sebuah  profesi,  mahasiswa, keluarga,  pejabat pemerintahan, pers, komunitas 

pendidikan dan pustakawan bahwa perpustakaan (a) memiliki tujuan yang jelas; (b)mempertahankan 

kondisi yang memungkinkan tercapainya tujuan; (c) pencapaian tujuan haru secara substantif   dan (d) 

diharapkan tetap melanjutkan keberhasilan. Akreditasi tidak serta merta menunjukkan peringkat 

perpustakaan melainkan menunjukkan keunikan masing-masing perpustakaan.  

Perpustakaan di Indonesia melakukan akreditasi berdasarkan aturan yang tertera  sebagai 

berikut: 

1) Pasal 18 UU No. 43 tahun 2007: 

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan 

2) Pasal 23 ayat (1) UU No. 43 tahun 2007: Perp. Sekolah 

Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional 

perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. 

3) Pasal 24 ayat (1) UU No. 43 tahun 2007: Perp. PT 

Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional 

perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. 

4) Pasal 27 ayat (1) UU No. 43 tahun 2007: Perp. PK 

Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. 

5) Pasal 21 UU No. 43 tahun 2007: 

Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Sekolah, Perguruan Tinggi, Umum, Khusus dan 

Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah salah satu tugas Perpustakaan Nasional, sebagai 

lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang 

Perpustakaan. 

6) Penilaian Kesesuaian: 

Untuk memastikan apakah sebuah perpustakaan menyelenggarakan perpustakaan sesuai dengan 

SNP atau belum, maka diadakan penilaian kesesuaian berupa kegiatan akreditasi dan tipologo. 

 

Evaluasi dan Perbaikan Kualitas Pelayanan Jasa Perpustakaan 

Proses evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data tentang suatu 

organisasi atau program yang spesifik, cara beroperasinya, dan atau bagaimana pelayanannya. Data 

ini, dilihat dalam sebuah konteks penyetingan atau membuat kebijakan, memberikan wawasan tentang 
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efektivitas, efisiensi, dampak, dan nilai dari suatu program, cara beroperasinya, atau bagaimana 

pelayanan data tersebut dalam menyediakan dasarnya untuk membuat memberikan pengaruh untuk 

perbaikan layanan. Pada kenyataannya, para pembuat kebijakan melihat evaluasi sebagai sarana untuk 

mendapatkan informasi yang berguna dalam memutuskan apakah akan melanjutkan program, layanan, 

atau apakah kegiatan ini dapat meningkatkan praktek dan prosedur penciptaan dalam program strategi 

dan teknik untuk melembagakan program sejenisnya di mana dalam mengalokasikan sumber daya 

yang bersaing diantara program dan layanan untuk memastikan agar organisasi bersikap responsif 

terhadap kebutuhan informasi. 

 

Metode Servqual (Service Quality) 

Sifat jasa yang abstrak dan tidak berwujud sering membuat sulit dalam melakukan pengukuran 

kualitas, sehingga diperlukan dimensi-dimensi pengukuran kualitas pelayanan jasa. Metode  

Servqualmerupakan strategi pengukuran kualitas jasa dengan menggunakan 5 dimensi pengukuran 

antara lain:reliability,   tangibles,   responsiveness,   assurance,   dan  emphaty. Servqual    merupakan    

salah   satu   instrumen    yang   diperkenalkan    oleh   Zeithaml, Parasuraman dan berry (1990) untuk 

mengukur kepuasan pelanggan.Metode  Servqual  menggunakan  user based–approach,  yang 

mengukur  kualitas jasa secara kuantitatif dalam bentuk kuesioner dan mengandung dimensi-dimensi  

kualitas jasa sebagai berikut. 

1) Tangibles  atau  bukti  fisik  yaitu  kemampuan  suatu  perusahaan  dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 

perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan 

oleh pemberi jasa. 

2) Reliability atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai 

yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang 

berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang 

simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. 

3) Responsivenees atau daya tanggap yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi 

yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan 

persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. 

4) Assurance  atau  jaminan  dan  kepastian  yaitu  pengetahuan,  kesopan santunan, dan kemampuan 

para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya  para pelanggan  kepada perusahaan. 

Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi (communication),kredibilitas (credibility), 

keamanan (security), kompetensi (competence), dan sopan santun (courtesy). 
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5) Empathy yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang 

diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Di mana 

suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami 

kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang  nyaman  bagi 

pelanggan (Zethmal,  Parasuraman dan Berry dalam Lupiyoadi, 2001: 148). 

Perpustakaan UNISKA diharapkan dapat memberikan pelayanan yang menyenangkan dan 

nyaman bagi setiap individu pengguna jasa. Dengan memperhatikan dimensi kualitas jasa yang 

diberikan pihak manajemen, Pelayanan yang baik akan memberikan dampak positif dan kepuasan bagi 

seluruh pengunjung.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah perpustakaan UNISKA Kediri. Alamat lokasi penelitian adalah 

Jalan sersan Suharmadji nomor 38 nomor telpon (0354) 684651–683243 Faksimile (0354) 699057 

Manisrenggo Kota Kediri. 

Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian eksplanatori (explanatory research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan secara 

terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Penelitian eksplanatori 

ini menggunakan metode survei karena pengumpulandata dilakukan menggunakan kuesioner. Survei 

adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 

alat untuk mengumpulkan data. Survey yang dilakukan adalah survei sampeldimana sebagian populasi 

diambil untuk mewakili seluruh responden penelitian (Singaribun dan Effendi, 1989:3). 

1. Data dan Sumber Data 

1) Data Primer 

Data primer adalah suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau belum melalui 

proses pengumpulan pihak lain. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pengunjung 

perpustakaan UNISKA Kediri pada  tahun 2016 melalui penyebaran kuesioner.  

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, karena sudah 

dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah diolah. Data sekunder dalam penelitian ini contohnya 

data jumlah pengunjung perpustakaan UNISKA Kediri pada tahun 2016. 

2. Populasi dan Sampel  

1) Populasi 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek yang karakteristiknya hendak diduga 
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(Djarwanto, 2000:107). Dalam penelitian iniyang menjadi populasi adalah seluruh pengunjung 

perpustakaan UNISKA Kediri pada tahun 2016. Data pengunjung perpustakaan UNISKA 

pada tahun 2016 adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1  

Populasi Pengunjung Perpustakaan UNISKA Kediri Tahun 2016 

Pengunjung 

Perpustakaan 

UNISKA Kediri 

Jumlah 

Pengunjung 

Dosen 110 

Mahasiswa 1340 

Karyawan 83 

Umum 98 

Jumlah Total 

Populasi 

1631 

                             Sumber: Data Arsip Perpustakaan 

 

2) Sampel Penelitian 

MenurutDjarwanto (2000:108), sampel adalah bagian daripopulasi yang karakteristiknya 

hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakilikeseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit 

daripada jumlah populasinya).Menurut Arikunto (1998:120) apabila populasi yang 

ditelitikurang dari 100 maka sampel harus diambil semua. Akan tetapi apabila populasi lebih 

dari 100 maka sampel yang diambil adalah sebesar 10%-15%dan 20%-25%. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode proporsional 

(proportional sampling)yaitu pengambilan sampel berdasarkan pada ketersediaan elemen dan 

kemudahan untuk mendapatkannya.Dalam menentukan ukuran sampel agar sampel yang 

diambil dapat dikatakan representatif digunakan rumus sampel Slovin (Husein 

Umar,2003:141) yaitu sebagai berikut : 

 n = 
𝑁

𝑁(𝑑)2+1
 

Dimana : 

n = Ukuran Sampel 

N = Jumlah Populasi 

d= Taraf Kesalahan (Presisi) 

 

Perhitungan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2. 

Perhitungan Sampel dengan Teknik Proporsional 

Pengunjung 

Perpustakaan 

Jumlah 

Pengunjung 

Teknik 

Proporsional 

Sampel 

Penelitian 

Dosen 110 
110

1631
𝑥 100  =  7 

Mahasiswa 1340 
1340

1631
𝑥 100  = 82 

Karyawan 83 
83

1631
𝑥 100  = 5 

Umum 98 
98

1631
𝑥 100  = 6 

Total Populasi 1631 
1631

1631
𝑥 100  = 100 

            Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data 

1) Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan yaitu observasi, kuesioner, dan 

pemeriksaan dokumen.  

 Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap 

objek penelitian, melakukan pencatatan dan analisis terhadap hasil-hasil observasi secara teliti 

dan hati-hati. Kegiatan observasi diperlukan dalam merumuskan indikator penelitian dengan 

metode servqual. 

 Kuesioner 

Kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara membuat daftar pernyataan tentang kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh manajemen perpustakaan kepada seluruh pengunjung. Setiap 

pernyataan yang terdapat dalam kuesioner akan diberikan nilai oleh responden penelitian 

sesuai dengan persepsi masing-masing. 

 Pemeriksaan Dokumen 

Pemeriksaan dokumen adalah pengumpulan data dengan cara memeriksa dokumen-dokumen 

yang mendukung proses dan hasil penelitian. 

 Wawancara (interview) 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab dengan pihak 

manajemen perpustakaan. Wawancara ini diperlukan untuk mendapatkan data primer.  

2) Teknik Analisis Data  

Analisis data penelitian dengan metode servqual digunakan untuk mengukur kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh pihak manajemen perpustakaan kepada seluruh pengunjung 

yang ada. digambarkan dalam diagram alir berikut ini. 
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Gambar 1 Flowchart Metode Service Quality (Servqual) 

3. Tahapan-tahapan Penelitian 

1) Studi Pendahuluan 

Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan wawancara terbatas dengan staf perpustakaan dan 

beberapa pengunjung perpustakaan untuk mendapatkan informasi penelitian. Peneliti juga 

mengkaji berbagai literatur untuk mengumpulkan data terkait dengan upaya mencapai tujuan 

penelitian.  

2) Menentukan tujuan dan metode penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan 

pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak manajemen perpustakaan UNISKA 

dengan metode servqual.  

3) Menentukan variabel penelitian 

Pada tahap ini peneliti merancangvariabel penelitian dengan dimensi servqual dan membuat 

kuesioner untuk mengukur kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pengunjung 

perpusatakaan UNISKA. 

4) Memperoleh data penelitian 

Data penelitian diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada personil pengunjung 

perpustakaan UNISKA yang menjadi sampel penelitian. 

5) Pengolahan data kuesioner  

Mengumpulkan kuesioner yang telah disebar dan memulai perhitungan gap 5 (servqual) 

berdasarkan rumus skorservqual.untuk mengetahui harapan dan kepuasan pelanggan jasa 

perpustakaan. 
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6) Analisis metodeservqual 

Pengukuran kualitas pelayanan jasa perpustakaan dengan model. Servqual menggunakan 

beberapa indicator pernyataan yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi 

pelanggan serta Gap diantara keduanya pada lima dimensi kualitas jasa. Penilaian kualitas 

pelayanan jasa oleh responden penelitian menggunajan skalalikert. 

Skor Servqual untuk setiap pasang pernyataan bagi masing-masing pelanggan dapat 

dihitung berdasarkan rumus berikut (Zeithalm, et, al.,1990) dalam (Tjiptono 2005). 

 

 

 

Skor Gap kualitas jasa pada berbagai level secara rinci dapat dihitung berdasarkan:  

a. Item-by-item analysis, misal P1 – H1, P2 – H2, dst. Dimana P = Persepsi dan H = Harapan  

b. Dimensi-by-dimensi analysis, contoh: (P1 + P2 + P3 + P4 / 4) – (H1 + H2 + H3+ H4 / 4) 

dimana P1 sampai P4 dan H1 sampai H4 mencerminkan 4 pernyataan persepsi dan 

harapan berkaitan dengan dimensi tertentu.  

c. Perhitungan ukuran tunggal kualitas jasa/gap servqual yaitu (P! + P2 +P3…..+ P22 / 22) 

– ( H1 + H2 + H3 +…..+ H22 / 22)  

Untuk menganalisis kualitas pelayanan jasa yang telah diberikan, maka digunakan rumus 

(Bester field dalam Teguh, 2005) sebagai berikut. 

 

Kualitas (Q) = 
𝑃𝐸𝑅𝑆𝐸𝑃𝑆𝐼 (𝑃)

𝐻𝐴𝑅𝐴𝑃𝐴𝑁 (𝐻)
 

 

Jika Kualitas (Q) ≥ 1, maka kualitas pelayanan dikatakan baik. 

7) Implementasi hasil-hasil penelitian 

Setelah diketahui hasilnya, selanjutnya merumuskan bentuk kegiatan evaluasi dan perbaikan 

kualitas pelayananyang harus dilakukan pihak manajemen perpustakaan UNISKA. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengolahan Data Metode Servqual 

Data penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, penyebaran kuesioner, pemeriksaan 

dokumen, dan wawancara dihimpun dan diolah berdasarkan metode servqual. Adapun hasil 

pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut. 

 

 

SKOR SERVQUAL =  

SKOR PERSEPSI — SKOR HARAPAN 
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Kualitas Pelayanan Perpustakaan UNISKAdengan Metode Servqual  

Untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan jasa perpustakaan UNISKA peneliti merumuskan 

variabel kualitas pelayanan menggunakan 40 variabel berdasarkan lima dimensi servqual yang 

ditunjukkan.  

Untuk mengetahui kualitas pelayanan dan harapan pelanggan perpustakaan UNISKA, ditetapkan skala 

penilaian menggunakan skala likert sebagai berikut. 

 

Tabel 3 

Tabel Skala Penilaian Kualitas Pelayanan Perpustakaan UNISKAdengan Metode Servqual 

Keterangan Nilai 

SB (Sangat Baik) 5 

B (Baik) 4 

C (cukup) 3 

KB (Kurang Baik) 2 

SKB (Sangat 

Kurang Baik) 

1 

 

Tingkat kualitas pelayanan diukur dari perbandingan antara harapan pelayanan dengan 

kenyataan pelayanan yang dirasakan oleh pengunjung perpustakaan UNISKA. Penghitungan harapan 

pengunjung dan kenyataan pelayanan yang diberikan manajemenperpustakaan digunakan rumus 

sebagai berikut. 

 

∑yi = (∑SKB x 1) + (∑KB x 2) + (∑CB x 3) + (∑B x 4) + (∑ SB x 5)  

 

Keterangan :  

∑y i = jumlah bobot jawaban harapan pelayanan variable ke – i  

∑ SKB = jumlah responden yang memilih jawaban sangat kurang  baik 

∑ KB = jumlah responden yang memilih jawaban kurang baik 

∑ CB = jumlah responden yang memilih jawaban cukup baik 

∑ B = jumlah orang yang memilih jawaban baik 

∑ SB = jumlah orang yang memilih jawaban sangat baik 

1,2,3,4,5 = skor untuk skala Likert 
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Rata-rata jawaban responden pada pernyataan harapan dapat dihitung dengan persamaan :  

 

Keterangan :  

= rata-rata jawaban responden untuk pernyataan harapan atribut ke – i 

∑y i = jumlah bobot jawaban pernyataan harapan atribut ke – i 

n = jumlah responden 

Hasil penilaian tentang kualitas pelayanan perpustakaan UNISKA adalah sebaggai berikut. 

Tabel 4. 

Hasil Pengukuran Kualitas Pelayanan Perpustakaan  

UNISKAdengan Metode Servqual 

IP 

Harapan 

Pelayanan 

Kenyataan 

Pelayanan 
Nilai 

Gap 5 
NP RH NP RK 

1 327 3.27 289 2.89 0.38 

2 380 3.80 360 3.60 0.20 

3 272 2.69 267 2.64 0.05 

4 349 3.46 342 3.39 0.07 

5 250 2.48 230 2.28 0.20 

6 248 2.46 241 2.39 0.07 

7 314 3.11 298 2.95 0.16 

8 345 3.45 276 2.76 0.69 

9 310 3.07 296 2.93 0.14 

10 186 1.84 169 1.67 0.17 

11 355 3.51 342 3.39 0.13 

12 270 2.67 255 2.52 0.15 

13 335 3.32 318 3.15 0.17 

14 341 3.41 282 2.82 0.59 

15 339 3.39 290 2.90 0.49 

16 401 3.97 395 3.91 0.06 

17 367 3.67 267 2.67 1.00 

18 354 3.54 278 2.78 0.76 

19 283 2.80 270 2.70 0.10 

20 376 3.72 383 3.79 -0.07 

21 375 3.71 382 3.78 -0.07 

22 277 2.74 249 2.47 0.28 

23 396 3.96 237 2.37 1.59 

24 345 3.45 310 3.10 0.35 

25 370 3.70 262 2.62 1.08 

26 392 3.92 237 2.37 1.55 

27 390 3.90 238 2.36 1.54 

28 358 3.58 254 2.54 1.04 

29 388 3.88 266 2.63 1.25 

30 279 2.76 245 2.45 0.31 

31 380 3.80 273 2.70 1.10 

32 365 3.65 259 2.59 1.06 
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IP 

Harapan 

Pelayanan 

Kenyataan 

Pelayanan 
Nilai 

Gap 5 
NP RH NP RK 

33 318 3.15 311 3.11 0.04 

34 315 3.12 295 2.92 0.20 

35 468 4.63 463 4.58 0.05 

36 445 4.41 438 4.34 0.07 

37 436 4.32 449 4.45 -0.13 

38 401 3.97 398 3.94 0.03 

39 417 4.13 420 4.16 -0.03 

40 430 4.26 391 3.91 0.35 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat diketahui gap antara harapan pengunjung 

perpustakaan dengan kenyataan. Adapun atribut yang memiliki gap dari paling tinggi sampai paling 

rendah adalah nomor 24, 27, 28, 30, 32, 26, 33, 29, 18, 19, 9, 15, 16, dan 2.  

 

Tingkat Kepuasan Pelanggan Jasa Perpustakaan UNISKA  

Kepuasan pengunjung perpustakaan UNISKAdapat diketahui dari nilai gap yang terjadi pada 

setiap atribut dari 5 dimensi kualitas pelayanan jasa. Setiap atribut memiliki nilai kepuasan yang 

berbeda-beda. Adapun hasil pengukuran tingkat kepuasan pengunjung adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 5. 

Hasil Tingkat Kepuasan Pelanggan Jasa Perpustakaan  

UNISKA Dengan Metode Servqual 

Dimensi Kualitas 

Pelayanan 

Nilai 

Gap 5 

Tingkat Kepuasan 

Pelanggan 

Tangible 0.24 Puas 

Reliability 0.37 Kurang Puas 

Responsiveness 0.90 Sangat Kurang Puas 

Assurance 0.80 Kurang Puas 

Empathy 0.08 Sangat Puas 

 

Tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan dapat dilihat dari nilai gap yang diperoleh. Semakin besar 

nilai gap maka tingkat kepuasan pengunjung perpustakaan terhadap layanan semakin rendah atau 

sangat kurang puas.  

 

Bentuk kegiatan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan perpustakaan UNISKA 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat 3 dimensi kualitas pelayanan 

yang perlu adanya evaluasi dan perbaikan yaitu dimensi reliability, assurance, dan responsiveness. 

Dari evaluasi yang dilakukan terdapat beberapa atribut yang perlu dilakukan perbaikan antara lain : 
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1. Staf perpustakaan bersedia membantu kesulitan pegunjung dalam menemukan referensi yang 

dibutuhkan. 

2. Staf dapat memberikan informasi referensi sejenis yang mendukung kebutuhan pengunjung. 

3. Staf perpustakaan memberi pelayanan peminjaman referensi dalam berbagai bentuk. 

4. Perpustakaan memiliki staf yang berpengetahuan luas dalam bidang perpustakaan. 

5. Staf perpustakaan memiliki pengetahuan yang memadai (co: tahu letak buku yang dicari). 

6. Kesediaan staf memberi bantuan dengan cepat dan segera (contoh: Bantuan mencari buku). 

7. Staf perpustakaan dapat bertindak tegas dalam menjalankan sanksi yang ditetapkan. 

8. Staf perpustakaan dapat bertindak tegas dalam menjalankan sanksi yang ditetapkan. 

9. Kesesuaian penempatan buku dengan label yang ada di rak. 

10. Buku-buku yang tersedia di perpustakaan untuk setiap program studi lengkap. 

11. Pengunjung perpustakaan dapat mengakses informasi secara online. 

12. Tersedianya  bahan  bacaan dan referensi yang terbaru. 

13. Perpustakaan memiliki sistem komputerisasi yang memadai. 

14. Jumlah loker penyimpanan buku yang memadai. 

Kegiatan usaha perbaikan yang perlu dilakukan pada perpustakaan di UNISKA mengacu pada 

SNP (Standard Nasional Perpustakaan). Aspek penilaian dalam SNP meliputi: layanan, gedung, 

kerjasama, anggaran, koleksi, manajemen, pengorganisasian BP, perawatan, SDM, prasarana.  

     

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perpustakaan UNISKA Kediri belum dapat memenuhi harapan pengunjung terbukti dari 

adanyagap antara harapan dan kenyataan. Dimensiyangmemiliki gap terbesar adalah 

dimensiresponsiveness dengan tingkat kepuasan yang sangat rendah, sedangkan dimensi  

assurance danreliability memiliki tingkat kepuasan yang rendah. 

2. Metode servqual dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan  

pengunjung perpustakaan di UNISKA Kediri sehingga selanjutnya manajemen perpustakaan dapat 

melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan perpustakaan.   

 

SARAN 

Dengan melihat dan mempertimbangkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti dapat memberikan 

saran, antara lain: 
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1. Melihat gap yang sangat kurang memuskan pada 3 dimensi, yaitu  responsiveness, assurance dan 

reliability disarankan manajemen perpustakaan meningkatkan kualitas SDM dan melengkapi 

sarana prasarana perpustakaan.  

2. Pada tahap selanjutnya perpustakaan UNISKA perlu menyelenggarakan akreditasi sesuai dengan 

SNP. 
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