
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dalam penelitian mengenai Analisis Kualitas 

Layanan OPAC terhadap kepuasan mahasiswa/i di perpustakaan Universitas Riau 

dengan menggunakan metode e-Servqual, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dari nilai TESQ yang diperoleh dari hasil perhitungan kesenjangan 

antara nilai persepsi dan ekspektasi bernilai negatif, hasil yang 

diperoleh adalah -0,773. Artinya harapan mahasiswa/i terhadap 

layanan OPAC di perpustakaan Universitas Riau lebih besar dari 

pelayanan yang diperoleh saat ini, sehingga dapat disimpulkan layanan 

OPAC pada perpustakaan Universitas Riau tidak berkualitas, 

berdasarkan dari nilai persepsi dan ekspektasi pengguna. 

2. Dari nilai CSI yang merupakan nilai dari hasil pengolahan data 

persepsi mahasiswa/i dalam kuesioner layanan OPAC di perpustakaan 

Universitas Riau yang telah disebarkan. Dari hasil pengolahan data 

tersebut, dihasilkan nilai CSI sebesar 0,65 (65%). Berdasarkan kriteria 

CSI maka nilai CSI tersebut maka dapat diketahui kepuasan 

mahasiswa/i pengguna layanan OPAC di perpustakaan Universitas 

Riau saat ini cukup puas. 

3. Dari hasil Analisis Faktor maka dihasilkan faktor sederhana yang dapat 

mewakili seluruh variabel e-Servqual, yaitu faktor eksternal dan faktor 

internal. Pada faktor eksternal variabel compensation (X6) memiliki 

nilai tertinggi yaitu sebesar 0,785. Dan pada faktor internal yang 

memiliki nilai tertinggi adalah variabel efisiensi (X1) yaitu sebesar 

0,827. Sedangkan variabel yang lain (X2, X3, X4, X5, dan X7) juga 

ikut serta sebagai faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna tetapi 

dengan nilai yang kecil. 
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4. Prioritas perbaikan layanan yang diutamakan adalah layanan yang 

berada pada kuadran A, karena berdasarkan diagram kartesius 

perbaikan kualitas layanan diketahui bahwa pada kuadran A paling 

banyak atribut yang dianggap penting dan perlu diperbaiki, antara lain 

(P20, P3, P9, P7, P8, P10, P11, P4, P21, P12). 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Perlu adanya peningkatan layanan OPAC dengan memaksimalkan 

seluruh pelayanan yang belum memuaskan, terutama pelayanan yang 

diprioritaskan untuk diperbaiki oleh pihak perpustakaan Universitas 

Riau dalam penerapan layanan OPAC. 

2. Perbaikan kualitas layanan dilakukan tidak hanya pada kuadran A saja, 

akan tetapi sebaiknya dilakukan perbaikan pada seluruh kuadran yaitu 

pada kuadran B, C, dan D, agar pengguna puas akan semua layanan 

yang diberikan oleh sistem informasi OPAC di perpustakaan 

Universitas Riau. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mengambil populasi penelitian 

tidak hanya sebatas mahasiswa/i Universitas Riau, namun bisa juga 

dosen dan umum. 


