
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Universitas Riau adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi negeri yang 

bergerak  di  bidang  jasa pelayanan  pendidikan.  Universitas Riau  memiliki 

perpustakaan yang telah dikelola sejak tahun 1962 bersamaan dengan berdirinya 

Universitas  Riau dengan tujuan untuk  memenuhi  kebutuhan  penggunanya  

dalam proses belajar mengajar. Perpustakaan Universitas Riau melayani semua 

fakultas yang ada di Universitas Riau, yang terdiri dari Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Program Studi 

Ilmu Keperawatan, dan Fakultas Kedokteran. 

Perpustakaan Universitas Riau saat ini melayani lebih dari 52.500 

mahasiswa dan 1.400 dosen. Perpustakaan Universitas Riau menyimpan lebih dari 

162.000 judul atau 395.000 eksemplar koleksi bahan pustaka. Selain itu 

perpustakaan juga memiliki koleksi elektronik yang terdiri dari jurnal dan bahan-

bahan koleksi “local content”. Jumlah e-journal lebih dari 5.000 judul dalam 

berbagai disiplin ilmu yang diperlukan terutama oleh sivitas akademika 

Universitas Riau. Kedua jenis koleksi elektronik jurnal tersebut dapat di akses 

melalui jaringan www.lib.unri.ac.id. 

Perpustakaan Universitas Riau merupakan salah satu perpustakaan yang 

menggunakan Online Public Access Catalog (OPAC) dalam pelayanan pencarian 

buku. OPAC perpustakaan ini merupakan sebuah teknologi informasi yang 

berfungsi sebagai sistematika daftar informasi buku atau bahan pustaka dalam 

sebuah perpustakaan atau dalam sebuah koleksi yang dapat diakses oleh pengguna 

secara online. Tujuan dari diterapkannya sistem informasi pencarian buku ini 

adalah untuk membantu pengunjung perpustakaan Universitas Riau dalam 

menemukan bahan bacaan yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat sehingga 

dapat menghemat waktu dan tenaga pengunjung perpustakaan. 
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Tedd 1993 dalam Hasugian (2003), menyatakan bahwa OPAC adalah 

sistem katalog terpasang yang dapat diakses secara umum, dan dapat dipakai 

pengguna untuk menelusur pangkalan data katalog, untuk memastikan apakah 

perpustakaan menyimpan karya tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang 

lokasinya, dan jika sistem katalog dihubungkan dengan sistem sirkulasi, maka 

pengguna dapat mengetahui apakah bahan pustaka yang sedang dicari sedang 

tersedia di perpustakaan atau sedang dipinjam. Pendapat ini menunjukkan fungsi 

dari OPAC sebagai sarana temu balik informasi yang dapat di integrasikan dengan 

sistem sirkulasi. Selain sebagai alat bantu penelusuran, OPAC dapat juga 

digunakan sebagai sarana untuk memeriksa status ketersediaan suatu bahan 

pustaka. Melalui OPAC, pengguna dimungkinkan juga dapat mengetahui lokasi 

atau tempat penyimpanannya. 

Dengan adanya OPAC ini maka akan sangat memudahkan pengunjung 

perpustakaan Universitas Riau untuk mencari dan menemukan informasi 

mengenai pengarang, judul, edisi, penerbit, dan tahun terbit buku. Di antara 

kelebihan-kelebihan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh layanan 

OPAC ini ternyata terdapat beberapa masalah. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala IT serta 20 

orang mahasiswa/i yang aktif di perpustakaan Universitas Riau, ternyata terdapat 

beberapa masalah dan keluhan selama menggunakan layanan OPAC terkait 

dengan dimensi e-Servqual yaitu layanan OPAC tidak efisien membantu proses 

pencarian buku di perpustakaan Universitas Riau, yang disebabkan OPAC tidak 

menampilkan hasil letak buku yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, akibatnya 

pengunjung harus mencari lagi bahan bacaan yang mereka butuhkan ke rak-rak 

buku. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis kehandalan maka didapatkan 

persantase kesalahan sebesar 31,25%, dan menurut buku Jogiyanto (2005) 

persantase kesalahan tersebut termasuk tidak handal. 

Kesalahan pada informasi yang ditampilkan OPAC, yaitu pada informasi 

status ketersediaan buku, ketika buku telah dipinjam di sirkulasi peminjaman, 

layanan pencarian OPAC tetap menampilkan status ketersediaan buku tersedia 

dan tidak berkurang, akibat dari kesalahan tersebut pengunjung perpustakaan 
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Universitas Riau tidak menemukan buku yang mereka butuhkan. Berdasarkan 

hasil wawancara dan analisis kehandalan didapatkan persantase kesalahan sebesar 

34%, dan menurut buku Jogiyanto (2005) persantase kesalahan tersebut termasuk 

tidak handal. 

Masalah selanjutnya ketika pengunjung perpustakaan yang menggunakan 

OPAC kurang tepat memasukkan input keyword maka pencarian tidak akan 

membuahkan hasil, OPAC hanya menampilkan output yang benar-benar sesuai 

dengan input bahan bacaan yang telah dimasukkan tanpa adanya referensi bahan 

bacaan lain yang berkaitan dengan input yang telah dimasukkan tersebut. 

Seringkali pengguna merasa kesulitan jika tidak mengingat judul lengkap bahan 

bacaan yang ingin dicari secara keseluruhan. 

Kurangnya pengetahuan mahasiswa/i tentang OPAC yang disebabkan 

kurangnya panduan dan pengenalan sistem. Dari hasil wawancara mahasiswa/i 

perpustakaan Universitas Riau, 90% tidak mengetahui fungsi dari menu-menu 

yang ada di OPAC, seperti menu area anggota (Member Area), ini menyebabkan 

fitur-fitur OPAC yang ada di perpustakaan Universitas Riau belum maksimal 

digunakan. Selain itu dari hasil wawancara dengan mahasiswa/i yang berkunjung 

ke perpustakaan Universitas Riau didapatkan masalah kurangnya keramah 

tamahan pegawai perpustakaan dalam melayani keluhan pengunjung, sehingga 

menyebabkan kurangnya minat mahasiswa/i ke perpustakaan Universitas Riau 

dan kurangnya keinginan mereka untuk bertanya kepada pustakawan ketika 

mendapatkan permasalahan dalam pencarian bahan pustaka menggunakan OPAC. 

Metode e-Servqual (Service Quality Electronics) adalah metode yang 

menghubungkan pandangan dari konsumen dan penyedia jasa mengenai kualitas 

pelayanan elektronik, serta merupakan dasar yang baik dalam memahami, 

mengukur dan memperbaiki kualitas pelayanan. Metode ini juga digunakan untuk 

mengukur tingkat kepuasan pengguna dengan membandingkan antara persepsi 

pengguna dan ekspektasi pengguna akan adanya layanan dari sebuah sistem 

informasi. Pada dasarnya, e-Service Quality atau yang juga dikenal sebagai e-

Servqual, merupakan versi baru dari Service Quality (Servqual). e-Servqual 

dikembangkan untuk mengevaluasi suatu pelayanan yang diberikan pada jaringan 
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Internet. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode e-Servqual untuk 

melakukan analisis kualitas layanan OPAC. Untuk menentukan persentase atau 

tingkat kepuasan pengguna maka pada penelitian ini menggunakan analisis 

perhitungan nilai Customer Satisfaction Index (CSI) dengan menggunakan 

diagram kartesius yang terdiri dari 4 kuadran yaitu A,B,C, dan D untuk 

menentukan pernyataan yang perlu diprioritaskan perbaikan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dilakukan penelitian untuk Tugas 

Akhir di perpustakaan Universitas Riau yang berjudul “Analisis Kualitas 

Layanan Online Public Access Catalog (OPAC) Terhadap Kepuasan 

Mahasiswa Dengan Menggunakan Metode e-Servqual” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam 

Tugas Akhir ini adalah, bagaimana menganalisis kualitas layanan OPAC terhadap 

kepuasan mahasiswa/i menggunakan Metode e-Servqual di perpustakaan 

Universitas Riau. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini, yaitu: 

1. Penulisan laporan ini hanya menganalisis kualitas layanan OPAC 

dalam hal pencarian bahan bacaan terhadap kepuasan mahasiswa aktif 

pada semester genap T.A 2015-2016 di perpustakaan Universitas Riau. 

2. Untuk menganalisis tingkat kualitas layanan OPAC maka penulis 

menggunakan metode e-Servqual yang terdiri dari dimensi Efisiensi, 

Keandalan (Reliability), Pemenuhan (Fulfillment), Daya Tanggap 

(Responsiveness), Keamanan (Privacy), Kompensasi (Compensation), 

Kontak (Contact). 

3. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan tabel Krejcie 

dan Morgan untuk menentukan jumlah responden. Pengambilan 

sampel yang dilakukan dengan teknik proportionate stratified random 

sampling. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini, yaitu: 

1. Untuk menganalisis kualitas layanan OPAC terhadap kepuasan 

mahasiswa/i di perpustakaan Universitas Riau berdasarkan nilai TESQ 

yang didapat dengan perhitungan kesenjangan antara nilai persepsi 

(pendapat) dan ekspektasi (harapan) dengan menggunakan metode e-

Servqual. 

2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan 

OPAC. 

3. Untuk mengetahui dimensi/variabel kualitas pelayanan mana yang 

paling mempengaruhi kepuasan mahasiswa terhadap layanan OPAC. 

4. Untuk mengetahui atribut mana yang perlu mendapat prioritas utama 

dalam perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan OPAC. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1. Mengetahui tingkat kualitas layanan OPAC berdasarkan nilai TESQ 

yang didapat dengan perhitungan kesenjangan antara nilai persepsi 

(pendapat) dan ekspektasi (harapan). 

2. Mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa/i terhadap layanan OPAC di 

perpustakaan Universitas Riau. 

3. Mengetahui dimensi/variabel kualitas pelayanan mana yang paling 

mempengaruhi kepuasan mahasiswa. 

4. Mengetahui atribut mana yang menjadi prioritas harus diperbaiki 

dengan memberikan rekomendasi solusi untuk meningkatkan layanan 

pencarian bahan bacaan menggunakan OPAC. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa bab yang 

merupakan pokok-pokok permasalahan yang di bahas pada masing-masing bab, 

hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui tahapan dan batasannya. Adapun 

sistematikanya adalah sebagai berikut: 

Bab I    :  Pendahuluan 

Pada bab ini dijelaskan secara umum mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II    :  Landasan Teori 

Pada bab ini akan membahas dan menjelaskan dasar teori pendukung 

dari segi konsep mengenai analisis kualitas OPAC terhadap kepuasan 

user di  perpustakaan Universitas Riau. 

Bab III    :  Metodologi Penelitian 

Menjelaskan bagaimana alur atau langkah-langkah dalam melakukan 

penelitian. Mulai dari tahap pendahuluan sampai pada penulisan 

laporan. 

 Bab IV    :  Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang proses pengolahan data dan menjelaskan hasil 

pengujian yang telah dilakukan serta pembahasan dan hasil dari 

analisis. 

Bab V    :  Penutup 

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil analisis pada bab sebelumnya dan saran bagi penelitian 

berikutnya. 

 


