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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang Masalah 

Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan. dan 

sumber ilmu pengetahuan itu antara lain berupa buku. Undang-Undang Nomor 2  

tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 beserta penjelasannya 

menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan, harus menyediakan sumber 

belajar. Salah satu sumber belajar yang amat penting adalah perpustakaan. 

Sedangkan perpustakaan, adalah sebuah sarana bagi mereka yang ingin banyak 

membaca buku dengan cara mudah dan murah meriah.  

Perpustakaan adalah suatu tempat (gedung atau ruang) tertentu di mana di 

dalamnya terdapat beberapa jenis kumpulan bahan pustaka yang terdiri dari buku 

dan non buku (tercetak dan terekam) yang diatur sedemikian rupa, terklasifikasi, 

tersusun rapi dengan menerapkan standar sistem pelayanan tertentu (terbuka atau 

tertutup) dan berstandar operasional yang telah ditetapkan dengan maksud dan 

tujuan untuk dapat ditelusuri secara langsung dengan perangkat media cetak 

maupun media elektronik dan ditemukan kembali dengan secara cepat dan tepat 

apabila diperlukan oleh pemakai perpustakaan sebagai sumber penelusuran 

informasi (Bambang, Sutrisno: 1997). 

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, bahwa 

perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, 
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demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. 

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, 

informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. 

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan 

kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat 

diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang dapat mengembangkan pola fikir 

serta wawasan masyarakat.  

Banyak perpustakaan yang telah didirikan oleh pemerintah di setiap 

daerah. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam 

mempermudah untuk mendapatkan buku dan membaca buku terutama di kota 

Pekanbaru Provinsi Riau. Perpustakaan Soeman HS merupakan salah satu 

perpustakaan yang ada di Provinsi Riau yang dilekola oleh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Satker), yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Riau.  

Perpustakaan Soeman HS adalah salah satu perpustakaan dan 

penyimpanan arsip nasional yang berstatus perpustakaan provinsi. Perpustakaan 

ini dibangun oleh pemerintah Provinsi Riau dengan APBD Riau yang 

dianggarkan dalam gerakan pendidikan Riau Membaca. Perpustakaan Soeman HS 

memiliki jumlah peminat yang banyak, hal ini terbukti dalam waktu satu bulan 

jumlah pengunjung perpustakaan Soeman HS mencapai 33.104 pengunjung, hal 

ini dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut: 
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Tabel I.1: Grafik Pengunjung Perpustakaan Soeman HS Provinsi 

Riau Tahun 2017 

 

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau 2017 

 

 Dapat dilihat pada tabel dan grafik diatas jumlah pengunjung setiap 

bulannya mengalami fluktuasi, namun jumlah pengunjung dari bulan Juli hingga 

Oktober tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. 

Dengan kenaikan jumlah pengunjung ini seharusnya Dipersip dapat memberikan 

pelayanan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan agar tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan.  

Akan tetapi belum semua pelayanan pada Dipersip sesuai dengan standar 

yang ditetapkan. Salah satunya adalah peminjaman dan pengembalian pada 

layanan sirkulasi, dimana bahan bacaan yang seharusnya menggunakan sistem 

barcode masih dilakukan secara manual. Hal ini akan mengakibatkan menurunnya 

kualitas pelayanan, dikarenakan pelayanan yang diberikan tidak efektif. 
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Pemustaka harus memakan lebih banyak waktu pada saat peminjaman dan 

pengembalian bahan bacaan. 

Dengan penjelasan tersebut di atas, diharapkan pengelola perpustakaan 

sadar bahwa mereka mempunyai kontribusi terhadap pendidikan di Indonesia, 

sehingga dengan demikian tumbuh kesadaran untuk meningkatkan peran sertanya 

terhadap Pendidikan Nasional, maka sudah sepatutnya perpustakaan sebagai jasa 

layanan informasi berperan aktif dalam sistem pelayanan yang berkompetensi 

dengan tuntutan zaman dan pemakai jasa Pelayanan dengan menerapkan sistem 

pelayanan yang mengarah pada Standar Operasional Prosedur agar dalam 

pelaksanaan kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berjalan tertib 

berdasarkan prosedur dan aturan perpustakaan demi tercapainya pelayanan 

masyarakat pemakai perpustakaan. 

Perpustakaan sebagai sarana informasi harus menempatkan diri dan 

keberadaannnya dengan sistem yang ditunjang oleh pelaksanaan dengan 

penerapan standar operasional prosedur (SOP). Standar operasinal prosedur 

adalah merupakan sistem atau mekanisme, alur operasional secara sistematis akan 

standar pelayanan atau acuan bagi pelaksana dan pengguna perpustakaan. 

Masyarakat sebagai pengguna layanan melihat orientasi dari perpustakaan dalam 

merealisasikan fungsinya sebagai pusat informasi, senantiasa diperhadapkan pada 

masalah pendayagunaan koleksi yang kurang efektif dan efesiensi, kinerja 

pelayanan dan standar operasional pelaksananaan perpustakaan yang belum 

maksimal, serta penerapan ilmu teknologi. Hal tersebut karena keterbatasan 

sarana dan prasarana sebagai unsur penunjang serta dukungan dari lembaga yang 
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menaunginya dalam mencapai sistem pelayanan kepada masyarakat pengguna. 

Sebagai perpustakaan terbesar di Provinsi Riau, perpustakaan Soeman HS 

memiliki banyak koleksi buku. Berikut data jumlah keseluruhan koleksi buku di 

perpustakaan Soeman HS: 

Tabel I.2: Data Buku Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau Tahun 2017 

No Kelas Jumlah Keterangan 

1 000 21.230 Karya Umum 

2 100 11.880 Filsafat dan Psikologi 

3 200 40.750 Agama 

4 300 67.773 Ilmu-ilmu Sosial 

5 400 9.694 Bahasa 

6 500 27.910 Sains 

7 600 64.076 Teknologi 

8 700 14.964 Seni Rekreasi Olahraga 

9 800 38.141 Kesusastraan 

10 900 16.407 
Sejarah Ilmu Bumi 

Geografi 

TOTAL 312.825 Judul : 59.248 

Sumber: Profile Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau 2017 

 

Tabel I.3: Data Pengadaan Buku Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau 

Tahun 2017 

Tahun Jumlah 

Jumlah Pengadaan Buku Sebelum Tahun 2014 312.825 

Pengadaan Buku selama Tahun 2014 17.600 

Penambahan Buku selama Tahun 2015 2.604 

TOTAL 333.029 

Sumber: Profile Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau 2017 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perpustakaan Soeman HS memliki 

koleksi buku yang sangat banyak yang membuat perpustakaan Soeman HS 

menjadi perpustakaan terbesar se-Riau dengan koleksi atau bahan perpustakaan 

yang berasal dari berbagai daerah dan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam 

pengelolaan bahan pustaka dituntut suatu keahlian tertentu yang harus dimiliki 

oleh para pengelola perpustakaan karena tanpa modal pengetahuan individual 

dalam hal pengembangan sumberdaya manusia, maka perpustakaan itu tidak akan 

berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

Seperti halnya perpustakaan yang ada di Indonesia dan khususnya di Kota 

Pekanbaru, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sangat 

diharapkan perpustakaan berperan penting sebagai jasa pelayanan pemakai 

perpustakan yang diperuntukan bagi masyarakat agar dapat terlaksana secara 

optimal yang mengacu pada sistem pelayanan standar operasional prosedur (SOP) 

dalam meningkatkan kinerja pelayanan dalam pelaksanaan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

 

Fungsi standar operasional prosedur (SOP) perpustakaan adalah 

membantu acuan pengetahuan, pendidikan dalam meningkatkan motivasi dan 

kreatifitas cara belajar yang efektif, secara rasional, ilmiah dan realistis. Di 

samping itu pula semakin pesatnya perkembangan informasi dan semakin 

meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sumber informasi 

sehingga  perpustakaan   dituntut   untuk   dapat   menyajikan  Pemakai Pelayanan  
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semaksimal mungkin. 

 

Sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai, maka telah ditetapkan 

aturan-aturan atau tata tertib perpustakaan, prosedur dan standarisasi pelaksanaan, 

kebijakan manajemen, serta pengembangan dan pengelolaan perpustakaan untuk 

memanfaatkan bahan pustaka yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Riau. 

Dalam peminjaman dan pengembalian buku serta materi lainnya pada 

perpustakaan Soeman HS berdasarkan SOP tentang pelayanan sirkulasi dapat 

dilakukan di Pelayanan Sirkulasi. Dalam ilmu perpustakaan, sirkulasi dikenal 

dengan peminjaman namun demikian pengertian pelayanan sirkulasi sebenarnya 

adalah mencakup semua bentuk kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan 

pemanfaatan, penggunaan koleksi perpustakaan dengan tepat guna dan tepat 

waktu untuk kepentingan pengguna jasa perpustakaan. Kegiatan sirkulasi 

merupakan ujung tombak perpustakaan dalam memberikan jasa informasi, karena 

bagian sirkulasi inilah yang pertama kali berhubungan dengan pemakai atau 

paling sering digunakan pemakai.  

Tugas atau kegiatan yang terdapat pada pelayanan sirkulasi, antara lain 

seperti peminjaman, pengembalian, pemungutan denda, penagihan, pembuatan 

statistik dan hubungan dengan pemustaka. Tujuan pelayanan sirkulasi yaitu agar 

pemakai dapat memanfaatkan koleksi seoptimal mungkin.  
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Pelayanan sirkulasi di perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau merupakan 

salah satu jenis layanan perpustakaan yang diminati pemakai, hal ini dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel I.4: Data Peminjaman dan Pengembalian Buku Perpustakaan Soeman 

HS Provinsi Riau Tahun 2017 

No Bulan 
Peminjam 

Jumlah 
Pengembalian 

Jumlah 
LK PR LK PR 

1 Januari 847 1.746 2.593 1.052 1.739 2.791 

2 Februari 984 1.855 2.839 738 1.363 2.101 

3 Maret 1.358 3.192 4.550 1.133 2.664 3.797 

4 April 1.135 2.399 3.534 1.083 2.370 3.453 

5 Mei 952 1.761 2.713 974 1.810 2.784 

6 Juni 634 866 1.500 687 1.081 1.768 

7 Juli 360 523 883 296 471 767 

8 Agustus 540 837 1.377 747 786 1.533 

9 September 34 50 84 31 51 82 

10 Oktober 1.141 2.704 3.845 1.053 2.575 3.628 

11 November 956 1.994 2.950 1.004 2.106 3.110 

12 Desember 737 1.454 2.191 782 1.606 2.388 

TOTAL 9.678 19.381 29.059 9.580 18.622 28.202 

Sumber: Profile Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau 2017 

Dapat dilihat pada table tersebut jumlah buku yang dipinjam tidak 

seimbang dengan buku yang dikembalikan yaitu buku yang dipinjam selama 

tahun 2017 berjumlah 29.059 sedangkan buku yang dikembalikan berjumlah 

28.202, dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 terdapat 857 buku 

belum dikembalikan.  

Dari pelayanan sirkulasi ini maka akan diketahui siapa peminjam koleksi 

tertentu dan terjaminnya pengembalian koleksi. Selain itu dengan pelayanan 

sirkulasi juga akan diperoleh data dan kegiatan perpustakaan terutama berkaitan 
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dengan pemanfaatan koleksi, dan dengan pelayanan sirkulasi pula akan 

diketahuinya informasi jika terjadi pelanggaran. 

Perpustakaan Soeman HS mendapat akreditasi A layanan terbaik 

perpustakaan tahun 2017. Namun meskipun mendapat akreditasi A, perpustakaan 

Soeman HS mendapatkan keluhan dari pengunjung melalui kotak kritik dan saran 

mengenai Pelayanan Sirkulasi yang masih menggunakan sistem manual. Padahal 

dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik yang telah 

ditetapkan terdapat penggunaan barcode yang mengharuskan penggunaan sistem 

komputerisasi sehingga memudahkan pemustaka dalam meminjam dan 

mengembalikan buku. Masih manualnya sistem pelayanan sirkulasi menyebabkan 

beberapa masalah seperti berikut: 

a. Tersendatnya pelayanan sehingga menyita lebih banyak waktu pelayanan 

yaitu lebih dari 5 menit yang tidak sesuai dengan standar dalam SOP UPT 

yang telah ditetapkan.  

b. Pencatatan peminjaman, pengembalian dan dokumen lainnya masih kurang 

dan menyebabkan bentuk laporan belum maksimal seperti kekurangan data 

dalam pencatatan karena data tersebut tersebar dalam berakas-berkas manual 

lainnya.  

c. Kurang optimalnya pemberian sanksi, seperti adanya pemustaka yang 

meminjam lebih dari 2 buku dan pemustaka yang meminta penangguhan 

sanksi keterlambatan pengembalian, jika sistem sudah komputerisasi maka 

data peminjaman dan pengembalian tidak bisa diubah karena sudah diatur oleh 

sistemnya dan harus mengikuti standar yang ada.  
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d. Hilangnya beberapa data peminjaman pemustaka yang masih berbentuk 

dokumen manual sehingga pemustaka kesulitan saat ingin melakukan 

peminjaman kembali. 

e. Banyaknya buku atau bahan perpustakaan yang belum kembali pada waktu 

yang telah ditetapkan pengembaliannya atau bahkan tidak kembali yang 

menyebabkan perpustakaan kekuarangan bahan pustaka seperti pada tahun 

2017 buku yang hilang atau tidak kembali sebanyak 857 buku. 

Hal inilah yang mendasari penulis untuk menganalisis kualitas pelayanan 

pada sirkulasi umum di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dengan 

judul yang penulis angkat yaitu “Analisis Kualitas Pelayanan Pada Bagian 

Sirkulasi Umum dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana kualitas pelayanan pada bagian Sirkulasi Umum Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisa kualitas pelayanan pada bagian sirkulasi umum di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi pada proses pelayanan 

sirkulasi umum di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi mengenai kualitas 

pelayanan pada pelayanan sirkulasi umum di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Riau, sehingga dapat diaplikasikan beberapa variabel 

dalam kualitas pelayanan sirkulasi. 

b. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan terkhusus untuk 

perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

c. Sebagai pengembagan ilmu pengetahuan bagi diri sendiri dan orang lain. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran mengenai isi skripsi secara menyeluruh, 

penulis telah membuat perencanaan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan secara singkat mengenai latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini dijelaskan teori yang melandasi penulisan, peraturan 

yang melandasi kebijakan, pandangan islam tentang konsep 
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penelitian, definisi konsep, konsep operasional, kerangka pemikiran 

dan penelitian terdahulu. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan data, 

populasi dan sampel, serta teknik analisis data. 

 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan mengenai gambaran umum lokasi 

penelitian, seperti sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, 

struktur organisasi objek penelitian dan lain sebagainya. 

 

 

BAB V : ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan bahasan dan analisa mengenai hasil 

penelitian berdasarkan penelitian di lapangan. 

 

BAB VI : PENUTUP 

Dalam bab ini akan disajikan mengenai kesimpulan dan saran yang 

dapat ditarik atau diambil dari pelaksaan penelitian ini. 

 

 


