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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini informasi sangat berperan penting dalam 

kehidupan. Salah satu pusat informasi yang mempunyai peranan penting dalam 

proses penyebaran informasi ini adalah perpustakaan. Di dalam perpustakaan 

itulah tersimpan buku-buku yang menjadi sumber informasi yang efektif karena 

didalamnya tersimpan berbagai macam buku yang dibutuhkan oleh para 

mahasiswa dan dosen, baik buku-buku referensi, literatur kuliah, ensiklopedia, 

kamus, maupun buku-buku populer yang berisi hiburan. 

Tidak ada lembaga pendidikan tanpa perpustakaan, karena itu di dalam 

lingkungan pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi 

dalam kondisi bagaimanapun minimnya harus ada sebuah perpustakaan. 

Perpustakaan dalam lembaga pendidikan mutlak diperlukan dan harus ada karena 

proses belajar mengajar tidak akan lancar kalau tidak ditunjang oleh buku-buku 

penunjang yang harus ada di sebuah perpustakaan. Oleh karenanya perpustakaan 

bagaikan harta yang tak ternilai, sebagai sumber wawasan dan ilmu.  

Di dunia perguruan tinggi peran perpustakaan selain untuk menunjang 

kegiatan belajar para mahasiswa juga mempunyai peran besar bagi para dosen 

sendiri dalam memperluas wawasan. Sehingga para dosen pun dapat selalu 

memperkaya diri dan tidak ketinggalan informasi. 
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Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berdiri sejak 

tanggal 18 September 1958, bersamaan dengan berdirinya IKIP Muhammadiyah 

Surakarta, sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.  

Seiring dengan perubahan status IKIP Muhammadiyah Surakarta menjadi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Perpustakaan UMS juga mengalami 

perkembangan yang cukup berarti. Terbukti dengan semakin banyaknya 

perubahan yang terjadi dalam rangka memajukan diri. Beberapa perubahan 

tersebut meliputi gedung, fasilitas, dana, pengelolaan dan jumlah koleksi yang 

terus bertambah dalam jumlah judul dan eksemplarnya, serta ragam ataupun jenis 

koleksinya. Demikian juga dengan sistem sentralisasi yang telah berubah ke 

sistem desentralisasi. Perpustakaan UMS Yang dulu hanya satu-satunya 

perpustakaan di lingkungan UMS, saat ini dengan beberapa perpustakaan fakultas 

dan perpustakaan unit penunjang yang lain semakin banyak memiliki peluang 

untuk mengembangkan diri secara lebih baik dan optimal, dalam rangka 

mewujudkan perpustakaan online yang mampu mengikuti perkembangan 

informasi di dunia informasi, khususnya dalam dunia pendidikan. 

Menurut Trimo (1997) perpustakaan perguruan tinggi masyarakat 

pelanggan terdiri atas mahasiswa, staf pengajar, dan orang-orang luar perguruan 

tinggi seperti para guru, sarjana, pegawai kantor atau jawatan bahkan mahasiswa 

dan murid sekolah dalam menyelesaikan tugas-tugas pelajaran mereka. Pelanggan 

yang dimaksud dalam penelitian ini mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang menjadi anggota perpustakaan. Masyarakat di luar Universitas 

Muhammadiyah Surakarta boleh memanfaatkannya dan dikenai peraturan khusus. 
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Kepuasan pelanggan merupakan nilai yang dirasakan waktu mengadakan 

pembelian. Tujuan  pengukuran kepuasan pelanggan untuk memberi informasi, 

supaya pelanggan menjadi loyal dan dapat meningkatkan kinerja keseluruhan 

sebuah perusahaan. Pada prinsipnya ada tiga kunci utama dalam memberikan 

kepuasan pelanggan yaitu kemampuan memahami kebutuhan, tipe-tipe pelanggan 

dan keinginan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan dapat terpenuhi melalui kualitas produk (misalnya 

jasa penelusuran, jasa rujukan, jasa bibliografi, jasa ketersediaan informasi, harga 

informasi) dan kesesuaian persepsi pelanggan terhadap perpustakaan. Persepsi 

tersebut dapat terbentuk oleh tingkat pengetahuan, pengalaman, serta kebutuhan 

pelanggan terhadap jasa perpustakaan yang tersedia. Mewujudkan kepuasan 

pelanggan bukanlah hal yang mudah dilakukan karena kepuasan pelanggan sulit 

diukur dan memerlukan perhatian yang khusus. Upaya perbaikan atau 

penyempurnaan terhadap faktor-faktor layanan akan dapat membantu memberikan 

kepuasan dan nilai tambah serta membawa citra baik bagi perpustakaan. 

Penolakan terhadap salah satu faktor tersebut merupakan indikasi tidak adanya 

kepuasan pada pelanggan perpustakaan. 

Dalam transformasinya di tengah kemajuan ilmu pengetahuan termasuk 

teknologi informasi dan komunikasi, perpustakaan harus mampu memberikan 

nilai tambah pada informasi melalui ekspansi dan inovasi. Selain mempermudah 

dan memperluas akses, perpustakaan hendaknya mampu melakukan manajemen 

pengetahuan secara maksimal. 
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Selama ini, perpustakaan termasuk kajiannya lebih banyak berfokus pada 

organisasi dan penyebaran informasi dan memperhatikan pengetahuan yang sudah 

terekam di luar pikiran penciptanya. Padahal, banyak pengetahuan yang masih ada 

dalam kepala dan belum pernah direkam dalam sumber-sumber informasi uang 

umumnya dikelola oleh perpustakaan selama ini. Untuk meningkatkan nilainya, 

perpustakaan harus memfasilitasi dan berpartisipasi pasif maupun aktif dalam 

manajemen pengetahuan pelanggannya. 

Perpustakaan sebagai lembaga penyedia jasa informasi akan selalu 

barusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam hal ini mahasiswa 

ditinjau sebagai pelanggan perpustakaan. Menurut Basuki (1998) pelanggan 

perpustakaan adalah orang yang ditemuinya tatkala orang tersebut memerlukan 

dokuman primer atau menghendaki penelusuran bibliografi. Perpustakaan yang 

berada dalam lembaga tertentu mendefinisikan pelanggan sesuai dengan misi dan 

tujuan masing-masing perpustakaan. Dengan demikian pelanggan dibatasi pada 

individu atau kelompok tertentu. 

Penelitian Samosir (2005) mengenai perpustakaan menyimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan petugas perpustakaan dengan indikator kehandalan, daya 

tanggap, jaminan, empati, dan bukti  langsung secara simultan berpengaruh  

signifikan terhadap kepuasan mahasiswa  yang berarti dimensi kualitas pelayanan  

beserta indikator- indikatornya memberikan  pengaruh nyata terhadap kepuasan  

mahasiswa  dalam  menggunakan  Perpustakaan. Naryawan (2011) pada 

penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan 

dengan indikator bukti fisik, keandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati 
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berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa, dengan aspek yang paling 

dominan yaitu keandalan dan empati. 

Begitu pula penelitian Effiyaldi (2008) menyimpulkan kualitas pelayanan 

perpustakaan diukur dengan menggunakan 8 (delapan) indikator, yaitu; Sikap 

petugas perpustakaan, Tanggapan terhadap keluhan mahasiswa, Jasa pembayaran 

(tarif denda), Fasilitas tambahan, Ketepatan waktu/jadual pelayanan, Ketersediaan 

koleksi bahan bacaan, Jurnlah koleksi bahan bacaan, Jenis koleksi bahan bacaan.  

Setelah dilakukan pengukurann penilaian dan analisis secara kuantitatif dengan 

menggunakan Diagram Cartesius, hasil analisis menunjukkan, bahwa; umumnya 

tingkat ketidakpuasan mahasiswa terutapa pada aspek sikap petugas perpustakaan 

dalam membelikan pelayanan, besaran jasa pembayaran (tarif denda) dan 

ketersediaan koleksi bahan bacaan.  

Mengacu pada ulasan di atas, secara teoritis kualitas pelayanan akan 

mampu meningkatkan kepuasan pelanggan perpustakaan, namun fenomena dalam 

dunia industri dan organisasi yang sering terlihat sekarang ini adalah adanya 

ketidakpuasan pelanggan terhadap kua litas pelayanan yang diberikan pada 

pelanggan perpustakaan dalam hal ini khususnya kualitas pelayanan yang di 

berikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta. Misalnya masih tingginya 

keluhan yang disampaikan pelanggan ketika mendatangi perpustakaan UMS. Hal 

ini merupakan satu indicator masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh perpustakaan UMS. Salah satu contoh pelayanan misalnya tidak adanya 

buku-buku yang dicari pelanggan di perpustakaan, dan adanya perlakuan-

perlakuan yang tidak menyenangkan seperti tidak ramahnya petugas perpustakaan 
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saat dimintai bantuan oleh pelanggan, ataupun petugas yang jarang tersenyum 

pada pelanggan perpustakaan. 

Adapun data kunjungan perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dari tahun 2008-2011, sebagai berikut : 

Tabel I.1 
Jumlah Pengunjung Perpustakaan UMS 

 
Tahun Pengunjung 

2008 120357 

2009 156450 

2010 123748 

2011 139622 

               Sumber data : Perpustakaan UMS 2012. 

Pada tahun 2008 pengunjung perpustakaan sebanyak 120357, lalu pada 

tahun 2009 jumlah pengunjung perpustakaan mengalami kenaikan yang sangat 

pesat yaitu 156450, hal ini dikarenakan banyaknya mahasiswa yang mencari 

referensi tugas dan skripsi di perpustakaan. Namun pada tahun 2010 jumlah 

pengunjung perpustakaan mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 

hanya sebanyak 123748, hal ini dikarenakan sudah banyak mahasiswa yang 

menggunakan media online untuk mencari referensi tugas-tugasnya. Kemudian 

pada tahun 2011 jumlah pengunjung perpustakaan mengalami kenaikan dari tahun 

sebelumnya yaitu sebanyak 139622, hal ini dikarenakan banyaknya pengunjung 

perpustakaan yang mencari referensi untuk skripsi. 

 Adapun Jumlah koleksi buku berdasarkan klasifikasi Jenius buku, dapat 

diliha pada tabel berikut: 
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Tabel I.2 
Jumlah Buku Perpustakaan UMS Berdasarkan Jenis Buku 

 
Kelas Jumlah 

Judul 
Jumlah 

eksemplar 
000  –   99 3017 7550 
100  –  199 2134 5947 
200  –  299 8272 20111 
300  –  399 13107 33638 
400  –  499 2029 5406 
500  –  599 2852 8423 
600  –  699 11934 39797 
700  –  799 1093 2756 
800  –  899 1759 3752 
900  –  999 1483 2536 

      Sumber data : Perpustakaan UMS 2012 

 

Kondisi Perpustakaan yang masih kurang memadai dapat menyebabkan 

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan tidak bisa optimal. Rendahnya 

kualitas pelayanan mengakibatkan  ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan 

Perpustakaan. Dengan demikian, kepuasan pelanggan hanya dapat terbentuk 

apabila pelanggan merasa puas atas pelayanan yang diterima mereka. Kepuasan 

pelanggan inilah yang menjadi dasar menuju terwujudnya pelanggan yang loyal 

atau setia.  Oleh karena itu sistem pelayanan yang berlaku dalam perpustakaan 

akan sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan untuk datang ke perpustakaan. 

Apabila pelayanan dirasa ramah dan memenuhi harapan pelanggan maka 

pelanggan akan tertarik untuk sering meminjam buku maupun membaca di ruang 

baca, namun bila dirasa cukup menjengkelkan maupun berbelit-belit maka 

pelanggan akan malas untuk datang ke perpustakaan. 

Melihat kenyataan seperti itu tentunya akan merugikan semua pihak, baik 

itu negara, nusa dan bangsa serta mahasiswa itu sendiri karena berarti perguruan 
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tinggi hanya akan mencetak generasi-generasi yang kurang berkualitas, yang 

disebabkan oleh kurangnya wawasan akan ilmu pengetahuan yang semakin hari 

sebenarnnya semakin berkembang. 

Untuk itulah peran interaksi antara petugas perpustakaan dengan 

pelanggan akan sangat berpengaruh pada kepuasan pelanggan dalam mengunjungi 

perpustakaan. Bila pelanggan menanggapi secara positif pelayanan yang diberikan 

oleh petugas maka pelanggan tersebut akan merasa puas dan ingin selalu 

mengunjungi perpustakaan. Bila ternyata pelanggan menanggapi secara negatif 

pelayanan yang diberikan oleh petugas perpustakaan maka pelanggan tersebut 

hanya sedikit yang merasa puas ingin kembali mengunjungi perpustakaan. 

 Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka munculah rumusan masalah, 

apakah ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan 

perpustakaan. Dari rumusan masalah tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul mengenai  “Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan Kepuasan 

Pelanggan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta”. 

 
B. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan 

di perpustakaan 

2. Mengetahui peran kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di 

perpustakaan. 

3. Mengetahui tingkat kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan di 

perpustakaan. 
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C. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat mempunyai manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Petugas Perpustakaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai hubungan 

antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan di perpustakaan 

sehingga dapat memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan di perpustakaan. 

2. Bagi subjek penelitian 

Hasil penelitian memberikan gambaran mengenai hubungan antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan pelanggan di perpustakaan sehingga pelanggan 

memahami bahwa kualitas pelayanan merupakan factor yang berperan penting 

dalam meningkatkan kepuasan pelanggan di perpustakaan.  

3. Bagi Penelitian selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini memberikan informasi dan hasil 

secara impiris tentang hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan 

pelanggan di perpustakaan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya. 


