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ABSTRAKSI 
 

 
Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung 

itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang 
biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan 
untuk dijual. Pelayanan di perpustakaan ideal nya dapat lebih memikat, bersahabat, 
cepat, dan akurat, ini berarti orientasi pelayanan perpustakaan harus didasarkan pada 
keinginan pengguna, maka penelitian terhadap kualitas pelayanan perlu dilakukan 
dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan tujuan adanya peningkatan 
mutu pelayanan dan untuk jangka panjang untuk mempertahankan konsumen.  

Penelitian ini menggunakan analisis metode Quality Function Deployment 
sampai dengan tahap 3 yaitu untuk mencoba mengetahui atribut-atribut jasa yang 
diinginkan konsumen, tingkat kepentingan, kinerja Perpustakaan Pusat Universitas 
Muhammadiyah, parameter teknik, kebutuhan proses dan prosedur kualitas. QFD 
diaplikasikan untuk menterjemahkan apa yang diinginkan oleh konsumen ke dalam 
prosedur kualitas yang lebih terperinci, jelas, teknis dan operasional untuk diterapkan 
dalam strategi manajemen Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah.  

Hasil dari penelitian pada Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. dengan menggunakan QFD, didapatkan 25 atribut jasa yang diinginkan 
oleh konsumen dan diterjemahkan ke dalam 15 parameter teknik dalam House of 
Quality (HOQ) tahap 1. Matrik HOQ tahap 2 menggambarkan bagaimana 15 
parameter teknik tersebut dijabarkan menjadi 16 kebutuhan proses oleh manajemen 
Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta dan HOQ tahap 3 
menerjemahkan 16 kebutuhan proses menjadi 20 prosedur kualitas beserta urutan 
prioritasnya. Urutan prioritas prosedur kualitas inilah yang menjadi pedoman dalam 
pengembangan jasa Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
 
Kata kunci: QFD, HOQ, Perpustakaan, Jasa, Pelanggan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun 

gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya 

yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan 

pembaca, bukan untuk dijual. ( Syihabuddin Qalyubi, 2007: 287)  

Perguruan Tinggi adalah suatu pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi dan penelitian serta pengapdian ke masyarakat. Penelitian 

merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan emperik, teori, 

konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu 

pengetahuan, teknologi dan atau kesenian. Pengapdian kepada masyarakat 

merupakan kegiatan yang memanfatkan ilmu pengetahuan dalam upaya 

memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. (Soeasminah, 1992:32) 

Lembaga pendidikan, dalam hal ini Universitas Muhammadiyah 

Surakarta mempunyai fungsi yang sangat penting dalam masyarakat terutama 

perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kondisi seperti ini 

Universitas Muhammadiyah Surakarta sangat perlu untuk dapat mengenali dan 

memenuhi kebutuhan konsumen dalam pelayanan dan sarana pendidikan. 

Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki 

fungsi sebagai pendukung terwujudnya misi  lembaga induknya, yakni 



Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dukungan ini dilakukan melalui 

penyediaan informasi yang mendukung aktifitas pengajaran, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat yang dilakukan di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Wacana Keilmuan dan Keislaman yang merupakan misi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta menjadi kiblat dari seluruh layanan di Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Seiring dengan perkembangan informasi 

dan teknologi yang pesat, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

memandang perlu untuk mempersiapkan diri menjadi pendukung yang efektif 

dan efisien demi terwujudnya misi tersebut.  

a. Visi : 

Menjadi pusat pengelola dan penyebaran informasi yang berbasis teknologi 

informasi guna mendukung pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat serta pengembangan ilmu dan nilai-nilai keislaman. 

b. Misi : 

1. Meningkatkan kemampuan mengelola dan menyebarkan informasi guna 

mendukung kebutuhan informasi bagi sitivitas akademik di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Meningkatkan kemampuan mengelola dan menyebarkan informasi atas 

kekayaan ilmiah yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 



3. Menunjang sistem jaringan informasi baik di antara perpustakaan 

perguruan tinggi atau perpustakaan lain di tingkat regional, nasional, 

maupun internasional. 

4. Mengelola dan menyebarkan informasi tentang perkembangan Islam di 

Jawa khusunya Surakarta dan sekitarnya.   

c. Tujuan: 

1. Menyediakan dan megupanyakan ketersediaan akses informasi yang 

mendukung proses belajar-mengajar, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat dengan memanfaatkan kemampuan teknologi informasi. 

2. Mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil karya tivitas akademik 

dengan memanfaatkan kemampuan teknologi informasi. 

3. Mengupayakan terwujudnya jaringan informasi di lingkungan 

perpustakaan perguruan tinggi muhammadiyah atau perpustakaan lain di 

tingkat regional, nasional, maupun internasional. 

4. Mendokumentasikan dan menyebarkan informasi tentang perkembangan 

Islam di Jawa khusunya Surakarta dan sekitarnya dengan memanfaatkan 

kemampuan teknologi informasi. 

Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan  

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tidak terlepas keberadaannya dari kegiatan 

kampus, dimana akan memerankan fungsi fital dalam keberhasilan perkulihan 

baik bagi mahasiswa maupun dosen, selain itu pengguna lainnya. Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta mempunyai enam layanan yaitu layanan 



administrasi melayani hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan, layanan 

sirkulasi melayani peminjaman, pengembalian dan perpanjangan buku yang 

dipinjam, layanan referensi melayani berbagai macam pertanyaan pengguna 

perpustakaan yang mengalami kesulitan dalam menemukan suatu informasi, 

layanan audio visual memberikan layanan dalam mengakses informasi melalui 

perangkat audio visual seperti internet, layanan fotocopy center melayani 

berbagai macam kebutuhan pengguna perpustakaan dalam hal fotocopy digital, 

yang terakhir yaitu layanan pengadaan koleksi melayani berbagai usulan 

pengguna perpustakaan yang berhubungan dengan pengadaan berbagai macam 

jenis koleksi perpustakaan. Selain keenam layanan diatas perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta mempunyai fasilitas tambahan yaitu 

internet center, TV kabel, ruang baca bebas, ruang rapat atau diskusi, dan foto 

copy center. 

Pelayanan di perpustakaan ideal nya dapat lebih memikat, bersahabat, 

cepat, dan akurat, ini berarti orientasi layanan perpustakaan harus didasarkan 

pada kebutuhan pengguna, antisipasi perkembangan teknologi informasi dan 

pelayanan yang ramah, dengan kata lain menempatkan pengguna sebagai salah 

satu faktor penting yang mempengaruhi kebijakan pada suatu perpustakaan, 

kesan kaku pelayanan diperpustakaan harus dieliminir sehingga perpustakaan 

berkesan lebih manusiawi.    

Maka penelitian terhadap kualitas pelayanan perlu dilakukan dalam 

upaya meningkatkan kualitas layanan dengan tujuan adanya peningkatan mutu 



pelayanan dan untuk jangka panjang untuk mempertahankan konsumen. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian untuk meneliti tingkat kepentingan 

konsumen dan kinerja pelayanan Perpustakaan Pusat Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, oleh karena itu penulis mengambil judul “ Analisa 

Kualitas Pelayanan Perpustakaan Perguruan Tinggi”. 

Quality Function Deployment ( QFD ) adalah metode perencanaan dan 

pengembangan secara terstruktur yang memungkinkan tim pengembangan 

mendefinisikan secara jelas keinginan konsumen, dan mengevaluasi 

kemampuan produk atau jasa secara sistematik untuk memenuhi keinginan 

tersebut. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Atribut jasa apa saja yang diinginkan oleh konsumen terhadap layanan 

perpustakaan. 

b. Sejauh mana tingkat kepentingan konsumen pada atribut jasa yang diberikan 

Perpustakaan Pusat UMS.  

c. Bagaimana kepuasan konsumen terhadap atribut jasa yang telah diberikan 

Perpustakaan Pusat UMS. 

d. Pengembangan parameter teknik, kebutuhan proses dan prosedur kualitas 

dari keinginan konsumen. 

 

 



1.3. Batasan Masalah 

Untuk mencegah meluasnya permasalahan yang ada dan agar lebih 

terarah, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

a. Penelitian dilakukan pada pelayanan di Perpustakaan Pusat Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

b. Untuk mendefinisikan keinginan konsumen dalam penelitian ini digunakan 

data kuesioner yang diisi oleh Pengguna Perpustakaan Pusat Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang terdiri dari mahasiswa Fakultas FKIP, 

Ekonomi, Hukum, Teknik, Geografi, Psikologi, FAI, FIK, dan Farmasi.  

c. Dalam menterjemahkan keingginan konsumen kedalam parameter teknik, 

kebutuhan proses dan prosedur kualitas dilakukan diskusi dengan pihak 

manajemen yaitu kepala Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. (Bapak Gunawan Ariyanto, ST.,MCompSc) 

 
1.4. Tujuan Penelitian 

Dengan adanya penelitian mengenai kualitas pelayanan ini diharapkan 

dapat memenuhi tujuan yang diinginkan, yaitu sebagai berikut 

a. Mengetahui atribut-atribut yang dianggap penting dari keinginan  

konsumen. 

b. Untuk mengetahui tingkat kepentingan, kinerja, parameter teknik, 

kebutuhan proses dan prosedur kualitas terhadap atribut jasa Perpustakaan 

Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta. 



c. Menghasilkan suatu prioritas pengembangan kualitas bagi pihak 

Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanannya. 

 
1.5. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perpustakaan pusat 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam melakukan pengembangan 

pelayanan yang diberikan terutama kaitannya dengan kepuasan konsumen. 

b. Sebagai bahan evaluasi bagi perpustakaan pusat Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

1.6. Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk memperjelas pemahaman terhadap penelitian ini maka akan diuraikan 

tentang sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam babab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang obyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik pengolahan data, serta kerangka pemecahan masalah. 



BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Dalam bab ini berisi tentang pengumpulan data dan pengolahan data 

kuesioner.  

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang analisis hasil pengolahan data dan pembahasan 

analisis hasil pengolahan data tersebut. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran demi kebaikan 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Pelanggan 

2.1.1 Pengertian Pelanggan 

Pelanggan adalah semua orang yang menuntut kita untuk 

memenuhi suatu standar kualitas tertentu, dan karena itu akan memberikan 

pengaruh pada performasi kita atau perusahaan.  

Secara tradisional pelanggan diartikan orang yang membeli dan 

menggunakan produk dalam perusahaan yang bergerak dibidang jasa, 

pelayanan. Dalam perusahaan yang bergerak dibidang jasa, pelanggan 

adalah orang yang menggunakan jasa pelayanan. Dalam dunia perbankan 

pelanggan diartikan nasabah. Pandangan tradisional ini menyimpulkan 

bahwa pelanggan adalah orang yang berinteraksi dengan perusahaan 

setelah proses produksi selesai, karena mereka adalah pengguana produk. 

Sedangkan orang yang berinteraksi dengan perusahaan sebelum proses 

produksi berlangsung adalah dianggap sebagai pemasok. (Yamit, 2002. 

75) 

Kata pelanggan adalah istilah yang sangat akrab dengan dunia 

bisnis di Indonesia mulai dari pedagang kecil hingga pedagang besar, dari 

industri rumah tangga hingga Industri bersekala Internasional, dari 

perusahaan yang bergerak dibidang produksi barang hingga perusahaan 



yang bergerak dibidang jasa sangat mengerti apa arti kata pelanggan. 

Manajemen perusahaan memberikan definisi tentang pelanggan (L.L. 

Bean, Freeport, Maine dalam Nasution, 2001: 4). 

1. Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kita 

yang tergantung padanya. 

2. Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada apa keinginannya. 

3. Tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumentasi 

dengan pelanggan. 

4. Pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dipuaskan. 

2.1.2 Jenis Pelanggan 

Pada dasarnya dikenal tiga macam pelanggan dalam sistem 

kualitas modern, yaitu (Nasution, 2001: 34). 

1. Pelanggan Internal 

Adalah orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh 

pada performansi pekerjaan kita. Bagian-bagian pembelian, produksi, 

penjualan, pembayaran gaji, rekrutmen, dan karyawan merupakan 

contoh dari pelanggan internal. Sebagai contoh, bagian pembayaran 

gaji harus memandang karyawan yang dibayar gajinya sebagai 

pelanggan yang harus dipuaskan. 

2. Pelanggan Antara 

Adalah mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan 

sebagai pemakai akhir produk itu. Distributor yang mendistribusikan 



produk-produk dan agen perjalanan yang memesan kamar hotel untuk 

pemakaian akhir merupakan contoh dari pelanggan antara. Sebagai 

contoh, hotel menerima pesanan tempat dari agen perjalanan, hotel 

bertindak sebagai pemasok dan agen perjalanan merupakan pelanggan 

antara, tamu pengguna kamar hotel adalah pelanggan akhir atau 

pelanggan nyata. 

3. Pelanggan Eksternal 

Adalah pelanggan pembeli atau pemakai akhir dari suatu produk itu, 

sering disebut sebagai pelanggan nyata. Pelanggan ekstrenal 

merupakan orang yang membayar untuk menggunakan produk atau 

jasa yang dihasilkan itu. Pelanggan dibedakan antara mereka yang 

membayar dan yang memakai. Sebagai contoh, pasar swalayan 

(supermarket) yang menerima pembayaran dengan kartu kredit, 

pembayaran tunai akan dilakukan oleh bank yang mengeluarkan kartu 

kredit, sedangkan pemakai produk adalah sipemegang kartu. 

2.1.3 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah hasil (outcome) yang dirasakan atas 

penggunanya produk dan jasa, sama atau melebihi harapan yang 

diinginkan (Yamit, 2002: 78). Dari definisi kepuasan pelanggan tersebut, 

perusahaan harus berusaha mengetahui apa yang diharapkan pelanggan 

dari produk dan jasa yang dihasilkan. Harapan pelanggan dapat 

didefinisilkan secara tepat apabila perusahaan mengerti persepsi 



pelanggan terhadap kepuasan. Mengetahui perpepsi pelanggan terhadap 

kepuasan sangatlah penting, agar tidak terjadi kesenjangan (gap) perpepsi 

antara perusahaan dengan pelanggan.  

Kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan 

kinerja atau hasil yang dirasakan (Tjiptono, 2001: 25). Konsep kepuasan 

pelanggan dapat dilihat pada gambar 2.1 

 

 

 

    

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Konsep Kepuasan Pelanggan 
 

2.1.4 Mengukur Kepuasan Pelanggan 

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan 

pelanggan antara lain (Yamit, 2002: 80): 

1. Sistem pengaduan 

Sistem ini memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk 

memberikan saran, keluhan dan bentuk ketidakpuasan lainnya dengan 

cara menyediakan kotak saran. Sebab saran dan keluhan pada 
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umumnya dilandasi oleh pengalaman mereka dalam bentuk kecintaan 

mereka terhadap produk maupun terhadap perusahaan. 

2. Survey pelanggan 

Survey pelanggan merupakan cara yang umum digunakan dalam 

mengukur kepuasan pelanggan, misalnya melalui surat pos, telepon 

atau wawancara secara langsung. 

3. Panel pelanggan 

Perusahaan mengundang pelanggan yang setia terhadap produk atau 

jasa dan mengundang pelanggan yang telah berhenti membeli atau 

telah pindah menjadi pelanggan perusahaan lain. Dari pelanggan setia 

akan diperoleh informasi tingkat kepuasan yang dirasakan dan dari 

pelanggan yang telah berhenti membeli. 

  
2.2 Pengertian Jasa 

Perkembangan pemasaran berawal dari tukar-menukar barang secara 

sederhana tanpa menggunakan alat tukar berupa uang ataupun logam mulia. 

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka semakin dibutuhkannya suatu 

alat tukar yang berlaku umum dan untuk itulah diciptakan uang. Disamping itu, 

manusia juga memerlukan jasa yang mengurus hal-hal tertentu, sehingga jasa 

menjadi bagian utama dalam pemasaran. 

Jasa/pelayanan merupakan suau kinerja penampilan, tidak berwujud dan 

cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat 

berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Dalam strategi 



pemasaran, definisi jasa harus diamati dengan baik, karena pengertiannya sangat 

berbeda dengan produk berupa barang. Kondisi dan cepat lambatnya 

pertumbuhan jasa akan sangat bergantung pada penilaian pelanggan terhadap 

kinerja yang ditawarkan oleh pihak produsen ( J. Supranto,  1997: 227 ). 

 
2.3 Karakteristik jasa 

Jasa memiliki empat karakteristik utama yang membedakannya dengan 

barang, yaitu (Kotler, 1998:277) : 

1.  Tidak berwujud (intangibility) 

Jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud, tidak dapat diraba, dirasa, 

didengar atau dicium sebelum jasa tersebut dibeli. Seorang konsumen akan 

percaya kepada penyedia jasa apabila penyedia jasa mampu mengarahkan atau 

meyakinkan konsumen agar bersedia membeli jasa yang ditawarkan. 

2. Tidak terpisahkan (inseparibility) 

Pada umumnya jasa yang diproduksi (dihasilkan) dan dirasakan pada waktu 

bersamaan dan apabila dikehendaki oleh seseorang untuk diserahkan kepada 

pihak lainnya, maka dia akan tetap merupakan bagian dari jasa tersebut.  

3. Keanekaragaman 

Mutu jasa tergantung pada siapa yang menyediakan jasa disamping waktu, 

tempat, dan bagaimana disediakan. 

 

 



4. Tak tahan lama (Mudah lenyap)  

Jasa tidak dapat disimpan untuk dijual atau dipakai kemudian. Mudah 

lenyapnya jasa tidak menjadi masalah bila permintaan tetap karena mudah 

untuk lebih dahulu mengatur staf untuk melakukan jasa itu. 

Philip Kotler membagi macam-macam jasa sebagai berikut: 

( J. Supranto,1997: 228 ): 

1. Barang berwujud murni 

Di sini hanya terdiri dari barang berwujud seperti sabun, pasta gigi. Tidak 

ada jasa yang menyertai produk tersebut.  

2. Barang berwujud yang disertai jasa 

Di sini terdiri dari barang berwujud yang disertai dengan satu atau lebih 

jasa untuk mempertinggi daya tarik pelanggan. Contohnya: produsen 

mobil tidak hanya menjual mobil saja, melainkan juga kualitas dan 

pelayanan kepada pelanggannya (reparasi, pelayanan pasca jual). 

3. Campuran 

Di sini terdiri dari barang dan jasa dengan proporsi yang sama. 

Contohnya: restoran yang harus didukung oleh makanan dan 

pelayanannya. 

4. Jasa utama yang disertai barang dan jasa tambahan 

Di sini terdiri dari jasa utama dengan jasa tambahan dan/atau barang 

pelengkap. Contohnya: penumpang pesawat terbang membeli jasa 

transportasi. Mereka sampai di tempat tujuan tanpa sesuatu hal berwujud 



yang memperlihatkan yang memperlihatkan pengeluaran mereka. Namun, 

perjalanan tesebut meliputi barang-barang berwujud, seperti makanan dan 

minuman, potongan tiket dan majalah penerbangan. Jasa tersebut 

membutuhkan barang padat modal ( pesawat udara ) agar terealisasi, tapi 

komponen utamanya adalah jasa. 

5. Jasa murni 

Di sini hanya terdiri dari jasa. Contohnya adalah: jasa menjaga bayi, 

psikoterapi. 

  
2.4  Kualitas Jasa 

Kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu 

yang harus dikerjakan dengan baik. Aplikasi kualitas sebagai sifat dari 

penampilan  produk atau kinerja merupakan bagian utama strategi perusahaan 

dalam rangka meraih keunggulan yang berkesinambungan, baik sebagai 

pemimpin pasar  ataupun sebagai strategi untuk terus tumbuh. 

Keunggulan suatu produk jasa adalah tergantung dari keunikan serta 

kualitas yang diperlihatkan oleh jasa tersebut, apakah sudah sesuai dengan 

harapan  dan keinginan pelanggan/pengguna jasa. (J. Supranto, 1997: 228). 

 
2.5 Dimensi Kualitas 

Ada delapan dimensi kualitas yang dikembangkan Garvin dan dapat 

digunakan sebagai kerangka perencanaan strategis dan analisis, terutama untuk 

produk manufaktur. Dimensi tersebut adalah: 



1. Kinerja (performance) karakteristik operasi pokok dari produk inti. 

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik sekunder 

atau pelengkap. 

3. Kehandalan (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan 

atau gagal dipakai. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications), yaitu sejauh 

mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standart-standart yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

5. Daya tahan (durability), berkaitan dengan beberapa lama produk tersebut 

dapat terus digunakan. 

6. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah 

direparasi, penanganan keluhan yang memuaskan. 

7. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan reputasi 

produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya.  

Bila dimensi-dimensi diatas lebih banyak diterapkan pada perusahaan 

manufaktur, maka berdasarkan berbagai penelitian terhadap jenis jasa, Zeithaml, 

Berry dan Parasuraman berhasil mengidentifisikan lima karakteristik ynag 

digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa yaitu: (Tjiptono 

dan Diana, 1995: 27). 

1. Bukti langsung (tangibles) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan 

sarana komunikasi. 



2. Keandalan (reliability) yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (responsiveness) yaitu keinginan para staf untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

4. Jaminan (assurance) mencangkup kemampuan, pengetahuan, kesopanan dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari resiko, bahaya dan 

keragu-raguan. 

5. Empati (emphaty) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para 

pelanggan. 

 
2.6 Pengertian Perguruan Tinggi dan Perpustakaan 

2.6.1 Pengertian Perguruan Tinggi 

Perguruan Tinggi adalah suatu pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi dan penelitian serta pengapdian ke masyarakat. 

Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan 

emperik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang 

memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian. Pengapdian 

kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfatkan ilmu 

pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan 

masyarakat. (Soeasminah, 1992: 32) 

 



2.6.2  Pengertian Perpustakaan 

Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, 

ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan 

terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu 

untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. (Syihabuddin Qalyubi, 

2007: 287)  

2.6.3 Fungsi Perpustakaan 

a. Fungsi Utama Perpustakaan 

1. Penyimpanan 

Perpustakaan bertugas menyimpan koleksi (informasi) yang 

diterimanya. Hal itu tampak sekali pada perpustakaan nasional 

yang ada pada setiap negara. Hal itu didasarkan pada kenyataan 

bahwa tidak semua bahan pustaka ( koleksi yang mengandung 

informasi) dapat terjangkau (dimiliki atau dibeli) oleh masyarakat 

atau orang yang membutuhkannya, bahkan oleh sebuah 

perpustakaan sekalipun. Salah satu cara yang ditempuh oleh 

pemerintah untuk mengatasi keterbatasan pembelian koleksi, yaitu 

dengan membuat (mengeluarkan ) peraturan yang disebut Undang-

Undang Deposit.  

 

 

 



2. Pendidikan 

Pendidikan Perpustakaan merupakan tempat belajar seumur hidup. 

Sebagai tempat belajar, perpustakaan sangat berarti bagi mereka 

yang sudah bekerja atau telah meninggalkan bangku sekolah dan 

mereka yang putus sekolah. Perpustakaan selalu dikaitkan dengan 

buku, sedangkan buku selalu dihubungkan dengan kegiatan 

belajar. Jika kegiatan belajar meluputi belajar di dalam dan di luar 

sekolah perpustakaan berkaitan dengan kedua hal itu.  

3. Penelitian  

Perpustakaan berfungsi menyediakan berbagai macam koleksi 

(informasi) untuk keperluan penelitian yang dilakukan oleh 

pemakai. Kegiatan penelitian  itu dilakukan  oleh para pemakai 

perpustakaan, mulai dari murid sekolah dasar hinga ke penelitian 

pemenang hadiah Nobel. Kedalam dan cakupan pada setiap 

penelitian dapat berbeda, meskipun topiknya sama, yakni 

bertanggung pada tujuannya. 

4. Informasi 

Perpustakaan menyediakan informasi bagai pemakai yang 

disesuaikan bagi pemakai yang disesuaikan dengan jenis 

perpustakaan. Informasi juga disediakan untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh pemakainya. Jawaban-jawaban itu, 



anatara lain, disediakan melalui bahan referensi/rujukan. Apabila 

perpustakaan dipandang sebagai sumber informasi. 

5. Rekreasi kultural 

Perpustakaan berfungsi menyimpan khazanah budaya dari 

masyarakat sekitar perpustakaan melalui penyediaan bahan bacaan. 

Fungsi kultural dilakukan dengan cara mengadakan berbagai 

kegiatan, misalnya pameran, ceramah, pertunjukan kesenian, dan 

penyediaan bahan bacaan yang dapat menghibur bagi pemakai. ( 

Syihabuddin Qalyubi, 2007: 17)  

b. Fungsi Pendukung Perpustakaan yaitu menghimpun, memelihara dan 

memberdayakan semua koleksi bahan pustaka. Adapun rincinya 

sebagai berikut:  

1. Pengadaan bahan pustaka, meliputi: menghimpun/mengumulkan, 

membeli, menerima sumbangan/bantuan, tukar-menukar, 

mengadakan, menerbitkan, kerja sama. 

2. Pengolahan mencakup: regestrasi, pengecapan, katalogisasi, 

klasifikasi, pengetikan kartu buku, pengetikan kartu katalog, 

pembuatan nomor barcode, pembuatan perlengkapan buku, slip 

buku, slip tanggal, sampul, pembuatan lembar, pembuatan lembar 

kerja, penjajaran kartu, penyusunan pada tempat tertentu, 

pemasukan data. 



3. layanan, meliputu kegiatan: sirkulasi, keanggotaan, referensi, 

bimbingan dan penyuluhan kepada pemakai, layanan pembaca. 

4.  Pemasyarakatan/sosialisasi meliputi: publikasi, promosi, 

mengundang tokoh, pakar, figur publik, dan lain-lain. 

5. Kerja sama layanan antar perpustakaan mencangkup kegiatan: 

pengolahan, katalog induk, pembinaan dan pengembangan profesi, 

sistem jaringan. 

6. Untuk perpustakaan tertentu, dikembangkan fungsi: penyusunan 

dan penerbitan bibliografi, abstrak, indeks, kumpulan karangan 

ilmiah, artikel, kliping, dan lain-lain. 

7. Pengembangan Sumber Daya Manusia,mencangkup: seminar, loka 

karya, pendidikan dan pellatihan, program pendidikan formal, 

keanggotaan organisasi profesi, dan lain-lain. 

8. Pembinaan dan pengembangan organisasi: penelitian dan 

pengembangan, pengolahan/manajemen pepustakaan, studi 

banding, menjalin mitra kerja, dan lain-lain. 

9. Melakukan upaya preservasi koleksi antara lain: memelihara bahan 

pustaka, merawat bahan pustaka, melakukan penyiangan, 

melakukan fumigasi, menjaga temperatur/suhu agar stabil, 

mengtur ventilasi udara, menjaga koleksi supaya tetap bai, 

menjaga kebersihan perpustakaan, dan lain-lain. 



10. Membuat peraturan/tata tertib meeliputi: jadwal layanan, 

persyaratan anggota, peminjaman /pengembalian, penghargaan dan 

sasi, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pengunjung dalam 

perpustakaan, suasana tertib di perpustakaan. 

11. Penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk: seleksi dan 

pengolahan koleksi, pengolahan, layanan, penelusuran, akses 

informasi, jaringan, komunikasi dan kerja sama, promosi dan 

publikasi, sosialisasi, promosi dan publikasi. 

12.  Penciptakan dan mengembangkan iklim di perpustakaan agar: 

masyarakat tahu tentang arti, kegunaan, kegiatan, perpustakaan, 

masyarakat tertarik, berminat, tergugah untuk ke perpustakaan, 

pengunjung merasa dilayani dengan baik dan memuaskan, merasa 

nyaman di perpustakaan, ingin sering kembali ke perpustakaan, 

merasa mendapat perhatiaan, bimbingan atau bantuan oleh petugas 

perpustakaan, merasa mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, 

memperoleh sesuatu yang berguna bagi dirinya (Sutarno,2006: 72) 

 
2.7 Total Quality Manajement ( TQM ) 

2.7.1 Definisi TQM  

Total Quality Manajement ( TQM ) Menurut Kit Sadgrove, 1995 

Total Quality Management adalah ”sistem manajemen yang berorientasi 

pada kepuasan pelanggan (customer satisfaction) dengan kegiatan yang 



diupayakan sekali benar ( right first time ), melalui perbaikan 

berkesinambungan (continous improvement ) dan motivasi karyawan “. 

Definisi lain menyatakan bahwa, TQM adalah “ sistem manajemen 

untuk meiningkatkan keselurahan kualitas menuju pencapaian keunggulan 

bersaing yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan 

seluruh ( total ) anggota organisasi”. 

Santoso, mendefiniskan bahwa TQM adalah “ sistem manajemen 

yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada 

kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi”. 

Fandy Tjiptono, mendefinisikan bahwa TQM adalah ”suatu 

pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk 

memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus 

atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya”  

Kit Sadgrove, mengidentifikasi terdapat empat tantangan yang 

dihadapi pelaku bisnis saat ini, yaitu :(Yamit, 2002: 178 ). 

1. Pelanggan 

Pelanggan sekarang lebih caggih dan memiliki pengetahuan yang 

semakin tinggi serta menentukan persyaratan yang lebih banyak atas 

produk dan pelayanan yang akan terima. 

2. Persaingan 

Persaingan saat ini dan akan datang semakin hebat dan bersifat global. 

 

 



3. Teknologi 

Teknologi sekarang cepat mengalami perubahan, banyak perusahaan 

dalam industri tradisional telah menemukan cara baru yang dapat 

membawa merekatampil beda berkat kemajuan teknologi. 

4. Peraturan 

Peraturan atau perundang-undangan yang semakin membatasi operasi 

bisnis. 

2.7.2 Prinsip-Prinsip TQM  

Kit Sadgrove, 1995 menyatakan terdapat lima prinsip program 

TQM agar dapat berhasil dalam penerapannya. Kelima prinsip tersebut 

dijabarkan sebagai berikut :( Yamit, 2002: 182 ). 

1. Fokus pada pelanggan 

Fokus pada pelanggan berarti menempatkan pelanggan pada pusat 

kegiatan dan bukan lagi sebagai perusahaan yang beroreantasi pada 

produksi. 

2. Mengerjakan secara benar 

Mengerjakan secara benar berarti mengerjakan sekali benar atau 

menghindari pengerjaan ulang. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan 

secara terus-menerus dan menjadikan kualitas adalah sikap bahwa 

semua orang harus bertanggung jawab terhadap kualitas. 

 

 



3. Komunikasikan dan latihlah 

Komunikasi berarti memberi tahu karyawan tentang apa yang sedang 

terjadi. Untuk itu perlu perbaikan saluran komunikasi dan memberikan 

kemudahan karyawan untuk menyampaikan sesuatu. Latihan dan 

pendidikan terhadap karyawan perlu dilakukan agar diperoleh 

karyawan yang terampil dan tanpa berbuat salah. 

4. Ukur hasil yang dicapai dan catatlah 

Pencatatan hasil yang dicapai berarti memberikan kesempatan kepada 

perusahaan untuk membuat keputusan berdasarkan pada fakta, dan 

bukan berdasar opini. Pengukuran dilakukan untuk menjaga standar 

dan proses agar berada dalam batas tolenransi yang telah disepakati. 

5. Kerjakan secara bersama 

Kerjakan secara bersama berarti manajemen puncak harus berperan 

serta dan harus diberdayakan. 

2.7.3 Manfaat TQM 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan TQM khususnya 

bagi pelanggan, perusahaan, maupun staf dan karyawan dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Manfaat Program TQM 
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Adapun gambar sistem kerja dari program TQM dapat dilihat 

seperti dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 . Sistem Progaram TQM 

Sumber: ( Yamit, 2002: 187 ). 
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2.8 Quality Function Deployment (QFD) 

2.8.1 Pengertian QFD 

Quality Function Deployment (QFD) adalah metode perencanaan 

dan pengembangan produk/jasa secara terstruktur yang memungkinkan 

tim pengembang mendefinisikan secara jelas kebutuhan dan harapan 

tersebut dan  mengevaluasi kemampuan produk atau jasa  secara 

sistematik  untuk memenuhi  kebutuhan dan harapan tersebut. (Wahyu, 

2003: 184). 

Quality Function Deployment adalah suatu proses atau mekanisme 

terstruktur untuk menentukan kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan 

kebutuhan-kebutuhan itu ke dalam kebutuhan teknis yang relevan, dimana 

masing-masing area fungsional dan level organisasi dapat mengerti dan 

bertindak (Nasution, 2001: 52). 

Alat utama dari QFD adalah matrik, dimana hasil-hasilnya dicapai 

melalui penggunaan tim antar departemen atau fungsional dengan 

mengumpulkan, mengintepretasikan, mendokumentasikan dan 

memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan pelanggan.  

Titik awal (starting point) QFD adalah pelanggan serta keinginan 

dan kebutuhan dari pelanggan. Dalam QFD hal ini disebut “suara dari 

pelanggan” (voice of the customer). Pekerjaan dari tim QFD adalah 

mendengar suara dari pelanggan. Proses QFD dimulai dengan suara 

pelanggan dan kemudian berlanjut melalui 4 aktivitas utama yaitu 



(Gaspersz, 2001:42) 

1.    Perencanaan Produk (Product Planning) 

 Menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan pelanggan kedalam kebutuhan-

kebutuhan teknik (technical requirements). 

2. Desain Produk (Product Design) 

 Menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan teknik kedalam karakteristik 

komponen. 

3. Perencanaan Proses (Process Planning) 

 Mengedentifikasikan langkah-langkah proses dan parameter-parameter 

serta menerjemahkan kedalam karakteristik proses. 

4. Perencanaan Pengendalian Proses (Process Planning Control) 

Menetapkan atau menetukan metode-metode pengendalian untuk 

mengendalikan karakteristik proses. 

2.8.2 Manfaat QfD 

Ada tiga manfaat utama yang diperoleh perusahaan bila 

menggunakan metode QFD yaitu: 

a.    Mengurangi biaya 

Hal ini dapat terjadi karena perbaikan yang dilakukan benar-benar 

sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga tidak ada 

pengulangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah 

ditetapkan pelanggan. 

 



b. Meningkatkan pendapatan 

Dengan pengurangan biaya, untuk hasil yang kita terima akan lebih 

meningkat. Dengan QFD produk atau jasa yang dihasilkan akan lebih 

dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. 

c.    Pengurangan waktu produksi 

QFD adalah kunci penting dalam pengurangan biaya produksi. QFD 

akan membuat tim pengembangan produk atau jasa untuk membuat 

keputusan awal dalam proses pengembangan ( Wahyu, 1999 : 89 ). 

2.8.3 Matrik House of Quality 

Metode QFD adalah prosedur yang sistematis untuk melukiskan 

keinginan pelanggan dan menginterpretasikannya dalam hal kekhususan 

produk dan karakteristik proses. Dalam QFD, suatu matriks yang saling 

berhubungan dikembangkan untuk menetapkan hubungan antara 

keinginan pelanggan dan parameter teknik dari produk atau jasa . 

Harus dicatat bahwa QFD dapat diterapkan untuk menganalisis 

pelayanan jasa seperti halnya perencanaan dan pabrikasi suatu produk. 

Dan banyaknya matriks digunakan untuk menganalisa bisa sedikit (1) atau 

banyak tergantung kebutuhan. Pada sisi tangan kiri (bagian 1), terdiri dari 

daftar  input yang berisi keinginan dari konsumen. Masukan 

diterjemahkan ke dalam output yang teknis, yang dimasukkan di bagian 2 



dari matriks itu. Output dari matriks 2 menjadi input untuk matriks bagian 

3, seperti terlihat pada gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Pengembangan Matriks House of Quality 

(Sumber: Groover, 2005: 769) 

Keterangan: 

QFD yang ditunjukkan disini sebagai sebuah seri matrik yang 

berhubungan dengan kebutuhan konsumen terhadap kebutuhan yang 

terus-menerus yang ditunjukkan disini adalah tipe-tipe perkembangan(1) 

keinginan konsumen menuju ke kebutuhan teknik dari suatu jasa (2) 

kebutuhan teknik dari suatu jasa menuju ke kebutuhan proses dan (3) 

kebutuhan proses menuju ke prosedur kualitas. 

Proses dalam QFD dilaksanakan dengan menyusun satu atau lebih 

matrik yang disebut The House Of Quality. Matrik ini menjelaskan apa 

saja yang menjadi kebutuhan dan harapan pelanggan dan bagaimana  



memenuhinya. Matrik yang disebut House Of Quality secara umum dapat 

dilihat pada gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 The House of Quality 

 (Sumber: Cohen, 1995: 187) 
 

Keterangan dari tiap bagian adalah sebagai berikut: 

1. Bagian A 

Berisi daftar semua kebutuhan dan harapan pelanggan yang 

biasanya ditentukan dengan riset pasar secara kualitatif. Cara untuk 

mengetahui kebutuhan dan harapan pelanggan antara lain: 

1. Mengadakan wawancara secara langsung dengan pelanggan untuk 

mengetahui keinginan mereka. 



2. Menyebarkan angket atau kuesioner kepada pelanggan mengenai 

kebutuhan dan harapan terhadap produk/jasa yang diberikan 

organisasi atau perusahaan kepada pelanggan. 

3. Menerima keluhan dan saran dari pelanggan. 

4. Mengadakan pengujian terhadap pelanggan potensial, yaitu dengan 

memberikan produk/jasa kepada mereka, kemudian meminta 

tanggapan terhadap produk/jasa tersebut. 

2. Bagian B 

Berisi berbagai macam informasi. Pertama, data pasar dari 

atribut pada bagian A yang bersifat kualitatif perlu diketahui derajat 

kepentingannya bagi konsumen pada setiap atribut produk/jasa yang 

signifikan. Riset pasar ini bersifat kuantitatif. 

Kedua, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja 

produk/jasa yang dihasilkan perusahaan dengan kinerja produk/jasa 

yang dihasilkan perusahaan pesaingnya. Dari hal ini, maka perusahaan 

dapat mengetahui gap antara atribut-atribut produk/jasa yang 

dihasilkan perusahaan dengan yang dihasilkan oleh perusahaan 

pesaingnya.  

Ketiga, perusahaan perlu menetapkan tujuan strategis untuk 

produk atau jasa baru. Setiap atribut produk/jasa perlu ditetapkan nilai 

target sesuai dengan kemampuan dari sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. Semakin tinggi nilai target, maka akan semakin besar gap 

antara atribut produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dengan 



nilai target, sehingga untuk mencapai nilai target yang telah ditetapkan 

dibutuhkan usaha yang besar. 

Keempat, dengan mengetahui besarnya nilai target dan kinerja 

dari atribut produk/jasa perusahaan, maka dapat diukur besarnya rasio 

perbaikan (improvement). Rasio perbaikan ini diukur dengan rumus: 

        
JasaKinerja

TargetNilai
PerbaikanRasio = …………………………………(2.1) 

Sebelum menghitung bobot dari setiap atribut, perlu dipahami 

terlebih dahulu apa yang disebut sales point. Sales point adalah 

persepsi atau pendapat tentang suatu produk/jasa dari pihak 

manajeman. Dan nilai atau bobot yang sering dipakai pada ketetapan 

sales point dapat dilihat pada tabel 2.1: 

Tabel 2.1 Sales Point 
Nilai Keterangan 

1 
1.2 
1.5 

Tidak terdapat penjualan 
Titik penjualan tengah atau sedang 
Titik penjualan tinggi 

 

Kelima, perusahaan perlu menetapkan bobot (weight) dari 

setiap atribut jasa. Bobot ini dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

        PointSalesPerbaikanRasionKepentingaDerajatBobot ××= ...(2.2) 

Dan yang terakhir adalah dengan melakukan normalisasi 

terhadap bobot. Normalisasi bobot dapat dihitung dengan rumus: 



     

BobotTotal
Bobot

BobotiNormalisas = …………………….......……….......(2.3) 

3. Bagian C 

Merupakan parameter teknik yang memberikan gambaran 

bagaimana cara tim pengembangan produk/jasa dalam merespon 

keinginan konsumen. Suara konsumen baik yang bersifat kualitatif 

maupun kuantitatif harus diterjemahkan ke dalam suara pengembang. 

Penerjemahan ini biasanya kita sebut sebagai Substritute Quality 

Characteristics (SQC). Di sini akan diterjemahkan bahasa konsumen 

ke dalam bahasa organisasi teknik (Organization’s Technical 

Language). 

4. Bagian D 

Bagian ini menunjukkan hubungan antara parameter teknik 

dengan keinginan konsumen yang telah dimodelkan dalam QFD. Di 

sini akan digunakan matrik dalam mempelajari hubungan tersebut 

yang dapat bersifat kuat, moderat, lemah dan tidak ada hubungan, 

seperti dapat dilihat pada tabel 2.2: 

Tabel 2.2 Simbol dan Nilai Matrik Interaksi 
Hubungan Simbol Nilai 

Tidak ada hubungan  0 
Lemah � 1 
Moderat � 3 
Kuat � 9 

 



Untuk memperoleh informasi yang bersifat kuantitatif, maka 

nilai yang merupakan representasi hubungan di atas perlu dikalikan 

dengan normalisasi bobot. 

5. Bagian E 

QFD merupakan kunci untuk menuju concuren engineering, 

karena di sini ada fasilitas untuk mengkomunikasikan satu sama lain 

dari bagian parameter teknik. Bagian ini disebut sebagai technical 

correlations atau atap dari House Of Quality. Bagian ini akan 

memetakan hubungan dan saling ketergantungan diantara parameter 

teknik. Interaksi antara parameter teknik dapat dilihat pada tabel 2.3:. 

Tabel 2.3 Simbol Iteraksi Parameter Interaksi 
SIMBOL PENGARUH HUBUNGAN 

√√ Positif kuat 
√ Positif moderat 
 Tidak ada hubungan 

 

6. Bagian F 

Bagian ini berisi berbagai macam informasi. Pertama, 

menghitung besarnya pengaruh dari technical response serta keinginan 

konsumen. Dari perhitungan ini, dapat dilakukan perangkingan 

terhadap jenis parameter teknik, sehingga dapat diketahui prioritas 

pengembangan produk/jasa. 

Kedua, perbandingan antara produk/jasa yang dihasilkan 

perusahaan dan produk/jasa yang dihasilkan pesaing. Untuk itu perlu 



ditetapkan terlebih dahulu satuan ukur dari parameter teknik. 

Informasi ini dapat digunakan untuk melakukan benchmarking dari 

produk/jasa pesaing. 

Ketiga, dari perbandingan di atas maka perusahaan dapat 

menetapkan sasaran kinerja (nilai target) secara teknis yang akan 

dicapai perusahaan. Penetapan target ini akan disesuaikan dengan 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. 

2.8.4 Tahapan-tahapan Implementasi Quality Function Deployment 

Tahapan-tahapan pengimplementasian Quality Function 

Deployment (QFD) secara umum ada tiga fase: 

1. Fase pengumpulan suara konsumen (Voice of Customer) 

2. Fase penyusunan rumah kualitas (House of Quality) 

3. Fase Analisa dan Interpretasi 

Penjelasan dari ketiga fase dalam pengimplementasian QFD adalah: 

1) Fase pertama (Mengumpulkan Suara Konsumen (Voice of Customer) 

prosedur umum dalam pengumpulan dalam mengumpulkan suara 

konsumen adalah: 

a. Menentukan atribut-atribut yang dipentingkan konsumen (berupa 

data kualitatif) dan data ini biasanya diperoleh dari wawancara dan 

observasi terhadap konsumen. 

b. Mengukur tingkat kepentingan dari atribut-atribut. 

 



2) Fase Kedua (Menyusun Rumah Kualitas/ House of Quality 

Langkah-langkah dalam pembuatan rumah kualitas meliputi: 

a) Pembuatan Matrik Keinginan Konsumen 

Tahapan ini meliputi 

1.  Menentukan konsumen 

2.  Mengumpulkan data keinginan konsumen  

3. Pembuatan Matrik Perencanan 

Tahapan ini meliputi: 

a. Mengukur keinginan konsumen. 

b. Menetapkan performansi konsumen. 

Beberapa kolom dalam matrik perencanaan: 

a. Importance to customer 

Tempat untuk menyatakan seberapa penting tiap keinginan 

bagi konsumen 

b. Relative Importance 

Merefleksi suatu keinginan beberapa kali lebih penting 

dibandingkan dengan keinginan lainya bagi konsumen. 

c. Ordinal Importance 

Tingkat kepercayaan ini meminta responden untuk 

mengurutkan data, sehingga kepuasan akan lebih konsisten 

 

 



d. Cutomer Satisfaction Performance 

Merupakan persepsi konsumen terhadap seberapa baik produk 

atau jasa yang ada saat ini dalam memuaskan konsumen. 

e. Competitive Satisfaction Performance 

Merupakan persepsi konsumen terhadap seberapa baik produk 

atau jasa pesaing dapat memuaskan konsumen 

f. Goal and Improvement Ratio 

Dibuat untuk memutuskan level dari customer performance 

yang ingin dicapai dalam memenuhi keinginan konsumen 

g. Sales Point 

Berisikan informasi tentang kemampuan dalam menjual 

produk atau jasa, didasarkan pada seberapa baik tiap keinginan 

konsumen dapat dipenuhi. 

h. Raw Weight 

Memodelkan kepentingan keseluruhan bagi tim dari tiap 

kepentingan konsumen, rasio perbaikan , dan sales point 

b) Pembuatan Parameter Teknik 

Tahapan ini merupakan tahapan pemunculan karakteristik kualitas 

pengganti. Pada tahapan ini dilakukan transformasi dari keinginan 

yang bersifat non teknis menjadi data yang bersifat teknis guna 

memenuhi keinginan konsumen. 



c) Menentukan Hubungan Parameter Teknik dengan Keinginan 

Konsumen 

Tahapan ini menentukan seberapa kuat hubungan antara respon 

teknis dengan keinginan konsumen. Hubungan antara keduanya 

bisa berupa hubungan yang sangat kuat, sedang, dan lemah. 

d) Korelasi Teknis 

Tahapan ini menggambarkan hubungan dan ketergantungan antar 

respon teknis. Sehingga bisa dilihat apakah suatu respon teknis 

yang satu mempengaruhi respon teknis yang lain. 

e) Benchmarking dan Penetapan Target 

Tahapan ini dilakukan analisa perbandingan antara performansi 

dari pesaing dengan perusahaan. Sehingga dapat diketahui tingkat 

pesaing yang terjadi. 

3) Fase Ketiga (Analisa dan Intepretasi) 

Merupakan analisa dari tahapan-tahapan diatas. 

Selain ketiga tahapan diatas, ada tahapan yang pertama kali dilakukan 

yaitu tahapan perencanaan dan persiapan (fase 0/ prafase). Adapun 

tahapan ini antara lain: 

a. Menyiapkan dukungan organisasional, meliputi dukungan dari 

pihak manajemen, dukungan funfsional dan dukungan teknis QFD. 

b. Menentukan tujuan ataupun keuntungan yang diharapkan dari 

kegiatan QFD. 



c. Menentukan siapa pelanggan. Karena dalam proses QFD penilaian 

banyak dilakukan oleh pelanggan. 

d. Menentukan cukupan produk. Dalam hal ini harus ditentukan 

dahulu bagian mana dari produk atau jasa yang termasuk dan tidak 

termasuk dalam aktivitas QFD. 

e. Melengkapi fasilitas dan material yang mendukung bagi 

pelaksanaan QFD. 

 
2.9 Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian yang dilakukan pada jasa pelayanan perpustakaan sejenis salah 

satunya di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta 

sebelumnya telah dilakukan oleh: Fibrindya Fajrin angkatan 2001 

Mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan 

judul ” Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Di Perpustakaan Pusat Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Menggunakan Metode Serqual Gap” . Dari 

penelitian ini diperoleh hasil: Faktor orientasi riset pasar dan komunikasi 

hasil ke atas memiliki nilai gap tertinggi penyebab gap 1, penentuan tujuan 

memiliki nilai gap tertinggi penyebab gap 2, faktor kontrol yang diberikan 

memiliki nilai gap tertinggi penyebab gap 3, faktor kecenderungan janji 

berlebihan memiliki nilai gap tertinggi penyebab gab 4, dan penambahan 

koleksi buku adalah variabel dengan nilai service quality tertinggi, variabel 

pelayana jasa pemeriksaan kartu dan peminjaman adalah variabel yang 



dianggap paling penting, karena memiliki nilai derajat kepentingan 

tertinggi.   

2. Penelitian yang dilakukan Afit Susanto angakatan 2001 Mahasiswa Teknik 

Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul”  Analisis 

Kualitas Pelayanan Pelanggan Dengan Metode QFD (Quality Function 

Deployment) studi kasus SPBU 44.571.01 Pabelan, Surakarta. Dari 

penelitian ini diperoleh hasil: Atribut pelayanan jasa yang dianggap penting 

oleh pelanggan SPBU berdasarkan tingkat kepentingan pelanggan adalah 

kejujuran operator, tingkat kemurnian BBM, menjual premium, keramahan 

pelayanan, menjual solar, menjual pelumas, fasilitas mushola yang 

memadai, menjual pretamax, kualitas mesin pompa dan takaran yang akurat, 

keamanan dan kenyamanan pelanggan. 

3. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah 

metode yang digunakan yaitu metode QFD (Quality Function Deployment) 

sampai dengan tahap 3 yaitu untuk mencoba mengetahui atribut jasa yang 

diinginkan oleh konsumen, tingkat kepentingan, kinerja Perpustakaan Pusat 

Universitas Muhammadiyah, parameter teknik, kebutuhan proses dan 

prosedur kualitas. QFD (Quality Function Deployment) diaplikan untuk 

menterjemahkan apa yang diinginkan oleh konsumen kedalam prosedur 

kualitas yang lebih tinggi terperinci, jelas, dan operasional untuk diterapkan 

dalam strategi manajemen Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Penelitian terhadap kualitas pelayanan ini untuk meningkatkan 



kualitas pelayanan dengan tujuan dapat lebih memikat, bersahabat, cepat 

akurat dan sesuai dengan keingginan konsumen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Objek Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhamma-  

diyah Surakarta. 

 
3.2 Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan yaitu: 

3.2.1.  Menentukan perumusan masalah dan tujuan penelitian. 

Penelitian ini adalah mengenai kualitas pelayanan yang ada di 

Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta, tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui atribut-atribut yang dianggap penting 

oleh konsumen serta tingkat kepentingan konsumen terhadap atribut jasa 

Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta, selain itu juga 

untuk mengetahui prioritas prosedur kualitas pelayanan yang sesuai dengan 

keinginan konsumen. Seperti pada matrik pengembangan QFD dengan 

langkah tahapan (1) keinginan konsumen menuju ke parameter teknik (2) 

parameter teknik menuju ke kebutuhan proses dan (3) kebutuhan proses 

menuju ke prosedur kualitas. 

 

 

 



3.2.2. Identifikasi Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2001: 

115). Identifikasi populasi merupakan langkah awal dalam penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui siapa yang menjadi responden. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian adalah mahasiswa pengguna 

Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun 

jumlah mahasiswa pengguna Perpustakaan Pusat Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun 2007 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Jumlah Populasi 
No Fakultas Jumlah Mahasiswa 
1. FKIP 6197 
2. EKONOMI 3993 
3. HUKUM 794 
4. TEKNIK 3004 
5. GEOGRAFI 274 
6. PSIKOLOGI 1344 
7. FAI 823 
8. FIK 1246 
9. FARMASI 660 
 JUMLAH 18336 

Sumber : Arsip Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta 

3.2.3. Identifikasi sampel penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti 

(Arikunto, 2001:117). Adapun ketentuan untuk sampel dalam penelitian 

ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan 

teknik sampling kuota. Quota Sampling yang merupakan jumlah subjek 



yang akan diteliti ditetapkan lebih dahulu. Jika quontum telah ditentukan 

mulailah penelitian dan tentang siapa yang akan dijadikan responden, 

terserah kepada pengumpul data. Untuk menentukan ukuran sampel dari 

suatu populasi dapat digunakan rumus Slovin (1960) yang dikutip Sevilla 

(1994) sebagai berikut (Umar, 1997: 49): 

21 Ne
N

n
+

=  

di mana: n   = ukuran sampel 

   N   = ukuran populasi 

     e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan. 

Adapun jumlah rata-rata pengguna Perpustakaan Pusat 

Universitas Muhamadiyah Surakarta tahun 2007 adalah 18336 maka 

dengan persentase kelonggaran 10% diperoleh jumlah respondennya 

sebanyak 99,45 responden. 

 

 

 

 

 

 

 



Adapun penjelasan sampel untuk masing-masing Fakultas: 

Tabel 3.2 Jumlah Sampel 
No Fakultas Populasi Sampel Pembulatan 
1. FKIP 6197 33,79 34 
2. EKONOMI 3993 21,77 22 
3. HUKUM 794 4,33 5 
4. TEKNIK 3004 16,37 17 
5. GEOGRAFI 274 1,49 2 
6. PSIKOLOGI 1344 7,32 8 
7. FAI 823 4,48 5 
8. FIK 1246 6,78 7 
9. FARMASI 660 3,59 4 
 JUMLAH 18336 99,92 104 

 

Jadi besarnya jumlah sampel penelitian dengan menggunakan 

besar sampel penelitian 104 responden. 

3.2.4. Penyusunan Kuesioner 

Kuesioner adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis 

berhubungan dengan masalah penelitian dan tiap pertanyaan merupakan 

jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesa 

(Sugiarto, 2001: 246). 

Kuesioner ini diberikan kepada pengguna Perpustakaan Pusat 

Universitas Muhamadiyah Surakarta untuk mengetahui atribut-atribut apa 

yang diinginkan konsumen, sehingga suara konsumen dapat dijadikan data 

untuk penelitian. Dalam penyebaran kuesioner ini ada dua tahap yaitu 

sebagai berikut: 



a. Tahap pertama penyebaran kuesioner pendahuluan yang merupakan 

tipe kuesioner terbuka sehingga konsumen ikut diberikan kesempatan 

untuk menentukan jenis atribut jasa yang diinginkan. 

b. Tahap kedua yang merupakan penyebaran kuesioner tertutup. 

Kuesioner ini disebarkan kepada 104 responden yang merupakan 

sampel sesungguhnya dari obyek penelitian. Kuesioner ini disusun 

dengan skala Likert dan yang digunakan adalah 1 sampai 4. Kuesioner 

ini digunakan untuk mencari derajat kepentingan dan kinerja 

pelayanan Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah yang 

diinginkan oleh konsumen.  

3.2.5. Penyebaran Kuesioner 

Kuesioner dalam penelitian ini berisi pertanyaan yang merupakan 

variabel keinginan konsumen. Penyebaran kuesioner ini dilakukan kepada 

mahasiswa pengguna Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah. 

Kuesioner pendahuluan jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 20 

responden, yang merupakan tipe kuesioner terbuka sehingga responden 

ikut diberi kesempatan untuk menentukan jenis atribut jasa yang 

diinginkan. Kuesioner kedua jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 

104 responden, Kuesioner ini untuk mencari derajat kepentingan dan 

kinerja pelayanan Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah yang 

diinginkan oleh konsumen.  

 



3.2.6. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Digunakan perangkat lunak 

Software SPSS 12 for windows dalam menguji validitas pada 

penelitian ini. 

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan r table untuk degree of freedom ( df ) = n-2, dalam hal 

ini n adalah jumlah sampel. Bandingkan nilai Correlated Item – Total 

Correlation dengan hasil perhitungan r table, jika r hitung lebih besar 

dari r table dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator 

tersebut dinyatakan valid ( Ghozali, Imam, 2001: 45 ). 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS 

memberikan fasilitas untuk mngukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai  Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, Imam,2001:42 ). 



3.2.7. Pengolahan Data Quality Function Deployment (QFD) 

Perhitungan QFD yang digunakan adalah analisis QFD berantai, 

artinya analisis matrik House Of  Quality (HOQ) menggunakan lebih dari 

satu matrik HOQ. Analisis QFD membolehkan lebih dari satu matrik 

HOQ dengan tujuan agar output dari QFD lebih teknis dan spesifik. Pada 

penelitian ini menggunakan tiga matrik HOQ untuk menghasilkan hasil 

analisis yang optimal. 

3.2.8. Matrik HOQ Customer Requirements to Technical Requirement 

1. Matrik HOQ level I: 

a. Menentukan derajat kepentingan tiap atribut: 

                          
n

DKi
x

n

i
�

== 1 ...........................................................................(3.1) 

Dimana:  DKi = Derajat Kepentingan responden ke-i 

    n      = jumlah responden 

b. Kinerja atribut jasa 

 
n

Ki
x

n

i
�

== 1 .................................................................................(3.2) 

  Dimana:  Ki  = Kepuasan responden ke-i 

    n    = jumlah responden 

c. Menentukan nilai target dari setiap atribut jasa. 

d. Menentukan rasio perbaikan. 



saKinerja Ja
etNilai Targ

 aikan Rasio Perb = ..........................................(3.3) 

e. Menentukan sales point 

f. Menentukan bobot dari setiap atribut jasa. 

PointSalesPerbaikanRasionKepentingaDerajatBobot ××=  

g. Menentukan normalisasi bobot. 

h. Identifikasi parameter teknik (technical requirements) 

i. Menentukan interaksi antara keinginan konsumen dengan 

parameter teknik. 

1. Nilai matrik interaksi keinginan konsumen dengan parameter 

teknik. 

� ×= HiBTiKTi .....................................................(3.4) 

Dimana: 

  KTi  = Nilai absolut parameter teknik setiap atribut 

BTi = Kepentingan relatif (bobot) keinginan konsumen yang        

memiliki hubungan dengan atribut jasa. 

Hi = Nilai hubungan keinginan konsumen yang memiliki     

hubungan dengan atribut jasa. 

 

 

 

 



2. Prioritas Parameter Teknik berdasar kepentingan relatif  

%100×=
� uteknikAbsolParameterT

uteknikAbsolParameterT
relatifnKepentinga ......

...........................................................................................(3.5) 

2. Matrik HOQ level II: 

a. Normalisasi bobot yang berasal dari nilai prosentase pada 

parameter teknik 

b. Menentukan kebutuhan proses (process requirements) 

c. Menentukan interaksi antara technical requirements dengan 

process requirements: 

1.  Nilai matrik interaksi parameter teknik dengan kebutuhan 

proses 

� ×= HiBPiKPi .............................................................(3.6) 

Dimana: 

   KPi = Nilai absolut kebutuhan proses setiap atribut 

BPi = Kepentingan relatif (bobot) parameter teknik yang 

memiliki hubungan dengan kebutuhan proses  

   Hi  = Nilai hubungan parameter teknik yang memiliki 

hubungan dengan atribut kebutuhan proses  

2. Prioritas Kebutuhan proses berdasar kepentingan relatif  

 %100
Pr

Pr ×=
� tosesAbsoluKebutuhan

tosesAbsoluKebutuhan
relatifnKepentinga ....(3.7) 



3. Matrik HOQ level III: 

a. Normalisasi bobot yang berasal dari nilai prosentase pada 

kebutuhan proses 

b. Menentukan prosedur kualitas (quality prosedures) 

c. Menentukan interaksi antara process requirements dengan quality 

prosedures 

1. Nilai matrik interaksi prosedur kualitas dengan kebutuhan 

proses 

� ×= HiBKiPKi .............................................................(3.8) 

Dimana: 

PKi =   Nilai absolut prosedur kualitas setiap atribut 

BKi = Kepentingan relatif (bobot) kebutuhan proses yang   

memiliki hubungan dengan atribut prosedur kualitas 

Hi  = Nilai hubungan kebutuhan proses yang memiliki 

hubungan dengan atribut prosedur kualitas. 

4. Prioritas Prosedur Kualitas berdasar kepentingan relatif 

%100
Pr

Pr ×=
� titasAbsoluosedurKual

titasAbsoluosedurKual
relatifnKepentinga ............(3.9) 

3.2.9. Analisis dan Interpretasi Metode QFD 

Merupakan analisa dari tahapan-tahapan diatas. Selain ketiga 

tahapan diatas, ada tahapan yang pertama kali dilakukan yaitu tahapan 



perencanaan dan persiapan (fase 0/ prafase). Adapun tahapan ini antara 

lain: 

f. Menyiapkan dukungan organisasional, meliputi dukungan dari pihak 

manajemen, dukungan fungsional dan dukungan teknis QFD. 

g. Menentukan tujuan ataupun keuntungan yang diharapkan dari kegiatan 

QFD. 

h. Menentukan siapa konsumen. Karena dalam proses QFD penilaian 

banyak dilakukan oleh konsumen. 

i. Menentukan cukupan jasa. Dalam hal ini harus ditentukan dahulu 

bagian mana dari jasa yang termasuk dan tidak termasuk dalam 

aktivitas QFD. 

j. Melengkapi fasilitas yang mendukung bagi pelaksanaan QFD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Kerangka Pemecahan Masalah 

 

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah 



BAB IV 

PENGOLAHAN DAN PEMBAHASAN DATA 

 
 

4.1 Pengumpulan Data Konsumen 

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan melalui wawancara 

(interview) yaitu dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pengguna 

perpustakaan dan pihak manajemen Perpustakaan Pusat Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan 

untuk mendukung penelitian. Selain itu data diperoleh dengan cara melakukan 

pengamatan (observasi) yaitu dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan 

secara langsung pada obyek penelitian untuk mendapatkan gambaran nyata dari 

masalah diamati. Data yang lain yaitu dengan penyebaran kuesioner, dalam 

penyebaran kuesioner ini diberikan kepada konsumen atau pengguna 

Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta yang terdiri dari 

mahasiswa Fakultas FKIP, Ekonomi, Hukum, Teknik, Geografi, Psikologi, FAI, 

FIK, dan Farmasi untuk mengetahui atribut-atribut apa saja yang diinginkan 

konsumen, sehingga suara konsumen ini yang dijadikan data untuk penelitian.  

 
4.1.1 Pengumpulan Data yang diperoleh dari konsumen 

Data dari konsumen diperoleh melalui wawancara dan penyebaran 

kuesioner. Kuesioner ini diberikan kepada pengguna Perpustakaan Pusat 

Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk mengetahui atribut-atribut apa 



saja yang diinginkan konsumen. Dalam penyebaran kuesioner ini ada dua 

tahap yaitu sebagai berikut: 

c. Tahap pertama penyebaran kuesioner pendahuluan yang merupakan 

tipe kuesioner terbuka sehingga konsumen ikut diberikan kesempatan 

untuk menentukan jenis atribut jasa yang diinginkan, adapun contoh 

kuesioner tahap pertama sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Kuesioner Keinginan Konsumen Terhadap Pelayanan 
Perpustakaan 

 
1. Atribut yang bersifat Tangibles/ bukti langsung 

Atribut disamping ini merupakan 
keinginan konsumen terhadap 
pelayanan perpustakaan 

No Atribut Keinginan Konsumen 

Penting Tidak Penting 
1. Kebersihan dan kerapian ruang 

perpustakaan. 
  

2. Kelengkapan buku.   
3. Kelengkapan koleksi AV CD-ROM.   
4. Kelengkapan koleksi skripsi.   
5. Kelengkapan koleksi majalah.   
6. Kelengkapan koleksi laporan penelitian.   
7. Kelengkapan koleksi jurnal.   
8. Kelengkapan koleksi AV kaset TOEFL dan  

kaset kesehatan. 
  

9. Fasilitas internet yang memadai.   
10. Kartu anggota yang handal.   
11. Ruang baca yang nyaman.   
12.    
13.    
14.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  Atribut yang bersifat Reliability (Keandalan)  
No Atribut Penting Tidak Penting 
1. Kemampuan karyawan dalam memberikan 

pelayanan. 
  

2. Kecepatan dalam memberikan pelayanan 
peminjaman dan pengembalian buku. 

  

3 Kecepatan dalam memberikan pelayanan 
pembuatan kartu anggota. 

  

4.    
5.    
6.    

3. Atribut yang bersifat Responsiveness (Daya Tanggap). 
No Atribut Penting Tidak Penting 
1. Ketanggapan karyawan dalam membantu 

konsumen. 
  

2. Karyawan memberikan informasi dengan 
detail dan lengkap. 

  

3.    
4.    
5.    

 
4. Atribut yang bersifat Assurance (Jaminan)  

No Atribut Penting Tidak Penting 
1. Kenyamanan dalam melakukan kegiatan di 

perpustakaan. 
  

2. Ketersediaan informasi di perpustakaan.   
3. Keamanan barang di loker.   
4. Penelusuran bahan pustaka tersedia di 

komputer sama dengan call number di rak. 
  

5.    
6.    
7.    

 
5. Atribut yang bersifat Empathy  (Empati)  

No Atribut Penting Tidak Penting 
1. Respon yang baik dalam menerima kritik 

dan saran. 
  

2. Keramahan dalam memberikan  pelayanan.   
3. Kesabaran dalam memberikan pelayanan   
4.    
5.    
6.    

 

 

 

 



d. Tahap kedua yang merupakan penyebaran kuesioner tertutup. Data 

atribut jasa yang diinginkan oleh konsumen tahap pertama kemudian 

direkap dan mengapliasi dari atribut-atribut jasa yang diinginkan 

konsumen untuk menentukan butir-butir atribut jasa relatif yang 

sebenarnya. Kuesioner ini digunakan untuk mencari derajat kepentingan 

dan kinerja pelayanan Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah 

yang diinginkan oleh konsumen. adapun contoh kuesioner tahap kedua 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Kuesioner Tingkat Kepentingan Relatif Konsumen 
No  Atribut Jasa Dimensi Tangibles/bukti 

langsung            
TP KP P SP 

1. Kebersihan dan kerapian ruang perpustakaan.     
2. Kelengkapan buku.     
3. Kelengkapan koleksi AV CD-ROM.     
4. Kelengkapan koleksi skripsi.     
5. Kelengkapan koleksi majalah.     
6. Kelengkapan koleksi laporan penelitian.     
7. Kelengkapan koleksi jurnal.     
8. Kelengkapan koleksi AV kaset TOEFL dan  

kaset kesehatan. 
    

9. Fasilitas internet yang memadai.     
10. Kartu anggota yang handal.     
11. Ruang baca yang nyaman.     
12. Penempatan bahan pustaka di rak sesuai 

dengan lokasi dan call number. 
    

13. Komputer penelusuran berfugsi dengan baik.     
 

No  Atribut Jasa Dimensi Reliability(Keandalan)
  

TP KP P SP 

1. Kemampuan karyawan dalam memberikan 
pelayanan. 

    

2. Kecepatan dalam memberikan pelayanan 
peminjaman dan pengembalian buku. 

    

3 Kecepatan dalam memberikan pelayanan 
pembuatan kartu anggota. 

    

 



No  Atribut Jasa Dimensi Responsiveness (Daya 
Tanggap)  

TP KP P SP 

1. Ketanggapan karyawan dalam membantu 
konsumen. 

    

2. Karyawan memberikan informasi yang jelas 
dan mengerti. 

    

 
No  Atribut Jasa Dimensi Assurance 

(Jaminan) 
TP KP P SP 

1. Kenyamanan dalam melakukan kegiatan di 
perpustakaan. 

    

2. Ketersediaan informasi di tempat strategis.     
3. Keamanan barang di loker.     
4. Penelusuran bahan pustaka tersedia di 

komputer sama dengan call number di rak. 
    

 
 
 
 

No  Atribut Jasa Dimensi Empathy 
(Empati) 

TP KP P SP 

1. Respon yang baik dalam menerima kritik dan 
saran. 

    

2. Keramahan dalam memberikan  pelayanan.     
3. Kesabaran dalam memberikan pelayanan     

 
Keterangan: 

1 = Tidak Penting (TP) 

2 = Kurang Penting (KP) 

3 = Penting (P) 

4 = Sangat Penting (SP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 4.3 Kuesioner Tingkat Kinerja Pelayanan Perpustakaan 
No Atribut Jasa Dimensi Tangibles/bukti 

langsung            
TB KB B SB 

1. Kebersihan dan kerapian ruang perpustakaan.     
2. Kelengkapan buku.     
3. Kelengkapan koleksi AV CD-ROM.     
4. Kelengkapan koleksi skripsi.     
5. Kelengkapan koleksi majalah.     
6. Kelengkapan koleksi laporan penelitian.     
7. Kelengkapan koleksi jurnal.     
8. Kelengkapan koleksi AV kaset TOEFL dan  

kaset kesehatan. 
    

9. Fasilitas internet yang memadai.     
10. Kartu anggota yang handal.     
11. Ruang baca yang nyaman.     
12. Penempatan bahan pustaka di rak sesuai 

dengan lokasi dan call number. 
    

13. Komputer penelusuran berfugsi dengan baik.     
 

No  Atribut Jasa Dimensi Reliability 
(Keandalan) 

TB KB B SB 

1. Kemampuan karyawan dalam memberikan 
pelayanan. 

    

2. Kecepatan dalam memberikan pelayanan 
peminjaman dan pengembalian buku. 

    

3 Kecepatan dalam memberikan pelayanan 
pembuatan kartu anggota. 

    

 
No  Atribut Jasa Dimensi Responsiveness (Daya 

Tanggap)  
TB KB B SB 

1. Ketanggapan karyawan dalam membantu 
konsumen. 

    

2. Karyawan memberikan informasi yang jelas 
dan mengerti. 

    

 
No  Atribut Jasa Dimensi Assurance (Jaminan) TB KB B SB 
1. Kenyamanan dalam melakukan kegiatan di 

perpustakaan. 
    

2. Ketersediaan informasi di perpustakaan.     
3. Keamanan barang di loker.     
4. Penelusuran bahan pustaka tersedia di 

komputer sama dengan call number di rak. 
    

 
 
 
 



No  Atribut Jasa Dimensi Empathy  (Empati) TB KB B SB 
1. Respon yang baik dalam menerima kritik dan 

saran. 
    

2. Keramahan dalam memberikan  pelayanan.     
3. Kesabaran dalam memberikan pelayanan     

 
Keterangan: 

1 = Tidak Baik (TB) 

2 = Kurang Baik (KB) 

3 = Baik (B) 

4 = Sangat Baik (SB) 

4.1.2.  Hasil Pengumpulan Data Dari Konsumen  

1.  Kuesioner Tahap Pertama 

Data dari konsumen secara umum digunakan untuk 

menentukan atribut jasa apa saja yang diinginkan konsumen secara 

umum dari perpustakaan. Data ini diperoleh dari penyebaran kuesioner 

terbuka yang bertujuan untuk membangkitkan atribut jasa yang 

diinginkan konsumen. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 20 

responden pengguna Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Yang terdiri dari mahasiswa Fakultas FKIP, Ekonomi, 

Hukum, Teknik, Geografi, Psikologi, FAI, FIK, dan Farmasi.  

Pada pengumpulan data ini, konsumen diberi kesempatan 

untuk ikut menentukan jenis atribut jasa sehingga diharapkan atribut 

jasa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan keinginan konsumen 

pengguna Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta 



secara umum. Adapun atribut jasa yang diinginkan oleh konsumen  

pengguna Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta 

secara umum dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Data Keinginan Konsumen Perpustakaan Pusat Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 

No 
  

1. Kebersihan dan kerapian ruang perpustakaan. 
2. Kelengkapan buku. 
3. Kelengkapan koleksi AV CD-ROM. 
4. Kelengkapan koleksi skripsi. 
5. Kelengkapan koleksi majalah. 
6. Kelengkapan koleksi laporan penelitian. 
7. Kelengkapan koleksi jurnal. 
8. Kelengkapan koleksi AV kaset TOEFL dan  kaset kesehatan. 
9. Fasilitas internet yang memadai. 

10. Kartu anggota yang handal. 
11. Ruang baca yang nyaman. 
12. Penempatan bahan pustaka di rak sesuai dengan lokasi dan call number. 
13. Komputer penelusuran berfungsi dengan baik. 
14. Kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan. 
15. Kecepatan dalam memberikan pelayanan peminjaman dan pengembalian 

buku. 
16. Kecepatan dalam memberikan pelayanan pembuatan kartu anggota. 
17. Ketanggapan karyawan dalam membantu konsumen. 
18. Karyawan memberikan informasi dengan detail dan lengkap. 
19. Kenyamanan dalam melakukan kegiatan di perpustakaan. 
20. Ketersediaan informasi di perpustakaan. 
21. Keamanan barang di loker. 
22. Penelusuran bahan pustaka tersedia di komputer sama dengan call number 

di rak. 
23. Respon yang baik dalam menerima kritik dan saran. 
24. Keramahan dalam memberikan  pelayanan. 
25. Kesabaran dalam memberikan pelayanan 
 

2. Kuesioner Tahap Kedua 

Data atribut jasa yang diinginkan oleh konsumen kemudian 

direkap dan mengaviliasikan dari atribut-atribut jasa yang diinginkan 

konsumen untuk menentukan butir-butir atribut jasa relatif yang 



sebenarnya. Kuesioner kedua digunakan untuk mencari derajat 

kepentingan dan kinerja jasa Perpustakaan Pusat Universitas 

Muhammadiyah yang diinginkan oleh konsumen. 

Hasil kuesioner ini dapat dilihat pada lampiran 6-11, hasil 

kuesioner pada tingkat derajat kepentingan akan dilakukan uji validitas 

dan uji reliabilitas.  

 
4.1.3 Pengumpulan Data yang diperoleh dari Pihak Manajemen 

Data dari pihak manajemen diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi. Adapun data yang diperoleh sesuai dengan 

metode pengolahan yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Nilai Target 

Penetapan nilai target setiap atribut keinginan konsumen yang 

akan dicapai ditentukan oleh pihak manajemen. Metode yang 

digunakan yaitu dengan wawancara secara langsung dengan pimpinan 

perpustakaan untuk menentukan berapa nilai target yang akan dicapai. 

Penetapan nilai target ini disesuaikan dengan kelebihan dan kelemahan 

Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan 

mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal. Hasil dari nilai 

target yang telah ditentukan oleh pimpinan perpustakaan dapat dilihat 

pada tabel 4.9.  

 



b. Sales Point 

Sales Point memberi informasi tentang kemampuan dalam 

menjual jasa yang didasarkan pada seberapa jauh kebutuhan konsumen 

dapat dipenuhi. Metode yang digunakan yaitu dengan wawancara 

secara langsung dengan pimpinan perpustakaan untuk menentukan 

nilai yang digunakan pada Sales Point. Hasil dari nilai sales point 

yang telah ditentukan oleh pimpinan perpustakaan dapat dilihat pada 

tabel 4.12.  

c. Parameter Teknik 

Parameter teknik merupakan terjemahan dari keinginan 

konsumen kedalam bahasa pengembangan oleh pihak manajemen. 

Metode yang digunakan yaitu dengan wawancara secara langsung 

dengan kepala perpustakaan dari keinginan konsumen diterjemahkan 

ke dalam bahasa teknik yang dapat diukur untuk menentukan target 

yang akan dicapai dan untuk menentukan atribut mana yang nantinya 

akan dikembangkan. Hasil parameter teknik yang telah ditentukan 

pimpinan perpustakaan dapat dilihat pada tabel 4.15.   

d. Kebutuhan Proses 

 Kebutuhan proses merupakan gambaran bagaimana pihak 

manajemen menyikapi keinginan konsumen yang terbentuk dalam 

atribut parameter teknik. Metode yang digunakan yaitu dengan 



wawancara secara langsung dengan kepala perpustakaan untuk 

menentukan atribut kebutuhan proses. 

e. Prosedur Kualitas 

Prosedur kualitas merupakan penerjemahan pihak manajemen 

dalam menyikapi keinginan konsumen yang telah terbentuk dalam 

atribut kebutuhan proses. Metode yang digunakan yaitu dengan 

wawancara secara langsung dengan kepala perpustakaan untuk 

menentukan atribut prosedur kualitas. 

 
4.2 Pengolahan Data 

4.2.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan Software 

SPSS 12 for windows. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan 

nilai r hitung dengan r table untuk degree of freedom ( df ) = n-2, dalam 

hal ini n adalah jumlah sampel, pada kasus ini jumlah sampel (n) = 104 

dan besarnya df dapat dihitung 104 - 2 = 102 dengan df = 102 dan alpha 

0.05 didapat r table = 0.1622.  Bandingkan nilai Correlated Item – Total 

Correlation dengan hasil perhitungan r table, jika r hitung > r table dan 

nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan 

valid. Hasil uji validitas dan reliabilitas lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran 22-24. 



Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Kepentingan Konsumen 
No Atribut Signifikasi Keterangan 

1 Kebersihan dan kerapian ruang 
perpustakaan. ,505 Valid 

2 Kelengkapan buku. ,439 Valid 
3 Kelengkapan koleksi AV CD-ROM. ,490 Valid 
4 Kelengkapan koleksi skripsi. ,527 Valid 
5 Kelengkapan koleksi majalah. ,494 Valid 
6 Kelengkapan koleksi laporan penelitian. ,550 Valid 
7 Kelengkapan koleksi jurnal. ,517 Valid 

8 Kelengkapan koleksi AV kaset TOEFL 
dan  kaset kesehatan. ,498 Valid 

9 Fasilitas internet yang memadai. ,486 Valid 
10 Kartu anggota yang handal. ,409 Valid 
11 Ruang baca yang nyaman. ,439 Valid 

12 Penempatan bahan pustaka di rak sesuai 
dengan lokasi dan call number. ,404 Valid 

13 Komputer penelusuran berfugsi dengan 
baik. ,420 Valid 

14 Kemampuan karyawan dalam memberikan 
pelayanan. ,433 Valid 

15 Kecepatan dalam memberikan pelayanan 
peminjaman dan pengembalian buku. ,442 Valid 

16 Kecepatan dalam memberikan pelayanan 
pembuatan kartu anggota. ,535 Valid 

17 Ketanggapan karyawan dalam membantu 
konsumen. ,517 Valid 

18 Karyawan memberikan informasi dengan 
detail dan lengkap. ,453 Valid 

19 Kenyamanan dalam melakukan kegiatan 
di perpustakaan. ,467 Valid 

20 Ketersediaan informasi di perpustakaan. ,454 Valid 
21 Keamanan barang di loker. ,468 Valid 

22 Penelusuran bahan pustaka tersedia di 
komputer sama dengan call number di rak. ,391 Valid 

23 Respon yang baik dalam menerima kritik 
dan saran. ,468 Valid 

24 Keramahan dalam memberikan  
pelayanan. ,320 Valid 

25 Kesabaran dalam memberikan pelayanan ,496 Valid 
 
 

b.Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 



dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Software SPSS 12 for 

windows memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji 

statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai  Cronbach Alpha > 0,60. 

 Dari hasil uji reliabilitas didapatkan hasil yang handal atau reliabel, 

yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Kepentingan Konsumen  
No Atribut Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

1 Kebersihan dan kerapian ruang 
perpustakaan. ,880 Reliabel 

2 Kelengkapan buku. ,882 Reliabel 
3 Kelengkapan koleksi AV CD-ROM. ,882 Reliabel 
4 Kelengkapan koleksi skripsi. ,879 Reliabel 
5 Kelengkapan koleksi majalah. ,881 Reliabel 
6 Kelengkapan koleksi laporan penelitian. ,879 Reliabel 
7 Kelengkapan koleksi jurnal. ,880 Reliabel 

8 Kelengkapan koleksi AV kaset TOEFL 
dan  kaset kesehatan. ,881 Reliabel 

9 Fasilitas internet yang memadai. ,880 Reliabel 
10 Kartu anggota yang handal. ,882 Reliabel 
11 Ruang baca yang nyaman. ,882 Reliabel 

12 Penempatan bahan pustaka di rak sesuai 
dengan lokasi dan call number. ,882 Reliabel 

13 Komputer penelusuran berfugsi dengan 
baik. ,882 Reliabel 

14 Kemampuan karyawan dalam 
memberikan pelayanan. ,882 Reliabel 

15 Kecepatan dalam memberikan pelayanan 
peminjaman dan pengembalian buku. ,882 Reliabel 

16 Kecepatan dalam memberikan pelayanan 
pembuatan kartu anggota. ,879 Reliabel 

17 Ketanggapan karyawan dalam membantu 
konsumen. ,880 Reliabel 

18 Karyawan  memberikan informasi dengan 
detail dan lengkap. ,881 Reliabel 

19 Kenyamanan dalam melakukan kegiatan 
di perpustakaan. ,881 Reliabel 

20 Ketersediaan informasi di perpustakaan. ,881 Reliabel 
21 Keamanan barang di loker. ,881 Reliabel 

22 
Penelusuran bahan pustaka tersedia di 
komputer sama dengan call number di 
rak. 

,883 Reliabel 

23 Respon yang baik dalam menerima kritik 
dan saran. ,881 Reliabel 

24 Keramahan dalam memberikan  
pelayanan. ,884 Reliabel 

25 Kesabaran dalam memberikan pelayanan ,880 Reliabel 
 
 
 
 
 
 



4.3   Pengolahan Data Quality Function Deployment (QFD) 

Perhitungan QFD yang digunakan adalah analisis QFD berantai, artinya 

analisis matrik House Of Quality (HOQ) menggunakan lebih dari satu matrik 

HOQ. Analisi QFD membolehkan lebih dari satu matrik HOQ dengan tujuan 

agar output dari QFD lebih teknis dan spesifik. Pada penelitian ini 

menggunakan tiga matrik HOQ untuk menghasilkan hasil analisis yang optimal. 

 
4.4  Matrik HOQ Customer Requirements to Technical Requirement 

4.4.1 Derajat Kepentingan Relatif Butir Aribut Jasa 

Derajat kepentingan digunakan untuk memposisikan setiap keiginan 

konsumen dalam bentuk data kualitatif dengan tujuan untuk 

memproritaskan keinginan pengguna Perpustakaan Pusat Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Pemberian bobot dimulai dari atribut yang 

sangat penting dengan nilai 4 sampai atribut yang sangat tidak penting 

dengan nilai 1. Hasil dari perhitungan derajat kepentingan ini dapat dilihat 

dalam lampiran 17-20.  Bobot yang diberikan oleh tiap responden dihitung 

rerata dengan rumus : 

n

DKi
x

n

i
�

== 1

 

Sebagai contoh perhitungan pada derajat kepentingan relatif butir 

atribut jasa yang pertama, yaitu: 



n

DKi
x

n

i
�

== 1  

    
104
384=  = 3,692 

Untuk nilai �
=

n

i

DKi
1

keseluruhan dapat dilihat pada lampiran 17. 

Perhitungan secara keseluruhan dari derajat kepentingan relatif butir 

atribut jasa dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Derajat Kepentingan Relatif Atribut Jasa 
No Atribut Derajat 

Kepentingan 
1 Kebersihan dan kerapian ruang perpustakaan. 3,692 
2 Kelengkapan buku. 3,817 
3 Kelengkapan koleksi AV CD-ROM. 3,077 
4 Kelengkapan koleksi skripsi. 3,538 
5 Kelengkapan koleksi majalah. 2,702 
6 Kelengkapan koleksi laporan penelitian. 3,404 
7 Kelengkapan koleksi jurnal. 3,260 
8 Kelengkapan koleksi AV kaset TOEFL dan  kaset kesehatan. 3,038 
9 Fasilitas internet yang memadai. 3,615 

10 Kartu anggota yang handal. 3,279 
11 Ruang baca yang nyaman. 3,760 

12 Penempatan bahan pustaka di rak sesuai dengan lokasi dan call 
number. 3,558 

13 Komputer penelusuran berfugsi dengan baik. 3,702 
14 Kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan. 3,529 

15 Kecepatan dalam memberikan pelayanan peminjaman dan 
pengembalian buku. 3,500 

16 Kecepatan dalam memberikan pelayanan pembuatan kartu 
anggota. 3,413 

17 Ketanggapan karyawan dalam membantu konsumen. 3,375 
18 Karyawan  memberikan informasi dengan detail dan lengkap. 3,596 
19 Kenyamanan dalam melakukan kegiatan di perpustakaan. 3,548 
20 Ketersediaan informasi di perpustakaan. 3,577 
21 Keamanan barang di loker. 3,779 

22 Penelusuran bahan pustaka tersedia di komputer sama dengan 
call number di rak. 3,615 

23 Respon yang baik dalam menerima kritik dan saran. 3,327 
24 Keramahan dalam memberikan  pelayanan. 3,308 
25 Kesabaran dalam memberikan pelayanan 3,500 



4.4.2 Kinerja Atribut Jasa Perpustakaan Pusat Universitas   

Muhammadiyah Surakarta. 

Kinerja atribut jasa perpustakaan dipandang dari sisi konsumen adalah 

untuk menentukan besarnya nilai target oleh pihak manajemen. Atribut 

jasa yang dianggap sangat tidak baik pelayanannya diberi nilai 1 dan 

atribut jasa yang sangat baik pelayanannya diberi nilai 4. Hasil dari 

perhitungan kinerja jasa perpustakaan UMS  ini dapat dilihat dalam 

lampiran 18-21. Kinerja atribut jasa dihitung dengan rumus: 

n

Ki
x

n

i
�

== 1  

 Sebagai contoh perhitungan pada kinerja atribut jasa perpustakaan 

untk butir pertama yaitu: 

n

Ki
x

n

i
�

== 1  

   
104
323=  = 3,106 

Untuk nilai
n

Ki
x

n

i
�

== 1  keseluruhan dapat dilihat pada lampiran 21. 

Hasil perhitungan keseluruhan dari kinerja atribut jasa perpustakaan dapat 

dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut: 

 



Tabel 4.8 Kinerja Jasa Perpustakaan Pusat UMS 
No Atribut Kinerja 
1 Kebersihan dan kerapian ruang perpustakaan. 3,106 
2 Kelengkapan buku. 2,837 
3 Kelengkapan koleksi AV CD-ROM. 2,462 
4 Kelengkapan koleksi skripsi. 2,798 
5 Kelengkapan koleksi majalah. 2,481 
6 Kelengkapan koleksi laporan penelitian. 2,769 
7 Kelengkapan koleksi jurnal. 2,731 
8 Kelengkapan koleksi AV kaset TOEFL dan  kaset kesehatan. 2,519 
9 Fasilitas internet yang memadai. 2,846 

10 Kartu anggota yang handal. 2,952 
11 Ruang baca yang nyaman. 2,990 

12 Penempatan bahan pustaka di rak sesuai dengan lokasi dan call 
number. 

2,875 

13 Komputer penelusuran berfugsi dengan baik. 2,817 
14 Kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan. 2,731 

15 Kecepatan dalam memberikan pelayanan peminjaman dan 
pengembalian buku. 

2,769 

16 Kecepatan dalam memberikan pelayanan pembuatan kartu 
anggota. 

2,788 

17 Ketanggapan karyawan  dalam membantu konsumen. 2,596 
18 Karyawan  memberikan informasi dengan detail dan lengkap. 2,663 
19 Kenyamanan dalam melakukan kegiatan di perpustakaan. 2,885 
20 Ketersediaan informasi di perpustakaan. 2,779 
21 Keamanan barang di loker. 3,115 

22 Penelusuran bahan pustaka tersedia di komputer sama dengan 
call number di rak. 

2,779 

23 Respon yang baik dalam menerima kritik dan saran. 2,788 
24 Keramahan dalam memberikan  pelayanan. 2,663 
25 Kesabaran dalam memberikan pelayanan 2,721 

 

4.4.3 Nilai Target 

Nilai target perlu ditentukan oleh manajemen untuk setiap atribut 

jasa Kinerja perpustakaan yang dinilai oleh konsumen dapat dijadikan 

acuan untuk menetapkan nilai target atribut dari perpustakaan. 

Penetapan nilai target harus sesuai dengan kelebihan dan kelemahan 

perpustakaan dengan mempertimbangkan kondisi intenal dan eksternal 



perusahaan. Nilai target dari tiap atribut jasa seperti tercantum pada tabel 

4.9. 

Tabel 4.9 Nilai Target 
No Atribut  Nilai Target 
1 Kebersihan dan kerapian ruang perpustakaan. 4 
2 Kelengkapan buku. 4 
3 Kelengkapan koleksi AV CD-ROM. 4 
4 Kelengkapan koleksi skripsi. 4 
5 Kelengkapan koleksi majalah. 4 
6 Kelengkapan koleksi laporan penelitian. 4 
7 Kelengkapan koleksi jurnal. 4 
8 Kelengkapan koleksi AV kaset TOEFL dan  kaset kesehatan. 3 
9 Fasilitas internet yang memadai. 4 

10 Kartu anggota yang handal. 4 
11 Ruang baca yang nyaman. 4 

12 Penempatan bahan pustaka di rak sesuai dengan lokasi dan call 
number. 

4 

13 Komputer penelusuran berfugsi dengan baik. 4 
14 Kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan. 4 
15 Kecepatan dalam memberikan pelayanan peminjaman dan 

pengembalian buku. 
4 

16 Kecepatan dalam memberikan pelayanan pembuatan kartu 
anggota. 

4 

17 Ketanggapan karyawan  dalam membantu konsumen. 4 
18 Karyawan  memberikan informasi dengan detail dan lengkap. 4 
19 Kenyamanan dalam melakukan kegiatan di perpustakaan. 4 
20 Ketersediaan informasi di perpustakaan. 4 
21 Keamanan barang di loker. 3 

22 Penelusuran bahan pustaka tersedia di komputer sama dengan 
call number di rak. 

4 

23 Respon yang baik dalam menerima kritik dan saran. 4 
24 Keramahan dalam memberikan  pelayanan. 4 
25 Kesabaran dalam memberikan pelayanan 4 

 

4.4.4 Rasio Perbaikan 

Rasio perbaikan bertujuan untuk mengetahui nilai yang harus 

dicapai oleh manjemen perpustakaan yaitu kepala perpustakaan untuk 

mencapai nilai target yang ditetapkan. Bila nilai kinerja lebih besar atau 



sama dengan nilai target maka tidak perlu perbaikan dan jika kinerja yang 

pertama pada perpustakaan adalah: 

saKinerja Ja
etNilai Targ

 aikan Rasio Perb =  
106,3
4

 =  = 1,287 

Hasil perhitungan rasio perbaikan secara keseluruhan dapat dilihat 

pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Rasio Perbaikan 
Atribut Nilai Target Kinerja Atribut Rasio Perbaikan 

1 4 3,106 1,287 
2 4 2,837 1,409 
3 4 2,462 1,624 
4 4 2,798 1,429 
5 4 2,481 1,612 
6 4 2,769 1,444 
7 4 2,731 1,464 
8 3 2,519 1,190 
9 4 2,846 1,405 

10 4 2,952 1,355 
11 4 2,990 1,337 
12 4 2,875 1,391 
13 4 2,817 1,419 
14 4 2,731 1,464 
15 4 2,769 1,444 
16 4 2,788 1,434 
17 4 2,596 1,540 
18 4 2,663 1,502 
19 4 2,885 1,386 
20 4 2,779 1,439 
21 3 3,115 0,963 
22 4 2,779 1,439 
23 4 2,788 1,434 
24 4 2,663 1,502 
25 4 2,721 1,470 

 
 

4.4.5 Sales Point 

Sales point ditentukan oleh pihak perpustakaan yaitu kepala 

perpustakaan berdasarkan pada setiap atribut yang dapat mempengaruhi 



pada nilai penjualan/jasa Perpustakaan. Sales point menginformasikan 

mengenai kemampuan dalam menjual produk/jasa yang didasarkan pada 

seberapa jauh kebutuhan konsumen dapat dipenuhi. Adapun nilai yang 

digunakan dalam sales point antara lain: 

Tabel 4.11 Nilai Sales Point 
nilai Keterangan 

1 Tidak terdapat penjualan 
1,2 Titik penjualan tengah/moderat 
1,5 Titik penjualan tinggi 

 
Adapun hasil penelitian sales point perpustakaan yang didapat antara 

lain: 
 

Tabel 4.12 Sales Point 
No Atribut Sales Point 
1 Kebersihan dan kerapian ruang perpustakaan. 1,5 
2 Kelengkapan buku. 1,5 
3 Kelengkapan koleksi AV CD-ROM. 1,5 
4 Kelengkapan koleksi skripsi. 1,5 
5 Kelengkapan koleksi majalah. 1,5 
6 Kelengkapan koleksi laporan penelitian. 1,5 
7 Kelengkapan koleksi jurnal. 1,2 
8 Kelengkapan koleksi AV kaset TOEFL dan  kaset kesehatan. 1,5 
9 Fasilitas internet yang memadai. 1,5 

10 Kartu anggota yang handal. 1,5 
11 Ruang baca yang nyaman. 1,5 

12 Penempatan bahan pustaka di rak sesuai dengan lokasi dan call 
number. 

1,5 

13 Komputer penelusuran berfugsi dengan baik. 1,5 
14 Kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan. 1,5 
15 Kecepatan dalam memberikan pelayanan peminjaman dan pengembalian 

buku. 
1,5 

16 Kecepatan dalam memberikan pelayanan pembuatan kartu anggota. 1,5 
17 Ketanggapan karyawan dalam membantu konsumen. 1,5 
18 Kanyawan  memberikan informasi dengan detail dan lengkap. 1,5 
19 Kenyamanan dalam melakukan kegiatan di perpustakaan. 1,5 
20 Ketersediaan informasi di perpustakaan. 1,5 
21 Keamanan barang di loker. 1,5 

22 Penelusuran bahan pustaka tersedia di komputer sama dengan call 
number di rak. 

1,5 

23 Respon yang baik dalam menerima kritik dan saran. 1,5 
24 Keramahan dalam memberikan  pelayanan. 1,5 
25 Kesabaran dalam memberikan pelayanan 1,5 



4.4.6 Bobot Atribut Jasa 

Atribut jasa yang akan ditingkatkan dan dikembangkan perlu 

ditentuksn bobot prioritas atribut jasa tersebut. Dengan mengetahui 

prioritas pengembangan atribut jasa, maka dapat ditentukan urutan atribut 

mana yang akan ditingkatkan dan dikembangkan. Bobot setiap atribut 

dapat dihitung dengan rumus: 

PointSalesPerbaikanRasionKepentingaDerajatBobot ××=  

Contoh perhitungan bobot pada pada atribut jasa yang pertama adalah 

sebagai berikut:  

Bobot = 3,692 x 1,287 x 1,5 

          = 7,127 

Hasil keseluruhan perhitungan bobot tiap atribut jasa seperti 

tercantum pada tabel 4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Bobot Atribut Jasa 
Atribut Derajat 

Kepentingan 
Rasio 

Perbaikan 
Sales Point Bobot 

1 3,692 1,287 1,5 7,127 
2 3,817 1,409 1,5 8,067 
3 3,077 1,624 1,5 7,496 
4 3,538 1,429 1,5 7,584 
5 2,702 1,612 1,5 6,533 
6 3,404 1,444 1,5 7,373 
7 3,260 1,464 1,2 5,727 
8 3,038 1,190 1,5 5,423 
9 3,615 1,405 1,5 7,619 

10 3,279 1,355 1,5 6,665 
11 3,760 1,337 1,5 7,541 
12 3,558 1,391 1,5 7,424 
13 3,702 1,419 1,5 7,880 
14 3,529 1,464 1,5 7,750 
15 3,500 1,444 1,5 7,581 
16 3,413 1,434 1,5 7,341 
17 3,375 1,540 1,5 7,796 
18 3,596 1,502 1,5 8,102 
19 3,548 1,386 1,5 7,376 
20 3,577 1,439 1,5 7,721 
21 3,779 0,963 1,5 5,459 
22 3,615 1,439 1,5 7,803 
23 3,327 1,434 1,5 7,156 
24 3,308 1,502 1,5 7,453 
25 3,500 1,470 1,5 7,718 

 
4.4.7 Normalisasi Bobot  Atribut Jasa 

Dari perhitungan bobot yang sudah diperoleh perlu 

dinormalisasikan. Menormalisasikan bobot bertujuan untuk memudahkan 

dalam menentukan prioritas pengembangan atribut mana yang perlu 

segera mendapat pengembangan. Normalisasi bobot dihitung dengan 

membagi bobot dengan total bobot. 

�bobot   = 7,127 + 8,067 +7,496 + 7,584 + 6,533 + 7,373 + 5,727+ 5,423 +7,619  + 

6,665 + 7,424 + 7,880 + 7,750 +7,581+ 7,341+   + 7,796 + 8,102 +7,376 + 

7,721+ 5,459  +7,803 +7,156 + 7,453 + 7,718 

                                    = 181.714 



Contoh perhitungan normalisasi bobot untuk atribut jasa yang 

pertama adalah sebagai berikut: 

BobotTotal
Bobot

BobotiNormalisas = x 100% 

                        100
714,181

127,7 ×=        

                          =  3,922 

Tabel 4.14 Normalisasi Bobot Atribut Jasa 
No 

 
Atribut Bobot Normalisasi 

Bobot 
1 Kebersihan dan kerapian ruang perpustakaan. 7,127 3.922 
2 Kelengkapan buku. 8,067 4.440 
3 Kelengkapan koleksi AV CD-ROM. 7,496 4.125 
4 Kelengkapan koleksi skripsi. 7,584 4.173 
5 Kelengkapan koleksi majalah. 6,533 3.595 
6 Kelengkapan koleksi laporan penelitian. 7,373 4.058 
7 Kelengkapan koleksi jurnal. 5,727 3.152 
8 Kelengkapan koleksi AV kaset TOEFL dan  kaset kesehatan. 5,423 2.984 
9 Fasilitas internet yang memadai. 7,619 4.193 

10 Kartu anggota yang handal. 6,665 3.668 
11 Ruang baca yang nyaman. 7,541 4.150 

12 
Penempatan bahan pustaka di rak sesuai dengan lokasi dan 
call number. 7,424 4.085 

13 Komputer penelusuran berfugsi dengan baik. 7,880 4.336 
14 Kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan. 7,750 4.265 
15 Kecepatan dalam memberikan pelayanan peminjaman dan 

pengembalian buku. 7,581 4.172 

16 
Kecepatan dalam memberikan pelayanan pembuatan kartu 
anggota. 7,341 4.040 

17 Ketanggapan karyawan dalam membantu konsumen. 7,796 4.290 
18 Karyawan  memberikan informasi dengan detail dan lengkap. 8,102 4.459 
19 Kenyamanan dalam melakukan kegiatan di perpustakaan. 7,376 4.059 
20 Ketersediaan informasi di perpustakaan. 7,721 4.249 
21 Keamanan barang di loker. 5,459 3.004 

22 
Penelusuran bahan pustaka tersedia di komputer sama dengan 
call number di rak. 7,803 4.294 

23 Respon yang baik dalam menerima kritik dan saran. 7,156 3.938 
24 Keramahan dalam memberikan  pelayanan. 7,453 4.101 
25 Kesabaran dalam memberikan pelayanan 7,718 4.247 

 



4.4.8 Parameter Teknik 

Parameter teknik merupakan hasil penterjemahan dari keinginan 

konsumen, dari keinginan konsumen diterjemahkan ke dalam bahasa 

teknik yang dapat diukur untuk menentukan target yang akan dicapai dan 

untuk menentukan atribut mana yang nantinya akan dikembangkan. 

Untuk menentukan parameter mana yang harus dinaikkan atau 

diturunkan, tentunya kita harus wawancara dan konsultasi dengan pihak 

manajemen perpustakaan, untuk mengetahui parameter teknik yang sesuai 

dengan keinginan konsumen. Adapun hasil dari penterjemahan dari 

keinginan dan kebutuhan konsumen dapat diperoleh parameter teknik 

sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Parameter Teknik 
No Parameter Teknik 
1. Pelayanan cleaning service seluruh ruangan perpustakaan. 
2. Penambahan bahan pustaka (koleksi perpustakaan). 
3. Bandwidth yang besar. 
4. Membuat kartu anggota yang handal. 
5. Ruang yang lapang, tenang, kualitas udara dan pencayahaan yang baik. 
6. Pengecekan terhadap susunan bahan  pustaka di rak oleh karyawan. 
7. Mudah dalam akses (accessible) dalam penelusuran bahan pustaka. 
8. Berfungsinya komputer penelusuran bahan pustaka yang ada. 
9. Informasi yang mudah dimengerti dan di pahami oleh pengguna perpustakaan. 

10. Meningkatkan kemampuan karyawan. 
11. Meningkatkan keramahan karyawan. 
12. Memperhatikan karakteristik pengguna perpustakaan. 
13. Pengamanan yang baik pada tempat loker. 
14. Keakuratan penelusuran komputer dengan keadaan buku di rak. 
15. Menyediakan kotak saran dan kritik. 

 

 

 



4.4.9 Interaksi Antara Keinginan Konsumen dengan Parameter Teknik 

Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui keeratan hubungan 

masing-masing komponen parameter teknik dalam memenuhi keinginan 

konsumen. 

 Tiga tipe hubungan yang digunakan adalah: 

  = Tingkat hubungan kuat dengan nilai 9 

      = Tingkat hubungan sedang dengan nilai 3 

  = Tingkat hubungan lemah dengan nilai 1 

 
4.4.10 Nilai Matrik Interaksi Keinginan Konsumen Dengan Parameter  

Teknik 

Matrik interaksi adalah untuk menghubungkan antara atribut jasa 

yang dianggap penting oleh konsumen dengan parameter teknik yang 

telah disusun. Lemah dan kuatnya interaksi yang terjadi dipengaruhi 

oleh tingkat kedekatan antara atribut jasa  dengan parameter teknik. 

Interaksi yang terjadi kemudian dinyatakan dalam angka dan 

simbol. Interaksi ini harus dikalikan dengan normalisasi bobot dari 

setiap atribut yang telah dihitung sebelumnya, sehingga menghasilkan 

nilai untuk setiap parameter teknik dan atribut jasa. Nilai ini kemudian 

dijumlahkan sehingga diketahui total setiap parameter teknik. 

Setelah diketahui nilai setiap parameter teknik, maka dapat 

menentukan parameter teknik mana yang menjadi prioritas untuk 



dikembangkan terlebih dahulu. Matrik interaksi antara atribut jasa 

dengan parameter teknik yang berupa angka dapat dilihat pada tabel 

4.16 dan nilai interaksi keduanya yang berupa simbol tercantum pada 

tabel 4.17. 
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us: 



� ×= HiBTiKTi  

Keterangan: 

 KTi  = Nilai absolut parameter teknik untuk masing-masing atribut. 

BTi  = Kepentingan relatif (bobot atau normalisasi bobot) atribut jasa 

yang diinginkan yang memiliki hubungan dengan atribut 

parameter teknik. 

Hi    = Nilai hubungan atau interaksi antara atribut jasa yang 

diinginkan dengan parameter teknik. 

Adapun contoh perhitungan nilai parameter teknik untuk 

atribut” pelayanan cleaning service seluruh ruangan perpustakaan” 

adalah sebagai berikut:  

KTi  = ( 9 x 3,922 ) + ( 9 x 4,150 ) + ( 9 x 4,059 ) 
 
                                = 109,179 
 

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.18 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.18 Nilai Interaksi Parameter Teknik 
No Parameter Teknik Nilai 
1. Pelayanan cleaning service seluruh ruangan perpustakaan. 109,179 
2. Penambahan bahan pustaka (koleksi perpustakaan). 238,743 
3. Bandwidth yang besar. 37,737 
4. Membuat kartu anggota yang handal 45,132 
5. Ruang yang lapang, tenang, kualitas udara dan pencayahaan yang 

baik. 127,800 
6. Pengecekan terhadap susunan bahan  pustaka di rak oleh 

karyawan. 79,333 
7. Mudah dalam akses (accessible) dalam penelusuran bahan 

pustaka. 55,182 
8. Berfungsinya komputer penelusuran bahan pustaka yang ada. 51,906 
9. Informasi yang mudah dimengerti dan di pahami oleh pengguna 

perpustakaan. 140,715 
10. Meningkatkan kemampuan karyawan. 240,912 
11. Meningkatkan keramahan karyawan. 92,885 
12. Memperhatikan karakteristik pengguna perpustakaan. 118,367 
13. Pengamanan yang baik pada tempat loker 27,036 
14 Keakuratan penelusuran komputer dengan keadaan buku di rak. 114,435 
15 Menyediakan kotak saran dan kritik. 61.969 

Jumlah  1545,390 
 

Sedangkan perhitungan tingkat kepentingan relatif dari 

parameter  teknik diperoleh dari hasil bagi antara masing-masing 

parameter teknik absolut dengan jumlah total dari parameter teknik 

absolut dikalikan 100%. 

%100×=
�KT

KTi
relatifnKepentinga  

Sebagai contoh perhitungan pada atribut ”pelayanan cleaning service 

seluruh ruangan perpustakaan” adalah sebagai berikut: 

%100
390,1545

109,179 ×=relatifnKepentinga  

                                                          = 7,065 % 
 



Hasil keseluruhan dati perhitungan nilai matrik interaksi 

parameter teknik tiap atribut seperti pada tabel 4.19. 

Tabel 4.19 Nilai Matrik Interaksi Parameter Teknik (dalam %) 
No Parameter Teknik Nilai (%) 
1. Pelayanan cleaning service seluruh ruangan perpustakaan. 7,065 
2. Penambahan bahan pustaka (koleksi perpustakaan). 15,449 
3. Bandwidth yang besar. 2,442 
4. Membuat kartu anggota yang handal. 2,920 
5. Ruang yang lapang, tenang, kualitas udara dan pencayahaan yang 

baik. 8,270 
6. Pengecekan terhadap susunan bahan  pustaka di rak oleh 

karyawan. 5,134 
7. Mudah dalam akses (accessible) dalam penelusuran bahan 

pustaka. 3,571 
8. Berfungsinya komputer penelusuran bahan pustaka yang ada. 3,359 
9. Informasi yang mudah dimengerti dan di pahami oleh pengguna 

perpustakaan. 9,105 
10. Meningkatkan kemampuan karyawan. 15,589 
11. Meningkatkan keramahan karyawan. 6,010 
12. Memperhatikan karakteristik pengguna perpustakaan. 7,659 
13. Pengamanan yang baik pada tempat loker 2,012 
14. Keakuratan penelusuran komputer dengan keadaan buku di rak. 7,405 
15. Menyediakan kotak saran dan kritik. 4,010 
Jumlah 100.000 

 

Adapun prioritas parameter teknik berdasarkan kepentingan 

relatif (%) dapat dilihat pada tabel 4.20. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.20 Prioritas Parameter Teknik 
No Parameter Teknik Nilai (%) Prioritas 
1. Pelayanan cleaning service seluruh ruangan 

perpustakaan. 7,065 7 
2. Penambahan bahan pustaka (koleksi perpustakaan). 15,449 2 
3. Bandwidth yang besar. 2,442 14 
4. Membuat kartu anggota yang handal. 2,920 12 
5. Ruang yang lapang, tenang, kualitas udara dan 

pencayahaan yang baik. 8,270 3 
6. Pengecekan terhadap susunan bahan  pustaka di rak oleh 

karyawan. 5,134 10 
7. Mudah dalam akses (accessible) dalam penelusuran 

bahan pustaka. 3,571 11 
8. Berfungsinya komputer penelusuran bahan pustaka yang ada. 3,359 13 
9. Informasi yang mudah dimengerti dan di pahami oleh 

pengguna perpustakaan. 9,105 4 
10. Meningkatkan kemampuan karyawan. 15,589 1 
11. Meningkatkan keramahan karyawan. 6,010 8 
12. Memperhatikan karakteristik pengguna perpustakaan. 7,659 5 
13. Pengamanan yang baik pada tempat loker 2,012 15 
14. Keakuratan penelusuran komputer dengan keadaan buku 

di rak. 7,405 6 
15. Menyediakan kotak saran dan kritik. 4,010 9 

 

4.4.11 Hubungan Antara Parameter Teknik 

Pengidentifikasian  hubungan antar parameter teknik perlu 

dilakukan guna mengetahui adanya pertukaran antara masing-masing 

atribut pada parameter teknik tersebut adalah: 

1. Hubungan positif kuat yaitu apabila dua atribut tersebut masing-

masing saling mendukung dalam pelaksanaannya dan sifat hubungan 

sangat kuat.  

2. Hubungan positif moderat yaitu apabila dua masing-masing saling 

mendukung dalam pelaksanaannya dan sifat hubungan sedang. 



3. Tidak ada hubungan yaitu bila dua atribut masing-masing tidak 

terdapat hubungan apapun. 

Penentuan prioritas terhadap parameter teknik apa yang akan 

dikembangkan perlu mempertimbangkan interaksi diantara 

parameter teknik. Interaksi antara parameter teknik dapat dilihat 

pada tabel 4.21. 

Tabel 4.21 Interaksi Antar Parameter Teknik 

 

4.4.12 Matrik HOQ Cuctomer Requirements to Tehnical Requirements 

Matrik House Of Quality ini menjelaskan apa saja yang menjadi 

keinginan konsumen dan bagaimana memenuhinya. Matrik ini dibuat 

berdasarkan penggabungan pengolahan data dari penentuan derajat 

kepentingan sampai dengan interaksi parameter teknik, akan tetapi hasil 



dari matrik ini belum sepenuhnya dapat diterapkan pada operasional 

perusahaan. 

Agar hasil dari metode QFD  ini sempurna dan lebih spesifik maka 

hasil matrik HOQ ini akan diolah lagi pada tahap matrik HOQ 

selanjutnya hingga dihasilkan output yang benar-benar spesifik, 

operasional, teknis dan jalas. Output HOQ ini (parameter teknik) akan 

menjadi input bagian matrik HOQ selanjutnya dan nilai parameter 

teknik menjadi nurmalisasi bobot bagi matrik HOQ selanjutnya. Gambar 

selengkapnya dari matrik HOQ ini seperti terlihat pada gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.1 Matrik HOQ 1 Cuctomer Requirements to Tehnical Requirements 



4.5 Matrik HOQ Technical Requirements to Process Requirement 

Matrik HOQ technical requirements to process requirement adalah 

tahap kedua dari tahap berantai QFD. Input matrik ini didapat dari output matrik 

sebelumnya yaitu technical requirements (parameter teknik) dan nilai 

prosentase parameter teknik yang akan menjadi normalisasi bobot. 

4.5.1 Normalisasi Bobot 

Dari hasil matrik HOQ technical requirements to process 

requirement didapatkan nilai normalisasi bobot process requirement yang 

berasal dari nilai prosentase. Normalisasi bobot selengkapnya seperti pada 

tabel 4.22. 

Tabel 4.22 Normalisasi Bobot Parameter Teknik 
No Parameter Teknik Nilai 
1. Pelayanan cleaning service seluruh ruangan 

perpustakaan. 7,065 
2. Penambahan bahan pustaka (koleksi perpustakaan). 15,449 
3. Bandwidth yang besar 2,442 
4. Membuat kartu anggota yang handal 2,920 
5. Ruang yang lapang, tenang, kualitas udara dan 

pencayahaan yang baik. 8,270 
6. Pengecekan terhadap susunan bahan  pustaka di rak 

oleh karyawan. 5,134 
7. Mudah dalam akses (accessible) dalam penelusuran 

bahan pustaka. 3,571 
8. Berfungsinya komputer penelusuran bahan pustaka 

yang ada. 3,359 
9. Informasi yang mudah dimengerti dan di pahami 

oleh pengguna perpustakaan. 9,105 
10. Meningkatkan kemampuan karyawan. 15,589 
11. Meningkatkan keramahan karyawan. 6,010 
12. Memperhatikan karakteristik pengguna perpustakaan 7,659 
13. Pengamanan yang baik pada tempat loker 2,012 
14. Keakuratan penelusuran komputer dengan keadaan 

buku di rak 7,405 
15. Menyediakan kotak saran dan kritik 4,010 
Jumlah 100.000 

 



4.5.2 Process Requirement 

Atribut process requirement merupakan gambaran bagaimana 

pihak manajemen menyikapi keinginan konsumen yang terbentuk dalam 

atribut technical requirements. Atribut ini merupakan rangkaian proses 

standar operasional perpustakaan secara global. Process requirement 

ditentukan oleh manajemen perpustakaan, dan atribut selengkapnya 

seperti pada tabel 4.23. 

Tabel 4.23 Kebutuhan Proses 
No Kebutuhan Proses 
1 Pelayanan cleaning service seluruh ruangan perpustakaan untuk 1 

ruangan 1 orang. 
2 Bekerja sama dengan pengguna dan dosen untuk penambahan bahan 

pustaka  (koleksi perpustakaan). 
3 Meminta jasa kepada penyedia layanan yaitu speede telkom atau 

pusat untuk menambah bandwidth.. 
4 Kartu sakti perpustakaan. 
5 Kartu anggota yang berbahan mika. 
6 Pengaturan kelembaban udara dan pencayahaan yang baik. 
7 Adanya ruang sekat antara ruang baca dan diskusi. 
8 Adanya taman. 
9 Selving seluruh bahan pustaka. 

10 Pengecekan terhadap komputer penelusuran bahan pustaka. 
11 Penempatan informasi di setiap titik layanan. 
12 Pendidikan, pelatihan dan pengembangan kepada karyawan. 
13 Pemberian sanksi pada karyawan yang tidak disiplin 
14 Memperbaiki dan mengganti komponen atau bagian yang rusak 

pada tempat loker. 
15 Buku yang setelah dikembalikan atau dibaca dikembalikan ke rak 

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 
16 Menerima keluhan, saran dan kritik dari konsmen. 

 

4.5.3 Interaksi Antar Keinginan Konsumen dengan Parameter Teknik 

Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui keeratan hubungan masing-

masing komponen parameter teknik dalam memenuhi keinginan 

konsumen. 



Tiga tipe hubungan yang digunakan adalah: 

  = Tingkat hubungan kuat dengan nilai 9 

      = Tingkat hubungan sedang dengan nilai 3 

  = Tingkat hubungan lemah dengan nilai 1 

4.5.4 Nilai Interaksi Keinginan Konsumen Dengan Parameter Teknik 

Matrik interaksi adalah untuk menghubungkan antara technical 

requirements dengan process requirement yang telah ditetapkan. Lemah 

dan kuatnya interaksi dipengaruhi oleh tingkat kedekatan kedua atribut. 

Interaksi yang terjadi kemudian dinyatakan dalam angka dan 

simbol. Interaksi ini harus dikalikan dengan normalisasi bobot dari setiap 

atribut parameter teknik yang telah dihitung sebelumnya, sehingga 

menghasilkan nilai untuk setiap kebutuhan proses dan parameter teknik. 

Nilai ini dijumlahkan sehingga diketahui total setiap kebutuhan proses. 

Setelah diketahui nilai setiap kebutuhan proses, maka didapat 

menentukan kebutuhan proses mana yang menjadi prioritas untuk 

dikembangkan terlebih dahulu. Matrik interaksi antara parameter teknik 

dengan kebutuhan proses yang berupa angka dapat dilihat pada tabel 4.24 

dan nilai interaksi keduanya yang berupa simbol seperti tercantum pada 

tabel 4.25. 

 

 

 



Tabel 4. 24 Interaksi Parameter Teknik dengan Kebutuhan Proses 
Berupa Angka 

 



Tabel 4. 25 Interaksi Parameter Teknik dengan Kebutuhan Proses Berupa 
Simbol 

 

 

 



Nilai matrik interaksi untuk masing-masing atribut harus diketahui 

karena nilai inilah yang dibutuhkan untuk menentukan rangking 

kebutuhan proses. Nilai kebutuhan proses diperoleh dengan rumus: 

 � ×= HiBPiKPi  

Keterangan: 

Kpi  = Nilai absolut kebutuhan proses untuk masing-masing  atribut 

BPi = Kepentingan relatif (bobot) parameter teknik yang memiliki 

hubungan dengan kebutuhan proses  

Hi    = Nilai hubungan parameter teknik yang memiliki hubungan 

dengan atribut kebutuhan proses  

Adapun contoh perhitungan nilai kebutuhan proses untuk atribut 

“Pelayanan cleaning service seluruh ruangan perpustakaan untuk 1 

ruangan 1 orang” adalah sebagi berikut: 

KPi  = (9 x 7,065) + (3 x  8,270) 
           

               = 88,395 
 

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.26 

 

 

 

 

 



Tabel 4.26 Nilai Interaksi Kebutuhan Proses 
No Kebutuhan Proses Nilai 
1 Pelayanan cleaning service seluruh ruangan perpustakaan 

untuk 1 ruangan 1 orang. 88,395 
2 Bekerja sama dengan pengguna dan dosen untuk 

penambahan bahan pustaka  (koleksi perpustakaan). 139,041 
3 Memperbesar bandwidth internet. 21,978 
4 Kartu sakti perpustakaan 26,28 
5 Kartu anggota yang berbahan mika. 26,28 
6 Pengaturan kelembaban udara dan pencayahaan yang 

baik. 95,625 
7 Adanya ruang sekat antara ruang baca dan diskusi. 74,43 
8 Adanya taman. 24,81 
9 Selving seluruh bahan pustaka. 197,646 

10 Pengecekan terhadap komputer penelusuran bahan 
pustaka 63,159 

11 Penempatan informasi di setiap titik layanan. 114,873 
12 Pendidikan, pelatihan dan pengembangan kepada 

karyawan. 240,456 
13 Pemberian sanksi pada karyawan yang tidak disiplin 62,169 
14 Memperbaiki dan mengganti komponen atau bagian yang 

rusak pada tempat loker. 18,108 
15 Buku yang setelah dikembalikan atau dibaca 

dikembalikan ke rak sesuai dengan jadwal yang telah 
ditentukan. 114,186 

16 Menerima keluhan saran dan kritik dari konsumen 51,539 
 1358,975 

 

Sedangkan perhitungan tingkat kepentingan relatif dari kebutuhan 

proses diperoleh dari hasil bagi antara masing-masing kebutuhan proses 

absolut dengan jumlah total dari kebutuhan proses absolut dan dikalikan 

100%. 

%100×=
�KP
KPI

relatifnKepentinga  

Sebagai contoh perhitungan pada atribut” Pelayanan cleaning 

service seluruh ruangan perpustakaan untuk 1 ruangan 1 orang” adalah 

sebagai berikut: 



%100
975,1358

395,88 ×=relatifnKepentinga  

                        = 6,505 
 

Hasil keseluruhan dari perhitungan nilai matrik interaksi 

kebutuhan proses tiap atribut seperti pada tabel 4.27. 

Tabel 4.27 Nilai Matrik Interaksi Kebutuhan Proses (dalam %) 
No Kebutuhan Proses Nilai 
1 Pelayanan cleaning service seluruh ruangan perpustakaan 

untuk 1 ruangan 1 orang. 6,505 
2 Bekerja sama dengan pengguna dan dosen untuk 

penambahan bahan pustaka  (koleksi perpustakaan). 10,231 
3 Memperbesar bandwidth internet. 1,617 
4 Kartu sakti perpustakaan. 1,934 
5 Kartu anggota yang berbahan mika. 1,934 
6 Pengaturan kelembaban udara dan pencayahaan yang baik. 7,037 
7 Adanya ruang sekat antara ruang baca dan diskusi. 5,477 
8 Adanya taman. 1,826 
9 Selving seluruh bahan pustaka. 14,544 

10 Pengecekan terhadap komputer penelusuran bahan pustaka. 4,648 
11 Penempatan informasi di setiap titik layanan. 8,453 
12 Pendidikan, pelatihan dan pengembangan kepada 

karyawan.. 17,694 
13 Pemberian sansi pada karyawan yang tidak disiplin. 4,575 
14 Memperbaiki dan mengganti komponen atau bagian yang 

rusak pada tempat loker. 1,332 
15 Buku yang setelah dikembalikan atau dibaca dikembalikan 

ke rak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 8,402 
16 Menerima keluhan saran dan kritik dari konsumen. 3,792 

 100.000 
 

Adapun prioritas kebutuhan proses berdasarkan kepentingan relatif 

(%) dapat dilihat pada tabel 4.28. 

 

 

 



Tabel 4.28 Prioritas Kebutuhan Proses 
No Kebutuhan Proses Nilai (%) Prioritas 
1 Pelayanan cleaning service seluruh 

ruangan perpustakaan untuk 1 ruangan 1 
orang. 6,505 7 

2 Bekerja sama dengan pengguna dan dosen 
untuk penambahan bahan pustaka  (koleksi 
perpustakaan). 10,231 3 

3 Meminta jasa kepada penyedia layanan 
yaitu speede telkom atau pusat untuk 
menambah bandwidth. 1,617 15 

4 Kartu sakti perpustakaan 1,934 12 
5 Kartu anggota yang berbahan mika. 1,934 13 
6 Pengaturan kelembaban udara dan 

pencayahaan yang baik. 7,037 6 
7 Adanya ruang sekat antara ruang baca dan 

diskusi. 5,477 8 
8 Kartu anggota yang berbahan mika. 1,826 14 
9 Selving seluruh bahan pustaka. 14,544 2 

10 Pengecekan terhadap komputer 
penelusuran bahan pustaka 4,648 9 

11 Penempatan informasi di setiap titik 
layanan. 8,453 4 

12 Pendidikan, pelatihan dan pengembangan 
kepada karyawan. 17,694 1 

13 Pemberian sanksi pada karyawan yang 
tidak disiplin. 4,575 10 

14 Memperbaiki dan mengganti komponen 
atau bagian yang rusak pada tempat loker. 1,332 16 

15 Buku yang setelah dikembalikan atau 
dibaca dikembalikan ke rak sesuai dengan 
jadwal yang telah ditentukan. 8,402 5 

16 Menerima  keluhan saran dan kritik dari 
konsumen. 3,792 11 

 

4.5.5 Hubungan Antara Kebutuhan Proses 

Pengidentifisian hubungan antar kebutuhan proses perlu dilakukan 

guna mengetahui adanya pertukaran antara masing-masing atribut pada 

kebutuhan proses. Bentuk hubungan tersebut adalah: 



1. Hubungan positif kuat yaitu apabila dua atribut tersebut masing-

masing saling mendukung dalam pelaksanaannya dan sifat hubungan 

sangat kuat.  

2. Hubungan positif moderat yaitu apabila dua masing-masing saling 

mendukung dalam pelaksanaannya dan sifat hubungan sedang) 

3. Tidak ada hubungan yaitu bila dua atribut masing-masing tidak 

terdapat hubungan apapun. 

Penentuan prioritas terhadap process requirement apa yang akan 

dikembangkan perlu mempertimbangkan interaksi diantara kebutuhan 

proses. Interaksi antara kebutuhan proses dapat dilihat pada tabel 4.29. 

Tabel 4.29 Interaksi Antar Kebutuhan Proses 

 

 



4.5.6 Matrik HOQ Technical Requirements to Process Requirements  

Matrik House Of Quality ini menjelaskan apa saja yang menjadi 

parameter teknik dan bagaimana memenuhinya. Matrik ini dibuat 

berdasarkan penggabungan pengolahan data dari penentuan normalisasi 

bobot sampai dengan interaksi kebutuhan proses, tetapi hasil dari matrik 

ini belum sepenuhnya dapat ditetapkan pada operasional perusahaan. 

Agar hasil dari metode QFD ini sempurna dan lebih spesifik maka 

hasil matrik HOQ ini akan diolah lagi pada tahap matrik HOQ selanjutnya 

hingga dihasilkan output yang benar-benar spesifik, operasional, teknis 

dan jelas. Output ini (kebutuhan proses) akan menjadi input bagi matrik 

HOQ selanjutnya dan nilai kebutuhan proses menjadi normalisasi bobot 

bagi matrik HOQ selanjutnya. Gambar selengkapnya dari matrik HOQ ini 

seperti terlihat pada gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4.2 Matrik HOQ 2 Technical Requirements to Process Requirements 



4.6 Matrik HOQ Process Requirements to Quality Procedures 

Matrik HOQ process requirements to quality procedures adalah tahap 

terakhir dari tahap berantai analisis QFD. Input dari matrik ini didapatkan dari 

output matrik sebelumnya yaitu process requirements (kebutuhan proses) dan 

nilai prosentase kebutuhan proses yang akan menjadi normalisasi bobot. 

4.6.1 Normalisasi Bobot 

Dari hasil matrik HOQ technical requirements to process 

requirements didapatkan nilai normalisasi bobot process requirements 

yang berasal dari nilai prosentasenya. Normalisasi bobot selengkapnya 

seperti pada tabel 4.30. 

Tabel 4.30 Normalisasi Bobot Kebutuhan Proses 
No Kebutuhan Proses Nilai 
1 Penyediaan 3 cleaning service tetap untuk membersihkan 

seluruh ruangan perpustakaan. 6,505 
2 Bekerja sama dengan pengguna dan dosen untuk penambahan 

bahan pustaka  (koleksi perpustakaan). 10,231 
3 Meminta jasa kepada penyedia layanan yaitu speede telkom 

atau pusat untuk menambah bandwidth. 1,617 
4 Kartu sakti perpustakaan. 1,934 
5 Kartu anggota yang berbahan mika. 1,934 
6 Pengaturan kelembaban udara dan pencayahaan yang baik. 7,037 
7 Adanya ruang sekat antara ruang baca dan diskusi. 5,477 
8 Adanya taman. 1,826 
9 Selving seluruh bahan pustaka. 14,544 

10 Pengecekan terhadap komputer penelusuran bahan pustaka. 4,648 
11 Penempatan informasi di setiap titik layanan. 8,453 
12 Pendidikan, pelatihan dan pengembangan kepada karyawan. 17,694 
13 Pemberian sanksi pada karyawan yang tidak disiplin. 4,575 
14 Memperbaiki dan mengganti komponen atau bagian yang 

rusak pada tempat loker. 1,332 
15 Buku yang setelah dikembalikan atau dibaca dikembalikan ke 

rak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 8,402 
16 Menerima  keluhan saran dan kritik dari konsumen. 3,792 

Jumlah 100.000 
 



4.6.2 Quality Procedures 

Atribut quality procedures merupakan terjemahan pihak 

manajemen dalam menyikapi keinginan konsumen yang telah terbentuk 

dalam atribut kebutuhan proses. Atribut  ini merupakan rangkaian 

prosedur teknis dalam operasional perpustakaan secara terperinci, terukur 

dan konkrit. Quality procedures sepenuhnya ditentukan oleh pihak 

manajemen perpustakaan dan atribut tersebut selengkapnya seperti pada 

tabel 4.31. 

Tabel 4.31 Prosedur Kualitas 
No Prosedur Kualitas 
1 Penyediaan 3 cleaning service  tetap untuk membersihkan seluruh 

ruangan perpustakaan. 
2 Menyediakan vacum cleaner. 
3 Meningkatkan kerja sama antar perpustakaan lain, penerbit dan 

percetakan. 
4 Menjalin kerja sama dengan Forum Kegiatan perpustakaan Perguruan 

Tinggi. (FKP2T) 
5 Menggabungkan koneksi dari dua penyedia layanan internet. 
6 Kartu anggota berbentuk sim card dengan plastik foil di 

permukaannya. 
7 Kelembaban udara 20 % - 40 %. 
8 Suhu ruangan tidak lebih dari  21 derajat. 
9 Ruang baca mandiri. 

10 Mempercantik taman. 
11 Selving seluruh bahan pustaka 1 bulan sekali. 
12 Informasi ditempatkan pada tempat yang strategis 
13 Mempublikasikan informasi terbaru di perpustakaan 
14 Penambahan minimal 1 komputer penelusuran bahan pustaka 
15 Pendidikan, pelatihan dan pengembangan kepada karyawan  4 bulan 

sekali. 
16 Studi banding ke perpustakaan lain yang dipandang lebih baik. 
17   Inspeksi tempat loker 3 bulan sekali. 
18 Menyediakan minimal 2 karyawan tetap untuk mengembalikan bahan 

pustaka ke rak yang selesai dikembalikan atau dibaca. 
19 Penilaian terhadap kinerja karyawan 1 tahun sekali untuk pemberian 

apresiasi atau penghargaan. 
 20  Memperhatikan saran dan kritik dari konsumen. 

 



4.6.3 Interaksi Antara Process Requirements dengan Quality Procedures 

Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui keeratan hubungan 

masing-masing komponen parameter teknik dalam memenuhi keinginan 

konsumen. 

Tiga tipe hubungan yang digunakan adalah: 

      = Tingkat hubungan kuat dengan nilai 9 

      = Tingkat hubungan sedang dengan nilai 3 

      = Tingkat hubungan lemah dengan nilai 1 

4.6.4 Nilai Matrik Interaksi Process Requirements Dengan Quality 

Procedures 

Matrik interaksi adalah untuk menghubungkan antara process 

requirements dengan quality procedures yang telah ditetapkan. Lemah 

dan kuatnya interaksi yang terjadi dipengaruhi oleh tingkat kedekatan 

antara atribut keduanya. 

Interaksi yang terjadi kemudian dinyatakan dalam angka dan 

simbol. Interaksi ini harus dikalikan dengan normalisasi bobot dari setiap 

atribut yang telah dihitung sebelumnya, sehingga menghasilkan nilai 

untuk setiap prosedur kualitas dan kebutuhan proses. Nilai ini kemudian 

dijumlahkan sehingga diketahui total setiap prosedur kualitas. 

Setelah diketahui nilai setiap prosedur kualitas, maka dapat 

menentukan prosedur kualitas mana yang menjadi prioritas. Matrik 

interaksi antara kebutuhan proses dengan prosedur kualitas yang berupa 



angka dapat dilihat pada tabel 4.32 dan nilai interaksi keduanya yang 

berupa simbol tercantum pada tabel 4.33. 

Tabel 4. 32 Interaksi Kebutuhan Proses dengan Prosedur Kualitas 
Berupa Angka 

 

 
 



Tabel 4. 33 Interaksi Kebutuhan Proses dengan Prosedur Kualitas Berupa Simbol 
 

 

  

 



Nilai matrik interaksi untuk masing-masing atribut harus diketahui 

karena nilai inilah yang dibutuhkan untuk menentukan rangking prosedur 

kualitas. Nilai prosedur kualitas diperoleh dengan rumus: 

Keterangan: 

Pki    =  Nilai absolut prosedur kualitas untuk masing-masing atribut. 

BKi = Kepentingan relatif (bobot) kebutuhan proses yang memiliki 

hubungan dengan atribut prosedur kualitas. 

    Hi =  Nilai hubungan kebutuhan proses yang memiliki hubungan    

dengan atribut prosedur kualitas. 

Adapun contoh perhitungan nilai prosedur kualitas untuk atribut 

‘Penyediaan 3 cleaning service tetap untuk membersihkan seluruh 

ruangan perpustakaan’ adalah sebagai berikut: 

PKi   = ( 9 x 6,505) 
 

= 58,545 
 

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.34. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.34 Nilai Interaksi Prosedur Kualitas 
No Prosedur Kualitas Nilai 

1 Penyediaan 3 cleaning servce tetap untuk 
membersihkan seluruh ruangan perpustakaan 58,545 

2 Menyediakan vacum cleaner 58,548 
3 Meningkatkan kerja sama antar perpustakaan lain, 

penerbit dan percetakan 92,850 
4 Menjalin kerja sama dengan Forum Kegiatan 

perpustakaan Perguruan Tinggi. (FKP2T) 140,130 
5 Menggabungkan koneksi dari dua penyedia layanan 

internet 14,553 
6 Kartu anggota berbentuk sim card dengan plastik foil 

di permukaannya. 34,812 
7 Kelembaban udara 20 % - 40 %. 63,333 
8 Suhu ruangan tidak lebih dari  21 derajat. 63,333 
9 Ruang baca mandiri. 54,771 

10 Mempercantik taman 147,330 
11 Selving seluruh bahan pustaka 1 bulan sekali. 223,062 
12 Informasi ditempatkan pada tempat yang strategis 144,915 
13 Mempublikasikan informasi terbaru di perpustakaan 119,709 
14 Penambahan minimal 1 komputer penelusuran bahan 

pustaka 41,832 
15 Pendidikan, pelatihan dan pengembangan 

kepadakaryawan  4 bulan sekali. 216,603 
16 Studi banding ke perpustakaan lain yang dipandang 

lebih baik. 63,313 
17   Inspeksi tempat loker 3 bulan sekali. 11,988 
18 Menyediakan minimal 2 karyawan tetap untuk 

mengembalikan bahan pustaka ke rak yang selesai 
dikembalikan atau dibaca. 75,618 

19 Penilaian terhadap kinerja karyawan 1 tahun sekali 
untuk pemberian apresiasi atau penghargaan. 269,259 

 20  Memperhatikan saran dan kritik dari konsumen. 44,359 
Jumlah 1938,863 

 

Perhitungan tingkat kepentingan relatif prosedur kualitas diperoleh 

dari hasil bagi antara tiap prosedur kualitas absolut dengan jumlah total 

prosedur kualitas absolut dikalikan 100%. Sebagai contoh perhitungan 

atribut” Penyediaan 3 cleaning servis tetap untuk membersihkan seluruh 

ruangan perpustakaan’ adalah sebagai berikut: 



%100×=
�PK

PKi
relatifnKepentinga  

      = %100
863,1938

545,58 ×  

                                                    = 3,020% 
Hasil keseluruhan dari perhitungan nilai matrik interaksi prosedur 

kualitas tiap atribut seperti pada tabel 4.35. 

Tabel 4.35 Nilai Matrik Interaksi Prosedur Kualitas (dalam %) 
No Prosedur Kualitas Nilai 

(%) 
1 Penyediaan 3 cleaning service  tetap untuk 

membersihkan seluruh ruangan perpustakaan 3,020 
2 Menyediakan vacum cleaner 3,020 
3 Meningkatkan kerja sama antar perpustakaan lain, 

penerbit dan percetakan 4,789 
4 Menjalin kerja sama dengan Forum Kegiatan 

perpustakaan Perguruan Tinggi. (FKP2T) 7,227 
5 Menggabungkan koneksi dari dua penyedia layanan 

internet 0,751 
6 Kartu anggota berbentuk sim card dengan plastik foil di 

permukaannya. 1,795 
7 Kelembaban udara 20 % - 40 %. 3,267 
8 Suhu ruangan tidak lebih dari  21 derajat. 3,267 
9 Ruang baca mandiri. 2,825 

10 Mempercantik taman 7,599 
11 Selving seluruh bahan pustaka 1 bulan sekali. 11,505 
12 Informasi ditempatkan pada tempat yang strategis 7,474 
13 Mempublikasikan informasi terbaru di perpustakaan 6,174 
14 Penambahan minimal 1 komputer penelusuran bahan 

pustaka 2,158 
15 Pendidikan, pelatihan dan pengembangan 

kepadakaryawan  4 bulan sekali. 11,172 
16 Studi banding ke perpustakaan lain yang dipandang 

lebih baik. 3,265 
17   Inspeksi tempat loker 3 bulan sekali. 0,618 
18 Menyediakan minimal 2 karyawan tetap untuk 

mengembalikan bahan pustaka ke rak yang selesai 
dikembalikan atau dibaca. 3,900 

19 Penilaian terhadap kinerja karyawan 1 tahun sekali 
untuk pemberian apresiasi atau penghargaan. 13,887 

 20  Memperhatikan saran dan kritik dari konsumen. 2,288 
Jumlah 100.000 



Adapun prioritas prosedur kualitas berdasarkan kepentingan relatif 

(%) dapat dilihat pada tabel 4.36. 

Tabel 4.36 Prioritas Prosedur Kualitas 
No Prosedur Kualitas Nilai (%) Prioritas 
1 Penyediaan 3 cleaning servicee tetap untuk 

membersihkan seluruh ruangan 
perpustakaan 3,020 14 

2 Menyediakan vacum cleaner 3,020 13 
3 Meningkatkan kerja sama antar 

perpustakaan lain, penerbit dan percetakan 4,789 8 
4 Menjalin kerja sama dengan Forum 

Kegiatan perpustakaan Perguruan Tinggi. 
(FKP2T) 7,227 6 

5 Menggabungkan koneksi dari dua 
penyedia layanan internet 0,751 19 

6 Kartu anggota berbentuk sim card dengan 
plastik foil di permukaannya. 1,795 18 

7 Kelembaban udara 20 % - 40 %. 3,267 10 
8 Suhu ruangan tidak lebih dari  21 derajat. 3,267 11 
9 Ruang baca mandiri. 2,825 15 

10 Mempercantik taman 7,599 4 
11 Selving seluruh bahan pustaka 1 bulan 

sekali. 11,505 2 
12 Informasi ditempatkan pada tempat yang 

strategis 7,474 5 
13 Mempublikasikan informasi terbaru di 

perpustakaan 6,174 7 
14 Penambahan minimal 1 komputer 

penelusuran bahan pustaka 2,158 17 
15 Pendidikan, pelatihan dan pengembangan 

kepada karyawan  4 bulan sekali. 11,172 3 
16 Studi banding ke perpustakaan lain yang 

dipandang lebih baik. 3,265 12 
17   Inspeksi tempat loker 3 bulan sekali. 0,618 20 
18 Menyediakan minimal 2 karyawan tetap 

untuk mengembalikan bahan pustaka ke 
rak yang selesai dikembalikan atau dibaca. 3,900 9 

19 Penilaian terhadap kinerja karyawan 1 
tahun sekali untuk pemberian apresiasi 
atau penghargaan. 13,887 1 

 20  Memperhatikan saran dan kritik dari 
konsumen. 2,288 16 

 

 



4.6.5 Hubungan Antara Quality Procedures 

Pengidentifikasian hubungan antar prosedur kualitas perlu 

dilakukan guna mengetahui adanya pertukaran antara masing-masing 

atribut pada prosedur kualitas. 

Bentuk hubungan antar quality procedures (prosedur kualitas) tersebut 

adalah: 

1. Hubungan positif kuat yaitu apabila dua atribut tersebut masing-

masing saling mendukung dalam pelaksanaannya dan sifat hubungan 

sangat kuat.  

2. Hubungan positif moderat yaitu apabila dua masing-masing saling 

mendukung dalam pelaksanaannya dan sifat hubungan sedang) 

3. Tidak ada hubungan yaitu bila dua atribut masing-masing tidak 

terdapat hubungan apapun.mendukung atau bahkan bertentangan 

dalam tercapainya kebutuhan proses. 

Penentuan prioritas terhadap quality procedures apa yang akan 

dikembangkan perlu mempertimbangkan interaksi diantara prosedur 

kualitas. Interaksi antara prosedur kualitas dapat dilihat pada tabel 4.37. 

 

 

 

 

 



Tabel 4.37 Interaksi Antar Prosedur Kualitas 

 
 

4.6.6 Matrik HOQ Process Requirement to Quality Procedures 

Matrik House Of Quality ini menjelaskan apa saja yang menjadi 

kebutuhan proses dan bagaimana memenuhinya. Matrik ini dibuat 

berdasarkan penggabungan pengolahan data dari penetuan normalisasi 

bobot sampai dengan interaksi prosedur kualitas, hasil dari matrik ini 

sudah dapat diterapkan pada operasional perusahaan, karena output dari 

matrik ini yang berupa prosedur kualitas merupakan rangkaian prosedur 

teknis dalam operasional perpustakaan secara terperinci, terukur dan 

konkrit. 



Gambar selengkapnya dari matrik HOQ process requirements to 

quality procedures ini seperti terlihat pada gambar 4.3  



Gambar 4.3 Matrik HOQ 3 Process Requirements to Quality Procedures 



BAB V 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Atribut Jasa 

 Dalam proses penentuan atribut jasa dari keinginan konsumen sampai 

prosedur kulaitas disesuaikan dengan fungsi utama yaitu penyimpanan, 

pendidikan, penelitian, informasi dan rekreasi kultural dan fungsi pendukung 

perpustakaan yaitu pengadaan bahan pustaka, pengolahan, layanan, 

pemasyarakatan/sosialisasi, kerja sama layanan atar perpustakaan, 

pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembinaan dan Pengembangan 

organisasi, melakukan upaya preservasi koleksi, membuat peraturan/tata tertib, 

penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi, mencitakan dan 

mengembangkan iklim di perpustakaan.  

Atribut jasa didapatkan dari hasil pengamatan peneliti dan masukan dari 

konsumen atau pengguna Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah 

Surakarta lewat penyebaran kuesioner pendahuluan yang bertujuan agar 

konsumen mempunyai kesempatan dalam menentukan atribut jasa yang 

diharapkan dari Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Dari hasil penyebaran kuesioner pendahuluan terhadap 20 responden didapatkan 

atribut jasa yang diinginkan oleh konsumen. Adapun atribut jasa tersebut dapat 

dilihat pada tabel 5.1 berikut:  

 



Tabel 5.1 Atribut Jasa Yang Diinginkan Konsumen Perpustakaan Pusat 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 No 
 

Atribut 

1. Kebersihan dan kerapian ruang perpustakaan. 
2. Kelengkapan buku. 
3. Kelengkapan koleksi AV CD-ROM. 
4. Kelengkapan koleksi skripsi. 
5. Kelengkapan koleksi majalah. 
6. Kelengkapan koleksi laporan penelitian. 
7. Kelengkapan koleksi jurnal. 
8. Kelengkapan koleksi AV kaset TOEFL dan  kaset kesehatan. 
9. Fasilitas internet yang memadai. 

10. Kartu anggota yang handal. 
11. Ruang baca yang nyaman. 
12. Penempatan bahan pustaka di rak sesuai dengan lokasi dan call number. 
13. Komputer penelusuran berfungsi dengan baik. 
14. Kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan. 
15. Kecepatan dalam memberikan pelayanan peminjaman dan pengembalian 

buku. 
16. Kecepatan dalam memberikan pelayanan pembuatan kartu anggota. 
17. Ketanggapan karyawan dalam membantu konsumen. 
18. Karyawan memberikan informasi dengan detail dan lengkap. 
19. Kenyamanan dalam melakukan kegiatan di perpustakaan. 
20. Ketersediaan informasi di perpustakaan. 
21. Keamanan barang di loker. 
22. Penelusuran bahan pustaka tersedia di komputer sama dengan call number di 

rak. 
23. Respon yang baik dalam menerima kritik dan saran. 
24. Keramahan dalam memberikan  pelayanan. 
25. Kesabaran dalam memberikan pelayanan 

 

5.2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Data atribut jasa yang diinginkan oleh konsumen dari kuesioner 

pendahuluan kemudian direkap selanjutnya dibuat kuesioner kedua dan 

disebarkan lagi kepada responden sebanyak 104 responden. Hasil dari 

kuesioner ini selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan 

menggunakan program SPSS. untuk menentukan atribut jasa yang valid dan 



reliabel. Atribut jasa yang valid dapat dilihat pada tabel 5.2 dan reliabel dapat 

dilihat pada tabel 5.3.  Sebagai berikut: 

Tabel 5.2 Data Validitas Kepentingan Konsumen 
No Atribut Signifikasi Keterangan 
1 Kebersihan dan kerapian ruang perpustakaan. ,505 Valid 
2 Kelengkapan buku. ,439 Valid 
3 Kelengkapan koleksi AV CD-ROM. ,490 Valid 
4 Kelengkapan koleksi skripsi. ,527 Valid 
5 Kelengkapan koleksi majalah. ,494 Valid 
6 Kelengkapan koleksi laporan penelitian. ,550 Valid 
7 Kelengkapan koleksi jurnal. ,517 Valid 

8 Kelengkapan koleksi AV kaset TOEFL dan  
kaset kesehatan. ,498 Valid 

9 Fasilitas internet yang memadai. ,486 Valid 
10 Kartu anggota yang handal. ,409 Valid 
11 Ruang baca yang nyaman. ,439 Valid 

12 Penempatan bahan pustaka di rak sesuai 
dengan lokasi dan call number. ,404 Valid 

13 Komputer penelusuran berfugsi dengan baik. ,420 Valid 

14 Kemampuan karyawan dalam memberikan 
pelayanan. ,433 Valid 

15 Kecepatan dalam memberikan pelayanan 
peminjaman dan pengembalian buku. ,442 Valid 

16 Kecepatan dalam memberikan pelayanan 
pembuatan kartu anggota. ,535 Valid 

17 Ketanggapan karyawan dalam membantu 
konsumen. ,517 Valid 

18 Karyawan memberikan informasi dengan 
detail dan lengkap. ,453 Valid 

19 Kenyamanan dalam melakukan kegiatan di 
perpustakaan. ,467 Valid 

20 Ketersediaan informasi di perpustakaan. ,454 Valid 
21 Keamanan barang di loker. ,468 Valid 

22 Penelusuran bahan pustaka tersedia di 
komputer sama dengan call number di rak. ,391 Valid 

23 Respon yang baik dalam menerima kritik dan 
saran. ,468 Valid 

24 Keramahan dalam memberikan  pelayanan. ,320 Valid 
25 Kesabaran dalam memberikan pelayanan ,496 Valid 

 
 
 
 
 
 
 



Tabel 5.3 Data Reliabilitas Kepentingan Konsumen 
No Atribut Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

1 Kebersihan dan kerapian ruang perpustakaan. ,880 Reliabel 
2 Kelengkapan buku. ,882 Reliabel 
3 Kelengkapan koleksi AV CD-ROM. ,882 Reliabel 
4 Kelengkapan koleksi skripsi. ,879 Reliabel 
5 Kelengkapan koleksi majalah. ,881 Reliabel 
6 Kelengkapan koleksi laporan penelitian. ,879 Reliabel 
7 Kelengkapan koleksi jurnal. ,880 Reliabel 

8 Kelengkapan koleksi AV kaset TOEFL dan  
kaset kesehatan. ,881 Reliabel 

9 Fasilitas internet yang memadai. ,880 Reliabel 
10 Kartu anggota yang handal. ,882 Reliabel 
11 Ruang baca yang nyaman. ,882 Reliabel 

12 Penempatan bahan pustaka di rak sesuai 
dengan lokasi dan call number. ,882 Reliabel 

13 Komputer penelusuran berfugsi dengan baik. ,882 Reliabel 

14 Kemampuan karyawan dalam memberikan 
pelayanan. ,882 Reliabel 

15 Kecepatan dalam memberikan pelayanan 
peminjaman dan pengembalian buku. ,882 Reliabel 

16 Kecepatan dalam memberikan pelayanan 
pembuatan kartu anggota. ,879 Reliabel 

17 Ketanggapan karyawan dalam membantu 
konsumen. ,880 Reliabel 

18 Karyawan memberikan informasi dengan 
detail dan lengkap. ,881 Reliabel 

19 Kenyamanan dalam melakukan kegiatan di 
perpustakaan. ,881 Reliabel 

20 Ketersediaan informasi di perpustakaan ,881 Reliabel 
21 Keamanan barang di loker. ,881 Reliabel 

22 Penelusuran bahan pustaka tersedia di 
komputer sama dengan call number di rak. ,883 Reliabel 

23 Respon yang baik dalam menerima kritik dan 
saran. ,881 Reliabel 

24 Keramahan dalam memberikan  pelayanan. ,884 Reliabel 
25 Kesabaran dalam memberikan pelayanan ,880 Reliabel 

 
5.3. Matrik HOQ Customer Requirements to Technical Requirement 

 Matrik House of Quality (HOQ) ini menjelaskan bagaimana keinginan 

konsumen dalam bentuk atribut jasa diterjemahkan dalam bahasa teknik oleh 

manajeman dalam bentuk parameter teknik.  

 



5.3.1. Derajat Kepentingan 

Pengolahan data derajat kepentingan yang sudah terkumpul 

selanjutnya disusun berdasarkan urutan tingkat kepentingan yang benar-

benar dianggap penting oleh konsumen atau pengguna perpustakan 

pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta, adapun hasil derajat 

kepentingan dapat dilihat pada table 5.4 Atibut-atribut yang dianggap 

penting oleh pengguna perpustakan pusat Universitas Muhammadiyah 

Surakarta adalah: 

Tabel 5.4 Urutan Derajat Kepentingan Atribut  
No Atribut Derajat 

Kepentingan 
1 Kelengkapan buku. 3,817 
2 Keamanan barang di loker. 3,779 
3 Ruang baca yang nyaman. 3,760 
4 Komputer penelusuran berfugsi dengan baik. 3,702 
5 Kebersihan dan kerapian ruang perpustakaan. 3,692 
6 Fasilitas internet yang memadai. 3,615 

7 Penelusuran bahan pustaka tersedia di komputer sama dengan call 
number di rak. 3,615 

8 Karyawan memberikan informasi dengan detail dan lengkap. 3,596 
9 Ketersediaan informasi di perpustakaan. 3,577 

10 Penempatan bahan pustaka di rak sesuai dengan lokasi dan call 
number. 3,558 

11 Kenyamanan dalam melakukan kegiatan di perpustakaan. 3,548 
12 Kelengkapan koleksi skripsi. 3,538 
13 Kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan. 3,529 

14 Kecepatan dalam memberikan pelayanan peminjaman dan pengembalian 
buku. 3,500 

15 Kesabaran dalam memberikan pelayanan 3,500 
16 Kecepatan dalam memberikan pelayanan pembuatan kartu anggota. 3,413 
17 Kelengkapan koleksi laporan penelitian. 3,404 
18 Ketanggapan karyawan dalam membantu konsumen. 3,375 
19 Respon yang baik dalam menerima kritik dan saran. 3,327 
20 Keramahan dalam memberikan  pelayanan. 3,308 
21 Kartu anggota yang handal. 3,279 
22 Kelengkapan koleksi jurnal. 3,260 
23 Kelengkapan koleksi AV CD-ROM. 3,077 
24 Kelengkapan koleksi AV kaset TOEFL dan  kaset kesehatan. 3,038 
25 Kelengkapan koleksi majalah. 2,702 



Nilai derajat kepentingan relative atribut jasa dapat dijadikan 

acuan juga memberikan gambaran informasi atribut jasa mana yang 

perlu dikembangkan oleh pihak mananjemen perpustakaan pusat 

Universitas Muhammadiyah Surakarta sesuai dengan keinginan 

konsumen. 

5.3.2. Kinerja Atribut Jasa 

Hasil pengolahan data kinerja  yang dihasilkan untuk rerata 

kinerja jasa perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Didapat nilai kinerja atribut jasa dapat dilihat pada tabel 5.5 sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5.5 Kinerja Jasa Perpustakaan Pusat UMS 
No Atribut Kinerja 
1 Kebersihan dan kerapian ruang perpustakaan. 3,106 
2 Kelengkapan buku. 2,837 
3 Kelengkapan koleksi AV CD-ROM. 2,462 
4 Kelengkapan koleksi skripsi. 2,798 
5 Kelengkapan koleksi majalah. 2,481 
6 Kelengkapan koleksi laporan penelitian. 2,769 
7 Kelengkapan koleksi jurnal. 2,731 

8 Kelengkapan koleksi AV kaset TOEFL dan  kaset kesehatan. 2,519 

9 Fasilitas internet yang memadai. 2,846 
10 Kartu anggota yang handal. 2,952 
11 Ruang baca yang nyaman. 2,990 

12 Penempatan bahan pustaka di rak sesuai dengan lokasi dan call 
number. 

2,875 

13 Komputer penelusuran berfugsi dengan baik. 2,817 
14 Kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan. 2,731 

15 Kecepatan dalam memberikan pelayanan peminjaman dan 
pengembalian buku. 

2,769 

16 Kecepatan dalam memberikan pelayanan pembuatan kartu 
anggota. 

2,788 

17 Ketanggapan karyawan dalam membantu konsumen. 2,596 
18 Karyawan memberikan informasi dengan detail dan lengkap. 2,663 
19 Kenyamanan dalam melakukan kegiatan di perpustakaan. 2,885 
20 Ketersediaan informasi di perpustakaan. 2,779 
21 Keamanan barang di loker. 3,115 

22 Penelusuran bahan pustaka tersedia di komputer sama dengan call 
number di rak. 

2,779 

23 Respon yang baik dalam menerima kritik dan saran. 2,788 
24 Keramahan dalam memberikan  pelayanan. 2,663 
25 Kesabaran dalam memberikan pelayanan 2,721 

 

5.3.3. Nilai Target 

Untuk menetapkan nilai target tidaklah mudah, karena harus 

disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Perpustakaan Pusat 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sumber daya tersebut antara lain 

sumber daya manusia, finansial dan sebagainya. Dari tabel 4.9 terlihat 

bahwa nilai target yang ditetapkan oleh Manajemen Perpustakaan Pusat 

Universitas Muhammadiyah Surakarta sangat tinggi. Dan kebanyakan 



nilai target yang ditetapkan nilainya lebih tinggi dari nilai kinerja 

pelayanan. sehingga akan terjadi perbaikan yang cukup banyak yang 

harus dilakukan oleh pihak manajemen Perpustakaan Pusat Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Nilai rasio perbaikan merupakan hasil bagi 

antara nilai target dengan kinerja pelayanan. Adapun nilai rasio 

perbaikan atribut jasa Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dapat dilihat pada tabel 5.6 sebagai berikut:  

Tabel 5.6 Rasio Perbaikan Atribut Jasa 
Atribut Nilai Target Kinerja Atribut Rasio Perbaikan 

1 4 3,106 1,287 
2 4 2,837 1,409 
3 4 2,462 1,624 
4 4 2,798 1,429 
5 4 2,481 1,612 
6 4 2,769 1,444 
7 4 2,731 1,464 
8 3 2,519 1,190 
9 4 2,846 1,405 

10 4 2,952 1,355 
11 4 2,990 1,337 
12 4 2,875 1,391 
13 4 2,817 1,419 
14 4 2,731 1,464 
15 4 2,769 1,444 
16 4 2,788 1,434 
17 4 2,596 1,540 
18 4 2,663 1,502 
19 4 2,885 1,386 
20 4 2,779 1,439 
21 3 3,115 0,963 
22 4 2,779 1,439 
23 4 2,788 1,434 
24 4 2,663 1,502 
25 4 2,721 1,470 

 

Nilai rasio perbaikan lebih dari satu berarti bahwa nilai target 

lebih besar dari nilai kinerja sehingga perlu adanya perbaikan dan 



semakin besar nilai rasio perbaikannya maka  semakin besar pula 

tingkat perbaikan yang harus dilakukan. Dari tabel diatas ada satu 

atribut  jasa yang nilainya kurang dari 1 yaitu atribut jasa 21 jadi tidak 

harus dilakukan perbaikan, sehingga perbaikan yang harus dilakukan 

oleh manajemen Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah 

Surakarta relative banyak.  

5.3.4. Sales Point 

Sales Point merupakan penilaian dari pihak manajemen 

Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap 

atribut-atribut jasa tersebut. Penilaiannya didasarkan pada sejauh mana 

atribut-atribut tersebut mempunyai nilai jual bagi pihak perpustakaan. 

Atribut yang mempunyai nilai jual tinggi (1,5) ada 24 atribut jasa 

sedangkan atribut yang memiliki nilai jual sedang (1,2) ada 1 atribut 

yaitu atribut 7 yaitu kelengkapan jurnal. 

5.3.5. Bobot Atribut Keinginan Konsumen 

Untuk lebih memudahkan dalam menentukan prioritas atribut 

jasa yang akan dikembangkan, maka dihitung bobot atribut dengan 

mengalikan derajat kepentingan, rasio perbaikan dan sales point. Hasil 

perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 5.7. 

 

 

 



Tabel 5.7 Hasil Perhitungan Bobot Atribut Jasa 
No  Atribut Bobot 
1 Kebersihan dan kerapian ruang perpustakaan. 7,127 
2 Kelengkapan buku. 8,067 
3 Kelengkapan koleksi AV CD-ROM. 7,496 
4 Kelengkapan koleksi skripsi. 7,584 
5 Kelengkapan koleksi majalah. 6,533 
6 Kelengkapan koleksi laporan penelitian. 7,373 
7 Kelengkapan koleksi jurnal. 5,727 
8 Kelengkapan koleksi AV kaset TOEFL dan  kaset kesehatan. 5,423 
9 Fasilitas internet yang memadai. 7,619 

10 Kartu anggota yang handal. 6,665 
11 Ruang baca yang nyaman. 7,541 

12 Penempatan bahan pustaka di rak sesuai dengan lokasi dan 
call number. 7,424 

13 Komputer penelusuran berfugsi dengan baik. 7,880 
14 Kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan. 7,750 
15 Kecepatan dalam memberikan pelayanan peminjaman dan 

pengembalian buku. 7,581 

16 Kecepatan dalam memberikan pelayanan pembuatan kartu 
anggota. 7,341 

17 Ketanggapan karyawan dalam membantu konsumen. 7,796 
18 Karyawan memberikan informasi dengan detail dan lengkap. 8,102 
19 Kenyamanan dalam melakukan kegiatan di perpustakaan. 7,376 
20 Ketersediaan informasi di perpustakaan. 7,721 
21 Keamanan barang di loker. 5,459 

22 Penelusuran bahan pustaka tersedia di komputer sama dengan 
call number di rak. 7,803 

23 Respon yang baik dalam menerima kritik dan saran. 7,156 
24 Keramahan dalam memberikan  pelayanan. 7,453 
25 Kesabaran dalam memberikan pelayanan 7,718 

 
5.3.6. Normalisasi Bobot Atribut Jasa 

Bobot dari masing-masing atribut yang telah dihitung perlu 

dinormalisasikan untuk memudahkan perhitungan dan pengolahan 

data. Normalisasi bobot dihitung dengan membagi bobot dengan total 

bobot dan dikalikan 100. 

Hasil perhitungan dari normalisasi bobot dapat lihat pada 

tabel 5.8 sebagai berikut: 



Tabel 5.8 Normalisasi Bobot Atribut Jasa 
No 

 
Atribut Normalisasi 

Bobot 
1 Kebersihan dan kerapian ruang perpustakaan. 3.922 
2 Kelengkapan buku. 4.440 
3 Kelengkapan koleksi AV CD-ROM. 4.125 
4 Kelengkapan koleksi skripsi. 4.173 
5 Kelengkapan koleksi majalah. 3.595 
6 Kelengkapan koleksi laporan penelitian. 4.058 
7 Kelengkapan koleksi jurnal. 3.152 
8 Kelengkapan koleksi AV kaset TOEFL dan  kaset kesehatan. 2.984 
9 Fasilitas internet yang memadai. 4.193 

10 Kartu anggota yang handal. 3.668 
11 Ruang baca yang nyaman. 4.150 

12 
Penempatan bahan pustaka di rak sesuai dengan lokasi dan 
call number. 4.085 

13 Komputer penelusuran berfugsi dengan baik. 4.336 
14 Kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan. 4.265 
15 Kecepatan dalam memberikan pelayanan peminjaman dan 

pengembalian buku. 4.172 

16 
Kecepatan dalam memberikan pelayanan pembuatan kartu 
anggota. 4.040 

17 Ketanggapan karyawan dalam membantu konsumen. 4.290 
18 Karyawan memberikan informasi dengan detail dan lengkap. 4.459 
19 Kenyamanan dalam melakukan kegiatan di perpustakaan. 4.059 
20 Ketersediaan informasi di perpustakaan. 4.249 
21 Keamanan barang di loker. 3.004 

22 
Penelusuran bahan pustaka tersedia di komputer sama 
dengan call number di rak. 4.294 

23 Respon yang baik dalam menerima kritik dan saran. 3.938 
24 Keramahan dalam memberikan  pelayanan. 4.101 
25 Kesabaran dalam memberikan pelayanan 4.247 

 

5.3.7 Matrik Interaksi Antara Keinginan Konsumen dan Parameter 

Teknik 

Atribut jasa harus diubah kedalam bahasa teknik yang lebih 

mudah untuk dipahami oleh manajemen. Penterjemahan ini ditentukan 

oleh manajemen dan lebih sering disebut sebagai  parameter teknik. 

Atribut yang berjumlah 25 diterjemahkan menjadi 15 jenis parameter 

teknik. Parameter teknik cukup berhubungan dengan pelayanan yang 



diberikan perpustakaan agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

Hubungan yang terjadi antara atribut jasa dengan parameter 

teknik berupa hubungan kuat dengan nilai 9, (contoh hubungan pada 

ruang baca yang nyaman dengan ruang yang lapang, tenang, kualitas 

udara dan pencayahaan yang baik dikatakan hubungan kuat karena dengan 

ruang baca yang lapang, tenang, kualitas udara dan pencayahaan yang 

baik pada ruang baca dapat meningkatkan kenyamanan pengguna)  

hubungan moderat dengan nilai 3, (contoh hubungan pada kebersihan dan 

kerapian ruang perpustakaan dengan ruang yang lapang, tenang, kualitas 

udara dan pencayahaan yang baik dikatakan hubungan moderat karena 

kebersihan dan kerapian ruang perpustakaan bisa berpengaruh pada ruang 

yang lapang, tenang, kualitas udara dan pencayahaan yang baik) atau 

kemungkinan ada hubungan dengan nilai 1 (contoh hubungan pada 

kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan dengan ruang yang 

lapang, tenang, kualitas udara dan pencayahaan yang baik dikatakan 

kemungkinan ada hubungan karena ketika ruang yang lapang, tenang, 

kualitas udara dan pencayahaan yang baik membuat karyawan lebih baik.  

Nilai interaksi ini harus dikalikan dengan normalisasi bobot dari 

setiap dari atribut jasa yang telah dihitung sebelumnya, sehingga 

menghasilkan nilai untuk setiap parameter teknik dan atribut jasa (nilai 

matrik interaksi). Nilai ini kemudiaan dijumlahkan sehingga diketahui 



nilai absolute parameter teknik terhadap atribut jasa. Adapun nilai 

absolute parameter teknik dapat dilihat pada tabel 5.9. sebagai berikut: 

Tabel 5.9 Urutan Parameter Teknik 
No Parameter Teknik Nilai (%) 
1. Meningkatkan kemampuan karyawan. 15,589 
2. Penambahan bahan pustaka (koleksi perpustakaan). 15,449 
3. Ruang yang lapang, tenang, kualitas udara dan pencayahaan 

yang baik. 8,270 
4. Informasi yang mudah dimengerti dan di pahami oleh 

pengguna perpustakaan. 9,105 
5. Memperhatikan karakteristik pengguna perpustakaan. 7,659 
6. Keakuratan penelusuran komputer dengan keadaan buku di 

rak. 7,405 
7. Pelayanan cleaning service seluruh ruangan perpustakaan. 7,065 
8. Meningkatkan keramahan karyawan. 6,010 
9. Menyediakan kotak saran dan kritik. 4,010 

10. Pengecekan terhadap susunan bahan  pustaka di rak oleh 
karyawan. 5,134 

11. Mudah dalam akses (accessible) dalam penelusuran bahan 
pustaka. 3,571 

12. Berfungsinya komputer penelusuran bahan pustaka yang ada. 3,359 
13. Membuat kartu anggota yang handal. 2,920 
14 Bandwidth yang besar. 2,442 
15 Pengamanan yang baik pada tempat loker 2,012 

 

5.3.8 Hubungan Antara Parameter Teknik 

Penentuan pioritas terhadap parameter teknik apa yang akan 

dikembangkan perlu mempertimbangkan interaksi diantara parameter 

teknik. Dari interaksi antar parameter teknik yang terjadi seperti pada tabel 

4.21, menunjukkan adanya 3 kriteria hubungan yang terjadi antar 

parameter teknik yaitu 

1. Hubungan positif kuat yaitu apabila dua atribut tersebut masing-

masing saling mendukung dalam pelaksanaannya dan sifat hubungan 

sangat kuat. (contoh hubungan pada  mudah dalam akses (accessible) 



dalam penelusuran bahan pustaka dengan berfungsinya komputer 

penelusuran bahan pustaka yang ada dikatakan hubunganya positif 

kuat karena karena berfungsi komputer penelusuran komputer yang 

ada membuat akses (accessible) dalam penelusuran bahan pustaka 

lebih mudah).  

2. Hubungan positif moderat yaitu apabila dua masing-masing saling 

mendukung dalam pelaksanaannya dan sifat hubungan sedang. (contoh 

hubungan pada mudah dalam akses (accessible) dalam penelusuran 

bahan pustaka dengan informasi yang mudah dimengerti dan di 

pahami oleh pengguna perpustakaan dikatakan hubungan positif 

moderat dengan adanya informasi yang mudah dimengerti dan 

dipahami pengguna mudah dalam akses (accessible) dalam 

penelusuran bahan pustaka. 

3. Tidak ada hubungan yaitu bila dua atribut masing-masing tidak 

terdapat hubungan apapun. (contoh pada mudah dalam akses 

(accessible) dalam penelusuran bahan pustaka dengan meningkatkan 

kemampuan karyawan dikatakan tidak ada hubungan karena untuk dua 

atribut tersebut memang masing-masing mempunyai tujuan layanan 

yang berbeda. 

 

 

 



Hubungan antar parameter teknik ini dapat dilihat pada tabel 

5.10 dan 5.11 berikut 

Tabel 5.10 Hubungan Antara Parameter Teknik Yang Berupa Positif Kuat 
Parameter teknik ke Dengan parameter teknik ke 

6 7,14 
7 8,,14 

10 12 
11 12 

 

Tabel 5.11 Hubungan Antara Parameter Teknik Yang Berupa Positif Moderat 
Parameter teknik ke Dengan parameter teknik ke 

1 5 
2 15 
5 10 
6 10 
8 14 
9 10,12 

10 11 
 

Hubungan antar parameter teknik selain diatas tidak terdapat 

hubungan yang signifikan. Dalam penentuan prioritas pengembangan 

hendaknya mempertimbangkan interaksi diantara parameter teknik agar 

tujuan yang hendak dicapai dapat terpenuhi secara optimal disamping 

faktor nilai absolute parameter teknik terhadap atribut jasa sebagai 

pedoman utama.   

5.3.9 Prioritas Pengembangan Parameter Teknik 

Dengan mempertimbangkan nilai absolute parameter teknik 

terhadap atribut jasa sebagai pedoman utama dan interaksi diantara 

parameter teknik maka dapat ditentukan parameter teknik mana yang 

menjadi prioritas untuk dikembangkan terlebih dahulu. Adapun prioritas 



pengembangan dari parameter teknik dapat dilihat pada tabel 5.12 sebagai 

berikut: 

Tabel 5.12 Prioritas Pengembangan Parameter Teknik 
No Parameter Teknik Prioritas 
1. Meningkatkan kemampuan karyawan. 1 
2. Penambahan bahan pustaka (koleksi perpustakaan). 2 
3. Ruang yang lapang, tenang, kualitas udara dan pencayahaan 

yang baik. 
3 

4. Informasi yang mudah dimengerti dan di pahami oleh 
pengguna perpustakaan. 

4 

5. Memperhatikan karakteristik pengguna perpustakaan. 5 
6. Keakuratan penelusuran komputer dengan keadaan buku di 

rak. 
6 

7. Pelayanan cleaning service seluruh ruangan perpustakaan. 7 
8. Meningkatkan keramahan karyawan. 8 
9. Menyediakan kotak saran dan kritik. 9 

10. Pengecekan terhadap susunan bahan  pustaka di rak oleh 
karyawan. 

10 

11. Mudah dalam akses (accessible) dalam penelusuran bahan 
pustaka. 

11 

12. Berfungsinya komputer penelusuran bahan pustaka yang ada. 12 
13. Membuat kartu anggota yang handal. 13 
14 Bandwidth yang besar. 14 
15 Pengamanan yang baik pada tempat loker 15 

 

5.3.10 Rumah kualitas Customet Requirements to Technical Requirements 

Matrik House Of Quality ini menjelaskan apa saja yang menjadi 

kebutuhan atau harapan dan bagaimana memenuhinya. Matrik ini dibuat 

berdasarkan penggabungan pengolahan data dari penentuan derajat 

kepentingan atribut jasa sampai dengan penentuan prioritas 

pengembangan parameter teknik, akan tetapi hasil dari matrik ini belum 

sepenuhnya dapat diterapkan pada operasional perpustakaan. Input matrik 

ini adalah 25 atribut jasa yang diinginkan oleh konsumen dan output 

matrik berupa 15 parameter teknik. Agar hasil dari metode QFD ini akan 



diolah lagi pada tahap matrik HOQ selanjutnya hingga dihasilkan output 

benar-benar spesifik, operasional, teknis dan jelas. Output HOQ ini 

(parameter teknik) akan menjadi input bagi matrik HOQ selanjutnya dan 

nilai absolute parameter teknik terhadap atribut jasa akan menjadi bobot 

parameter teknik. 

 
5.4. Matrik HOQ Technical Requirements to process Requirements 

Matrik House Of Quality (HOQ) ini menjelaskan bagaimana pihak 

Manajemen Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta 

menyikapi parameter teknik yang terbentuk dalam HOQ Customer 

Requirements to process Requirements ke dalam kebutuhan proses. Matrik ini 

merupakan tahap kedua dari 3 tahap Quality Function Deployment (QFD). 

5.4.1 Normalisasi Bobot Parameter Teknik 

Bobot parameter teknik didapatkan dari hasil matrik HOQ 

customer requirements to technical requirement yaitu nilai absolute 

parameter teknik terhadap atribut jasa. Bobot dari masing-masing 

parameter teknik yang telah diperoleh perlu dinormalisasikan untuk 

memudahkan perhitungan dan pengolahan data selanjutnya. Normalisasi 

bobot dihitung dengan membagi bobot dengan total bobot dan dikalikan 

100. Hasil normalisasi bobot parameter teknik dapat dilihat pada  tabel 

5.13 sebagai berikut: 

 



Tabel 5.13 Normalisasi Bobot Parameter Teknik 
No Parameter Teknik Nilai 
1. Pelayanan cleaning service seluruh ruangan perpustakaan. 7,065 
2. Penambahan bahan pustaka (koleksi perpustakaan). 15,449 
3. Bandwidth yang besar 2,442 
4. Membuat kartu anggota yang handal 2,920 
5. Ruang yang lapang, tenang, kualitas udara dan pencayahaan 

yang baik. 8,270 
6. Pengecekan terhadap susunan bahan  pustaka di rak oleh 

karyawan. 5,134 
7. Mudah dalam akses (accessible) dalam penelusuran bahan 

pustaka. 3,571 
8. Berfungsinya komputer penelusuran bahan pustaka yang ada. 3,359 
9. Informasi yang mudah dimengerti dan di pahami oleh pengguna 

perpustakaan. 9,105 
10. Meningkatkan kemampuan karyawan. 15,589 
11. Meningkatkan keramahan karyawan. 6,010 
12. Memperhatikan karakteristik pengguna perpustakaan 7,659 
13. Pengamanan yang baik pada tempat loker 2,012 
14. Keakuratan penelusuran komputer dengan keadaan buku di rak 7,405 
15. Menyediakan kotak saran dan kritik 4,010 

 

5.4.2 Matrik Interaksi Antara Kebutuhan Teknik dan Kebutuhan Proses 

Atribut kebutuhan proses merupakan gambaran bagaimana 

pihak manajemen menyikapi keinginan konsumen yang terbentuk dalam 

atribut parameter teknik. Atribut parameter teknik yang berjumlah 15 

tersebut diterjemahkan menjadi 16 kebutuhan proses. Kebutuhan proses 

ditentukan oleh manajemen perpustakaan, dan cukup relevan dengan 

pelayanan yang diberikan perpustakaan agar sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan konsumen. 

Hubungan yang terjadi antara parameter teknik dengan 

kebutuhan proses bias berupa hubungan kuat dengan nilai 9, hubungan 

moderat dengan nilai 3 atau kemungkinan ada hubungan dengan nilai 1. 



Nilai interaksi ini harus dikalikan dengan normalisasi bobot dari setiap 

atribut parameter teknik yang dihitung sebelumnya, sehingga 

menghasilkan nilai untuk setiap kebutuhan proses dan parameter teknik 

(nilai matrik interaksi). Nilai ini kemudian dijumlahkan sehingga 

diketahui nilai absolute kebutuhan proses dapat dilihat pada tabel 5.14 

sebagai berikut: 

Tabel 5.14 Urutan Kebutuhan Proses. 
No Kebutuhan Prose Nilai (%) 
1 Pendidikan, pelatihan dan pengembangan kepada karyawan. 17,694 
2 Selving seluruh bahan pustaka. 14,544 
3 Bekerja sama dengan pengguna dan dosen untuk 

penambahan bahan pustaka  (koleksi perpustakaan). 10,231 
4 Penempatan informasi di setiap titik layanan. 8,453 
5 Buku yang setelah dikembalikan atau dibaca dikembalikan 

ke rak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 8,402 
6 Pengaturan kelembaban udara dan pencayahaan yang baik. 7,037 
7 Pelayanan cleaning service seluruh ruangan perpustakaan 

untuk 1 ruangan 1 orang. 6,505 
8 Adanya ruang sekat antara ruang baca dan diskusi. 5,477 
9 Pengecekan terhadap komputer penelusuran bahan pustaka 4,648 

10 Pemberian sanksi pada karyawan yang tidak disiplin. 4,575 
11 Menerima  keluhan saran dan kritik dari konsumen. 3,792 
12 Kartu sakti perpustakaan 1,934 
13 Kartu anggota yang berbahan mika. 1,934 
14 Kartu anggota yang berbahan mika. 1,826 
15 Meminta jasa kepada penyedia layanan yaitu speede telkom 

atau pusat untuk menambah bandwidth. 1,617 
16 Memperbaiki dan mengganti komponen atau bagian yang 

rusak pada tempat loker. 1,332 
 

5.4.3 Hubungan Antar Kebutuhan Proses 

Penentuan prioritas terhadap kebutuhan proses apa yang akan 

dikembangkan perlu mempertimbangkan interaksi diantara kebutuhan 

proses. Dari interaksi antara kebutuhan proses yang terjadi seperti 



pada tabel 4.28, menunjukkan adanya 3 hubungan yang terjadi antara 

parameter teknik yaitu: 

1. Hubungan positif kuat yaitu apabila dua atribut tersebut masing-

masing saling mendukung dalam pelaksanaannya dan sifat 

hubungan sangat kuat.  

2. Hubungan positif moderat yaitu apabila dua masing-masing saling 

mendukung dalam pelaksanaannya dan sifat hubungan sedang. 

3. Tidak ada hubungan yaitu bila dua atribut masing-masing tidak 

terdapat hubungan apapun. 

Hubungan antar kebutuhan proses ini dapat dilihat pada tabel 

5. 15 dan 5.16 sebagai berikut: 

Tabel 5.15 HubunganAntara Kebutuhan Proses Berupa Positif Kuat 
Kebutuhan proses ke- Dengan kebutuhan proses ke- 

4 5 
13 15 

 

Tabel 5.16 HubunganAntara Kebutuhan Proses Berupa Positif Moderat 
Kebutuhan proses ke- Dengan kebutuhan proses ke- 

1 6,8 
2 16 
6 8 
9 11,12,13,15 

11 15 
12 13 

 

Hubungan antar kebutuhan proses selain diatas tidak terdapat 

hubngan yang signifikan. Dalam penentuan prioritas pengembangan 

hendaknya mempertimbangkan interaksi diantara kebutuhan proses 



agar tujuan yang hendak dicapai dapat terpenuhi secara optimal 

disamping faktor nilai absolute kebutuhan proses terhadap parameter 

teknik sebagai pedoman yang utama. 

5.4.4 Prioritas Pengembangan Kebutuhan Proses 

Dengan memperhatikan nilai absolute kebutuhan proses 

terhadap parameter teknik sebagai pedoman utama dan interaksi 

diantara kebutuhan proses maka dapat ditentukan kebutuhan proses 

mana yang menjadi prioritas untuk dikembangkan terlebih dahulu. 

Adapun prioritas pengembangan dari kebutuhan proses dapat dilihat 

pada tabel 5.17 sebagai berikut: 

Tabel 5.17 Prioritas Pengembangan Kebutuhan Proses 
No Kebutuhan Proses Prioritas 
1 Pendidikan, pelatihan dan pengembangan kepada karyawan. 1 
2 Selving seluruh bahan pustaka. 2 
3 Bekerja sama dengan pengguna dan dosen untuk penambahan 

bahan pustaka  (koleksi perpustakaan). 3 
4 Penempatan informasi di setiap titik layanan. 4 
5 Buku yang setelah dikembalikan atau dibaca dikembalikan ke 

rak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 5 
6 Pengaturan kelembaban udara dan pencayahaan yang baik. 6 
7 Pelayanan cleaning service seluruh ruangan perpustakaan 

untuk 1 ruangan 1 orang. 7 
8 Adanya ruang sekat antara ruang baca dan diskusi. 8 
9 Pengecekan terhadap komputer penelusuran bahan pustaka 9 

10 Pemberian sanksi pada karyawan yang tidak disiplin. 10 
11 Menerima  keluhan saran dan kritik dari konsumen. 11 
12 Kartu sakti perpustakaan 12 
13 Kartu anggota yang berbahan mika. 13 
14 Kartu anggota yang berbahan mika. 14 
15 Meminta jasa kepada penyedia layanan yaitu speede telkom 

atau pusat untuk menambah bandwidth. 15 
16 Memperbaiki dan mengganti komponen atau bagian yang 

rusak pada tempat loker. 16 
 

 



5.4.5 Rumah Kualitas Technical Requirements to Process Renquirements 

Matrik House Of Quality ini menjelaskan apa saja yang 

menjadi parameter teknik dan bagaimana memenuhinya berdasarkan 

kebutuhan proses. Matrik ini dibuat berdasarkan pengolahan data dari 

matrik HOQ tahap pertama untuk mendapatkan bobot parameter 

teknik sampai prioritas pengembangan kebutuhan proses Manajemen 

perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta, akan tetapi 

hasil dari matrik ini belum sepenuhnya dapat diterapkan pada 

operasional perpustakaan.  

Input matrik ini adalah 15 atribut parameter teknik dan 

output matrik berupa 16 kebutuhan proses. Agar hasil dari metode 

QFD ini sempurna dan lebih spesifik maka hasil matrik HOQ ini akan 

diolah lagi pada tahap matrik HOQ selanjutnya hingga dihasilkan out 

put yang benar-benar spesifik, operasional, teknis dan jelas. 

Output HOQ ini (kebutuhan proses) akan menjadi input bagi 

matrik HOQ selanjutnya dan nilai absolute kebutuhan proses terhadap 

parameter teknik akan menjadi bobot kebutuhan proses. 

 
5.5 Matrik HOQ Process Requirements to Quality Procedures 

Matrik House Of Quality (HOQ) ini menjelaskan bagaimana pihak 

Manajemen Perpustakaan menyikapi kebutuhan proses yang terbentuk dalam 

HOQ Technical Requirements to Process Requirement ke dalam prosedur 



kualitas. Matrik ini merupakan tahap terakhir dari 3 tahap analisis kualitas 

pelayanan dengan menggunakan metode QFD. 

5.5.1 Normalisasi Bobot Kebutuhan Proses  

Bobot kebutuhan proses didapat dari hasil matrik HOQ 

technical requirement to process requirements yaitu nilai absolute 

kebutuhan proses terhadap parameter teknik. Bobot dari masing-masing 

parameter teknik yang telah diperoleh perlu dinormalisasikan untuk 

memudahkan perhitungan dan pengolahan data. Normalisasi bobot 

dihitung dengan membagi bobot dengan total bobot dan dikalikan 100. 

hasil normalisasi dapat dilihat pada tabel 5.18 sebagai berikut: 

Tabel 5.18 Normalisasi Bobot Kebutuhan Proses.  
No Kebutuhan Proses Nilai 
1 Pelayanan cleaning service seluruh ruangan perpustakaan untuk 

1 ruangan 1 orang. 6,505 
2 Bekerja sama dengan pengguna dan dosen untuk penambahan 

bahan pustaka  (koleksi perpustakaan). 10,231 
3 Meminta jasa kepada penyedia layanan yaitu speede telkom atau 

pusat untuk menambah bandwidth. 1,617 
4 Kartu sakti perpustakaan 1,934 
5 Kartu anggota yang berbahan mika. 1,934 
6 Pengaturan kelembaban udara dan pencayahaan yang baik. 7,037 
7 Adanya ruang sekat antara ruang baca dan diskusi. 5,477 
8 Kartu anggota yang berbahan mika. 1,826 
9 Selving seluruh bahan pustaka. 14,544 

10 Pengecekan terhadap komputer penelusuran bahan pustaka 4,648 
11 Penempatan informasi di setiap titik layanan. 8,453 
12 Pendidikan, pelatihan dan pengembangan kepada karyawan. 17,694 
13 Pemberian sanksi pada karyawan yang tidak disiplin. 4,575 
14 Memperbaiki dan mengganti komponen atau bagian yang rusak 

pada tempat loker. 1,332 
15 Buku yang setelah dikembalikan atau dibaca dikembalikan ke 

rak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 8,402 
16 Menerima  keluhan saran dan kritik dari konsumen. 3,792 

 

 



5.5.2 Matrik Interaksi Antara Kebutuhan Proses dan Prosedur Kualitas 

Atribut prosedur kualitas ditentukan oleh pihak manajemen 

untuk menyikapi keinginan konsumen yang terbentuk dalam atribut 

kebutuhan proses. Atribut kebutuhan proses yang berjumlah 16 

tersebut diterjemahkan menjadi 20 prosedur kualitas.  

Hubungan yang terjadi antara kebutuhan proses dengan 

prosedur kualitas bisa berupa hubungan kuat dengan nilai 9, hubungan 

moderat dengan nilai 3 atau kemungkinan ada hubungan dengan nilai 

1. Nilai interaksi ini harus dikalikan dengan normalisasi bobot dari 

setiap atribut kebutuhan yang telah dihitung sebelumnya, sehingga 

menghasilkan nilai untuk setiap prosedur kualitas dan kebutuhan 

proses (nilai interaksi). Nilai ini kemudian dijumlahkan sehingga 

diketahui nilai absolute prosedur kualitas terhadap kebutuhan proses. 

Adapun nilai absolute prosedur kualitas dapat dilihat pada tabel 5. 16 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5. 19 Urutan Prosedur Kualitas 
No Prosedur Kualitas Nilai (%) 
1. Penilaian terhadap kinerja karyawan 1 tahun sekali untuk 

pemberian apresiasi atau penghargaan. 13,887 
2. Selving seluruh bahan pustaka 1 bulan sekali. 11,505 
3. Pendidikan, pelatihan dan pengembangan kepada karyawan  4 

bulan sekali. 11,172 
4. Mempercantik taman 7,599 
5. Informasi ditempatkan pada tempat yang strategis 7,474 
6. Menjalin kerja sama dengan Forum Kegiatan perpustakaan 

Perguruan Tinggi. (FKP2T) 7,227 
7. Mempublikasikan informasi terbaru di perpustakaan 6,174 
8. Meningkatkan kerja sama antar perpustakaan lain, penerbit dan 

percetakan 4,789 
9. Menyediakan minimal 2 karyawan tetap untuk mengembalikan 

bahan pustaka ke rak yang selesai dikembalikan atau dibaca. 3,900 
10. Kelembaban udara 20 % - 40 %. 3,267 
11. Suhu ruangan tidak lebih dari  21 derajat. 3,267 
12. Studi banding ke perpustakaan lain yang dipandang lebih baik. 3,265 
13. Menyediakan vacum cleaner 3,020 
14 Penyediaan 3 cleaning service tetap untuk membersihkan seluruh 

ruangan perpustakaan 3,020 
15 Ruang baca mandiri. 2,825 
16 Memperhatikan saran dan kritik dari konsumen. 2,288 
17 Penambahan minimal 1 komputer penelusuran bahan pustaka 2,158 
18 Kartu anggota berbentuk sim card dengan plastik foil di 

permukaannya. 1,795 
19 Menggabungkan koneksi dari dua penyedia layanan internet 0,751 
20 Inspeksi tempat loker 3 bulan sekali. 0,618 

 

5.5.3 Hubungan Antara Prosedur Kualitas 

Penentuan prioritas terhadap prosedur kualitas apa yang akan 

dikembangkan perlu mempertimbangkan interaksi diantasr prosedur 

kualitas. Dari interaksi anatara parameter teknik yang terjadi seperti 

pada tabel 4. 36 menunjukkan adanya 3 kriteria hubungan yang terjadi 

antara parameter teknik yaitu: 



4. Hubungan positif kuat yaitu apabila dua atribut tersebut masing-

masing saling mendukung dalam pelaksanaannya dan sifat hubungan 

sangat kuat.  

5. Hubungan positif moderat yaitu apabila dua masing-masing saling 

mendukung dalam pelaksanaannya dan sifat hubungan sedang) 

6. Tidak ada hubungan yaitu bila dua atribut masing-masing tidak 

terdapat hubungan apapun. 

Hubungan antar prosedur kualitas ini dapat dilihat pada tabel 

5.20 dan 5.21 sebagai berikut: 

Tabel 5.20 Hubungan Antar Prosedur Kualitas Yang Berupa Positif Kuat 
Prosedur kualitas ke- Dengan prosedur kualitas ke- 

1 2 
3 4,16 
7 8 

12 13 
15 19 

 
Tabel 5.21 Hubungan Antar Prosedur Kualitas Yang Berupa Positif Moderat 

Prosedur kualitas ke- Dengan prosedur kualitas ke- 
3 20 
4 15 
9 10,12 

11 12,13,1819 
15 16 

 

Hubungan antar kebutuhan proses selain di atas tidak 

terdapat hubungan yang signifikan. Dalam penentuan prioritas 

pengembangan hendaknya mempertimbangkan interaksi diantara 

prosedur kualitas agar tujuan hendak dicapai dapat terpenuhi secara 



optimal disamping faktor  nilai absolute prosedur kualitas terhadap 

kebutuhan proses sebagai pedoman utama. 

5.5.3 Prioritas Pengembangan Prosedur Kualitas 

Dengan memperhatikan nilai absolute prosedur kualitas 

terhadap kebutuhan proses sebagai pedoman utama dan interaksi 

diantara kebutuhan proses sebagi pedoman utama dan interaksi diantara 

prosedur kualitas maka dapat ditentukan prosedur kualitas mana yang 

menjadi prioritas pengembangan dari prosedur kualitas dapat dilihat 

pada tabel 5. 22 sebagi berikut: 

Tabel 5.22 Prioritas Pengembangan Prosedur Kualitas 
No Prosedur Kualitas Prioritas 
1. Penilaian terhadap kinerja karyawan 1 tahun sekali untuk pemberian 

apresiasi atau penghargaan. 
1 

2. Selving seluruh bahan pustaka 1 bulan sekali. 2 
3. Pendidikan, pelatihan dan pengembangan kepada karyawan  4 bulan 

sekali. 
3 

4. Mempercantik taman 4 
5. Informasi ditempatkan pada tempat yang strategis 5 
6. Menjalin kerja sama dengan Forum Kegiatan perpustakaan Perguruan 

Tinggi. (FKP2T) 
6 

7. Mempublikasikan informasi terbaru di perpustakaan 7 
8. Meningkatkan kerja sama antar perpustakaan lain, penerbit dan 

percetakan 
8 

9. Menyediakan minimal 2 karyawan tetap untuk mengembalikan bahan 
pustaka ke rak yang selesai dikembalikan atau dibaca. 

9 

10. Kelembaban udara 20 % - 40 %. 10 
11. Suhu ruangan tidak lebih dari  21 derajat. 11 
12. Studi banding ke perpustakaan lain yang dipandang lebih baik. 12 
13. Menyediakan vacum cleaner 13 
14 Penyediaan 3 cleaning service tetap untuk membersihkan seluruh 

ruangan perpustakaan 
14 

15 Ruang baca mandiri. 15 
16 Memperhatikan saran dan kritik dari konsumen. 16 
17 Penambahan minimal 1 komputer penelusuran bahan pustaka 17 
18 Kartu anggota berbentuk sim card dengan plastik foil di permukaannya. 18 
19 Menggabungkan koneksi dari dua penyedia layanan internet 19 
20 Inspeksi tempat loker 3 bulan sekali. 20 



5.5.4 Rumah Kualitas Process Requirements to Quality Procedures 

Matrik House Of Quality ini menjelaskan apa saja yang 

menjadi kebutuhan proses dan bagaimana memenuhinya berdasarkan 

prosedur kualitas. Matrik ini dibuat berdasarkan pengolahan data dari 

matrik HOQ tahap kedua untuk mendapatkan bobot kebutuhan proses 

sampai penentuan prioritas pengembangan prosedur kualitas manajemen 

Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta. Input matrik 

ini adalah 16 atribut kebutuhan proses dan output matrik berupa 20 

prosedur kualitas beserta prioritas pengembangannya. Ke-20 prosedur 

kualitas tersebut merupakan atribut yang benar-benar spesifik, 

operasional, teknis dan jelas sebagai prosedur pengembangan 

Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.  

 Agar lebih mudah dalam pengembangan dan sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan hendaknya pengembangan 

dilakukan berdasarkan skala prioritas yang dihasilkan dari matrik ini. 

Hasil dari matrik ini merupakan keseluruhan proses dari 3 tahap analisis 

metode QFD berantai. Dari 20 atribut prosedur kualitas tersebut 

diharapkan nantinya dilaksanakan atau merupakan tanggung jawab 

Manajemen Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan pengolahan data dan analisis hasil pengolahan data pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran untuk perbaikan. 

 
6.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Dari penelitian yang dilakukan didapat 25 atribut jasa yang diinginkan 

konsumen. Atribut jasa yang dianggap penting oleh konsumen Perpustakaan 

Pusat Universitas Muhamadiyah Surakarta dalam peringkat 10 besar dari 25 

atribut berdasarkan tingkat kepentingan konsumen adalah sebagai berikut: 

1. Kelengkapan buku (3,817). 

2. Keamanan barang di loker (3,779). 

3. Ruang baca yang nyaman (3,760). 

4. Komputer penelusuran berfugsi dengan baik (3,702). 

5. Kebersihan dan kerapian ruang perpustakaan (3,692). 

6. Fasilitas internet yang memadai (3,615). 

7. Penelusuran bahan pustaka tersedia di komputer sama dengan call number 

di rak (3,615). 

8. Karyawan memberikan informasi dengan detail dan lengkap (3,596). 



9. Ketersediaan informasi di perpustakaan (3,577). 

10. Penempatan bahan pustaka di rak sesuai dengan lokasi dan call number 

(3,558). 

b. Dari Penilaian kepuasan konsumen pada kinerja pelayanan Perpustakaan 

Pusat Universitas Muhamadiyah Surakarta ditinjau dari sisi konsumen dalam 

peringkat 10 besar dari 25 atribut jasa adalah sebagai berikut: 

1. Keamanan barang di loker (3,115). 

2. Kebersihan dan kerapian ruang perpustakaan (3,106). 

3. Ruang baca yang nyaman (2,990). 

4. Kartu anggota yang handal (2,952). 

5. Kenyamanan dalam melakukan kegiatan di perpustakaan (2,885). 

6. Penempatan bahan pustaka di rak sesuai dengan lokasi dan call number 

(2,875). 

7. Fasilitas internet yang memadai (2,846). 

8. Kelengkapan buku (2,837). 

9. Komputer penelusuran berfugsi dengan baik (2,817). 

10. Kelengkapan koleksi skripsi (2,798). 

c.  Prioritas pengembangan Perpustakaan Pusat Universitas Muhamadiyah 

Surakarta agar sesuai dengan keinginan konsumen adalah dengan mengikuti 

urutan prosedur kualitas hasil analisis QFD 3 tahap. Urutan prioritas 10 

prosedur kualitas dari 20 adalah sebagai berikut: 

 



1. Penilaian terhadap kinerja karyawan 1 tahun sekali untuk pemberian 

apresiasi atau penghargaan. (13,887). 

2. Selving seluruh bahan pustaka 1 bulan sekali. (11,505). 

3. Pendidikan, pelatihan dan pengembangan kepada karyawan  4 bulan 

sekali. (11,172). 

4. Mempercantik taman (7,599). 

5. Informasi ditempatkan pada tempat yang strategis (7,474). 

6. Menjalin kerja sama dengan Forum Kegiatan perpustakaan Perguruan 

Tinggi. (FKP2T) (7,227). 

7. Mempublikasikan informasi terbaru di perpustakaan (6,174). 

8. Meningkatkan kerja sama antar perpustakaan lain, penerbit dan 

percetakan. (4,789). 

9. Menyediakan minimal 2 karyawan tetap untuk mengembalikan bahan 

pustaka ke rak yang selesai dikembalikan atau dibaca. (3,900). 

10. Kelembaban udara 20 % - 40 %. (3,267). 

 
6.2 Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

a. Sebaiknya pihak menajemen Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah 

Surakarta melakukan pengembangan dengan memperhatikan urutan prioritas 



berdasarkan prosedur kualitas hasil dari pengolahan dan analisis QFD agar 

sesuai dengan keinginan konsumen. 

b. Pengembangan pelayanan Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah 

Surakarta perlu dilakukan mengingat penilaian kinerja pelayanan ternyata 

masih jauh dengan target yang telah ditetapkan pihak manajemen 

Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Surakarta  

c. Hubungan antar prosedur kualitas juga harus menjadi salah satu faktor 

pertimbangan selain urutan prioritas prosedur kualitas itu sendiri. 
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