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XUIT,NAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN
(Studi Kasuspada PerpustakaanIAIN SunanKalijaga yogyakarta)
.
Anis Masruri
StafPengajaiProdi llmu Perpustakaan
dan Informasi
FakultasAdab IAIN SunanKalijaga Yogyakarta"
ABSTMCT
This study is aimed at describing the library service quality of State Institute for Islamic Studies (IAIN) Sunan
Kalijaga Yogyakarta from the point of view of users, and at finding out factors influencing it. This description is really
important in order to be able to develop it, as the supporter of realizing the three responsibilities of university or institute,
namely education, research, and social service. This study uses a descriptive qualitative approach of survey method.
Sampling is taken from the group of library users numbering 338 people, and 50 of library staffs. Whereas data collecting
is conductedthrough library research,field researchconsisting ofdocumentation, questionnaire,and interview The data is
organized in tables offrequency and percentagedistribution, and it is then described.Based on the service quality concept
quoted from the decision of minister of state apparatusempowerment no. 8l of L993, there are ten indicators of service
quality namely simplicity, clarity and certainfy,openness,efficiency, economy,fair distribution, punctuality, physical facility,
capacity and staff attitude. The result of study indicates that the library service quality of IAIN Sunan Kalijaga yogyakarta
basedon of users' opinion is generally good. This conclusion is basedon the mean result7O.247oof the users have good
opinion about the indicators of the library service quality. Factors influencing the library service quality are organization
climate (87.007o),supervisionsystem(68.67Vo),and bureaucracystructure(85.337o).Although the servicequality at the
IAIN Sunan Kalijaga's Library is in general good, there are things to consider. The first is about library location which is,
accarding to the majority of users,not strategic.The second,is the necessityof developing service security and comfortable
service' The third is the necessityofdeveloping reliable physical facilities. Lastly, it is necessaryto develop library collection
both in quantity and in quality taking the needsof new departmentsand study programs into consideration.
Keywords: service quality; academiclibraries
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan PerpustakaanIAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
dari pandangan pengguna dan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhinya. Hal ini penting sekali karena
merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan, sebagai pendukung pelaksanaanTri Dharma
PerguruanTinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat.
/
Penelitian ini menggunakanpendekatandeskriptif kuantitatif metode survei. Sampelpenelitian diambil dari kelompok
penggunaperpustakaansebanyak338 orang dan pegawai perpustakaan50 orang. Sedangkanpengumpulandata dilakukan
denganriset kepustakaan,riset lapanganyang terdiri dari dokumentasi,kuesioner,dan wawancara.Data data diolah dengan
menggunakan teknik tabulasi, dengan menyajikan hasil penelitian pada tabel tabel distribusi frekuensi dan prosentase,
kemudiandideskripsikan.
BerdasarkanKonsep pelayananberkualitas dari Keputusan Menteri NegaraPendayagunaanAparatur Negara Nomor
8 1 Tahun 1993diambil 10 indikator kualitas pelayanan,yaitu kesederhanaan,kejelasandan kepastian,keterbukaan,efisien,
ekonomis, keadilan yang merata, ketepatan waktu, fasilitas fisik, kemampuan dan sikap pegawai. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan PerpustakaanIAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menurut pandangan pengguna
secaraumum sudahbaik. Hal ini ditunjukkan denganhasil ratarata70.247openggunamemberikan tanggapanbaik terhadap
indikator kualitas pelayananperpustakaandi atas.Sedangkanfaktor faktor yang mempengaruhikualitas pelayananadalah
iklim organisasi(87Vo),sistempengawasan(68.677o),danstruktur birokrasi (85.33Vo).
Sebagaisaran,meskipun pelayananpada PerpustakaanIAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada umumnya dikatakan
baik, tetapi adabeberapahal yang perlu diperhatikan,yaitu mengenailokiasi perpustakaanyang menurut pendapatsebagian
besar pengguna tidak strategis, perlunya peningkatan dalam keamanan dan kenyaman pelayanan, peningkatan fasilitas
fisik yang memadai dan perlunya peningkatan koleksi perpustakaanbaik dari segi kuantitas maupun kualitasnya dengan
memperhatikanjurusan jurusan dan program studi baru.
Kata kunci: kualitas pelayanan;perpustakaanperguruan tinggi
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BAB I PENDAHULUAN

rendah dari apa yang diharapkan, maka pelayanan tersebut
dinilai buruk dan tidak berkualitas.

PerpustakaanIAIN SunanKalijaga Yogyakartasebagai
salahsatujenis perpustakaanperguruantinggi yang bergerak

BAB II LANDASANTEORI

dalarn bidang pelayanan informasi dituntut untuk dapat
mencermati dan tanggapterhadapkebutuhanpenggunanya.

A. Kualitas Pelayanan

Penggunaperpustakaansebagaipenerimalayanan(service

Kualitas merupakan konsep yang sulit didefinisikan.

recipient) memiliki peran yang dominan dalam menentukan

Secara umum hanya dikatakan bahwa kualitas merupakan

penilaian atas kinerja oleh perpustakaansebagaipenyedia

karakteristik produk baik berupa barang-maupunjasa yang

layanan ( serviceprovider). Untuk itu masyarakatpengguna

ditentukan oleh penggunadan diperoleh melalui pengukuran

sebagaipenerima lay anan(service recipient) harusmemiliki
aksesterhadapsistemkebijakan/peraturandan evaluasi atas

proses serta melalui perbaikan yang berkelanjutan
(Hardjosoedarmo,I99T: 7). EdwardsDeming yang dikutip

pelayananperpustakaan.

oleh Hardjosoedarmo(1997 :8) juga mengakuibahwatidak

Bukti pentingnya kebijakan pelayanan perpustakaan

mudah untuk mendefinisikan kualitas, Deming mengatakan

sebagai penyedia layanan publik adalah adanya kebijakan

kualitas sebagaiberikut: :the dfficulty in defining quality is

pemerintah yang mengeluarkan beberapa peraturan
pemerintah termasuk peraturanpelaksanaanlainnya, antara

to translqte future needs of user into measurable
characteristic,r...... Karenakesukarannyaitu, istilah kualitas

lain : Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1995 Tentang

mengandungbanyak makna.Setiaporangyang berbedaakan

Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur

mengartikannya secaraberlainan. Beberapacontoh definisi

PemerintahkepadaMasyarakat,KeputusanMenteri Negara

kualitas yang sering dijumpai antara lain : (1) kesesuaian

PendayagunaanAparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993

denganpersyaratar/umum,(2) kecocokanuntuk pemakaian,

Tentang Pedoman TatalaksanaPelayananUmum.

(3) perbaikan atau penyempurnaanyang berkelanjutan, (4)

Pelayananprima menurut MENPAN adalahpelayanan

bebas dari kerusakan/cacat,(5) melakukan sesuatusecara

yang dapat memberikan kepuasanpada yang dilayaninya.

benarsejakawal, dan (6) sesuatuyang dapatmembahagiakan

Oleh karena itu perlu dibuatkan acuan/standardalam
pelaksanaanpelayananprima dimaksud agardapatdijadikan

pengguna.

oleh aparat pelaku pelayanan sebagai standar perilaku

pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan

bilamanasedangmelayanimasyarakat.

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk

Dalam dunia perpustakaan, kualitas pelayanan
merupakanhal yang sangatpenting untuk diwujudkan karena

Menurut Wykocft (dalam Tjiptono, 2000 : 59), kualitas

memenuhi kebutuhan pelanggan.Dengan kata lain ada dua
faktor utama dalam kualitas pelayanan yaitl "expected

p e l a y anan m er upa k a n u j u n g to m b a k p e rp u s takaan service" dan "perceived service" (Slater dalam Mitehall,
(Soeatminah, 1992 : 129) B aik tidaknya suatuperpustakaan 1994 : l9). Apabila pelayananyang diterima atau dirasakan
tergantungbagaimanapelayanannya,sebabbagianpelayanan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan
inilah yang langsungberhubungandenganpenggunajasa

diartikan baik. Jika pelayanan yang diterima melampaui

perpustakaan.
Teas (1993 : l8) mengatakanbahwa ada dua faktor

harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan tersebut
dianggapideal. Sebaliknyajika jasa pelayananyang diterima

yang dapat mempengaruhikualitas pelayanandilihat dari
sisi penggunayaitu expectedservicedanperceivedservice.

lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas jasa
pelayanan itu dianggap buruk. Dengan demikian baik

Jika pelayananyang diterima sesuaidenganyang diharapkan,

tidaknya kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan

maka pelayanandinilai berkualitas.Pelayananyang diterima

penyediajasadalam memenuhiharapanpelanggannyasecara

melebihi apa yang diharapkan pengguna, maka pelayanan

konsisten.

dinilai sangatideal. Tetapibila pelayananyang diterima lebih
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B. Dimensi Kualitas Pelayanan

yang harus dijalankan oleh lembaga lembaga pelayanan

Menurut KeputusanMenteri Negara Pendayagunaan

kepada masyarakat,termasuk perpustakaan.

Aparatur NegaraNomor 81 Tahun 1993tentangPedoman
TatalaksanaPelayanan Urnum, ada deiapan dimensi
kualitas,pelayananyaitu :
L

2.

Menurut pendapat Parasuraman,faktor faktor yang

K es e d e rh a n a a n ,a rti n y a p ro s e d ur/tata cara

mempengaruhikualitas pelayanansebagaiakibat terjadinya

pelayanandiselenggarakansecaramudah, lancar,

kesenjangaanspesifikasi pelayanan dengan pemberian

cepat, tidak berbelit belit, mudah difahami dan

layanan adalah: kesesuaian antara kualifikasi SDM

mudah dilaksanakan.

pelayanan,kesesuaianantarakualifikasi SDM pelayanan,

Kejelasandan kepastian,artinya adanyakejelasan

kesesuaian antara teknologi cienganpekerjaan, sistem

dan kepastian mengenai prosedur pelayanan,

pengawasan,dan kepaduantim.

r inc i a n b i a y a p e l a y a n a n , j a dw al

3.

4.

"

w aktu
penyelesaianpelayanan,sertahak dan kewajiban

1998 : 116) menyatakanbahwa kualitas pelayanansuatu

baik pernberi maupun penerima pelayanan.

organisasi dipengaruhi oleh : tujuan organisasi, sistem

Keamanan,artinya proses serta hasil pelayanan

insentif yang dipakai, sistem akuntabilitas, dan struktur

dapat memberikan keamanan dan kenyamanan

kekuasaan.Ada beberapakesamaandalam kedua pendapat

baik secarafisik maupun non fisik.

tersebut.Strukturkekuasaandan strukturorganisasidalam

Keterbukaan,artinya prosedurpelayanan,sertahal

modelnyaOsbornedan Plastrik kurang lebih samadengan
kepaduantim dalarn modelnya Parasuraman.Selnentara

wajib diinformasikan secaraterbuka agar mudah

sistemakr"rntabilitas
identik dengansistempengawasan.

baik diminta maupun tidak diminta.

6.

Efisien, dalarn arti pelayanan yang disediakan

memperhatikan kondisi di lokasi penelitian, maka dalam
penelitian ini, faktor faktor yang mempengaruhi kualitas
pelayananakandifokuskanpada : iklim organisasi,sistem

manfaatbagi masyarakatpengguna.

pengawasan,dan strukturBirokrasi

Ekonomis,dalamarti pengenaanbiaya pelayanan
dengan

Ketiga variabeltersebutdipilih denganalasanbahwa
ketiganya merupakan rangkuman dari pendapat dua

memperhatikannilai jasa pelayanansertakondisi

kelompok ilmuwan, yaitu kelompok Parasuramandan

dan kemampuanmasyarakatuntuk membayar.

kelompok Osbornedan Plastrik.

Keadilan yang merata, dalam arti jangkauan
pelayanan harus didistribusikan secara merara

8.

Berangkatdari persanraan
persamaallini sertadengan

berdaya guna atau tepat guna serta menghasilkan

har u s d i te ta p k a n s e c a ra w aj ar

7.

Sementaraitu, Osbornedan Plastrik (daiarnHernon,

hal lain yang berkaitandenganprosespelayanan
diketahui dan difahami oleh masyarakatpengguna,
5.

C. Faktor Penentu Kualitas Pelayanan

l.Iklim

Organisasi

kepadamasyalakat sertamemperlakukan mereka

Menurut Steers (1980 : 7I2), iklim organisasi dapat

secaraadil tanpa membeda bedakan satu dengan

dipandangsebagaikepribadianorganisasiyang dicerminkan

yang lainnya.

oleh anggota anggotanya.Kemudian Davis (1997 : 104)

K et e p a ta n , d a l a m a rti p e l a yanan dapat

menyatakan bahwa iklim organisasi sebagai "the human

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah

environment within an organization employes do their

dit e n tu k a n s e rta s e s u a i d e n s a n kebutuhan

work".

masyarakat.

Dalam penelitian ini, iklim organisasidiartikan sebagi

Dimensi kualitas di atas tersebut akan dijadikan

sifat lingkungan kerja menurut penangkapanlangsung

indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas

pegawai yang bekerja di lingkungan tersebut dan yang

pelayanan.Indikator indikator ini diambil untuk mengukur

dianggap sebagaikekuatan yang besar pengaruhnya pada

kualitas pelayanan karena merupakan produk pemerintah

perilaku pegawai terhadap pekerjaannya.Di sini iklim
organisasi akan diukur dengan indikator sebagaiberikut :
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pemahaman terhadap tugas, artinya apakah pegawai

(1) establishingperformance standard,(2) measuring

memahami uraian tugasnya atau tidak, dorongan untuk

actual performance, (3) comparing actual performance

berprestasi,artinya apakah para pegawai mendapatkan

again standard,and (4) taking corrective action.

doronganyang cukup untuk meningkatkanprestasinydatpu

PerpustakaanIAIN Sunan Kalijaga yang merupakan

tidak, dan sistem insentif, apakah para pegawai dihargai

organi sasi pemeri ntah penyedi a pel ayanan, dalam

dan mendapatkanimbalan yang layak untuk plestasimereka

melaksanakan tugas tugas pokok dan fungsinya perlu

atautidak.

dilakukan pengawasanyang dilakukan oleh pimpinan, unit
pegawaiorganisasimaupunoleh aparatpegawaifungsional,

2. Sistem Pengawasan

sepertiyang ditegaskandalam Inpres Nomor 15 tahun 1983

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas

berikut:

pelayanan adalah sistem pengawasan.Untuk menjamin

"Untuk meningkatkanpelaksanaanpengawasanyang

pelaksanaantugas seoptimal mungkin diperlukan adanya

efektif dalam tubuh aparatur pemerintah di dalam

pengawasanterhadapkegiatankegiatanyang dilakukan oleh

lingkungan masing masing secara terus menerus dan

p a ra pegawai, aga r ti d a k te rj a d i p e n y i m p a n g an

menyeluruh dalam bentuk : (a) pengawasanyang dilakukan

penyimpanganyang dapatmenyebabkantidak terwujudnya

oleh pimpinan/atasanmasing masing organisasilsatuankerja

tu j u a n or ganis as i. B e b e ra p a fa k to r y a n g d a pat

terhadapbawahannya,(b) pengawasanyang dilakukan oleh

memungkinkanterjadinya penyimpanganpenyimpangan

aparatpengawasfungsional yang bersangkutan".

me n u rut Y uniar di ( 1 9 8 4 : L 3 7 ) y a i tu : (1 ) u n sur

Pada dasarnyapengawasandilakukan dengan tujuan

ke ti d a k t ent uan, ( 2) p e ri s ti w a y a n g ti d a k te rd uga

untuk menghindari terjadinya penyelewengan atau

sebelumnya, (3) unsur kegagalan, (4) unsur kesalahan

penyimpangan,sehinggapencapaiansasarandapatberjalan

manusia.

dengan lancar. Dalam hal ini keberhasilan pelaksanaan

Menurut Siagian(1992 : l7O 173),tujuan pengawasan
adalah:

pengawasanmerupakan cita cita yang dikehendaki untuk
menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas. Sedangkan

a.

Untuk mengetahuiapakahsegalasesuatuberjalan
sesuaidenganrencanayang digariskan.

keberhasilan pengawasansangat tergantung dari orang
orang yang tergabung dalam organisasi, baik dari pihak

b.

Untuk mengetahui kesulitan kesulitan dan

atasan sebagai pengawas maupun dari pihak pegawai

kelemahan dalam bekerja.

sebagaiyang diawasi. Adanya saling pengertiandan kedua

Unt uk m eng e ta h u i a p a k a h s e g a l a s e s u atu

belah pihak sangat diperlukan. Atasan sebagai pengawas

dilaksanakandenganinstruksi sertaapa apa yang

harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat

c.

d.

telah diinstruksikan.

melakukan pengawasandenganbaik. Sedangkandari pihak

Untuk mengetahuiapakahsegalasesuatuberjalan

pegawai ataubawahan mempunyai kewajiban untuk terbuka

efisien.

kepadaatasan.

Untuk mengetahuijalan keluar, bila ternyata

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan

dijumpai kesulitan kesulitan, kelemahan dan

bahwa sistem pengawasanadalah merupakan upaya

kegagalanuntuk menuju ke arahperbaikan.

sistematisuntuk mencegahterjadinya penyimpangandalam

Lntuk dapat merealisasikanfujuan tersebut,maka

pel aksanaan tugas dan tanggung j aw ab pegawai

den-eanpenga\\'asanharus dapat menemukan kesulitan

perpustakaan serta mendorong tercapainya kualitas

kesulitanl ang dihadapidalam pelaksanaantugasmelalui

pelayanan. Sedangkan indikator indikator yang dipakai

langkah-langkah tertentu. Oleh Chung dan Megginson

dal am si stem pengaw asan i ni adal ah : frekue nsi

(1981 : lllt

pengawasan,sanksi terhadappenyimpangan,tindak lanjut

e.

drsebutkanbahwa langkah langkah dalam

pengawasanadalahsebagaiberikutt :

pengawasan
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3. Struktur Birokrasi

kemampuan dan si kap pegaw ai pel ayanan. Unt uk

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno,

mewujudkan serangkaiantujuan pelayananprima tersebut,

1989 :77) struktur birokrasi diartikan sebagaikarakteristik

diperlukan iklim organisasiyang kondusif, yang bercirikan

karakteristik, norna norma, dan pola-pold hubungan yang

: adanya pemahamanterhadaptugas, kesesuaianantara

terjadi di dalam badan badan eksekutif yang mempunyai

tugas dengankualifikasi sumberdaya manusia,kesesuaian

hubunganbaik potensialataunyatadenganapayang mereka

antarateknologi denganpekerjaan,adanyadorongan untuk

miliki dalam menjalankan kebijakan. SedangkanRobbins

meningkatkan prestasi, dan adanya sistern insentif yang

(1995 : 6) menyatakanbahwastrukturorganisasi/birokrasi

dapat memacu pegawai untuk meningkatkan prestasi.

menetapkanbagaimanatugas akan dibagi, siapamelapor

Sebaliknyakualitaspelayananakanmenjadi rendah apabila

kepada siapa, mekanisme koordinasi formal serta pola

iklim organisasitidak kondusif, dalam arti tugas-tugastidak

interaksiyangakandiikuti.

terstrukturrapi, doronganuntuk meningkatkanprestasitidak

Lebih jauh Robbins (1995 : 6) menyatakanbahwa
sebuahstruktur birokrasi mempunyai tiga komponen yaitu

ada,dan sisteminsentif tidak dapatmemacupegawai untuk
meningkatkanprestasi.

kompleksitas, formalitas, dan sentralitas.Kompleksitas

Sama halnya dengan iklim organisasidan struktur

berarti dalam struktur birokrasi mempertimbangkantingkat

juga berpengaruhterhadap
birokrasi, sistempengarvasan

diferensiasi yang ada dalam organisasi termasuk di

kualitas pelayanan,Pelayananyang berkualitas yang

dalamnyatingkat spesialisasiataupembagiankerja,jumlah

ditandai dengantercapainyatujuan pelayananprima akan

tingkatandalam organisasisertatingkat sejauhmana unit

dapatdirealisasikanapabilasisternpengawasandi instansi

unit organisasitersebar.Formalisasi berarti dalam struktur

penyelenggarapelayananmendukungtercapainyakualitas

birokrasi memuat tentang cara atau prosedur bagaimana

pelayanantersebut.Mendukungdi sini belartipengawasan

suatu kegiatan itu dilaksanakan (standard operating

dilakukandengankontinyu, sanksidilakukansecarategas,

procedure), apa yang boleh dan tidak dapat dilakukan.

jelas.
dan tindak lanjut pengawasannyajuga

Sentralisasiberarti dalam sffuktur birokrasi memuattentans
kewenanganpengambilankeputusan.

BAB III METODE PENELITIAN

Berdasarkanpengertiandan fungsi struktur birokrasi
tersebut, menunjukkan bahwa struktur birokrasi dapat

Jenis penelitian ini adalahpenelitian deskriptif, yaitu

berpengaruh terhadap pencapaian kualitas pelayanan

pemecahan masal ah

perpustakaan.Adapun indikator yang digunakan dalam

menggambarkanataumelukiskan keadaanobjek penelitian

konsepini adalah: pemahamanterhadapstrukturorganisasi,

pada saat sekarangberdasarkanfakta fakta yang tampak

kewenangan dalam pengambilan keputusan, dan pola

atausebagaimanaadanya(Nawawi, 1998 : 63). Penelitian

kerjasamadan komunikasi di antarapegawai.

deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat

yang

di sel i diki

dengan

terhadap fenomena sosial tertentu (Singarimbun : 1989 :
D. Keterkaitan Antara Iklim Organisasi, Sistem
Pengawasan Dan Struktur Birokrasi Dengan Kualitas

Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah
pegawai perpustakaanIAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pelayanan

i

4).

Berdasarkanuraian dalam beberapasub bab tersebut

sebagai petugas atau penyedia layanan dan pengguna

di atasdapat disimpulkanbahwa kualitaspelayananakan

perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai

dipengaruhioleir iklim organisasi,sistempengawasandan

masyarakat yang dilayani. Jumlah pegawai perpustakaan

struktur birokrasi.

adalah 54 orang, sedangkanpengguna perpustakaan

Kualitas pelayanan akan tinggi apabila tujuan.

berjumlah 6421 orang yang terdiri dari FakultasAdab: 1549

pelayanan prima yaitu kesederhanaan,kejelasan dan

orang,FakultasDakwah : LL27 orang,FakultasSyari'ah :

kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis,

819 orang, FakultasTarbiyah : 1961 orang, dan Fakultas

keadilan yang merata, ketepatanpelayanan,fasilitas fisik,

Ushuludin : 945 orang, dan Pascasarjana399, sehingga
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jumlah populasi secarakeseluruhanadalah 6862 orang
(Data Kepegawaian2000 2001).Karenajumlahnya cukup
banyak, maka perlu ditentukan sampel penelitian.
Sampel adalah sebagianatau wakil populasi.yang
diteliti (Arikunto, 1998 l7; Powell, l99L :62; Supranto,
1998: 9). Munculnya permasalahsampel, karena dalam
suaru penelitian, tidaklah realistis untuk meneliti seluruh
populasi,iebih lebih populasiyang sangatbanyak (Faisal,
1992: 57). Di sampingiru metodesampelini lebih efektif
dan efisien dilihat dari segi biaya, tenaga,dan waktu yang
dibutuhkan(Arikunto, 1998: 119).

stratum akan memberikan perkiraan menyeluruh yang
mewakili populasi.
Berdasarkanteori pengambilan sampel di atas,maka
dalam penelitian ini jumlah sampelnya adalah 392 orang.
Hasil ini diperoleh dari cara seperti terlihat pada tabel.
Adapun metode pengumpulah data yang dipergunakan
adalah metode riset kepustakaan dan lapangan. Setelah
kegiatan pengumpulan data selesai, kemudian dilakukan
analisisdata.
BAB IV ANALISIS DAN INTEPRETASI DATA

Metode pengambilan sampel dilakukan secaraacak
berlapis di mana sampelnyadiperoleh dengancara sebagai
berikut : (1) Populasidipecah/dibagimenjadi populasi yang

Berdasarkanhasil analisisdatayang telahdilakukan,

lebih kecil, disebut stratum (2) Pembentukan strarum

dapat di katakan bahw a kual i tas pel ayanan pada
Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga. yogyakar.ta pada

diusahakanhomogin atau relatif homogin. (3) Setiap
stratum kemudian diambil sampel secaraacak dan dibuat

umumnya dapat dikatakan sudah baik. Hal ini didasarkan
kepada hasi l pengol ahan data kuesi oner pengguna

perkiraan untuk mewakili stratum yang bersangkutan
(Supranto, 1998: 125) (5) Pengambilan sampel untuk tiap

perpustakaanpada, setiap indikator kualitas pelayanan,di
mana sebagian besar responden memberikan tanggapan

tiap stratum menggunakan prosentasi sampel, yaitu

yang positif.

sebanyak5 %o,kecualiuntuk stratumpegawaiperpustakaan

Untuk Indikator kesederhanaan, 173 respondenatau

diambil seluruhnya. Penentuan besarnya sampel ini

5I.l87o menjawab sederhana,105 respondenatau 31.07

didasarkanpada,pendapatSoetrisnoHadi yang mengatakan

menjawab cukup sederhana,52 responden atau !5.3gvo
menjawabbanyak dan berbelit, dan 8 respondenat au2.37Vo

bahwa tidak ada ketetapan mutlak berapa banyak sampel
harus diambil dari suatupopulasi (I975 :73). Sedangkan
menurut Guilford (dalam Supranto, t997 :239) persyaratan
sampelpenelitianminimal sebanyak30 orang.Sedangkan

menjawab tidak mengetahui. Dari hasil pengolahan data
ini dapat diartikan bahwa pelayanan pada perpustakaan

alasan menggunakan sampel acak berlapis, dengan
pertimbangan bahwa setiap stratum adalah homogin atau

prinsip kesederhanaan.

No.
I

2.
3.
A

-.

5.
6.
n

Judah

Stmtumdari Populasi
PegawaiPerpustakaan
FalarltasAdab

FakultasDakwah
FalrultasSyari'ah
Fahltas Tartivah

FaLdtasUshululdin
Pascasariarn

IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta sudah menerapkan

Jwdah
54 orane

Penenfrnnsarryel

1549orans
1127orans
809orars
1961orans
945orane
399orane
6862orans

1549X 5Vo= 77,45Q7 warw)
lLTl X 5Vo=56,35(56oruu)
W45Vo=N,45 (40orane)
!!!l X 5Vo= 98,05(98omns)
945X 5Vo= 47,25(47orane)
399X5Vo= 19,95(20orane)
3%orang

relatif homogin, sehinggaakanmemberikanperkiraanyang
dapat mewakili stratum yang bersangkutan.perkiraan
gabunganyang diperoleh berdasarkanperkiraan dari setiap

54 orang(diambil selur:imva)

Untuk indikator kejelasan dan kepastian, ada empat
hal yang ditanyakan kepada responden dari kelompok
pengguna perpustakan, yaitu kejelasan dan kepastian
mengenai prosedur pelayanan,kejelasan dan kepastian

Berkala IImu Perpustakaandan Informasi - Volumel. Nomor 2., 2004
@

Kualitas pelayanan perpustakaan: studi kasus .../ Anj s Mas ruri

mengenairincian biaya pelayanan,kejelasandan kepastian

Meskipun demikian, hal ini tidak dapat dikatakan bahwa

mengenai waktu pelayanan,serta kejelasan dan kepastian

biaya bebas pustaka itu tidak ekonomis karena 225

mengenaihak dan kewajiban penggunaperpustakaan.Dari

responden atal 66.5"7Vo
menjawab tidak mengetahui.

keempathal tersebut,rata rata respondenyang uremberikan

Ketidaktahuan responden ini disebabkan mereka belum

jawaban positif di atasTOVa.

pernah mengurus bebaspustaka.

Untuk indikator keamanan dan kenyaman dalam

Untuk indikator keadilan, dapat diinterpretasikan

pelayanan perpustakaan,hanya diperoleh frekuensi 66

bahwa pelayananpada PerpustakaanMIN Sunan Kalijaga

responden atau L9.52Voyang menjawab adanyakeamanan

Yogyakartatelah menerapkanprinsip keadilan dengantidak

dan k eny am a n a n d a l a m p e l a y a n a n . Sedangkan 33

membeda bedakan antara pengguna yang satu dengan

respondenatat9.777o menjawabkurang amandannyaman.

lainnya. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan responden

Selebihnya,239 respondenatau70.7 I Eomenyatakantidak

yang menyatakan adanya keadilan dalam pelayanan

aman dan tidak nyaman.

sebanyak286 orcng atau84.627o.

Untuk indikator keterbukaan, ada tiga pertanyaan
yang diajukan kepada responden, yaitu keterbukaan

Untuk indikator ketepatan waktu pelayanan, 189
respondenatau53.92Vomenjawabbahwa waktu pelayanan

informasi tentangsyaratkeanggotaan,dendaketerlambatan,

padaPelpustakaanIAIN SunanKalijaga, Yogyakartasudah

dan tanggungjawab pelayanan.Dari ketiga pertanyaan

tepat.

tersebut,pertanyaanmengenai keterbukaandalam hal syarat

Untuk indikator fasilitas fisik perpustakaan, adatiga
pertanyaanyang diajukan kepadarespondenyaitu tentang

keanggotaandiperoleh frekuensi sebanyak268 responden
atau 79.297o,menjawab terbuka dan jelas. Pertanyaan
mengenaiketerbukaandalarnhal tanggungjawabpelayanan
diperoleh frekuensi sebanyak289 responden atau85.5OVo,
menjawab terbuka dan jelas. Sedangkan pertanyaan
mengenai keterbukaan dalam hal denda keterlambatan
peminjaman diperoleh frekuensi sebanyak 135 responden
atau39.94Vo,menjawabterbukadanjelas.
Untuk indikator efisiensi, dapat diinterpretasikan

keberadaanlokasi perpustakaan,keberadaanfasilitas fisik,
dan kesesuain koleksi perpustakaan. Untuk ketiga
pertanyaanyang berhubungandengan fasilitas fisik ini
sebagianbesarrespondenmenanggapisecaranegatif.Hal
ini telah dibuktikan dengan hasil analisis data yang
menunjukkan frekuensi sebanyak233 respondenatau687o,
menjawab bahwa lokasi perpustakaan tidak strategis.
Kemudian diperoleh frekuensi sebanyak 188 responden

bahwa pelayananpadaPerpustakaanIAIN Sunan Kalijaga

atau55.62I/0, menjawabbahwa fasilitas fisik perpustakaan

Yogyakarta sudahefisien. Hal ini ditunjukkan denganhasil

tidak mencukupi. Dan frekuensi sebanyak270 responden

analisis data, di mana diperoleh frekuensi sebanyak279
respondenatau82.55Vo,menjawabandanyaefisiensi dalam

atau5O.3OVo,
menjawabbahwakoleksi perpustakaankurang

pelayanan.

sesuaiatau tidak sesuaidengankebutuhan.
U ntuk

i ndi kator

kemampuan

pegawai

Untuk indikator ekonomis, ada empat pertanyaan

perpustakaan, tanggapan pengguna perpustakaan yang

yang diajukan kepada,responden,yaitu pertanyaantentang

menjadi responden cukup bervariasi, 157 responden atau

biaya pendaftaran anggota, biaya foto kopi, biaya denda
keterlambatan,dan biaya bebas pustaka. Pertanyaan

46.457omengatakan bahwa pegawai perpustakaanmahir
dalarnmenjalankantugasnya,116respondenatau34.327o

tentang; biaya pendaftaran anggota, biaya foto kopi, dan
biay a denda k e te rl a mb a ta n d i ta n g g a p i posi ti f ol eh

responden atau 12.43Vomengatakan bahwa pegawai

mengatakan pegawai perpustakaan kurang mahir, 42

responden. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data
yang menunjukkan prosentasedi atas 507o, menjawab

perpustakaantidak mahir. Sedangkan 23 responden atau

semua biaya pelayanan pada Perpustakaan IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakartatersebutekonomis. Untuk pertanyaan

dalarn memberikan pelayanan.

tentang biaya, bebas pustaka, hanya. diperoleh frekuensi

sebagianbesar respondenmemberikan tanggapanyang

sebanyak82 respondenatau24.267o.menjawab ekonomis.

positif. Hal ini didasarkan pada data yang menunjukkan

6.807o menj awab pegawai perpustakaanmembin gungkan
Untuk indikator sikap pegawai perpustakaan,
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frekuensi sebanyak180 respondenatau53.26Vomerasakan

pemahaman pegaw ai terhadap struktur organi sasi,

bahwa sikap pegawai perpustakaanhormat dan ramah

kewenangan dalam pengambilan keputusan, dan pola

dalam memberikanpelayanan,sertafrekuensisebanyak115

kerjasama dan komunikasi antara pegawai. Ketiga,

atau 34.0 Eo mengatakancukup hormat dan ramah. Pada
pertanyaan ini, hanya diperoleh frekuensi sebanyak43

indikator ini ditanggapi dengan positif oleh pegawai
perpustakaan seperti yang telah dijelaskan pada hasil

respondenatau I2,727oyang menjawabtidak hormat dan

analisisdatadi atas.

tidak ramah.

Dari penjelasanresponden,iklim organisasi yang

Untuk variabel iklim organisasi, ada tiga indikator

berjalandenganbaik, sistempengawasanyangjelas, serta

yang ditanyakan kepada pegawai perpustakaan, yaitu

struktur organi sasi yang di j adi kan dasar dalam

p e ma ham an pegaw a i p e rp u s ta k a a nte rh a d a p tugas,

melaksanakan pekerjaan menurut mereka sangat

doronganuntuk berprestasi,dan sisteminsentif. Dari ketiga
indikator ini, pegawaiperpustakaanmemberikantanggapan

berpengaruh terhadap terw uj udnya etos kerj a di
perpustakaanyang akhirnya dapat mewujudkan pelayanan

yang positif.

yang berkualitas seperti yang dirasakan oleh pengguna.

Mengenai tanggapanpegawai terhadappemahaman

perpustakaan.

terhadaptugas,diperoleh frekuensi sebanyak38 responden
atau76Vodari 50 responden,menjawab sangatmemahami

BAB V KESIMPULAN

uraian tugas yang ada. Kemudian 7 respondenatau I4Vo
menjawab sudahmemahamiuraian tugasnya.Sedangkan5

Berdasarkan interpretasi di atas yang meliputi

responden atau 10.007omemahami uraian tugas tetapi

tanggapanpenggunaperpustakaanterhadapkesederhanaan,

sebagian.Berdasarkandata ini dapat dikatakan bahwa

kejelasandan kepastian,keamanan,keterbukaaninformasi,

hampir seluruhpegawaiPerpustakaanIAIN SunanKalijaga

keadilan, efisensi, ekonomis, ketepatan waktu, dan
kemampuan pegawai perpustakaandapat disimpulkan

Yogyakarta telah memahami uraian tugasnya.
Pegawai perpustakaanmemberikan tanggapanyang
positif terhadappertanyaantentang dorongan berprestasi,
yaitu 46 orang atau 92Vo mengaku kuatnya dorongan

bahwa kualitas pelayananpada PerpustakaanIAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta menurut tanggapan pengguna

berprestasi pada PerpustakaanIAIN Sunan Kalijaga

perpustakaan yang menjadi sampel penelitian sudah
berjalan dengan baik dengan memperhatikan sendi sendi

Yogyakarta. Hanya 4 orang atau 8.007o yang menjawab

pelayananprima atau pelayananyang berkualitas menurut

tidak mengetahui adanyadorongan untuk berprestasi.

Kepmenpan Nomor 8l Tahun 1993.Hanya ada beberapa

Pegawai perpustakaanjuga mengakui adanyasistem

hal yang masih perlu diperhatikan yaitu mengenai

insentif yang diberikan kepada pegawai perpustakaan.

keterbukaaninformasi tentangbiaya, dendaketerlambatan,

Meskipun jumlahnya relatif kecil, 42 responden atau

fasilitas fisik perpustakaan,dan sikappegawaiperpustakaan

84.00Vomengakubahwasistemirisentif tersebutmendorong

dalam menjalankan tugasnya.

merekadalam peningkatanprestasikerja.
Untuk variabelsistem pengawasan,adatiga indikator

Kualitas pelayanan pada PerpustakaanIAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta dapat terwujud dengan baik, seperti

yang ditanyakan kepada pegawai perpustakaan,yaitu

yang telah dijelaskan di atas tersebut karena dipengaruhi

frekuensi pengawasan,sanksiterhadappenyimpangan,dan
tindak lanjut pengawasan.Berdasarkanhasil analisisdata,

oleh beberapa faktor yaitu iklirn organisasi, sistem
pengawasan dan struktur birokrasi. Faktor faktor ini

se b a g ian bes ar r es p o n d e n m e n j a w a b b a h w a s i stem

ditentukan denganmengacukepadapendapatParasuraman

pengawasan pada PerpustakaanIAIN Sunan Kalijaga

dan David Osborne.

Yo g ya k ar t a t elah d i te ra p k a n d e n g a n b a i k , d e n gan
melaksanakanketiga indikator tersebut.
Untuk variabelstruktur organisasi, adatiga indikator
yang ditanyakan kepada pegawai perpustakaan,yaitu

Berdasarkanhasil analisisdatadapatdiinterpretasikan
bahwa ketiga variabel di atasyaitu iklim organisasi,sistem
pengawasandan struktur birokrasi padaPerpustakaanIAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta menurut tanggapan pegawai
perpustakaantelah ada dan berjalan dengan baik.
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