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ABSTRAKSI
Tujuan Penelitian ini adalah menguji pengaruh Affect of Service, Information Control dan Library as place
perpustakaan terhadap kepuasan dan loyalitas mahasiswa serta mengetahui pengaruh kepuasan terhadap
loyalitas.UPT STIKES Harapan Bangsa Purwoketo. Penelitian ini merupakan penelitian survey. Data yang
digunakan adalah data primer dengan mengambil sampel mahasiswa STIKES Harapan Bangsa
Purwoketo.sebanyak 126 responden. Metode analisis data diuji dengan uji validitas, uji realibiltas, uji partial (uji
t), uji serempak (uji F), uji R, uji analisis jalur. Hasil Uji t sebagai berikut Dari Uji t pada persamaan Pertama
dapat disimpulkan bahwa Information Control berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan. Hal ini
dapat dilihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel < 0,05. Sedangkan Affect of Service dan Library as
place berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Kepuasan. Dari Uji t pada persamaan Kedua dapat
disimpulkan bahwa Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas. Hal ini dapat dilihat dari
nilai signifikansi masing-masing variabel < 0,05. Sedangkan Affect of Service, Information Control dan Library
as place berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Loyalitas. Hasil uji serempak (Uji F) secara bersamasama variabel Affect of Service , Library as place dan Library as place berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan dan loyalitas mahasiswa STIKES Harapan Bangsa Purwokerto.Uji R square menunjukkan
bahwa 40,6% variasi Kualitas Affect of Service, Kualitas Information Control & Kualitas Library as place.
sedangkan sisanya 59,4% dijelaskan oleh faktor lain diluar model. Berdasarkan hasil uji metode LibQual+™,
kualitas layanan perputakaan STIKES Harapan Bangsa Purwokerto dinilai cukup puas oleh mahasiswa dengan
nilai persepsi 6,58, nilai harapan minimum sebesar 5,74, nilai harapan idealnya sebesar 7,77 dengan nilai hasil
AG sebesar 0,84 dan SG
-1,19. Berdasarkan variabel variabel, nilai Service Affect pada skor persepsi
mendapat angka 6,45, nilai harapan minimum sebesar5,64, nilai harapan idealnya sebesar 7,67, dengan hasil AG
sebesar 0,81 dan SG -1,22. Nilai Information of Control nilai persepsi mendapat skor 6,36, nilai harapan
minimum sebesar 5,69, nilai harapan idealnya sebesar 7,77, dengan hasil nilai AG sebesar 0,67 dan SG -0,40.
Nilai library as Place merupakan dimensi yang mendapat nilai skor paling tinggi diantara dimensi-dimensi
lainnya dengan mendapat skor persepsi 6,92 harapan minimum5.87, harapan idealnya7,86, dengan hasil nilai
AG sebesar 1,05dan SG -0,904. skor Superiority Gap (SG) menunjukkan skor negative, berarti menunjukkan
bahwa kualitas layanan STIKES Harapan Bangsa Purwokerto berada diantara tingkat minimum yang dapat
diterima.
Kata Kunci: Dimensi Affect of Service, Information Control dan Library as place

ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the Effect of Service, Information Control and Library as a place to
the satisfaction and loyalty of the students and to examine the effect of satisfaction to loyalty in UPT STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto. The research is in a form of survey. Data being used are primary data by
collecting the samples form the students of STIKES Harapan Bangsa Purwoketo.to the number of 126
respondents. Data analysis method is tested usingvalidation test, realibility test, partial test(‘t’ test),
simultaneous test (‘F’ test), ‘R’ test, and lane analysis test. The result of ‘t’ test is as follow: From ‘t’ test on
the first equation, it can be conluded that Information Control has a positive and significant effect to satisfaction.
It can be observed from each variable significance value < 0,05. On the other hand, the Effect of Service and
Library as a place has a negative though insignificant effect to satisfaction. From ‘t’ test on the second equation,
it can be conluded that satisfaction has a positive and significant effect to loyalty. It can be observed from each
variable significance value < 0,05. On the other hand, the Effect of Service, Information Control and Library as
a place has a positive though insignificant effect to loyalty. The result of simultaneous test (‘F’ test) together
with the variable Effect of Service and Library as a place has a positive and significant effect to the satisfaction
and loyalty of the students of STIKES Harapan Bangsa Purwokerto. ‘R’ square test shows that 40,6% variation
of Effect Quality of Service, Information Control Quality and Library as a place Quality. The rest 59,4% is
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explained using other factors excluding model. Based on the test using LibQual+™ method, the quality of
library service of STIKES Harapan Bangsa Purwokerto is rated satisfactory by the students with perception
value of 6,58, minimum value is 5,74, ideal value is 7,77 with AG value of 0,84 and SG value of -1,19. Based
on the variables, the Service Effect value on perception score is 6,45, minimum value is 5,64, ideal value is 7,67,
with AG value of 0,81 and SG value of -1,22. Information of Control value on perception score is 6,36,
minimum value is 5,69, ideal value is 7,77, with AG value of 0,67 and SG value of -0,40. Library as a Place gets
the highest score among the others with value on perception score is 6,92, minimum value is 5,87, ideal value is
7,86, with AG value of 1,05 and SG value of -0,904. Superiority Gap (SG) score shows negative score, which
means that the service quality of STIKES Harapan Bangsa Purwokerto is on minimum acceptable level.
Keyword: Dimensi Effect of Service, Information Control dan Library as place

PENDAHULUAN
Ilmu pengetahuan diyakini akan menjadi pengerak utama pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat. Penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan merupakan peluang dan
tantangan yang memerlukan tanggapan cepat dan strategis. Globalisasi yang terjadi di berbagai
bidang akan pula berpengaruhi secara langsung pada pendidikan tinggi.
Di tengah kompetisi antar pendidikan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Harapan
Bangsa Purwokerto masih menunjukkan PTS yang mepunyai peminat yang cukup stabil. Perguruan
Tinggi harus senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan jejaring kerjasama
yang baik secara nasional maupun internasional. Salah satu hal penting dalam Perguruan Tinggi untuk
mencapai keunggulan kompetitif dengan Perguruan Tinggi pesaing. Bersaing tidak terlepas dari
memenuhi kepentingan serta kebutuhan konsumen atau pelanggan yaitu jasa atau pelayanan (service),
kualitas (quality) dan kepuasan (satisfaction). Kualitas merupakan penentu dalam pemilihan produk
atau jasa bagi masyarakat dengan memperbaiki transparasi pelayanan, pengelolaan pendidikan tinggi
memperbaiki sistem, proses dan prosedur, mendorong peningkatan pada semua unit kerja.
Perpustakaan merupakan salah satu unit penunjang dalam pelaksanaan civitas akademika di
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Harapan Bangsa Purwokerto sebagai penunjang
pelaksanaan program Tinggi sesuai dengan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
Menurut Kotler dan Keller (2012:138) loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara
mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan
meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih.Kepuasan
pelanggan terhadap layanan merupakan penentu masa depan dan eksistensi suatu layanan atau produk.
Loyalitas pemustaka dapat dipertahankan, maka pihak pustakawan harus menjaga dan meningkatkan
kualitas jasa/pelayanan untuk membuat pemustaka merasa puas sehingga akan terus berkunjung dan
kembali melakukan peminjaman ulang.
Menurut Peter dan Olson (2010) mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah sebuah konsep
penting untuk pemasaran dan riset konsumen.Konsumen dinilai puas apabila seseorang cenderung
terus melakukan pembelian dan memberitahukan kepada pihak lain terkait pengalaman mereka.
Jika tidak puas, konsumen akan beralih ke produk atau merek yang lain dan memberikan keluhan
kepada produsen, pengecer dan konsumen lain- nya. Kepuasan pemustka harus diutamakan untuk
menghadapi persaingan, sehingga loyalitas pemustaka dapat terjaga.
Menururt Wijaya (2011:152) Kualitas layanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan
yang diberikan mampu sesuai dengan ekspatasi pelanggan. Kulitas layanan dapat memberikan rasa
nyaman kepada pemustakanya dengan memberikan pelayanan yang ramah, berpenampilan yang
baik, dan menyediakan koleksi - koleksi yang berorientasi kepada pemustaka. Suatu layanan
perpustakaan akan dikatakan berkualitas atau bermutu apabila pemustaka merasa puas dan senang
dengan layanan yang diberikan perpustakaan, yaitu dengan memberikan layanan yang sesuai dengan
harapan pemustaka. Pelayanan merupakan ujung tombak jasa perpustakaan karena bagian ini yang
sering berhubungan dengan pemustaka. Baik tidaknya sebuah perpustakaan tergantung bagaimana
pelayanan diberikan kepada pemustaka.
Pengukuran kepuasan sangat penting dilakukan agar mengetahui aspek – aspek apa saja dari
produk dan layanan perpustakaan yang membuat ketidakpuasan pemustaka. Pengukuran kualitas
layanan suatu perpustakaan dalam Perspektif pemustaka, salah satu metode yang digunakan
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adalah LibQUAL+TM (Library Quality) yang bertujuan untuk mengetahui keinginan pemustaka
tentang layanan yang diinginkan oleh pemustaka.
Ada beberapa peneliti yang juga meneliti mengenai topik yang serupa diantaranya adalah
Sayyida dkk (2015) meneliti tentang kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas
pengunjung perpustakaan daerah kabupaten Sumenep yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan
berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas dan kepuasan tidak berpengaruh
signifikan terhadap loyalitas pengunjung.
Andi Milu Marguna. (2014) Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di UPT
Perpustakaan Universitas Hasanuddin hasil penelitian terdapat pengaruh positif yang signifikan
antara kualitas layanan pemustaka dengan kepuasan pemustaka. Endang Fatmawati (2011) Evaluasi
Kualitas Layanan Perpustakaan
FEB Undip Berdasarkan Harapan Dan Persepsi Pemustaka
Dengan Metode Libqual+™ menunjukan kualitas
layanan Perpustakaan FEB UNDIP telah dapat
memenuhi harapan minimum pemustaka.
Data dibawah ini menggambarkan jumlah mahasiswa pemustaka yang mengunjungi UPT
Perpustakaan STIKES Harapan Bangsa Purwokerto pada bulan Januari – Mei Tahun 2018.
Tabel I.1 Kunjungan Pemustaka STIKES Harapan Bangsa Purwokerto
NO

BULAN

1

Januari

2

Februari

3

Maret

4

April

5

Mei

JUMLAH PENGUNJUNG
1.835
1.231
3.058
2.030
2.006

Sumber Pustakawan STIKES Harapan Bangsa Purwokerto

Data tersebut di atas menunjukan perubahan jumlah kunjungan pemustaka setiap bulannya,
perubahan tersebut mengalami peningkatan dan penurunan. Data tersebut yang mengalami
peningkatan kunjungan adalah di bulan Maret,April dan Mei, sedangakan data kunjungan yang
mengalami penurunan di bulan Januari dan Februari. Berdasarkan data tersebut mendorong peneliti
untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kunjungan pemustaka STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto.
Berdasarkan uraian di atas maka perlu diteliti tentang “IDENTIFIKASI LOYALITAS
MAHASISWA MEMANFAATKAN LAYANAN UPT PERPUSTAKAAN DI SEKOLAH TINGGI
ILMU KESEHATAN (STIKES) HARAPAN BANGSA PURWOKERTO”
Landasan Teori
1. Loyalitas
a. Pengertian Loyalitas
Menurut Tjiptono (2011;110) Loyalitas pelanggan sebagai komitmen pelanggan terhadap suatu
merek, toko, pemasok berdasarkan sikap yang sangat positif tercermin dalam pembelian ulang
yang konsisten. Menurut Kotler dan Keller (2012:138) loyalitas adalah komitmen yang dipegang
secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa
depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih.
b. Karakteristik Loyalitas
Griffin (2010) menyebutkan ada empat karakteristik pelanggan yang loyal, yaitu:
1) Melakukan pembelian secara teratur (Makes regular repeat purchases)
2) Membeli di luar lini produk/jasa (Purchases across product and services lines)
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3) Merekomendasikan produk lain (Refers other product)
4) Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing (Demonstrates an
immunity to the full of the competition).
2. Kepuasan
a. Pengertian Kepuasan
Menurut Hamdani dan Lupiyoadi (2010) Kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang
menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk yang diterima dan yang diharapkan. Menurut
Kotler (2010) kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau
hasil yang telah ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Bila kinerja melebihi harapan
mutu layanana akan merasa puas dan sebaliknya bila kinerja tidak sesuai harapan maka akan
kecewa. Menurut Wijaya (2011) menyatakan bahwa kepuasan merupakan fungsi dari pandangan
terhadap kinerja produk atau jasa dan harapan konsumen. Kepuasan merupakan fungsi dari
persepsi kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja di bawah harapan maka konsumen tidak
puas, jika kinerja memenuhi harapan puas. Jika kinerja melebihi harapan, konsumen sangat puas
dan senang.
Menurut Tjiptono (2012) mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna
beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau
melampaui harapan Pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh
tidak memenuhi harapan Pelanggan. Menurut Peter dan Olson (2010) mengatakan bahwa
kepuasan konsumen adalah sebuah konsep penting untuk pemasaran dan riset
konsumen.Konsumen dinilai puas apabila seseorang cenderung terus melakukan pembelian dan
memberitahukan kepada pihak lain terkait pengalaman mereka. Jika tidak puas, konsumen
akan beralih ke produk atau merek yang lain dan memberikan keluhan kepada produsen, pengecer
dan konsumen lainnya.
b. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepuasan Pelanggan.
Faktor utama yang memengaruhi kepuasan dari pelanggan adalah apabila pelanggan merasa apa
yang diinginkannya terpenuhi secara maksimal, maka sebagai pemasok produk perlu mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terdapat empat elemen kepuasan konsumen menurut
Lupiyoadi (2011:182) yaitu sebagai berikut :
1) Kualitas Produk, pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa
produk yang mereka gunakan berkualitas.
2) Harga, produk dengan kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan
memberikan nilai yang tinggi pada pelanggan.
3) Kualitas Pelayanan, pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang
baik atau sesuai dengan harapannya.
4) Faktor Emosional, pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang
lain kagum bila konsumen menggunakan produk merek tertentu.
c. Dimensi Kepuasan
Dimensi kepuasan pelanggan sangat tergantung pada persepsi dan ekspektasi pelanggan,berikut
ini adalah dimensi kepuasan pelanggan menurut Tjiptono (2012:212), yaitu sebagai berikut:
1) Tangibles (bukti fisik) bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang digunakan, representasi fisik
produk atau jasa.
2) Reliability (keandalan) kemampuan untuk melaksanakan produk atau jasa yang dijanjikan tepat
dan terpercaya.
3) Responsiveness (ketanggapan) kemampuan untuk membantu pelanggan dengan memberikan
produk atau jasa dengan cepat atau ke tanggapan.
4) Empathy (empati) syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan.
3. Kualitas Pelayanan
a. Pengertian Kualitas Layanan
Menurut Tjiptono (2012) kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan
dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.
Menurut Tjiptono (2011:59) kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan
pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Menurut
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Wijaya (2011:152) Kualitas layanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang
diberikan mampu sesuai dengan ekspatasi pelanggan. Menurut Kotler (2012:49) mengemukakan
bahwa kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang
berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.
b. Pengertian Kualitas Layanan Perpustakaan
Menurut Rahayuningsih (2015) Kualitas Pelayanan Perpustakaan adalah jasa/layanan yang
dihasilkan
oleh perpustakaan dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan dan
harapan pemustakanya. Kualitas jasa kadang dianggap sebagai penyebab kepuasan pelanggan
atau sebaliknya, kepuasan pemustaka akan tercapai apabila persepsi pemustaka terhadap
kualitas jasa perpustakaan sama atau bahkan melebihi dari harapannya terhadap kualitas
jasa perpustakaan. Mengukur kualitas layanan perpustakaan berdasarkan persepsi dan harpan
penguna dapat mengunakan metode LibQual+TM versi terbaru yaitu Affect of Service (Kinerja
petugas dalam pelayanan), InformationControl (Kualitas Informasi) dan Library as Place
(Sarana Perpustakaan) yang dapat dijadikan indikator penilaian, yaitu:
1) Affect of
Service (Kinerja petugas dalam pelayanan) y a i t u
perpustakaan dalam memberikan layanan pemustaka, meliputi:

kemampuan petugas

a) Emphaty yaitu rasa peduli dan memberi rasa penuh perhatian terhadap setiap individu
pengguna.
b) Responsivenes yaitu siap/tanggap membantu pengguna yang kesulitan dan selalu
membuka diri untuk membantu.
c) Assurance yaitu pengetahuan, wawasan, kemampuan dan keramahan pustakawan/petugas
perpustakaan dalam melayani pengguna.
d)
Reliability yaitu kemampuan memberi janji dan harapan dalam pelayanan dan
menepatinya secara tepat dan akurat.
2) Information Control (kualitas informasi dan akses informasi) yaitu ketersediaan
informasi dan akses informasi yang berkualitas yang terdiri dari aspek:
a) Scope (cakupan informasi) yaitu menyangkut tentang ketersediaan koleksi yang memadai,
kekuatan koleksi yang dimiliki, cakupan isi.
b) Convenience yaitu kenyamanan pemustaka dalam mengakses informasi, terkait dengan
kenyamanan pemustaka mengakses informasi tanpa harus datang keperpustakaan dan
kejelasan petunjuk dalam pelayanan.
c) Ease of navigation yaitu kemudahan pemustaka untuk mengakses infomasi yang
dimiliki oleh perpustakaan baik melalui catalog digital maupun langsung pada jajaran rak
koleksi.
d) Timeliness adalah kecepatan pemustaka untuk mengakse informasi yang mana sangat
didukung oleh kesesuaian data pada catalog digital dengan data koleksi dijajaran rak,
keteraturan susunan koleksi di rak.
e) Equipment
yaitu
peralatan
pemustaka untuk mengakses informasi, dalam hal ini
adalah kecukupan jumlah komputer penelusuran dan kecepatan fasilitas hostpot untuk
mengakses informasi.
f) Self Reliance adalah kepercayaan diri dari pemustaka dalam memanfaatkan fasilitas
perpustakaan, yaitu bagaimana pemustaka memiliki keyakinan secara mandiri untuk
melakukan akses informasi baik menggunakan komputer penelusuran maupun mencarai
koleksi langsung pada jajaran rak
3) Library as Place (sarana perpustakaan), yaitu ketersediaan fasilitas dan ruang yang
bermanfaat bagi aktivitas pembelajaran pemustaka diperpustakaan yang terdiri dari aspek:
a) Tangible (bukti fisik) yaitu kemampuan pemustaka dalam menampilkan sesuatu secra
nyata berupa fasilitas fisik dan penampilan pustakawan yang menarik dan rapi.
b) Utilitarian Space (ruang yang bermanfaat) yaitu bahwa perpustakaan memiliki rang yang
tenang yang mendukung belajar mendiri dan kelompok, selain itu perpustakaan memiliki
desain ruang yang mampu menginspirasi untuk belajar.
c) Symbol Terms (berbagai makna) yaitu bahwa perpustakaan terbuka bagi seluruh
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civitas akademika dan mampu menumbuhkan daya kreativitas mereka.
d) Refugeyaitu perpustakaan sebagai tempat belajar yang nyaman, dalam hal ini
perpustakaan memiliki tempat yang tenang untuk belajar dan selalu dalam kondisi yang
bersih.
c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan.
Menurut Kotler (2012:284) mengungkapkan terdapat lima faktor dominan atau penentu
kualitas pelyanan jasa, kelima faktor diantaranya yaitu:
1) Tangibles ( hal-hal yang berwujud) adalah penampilan fisik, peralatan, personil dan materi
komunikasi.
2) Reability (kehandalan) adalah kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan
terpercaya dan akurat.
3) Responsiveness (daya tanggap) adalah kemampuan untuk membantu pelanggan untuk
memberikan jasa yang tepat.
4) Assurance (jaminan/kepastian) kemampuan karyawan untuk menimbulkan kepercayaan atau
keyakinan pelanggan berdasarkan pengetahuan dan prilaku karyawan.
5) Empathy (empati) adalah sikap peduli atau memberi perhatian bagi pelanggan.
4. Metode LibQUAL+™
Metode LibQUAL+™ digunakan untuk mengukur kualitas layanan perpustakaan
berdasarkan persepsi dan harapan pemustaka. Persepsi (perceived) merupakan tingkat layanan
yang kenyataannya diterima/dialami pemustaka. Sementara harapan dalam konsep LibQUAL+™
dibagi menjadi harapan minimum (minimum) dan harapan ideal (desired).
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian dengan data yang digunakan adalah data primer dengan
mengambil sampel sebanyak 126 (seratus dua puluh lima) responden. Penelitian ini menggunakan alat
analisis berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji linieritas, analisa jalur, analisa regresi linier berganda,
uji t, uji F,koefisien determinasi,dan uji metode LibQual+TM
Asumsi-asumsi analisis jalur untuk efektivitas penggunaan analisis jalur diperlukan beberapa asumsi
sebagi berikut:
a) Hubungan antar variabel dalam model adalah linier dan adaftif.
b) Seluruh error (residual) diasumsikan tidak berkorelasi dengan lainnya.
c) Variabel diasumsikan dapat diukur secara langsung
d) Model hanya berbentuk rekrusive atau searah
e) Variabel-variabel minimal diukur dengan skala likert
Y1 = a + β1X1 + β 2X2 + β 2X2 + ɛ (Persamaan I)
Y2 = a+ β1X1 + β 2X2 + β 3 X3 + β 3 X3+ ɛ (Persamaan II)
Metode LibQUAL+™
Digunakan untuk mengukur kualitas layanan perpustakaan berdasarkan persepsi dan harapan
pemustaka Untuk mengetahui skor variabel
dalam kualitas layanan tersebut, dengan cara
membandingkan dari rerata (average). Rerata didapat dengan penjumlahan semua amatan dan
kemudian membagi jumlahnya
dengan banyaknya amatan. Rerata tersebut meliputi rerata
persepsi, rerata harapan minimum, dan rerata harapan ideal Menurut Simpson (1988: 15)
dijelaskan bahwa "the average is a simple way of conveying information about a number of
observations of a quantitative variable" (Rerata adalah cara yang sederhana untuk
menyampaikan informasi mengenai sejumlah amatan yang berupa peubah kuantitatif). Setiap
indikator Affect of Service, Information Control dan Library as Place disusun masing-masing item
pertanyaan lalu responden diminta menentukan 3 (tiga) hal, yaitu: persepsi (perceived), harapan
minimum (minimum expectation) dan harapan ideal (desired) dengan memberikan skala nilai 1-9.
Maksud dari skala 1 sampai 9 mengandung makna bahwa: nilai terendah (low) = 1, dan nilai
tertinggi (high) = 9.
Persepsi (perceived) merupakan tingkat layanan yang kenyataannya
diterima/dialami
pemustaka sementara harapan dalam konsep LibQUAL+™ dibagi menjadi harapan minimum

15

(minimum) dan harapan ideal (desired). Rahayuningsih (2015) menyatakan bahwa pengukuran
kepuasan pemustaka menggunakan metode libqual menggunakan rumus sebagai berikut:
1) Adequacy Gap (AG) = Persepsi (P) – Harapan Minimum (HM) Adequacy Gap (AG) yaitu
nilai selisih yang diperoleh dari persepsi dari persepsi (P) dikurangi dengan harapan
minimum (HM). Jadi AG akan bernilai positif, yang berarti responden “cukup puas”
adalah apabila persepsi > harapan minimum (P>HM).
2) Superiority Gap (SG) = Persepsi (P) – Harapan Ideal (HI)
Superiority Gap (SG) yaitu nilai selisih yang diperoleh dari persepsi (P) dikurangi
dengan harapan ideal (HI). Nilai SG akan negatif, yang berarti “dalam batas toleransi (zone
of tolerance)” adalah jika persepsi < harapan ideal (P<HI).
3)
Zone of Tolerance, merupakan suatu wilayah (area) antara tingkat minimum (HM)
yang bisa diterima dan tingkat harapan ideal (HI).
Maksud dari skor AG (Adequency Gap) dan SG (Superiority Gap) pada rumus AG dan SG yaitu :
1) Apabila skor SG menunjukkan nilai yang positif, hal ini menunjukkan bahwa layanan
yang diberikan telah melebihi layanna harapan ideal pemustaka, jadi pemustaka “sangat puas”
terhadap layannan yang diterimanya.
2) Apabila skor SG menunjukkan nilai negatif,menunjukkan kualitas layanan dinilai “baik”,
berada pada “batas toleransi/zone tolerance”, dimana kualitas layanan berada diantara tingkat
minimum yang dapat diterima dan tingkat harapan ideal (desired).
3)
Apabila skor AG menunjukkan nilai positif,menunjukkan bahwa layanan yang diberikan
telah melebihi atau memenuhi harapan minimum pemustaka, jadi pemustaka “cukup puas”
terhadap layanan yang diterimanya.
Apabila skor AG menunjukkan nilai negatif, maka hal ini menunjukkan bahwa layanan yang
diberikan belum memenuhi harapan minimum pemustaka, sehingga pemustaka “belum puas”terhadap
layanan yang diterimanya. Jadi bisa dikatakan bahwa layanan yang diberikan di bawah nilai
minimum.
HASIL PENELITIAN
Analisis ini akan menyajikan deskripsi responden atau obyek dalam penelitian yaitu mahasiswa
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto berjumlah 126 (seratus dua puluh enam) responden.
No
1
2

Tabel IV.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin
Jumlah
Prosentase (%)
Laki-laki
13
10,32
Perempuan
113
89,68
Total
62
100

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Data tabel IV.1 di atas menunjukkan bahwa mahasiwa yang menjadi responden laki-laki
berjumlah 13 responden (10,32%) dan responden perempuan 113 responden (89,68%). Hasil data
deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin ini menunjukkan bahwa mahasiwa di STIKES Harapan
Bangsa lebih banyak mahasiwa yang ber jenis kelamin perempuan.
Analisis Jalur (Path Analysis)
Tabel IV.13 Persamaan Pertama
Coefficientsa

Model
1

(Constant)
Affect of Service
Information Control
Library as place

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
34,062
3,580
-,028
,073
,157
,045
-,116
,072

a. Dependent Variable: Kepuasan
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Standardized
Coefficients
Beta
-,042
,437
-,177

t
9,516
-,379
3,503
-1,610

Sig.
,000
,705
,001
,110

Tabel IV.14 Persamaan Kedua
ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
1933,199
3953,507
5886,706

df
4
121
125

Mean Square
483,300
32,674

F
14,792

Sig.
,000a

a. Predictors: (Constant), Kepuasan, Library as place, Affect of Service , Information
Control
b. Dependent Variable: Loyalitas

Uji t
a. Uji t Persamaan Pertama
Coefficientsa

Model
1

(Constant)
Affect of Service
Information Control
Library as place

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
34,062
3,580
-,028
,073
,157
,045
-,116
,072

Standardized
Coefficients
Beta
-,042
,437
-,177

t
9,516
-,379
3,503
-1,610

Sig.
,000
,705
,001
,110

t
4,448
,346
,256
,411
6,955

Sig.
,000
,730
,798
,682
,000

a. Dependent Variable: Kepuasan

b. Uji t Persamaan Kedua
Coefficientsa

Model
1

(Constant)
Affect of Service
Information Control
Library as place
Kepuasan

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
16,891
3,797
,020
,058
,010
,038
,024
,059
,506
,073

Standardized
Coefficients
Beta
,034
,029
,040
,550

a. Dependent Variable: Loyalitas

Dari Uji t pada persamaan dapat disimpulkan sebagai berikut
1) Affect of Service berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepuasan mahasiswa di
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,075 >
0,05.
H1:Affect of Service berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa di STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto. (Hipotesis tidak terbukti).
2) Information Control berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,001 < 0,05.
H2:Information Control berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto. (Hipotesis terbukti).
3) Library as place berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepuasan mahasiswa
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,110 <
0,05.
H3:Library as place berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiwa STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto. (Hipotesis tidak terbukti).
4) Affect of Service berpengaruh positif teteapi tidak signifikan terhadap loyalitas mahasiswa di
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu
0,730
< 0,05.
H4:Affect of Service berpengaruh signifikan terhadap loyalitas mahasiswa di STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto. (Hipotesis tidak terbukti).
5) Information Control berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Loyalitas mahasiswa di
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,798
> 0,05.
H5 :Information Control berpengaruh signifikan terhadap loyalitas mahasiswa di STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto. (Hipotesis tidak terbukti).
6) Library as place berpengaruh posistif tetapi tidak signifikan terhadap Loyalitas mahasiswa di
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,682 >
0,05.
H6:Library as place berpengaruh signifikan terhadap loyalitas mahasiswa di STIKES Harapan
Bangsa Purwokerto. (Hipotesis tidak terbukti).
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7) Kepuasan mahasiswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas mahasiswa di
STIKES Harapan Bangsa Purwokerto, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,000 <
0,05.
H7:Kepuasan mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap loyalitas mahasiswa di STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto. (Hipotesis terbukti).
Uji F

Persamaan Pertama
ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
777,008
6171,921
6948,929

df
3
122
125

Mean Square
259,003
50,590

F
5,120

Sig.
,002a

a. Predictors: (Constant), Library as place, Affect of Service , Information Control
b. Dependent Variable: Kepuasan

Persamaan Kedua
ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
1933,199
3953,507
5886,706

df
4
121
125

Mean Square
483,300
32,674

F
14,792

Sig.
,000a

a. Predictors: (Constant), Kepuasan, Library as place, Affect of Service , Information
Control
b. Dependent Variable: Loyalitas

2

Koefisien Determinasi (R )

Tabel IV.19 Hasil Koefisien Determinasi Persamaan I
Model Summary
Model
1

Adjusted Std. Error of
R
R Square R Square the Estimate
,334a
,112
,090
7,113

a. Predictors: (Constant), Library as place, Affect of
Service , Information Control

Tabel IV. 20 Hasil Koefisien Determinasi Persamaan 2
Model Summaryb
Model
1

R
R Square
,573a
,328

Adjusted
R Square
,306

Std. Error of
the Estimate
5,716

a. Predictors: (Constant), Kepuasan, Library as place,
Affect of Service , Information Control
b. Dependent Variable: Loyalitas

Analisis Koefisien Korelasi
Tabel IV.21 Hasil Analisa Koefisien Korelasi
Correlations

Affect of Service

Information Control

Library as place

Kepuasan

Loyalitas

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Affect of
Service
1

Information
Library as
Control
place
Kepuasan
Loyalitas
,638**
,487**
,150
,154
,000
,000
,094
,084
126
126
126
126
126
,638**
1
,620**
,300**
,241**
,000
,000
,001
,007
126
126
126
126
126
,487**
,620**
1
,073
,115
,000
,000
,416
,201
126
126
126
126
126
,150
,300**
,073
1
,567**
,094
,001
,416
,000
126
126
126
126
126
,154
,241**
,115
,567**
1
,084
,007
,201
,000
126
126
126
126
126

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data yang diolah, 2018

18

Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung dan Total Effect
Tabel IV.22 Pengaruh Langsung Dan Pengaruh Tidak Langsung

Kesimpulan analisis jalur menunjukkan bahwa: Pengaruh langsung Affect of Service dan Library
as place terhadap loyalitas mahasiswa lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung, sehingga untuk
meningkatkan loyalitas mahasiswa lebih efektif melalui jalur langsung.
Sedangkan Pengaruh tidak langsung Information Control terhadap loyalitas mahasiswa lebih besar
dari pada pengaruh langsung, sehingga untuk meningkatkan loyalitas mahasiswa lebih efektif melalui
jalur tidak langsung.
Metode LibQUAL+™
a. Kepuasan Pemustaka Secara Umum
Tabel IV.23 Rata-rata Skor Persepsi, HM, HI, AG dan SG
P

HM

HI

AG

SG

6,58

5,74

7,77

0,84

-1,19

b. Kepuasan Secara Umum Berdasarkan Dimensi
Tabel IV.24 Skor Kepuasan Dimensi LibQUAL+™
Dimensi
Affect of
Service
Information
Control
Library as
place

P

HM

HI

AG

SG

6,45

5,64

7,67

0,81

-1,22

6,36

5,69

7,77

0,67

-1,40

6,92

5.87

7,86

1,05

-0,904

PEMBAHASAN
Pengaruh tidak langsung Information Control terhadap loyalitas lebih besar dari pada pengaruh
langsung sehinga untuk meningkatkan loyalitas mahasiswa lebih efektif melalui jalur tidak langsung
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Irianti dkk,(2016) Upaya yang di lakukan yaitu :
1. Meningkatkan keakuratan data pada katalog digital dengan cara mengupdate data sesuai dengan
perkembangan teknologi yang memberi peluang bagi penciptaan layanan-layanan yang baru.
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2. Meningkatkan jumlah eksemplar buku yang dapat dipinjam di bawa pulang dengan cara
menambah anggaran untuk pembelian buku di sesuaikan dengan perbandingan jumlah mahasiswa.
3. Meningkatkan jumlah buku dan jurnal tercetak versi yang terbaru dengan cara pustakawan selalu
mencari informasi buku dan jurnal tercetak versi yang terbaru baik berupa tercetak maupun tidak
tercetak.
Pengaruh Affect of Service Terhadap Loyalitas.
Pengaruh langsung Affect of Service terhadap loyalitas lebih besar dari pengaruh tidak langsung tetapi
tidak signifikan sehingga untuk meningkatkan loyalitas tidak efektif dengan Affect of Service.
Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Fikri (2018) Upaya yang di lakukan yaitu
mempertahankan Affect of Service.
Pengaruh Library as place Terhadap Loyalitas.
Pengaruh langsung Library as place terhadap loyalitas lebih besar dari pengaruh tidak langsung tetapi
tidak signifikan sehingga untuk meningkatkan loyalitas tidak efektif dengan Information Control.
Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Cristobal, Selga. (2018), Upaya yang di lakukan
yaitu mempertahankan Library as place.
Metode Uji LibQUAL+™
Berdasarkan penelitian ini membuktikan adanya perbedaan antara persepsi, harapan minimum
dan harapan ideal pada dimensi Affect of Service, Information Control dan Library as place.
Berdasarkan analisis kesenjangan Adequency Gap (AG), diketahui bahwa mahasiswa STIKES
Harapan Bangsa Purwokerto cukup puas terhadap kualitas pelayanan perpustakaan. Hasil ini
didukung hasil temuan penelitian terdahulu yang di lakukan Fatmawati (2011) kualitas layanan
perpustakaan telah memenuhi harapan minimum pemustakanya.
Kaitannya dengan metode LibQUAL+™,maka kunci kepuasan sebenarnya terletak
pada
bagaimana mahasiswa d a n pihak Perpustakaan UPT STIKES Harapan Bangsa Purwokerto dapat
membantu dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi harapan minimum dan harapan ideal
mahasiswanya.
Dimensi yang kurang memenuhi harapan mahasiswa adalah Affect of Service di ikuti Information
Control dan dimensi yang paling memenuhi harapan adalah Library as place. Mahasiswa kurang
merasakan kualitas layanan pada dimensi Affect of Service dalam hal ketepatan petugas menepati
janji dalam pelayanan dan kecepatan tanggap petugas dalam menangani keluahan. Hal ini disebabkan
karena :
1. Petugas terkadang kurang menepati janji manakala menjanjikan pelayanan.
2. Petugas tiadak melayani sesuai dengan ketentuan jam pelayanan yang ditetapkan.
3. Petugas kurang membimbing dalam penulusuran informasi dan kurang cepat menangani keluhan.
Mahasiswa kurang merasakan kualitas layanan pada dimensi Information Control dalam hal ketepatan
petugas menepati janji dalam pelayanan dan kecepatan tanggap petugas dalam menangani
keluahan.Hal ini disebabkan karena :
1. Jumlah eksemplar buku tercetak yang di sediakan kurang berimbang dengan jumlah pemakainya
sehingga mahasiswa terkdang kesulitan mendapatkan buku yang akan di pinjam.
2. Keberadaan koleksi elektronik khususnya jurnal luar negeri masih kurang.
3. Kurangya keteraturan susunan rak sehingga mahasiswa kesulitan mencari buku yang diinginkan
dan kecukupan jumlah komputer,
.

PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam BAB IV terutama dalam analisis dan
pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Affect of Service berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan.
2. Information Control berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan.
3. Library as place berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan.
4. Affect of Service berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap loyalitas.
5. Information Control berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap loyalitas.
6. Library as place berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap loyalitas.
7. Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas.
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8. Secara bersama-sama Affect of Service, Information Control, Library as place dan kepuasan
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas.
9. Hasil nilai R2 total sebesar 0,406 yang berarti variasi loyalitas dijelaskan oleh variabel kepuasan
mahasiswa dan Affect of Service,Information Control dan Library as place sebesar 40,6%, sisanya
59,4% dijelaskan variabel lain diluar model penelitian.
10.
Kepuasan tidak efektif sebagai variabel intervening Affect of Service.
11.
Kepuasan efektif sebagai variabel intervening Information Control.
12.
Kepuasan tidak efektif sebagai variabel intervening Library as place .
13.
Affect of Service,Information Control dan Library as place memenuhi harapan minimal
mahasiswa, tetapi belum memenuhi harapan ideal.
Saran
Meningkatkan Information Control dengan Cara :
1. Perlunya meningkatkan keakuratan data pada katalog digital dengan cara mengupdate data sesuai
dengan perkembangan teknologi yang memberi peluang bagi penciptaan layanan-layanan yang
baru seperti mahasiswa dapat mengakses katalog dengan mudah dan cepat serta mengetahui
keakuratan data jumlah buku masuk dan keluar.
2. Meningkatkan jumlah eksemplar buku yang dapat dipinjam di bawa pulang dengan cara
menambah anggaran untuk pembelian buku di sesuaikan dengan perbandingan jumlah
mahasiswa.
3. Meningkatkan jumlah buku dan jurnal tercetak versi yang terbaru dengan cara pustakawan selalu
mencari informasi buku dan jurnal tercetak versi yang terbaru baik berupa tercetak maupun tidak
tercetak.
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