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2.1 Penelitian Terdahulu 

Sejumlah peneliti yang pernah melakukan penelitian dengan topik ini 

antara lain Dewi Astuti (2016) yang berjudul Analisis Kualitas Layanan e-

Commerce Terhadap Kepuasan Pelanggan Menggunakan Metode e-Servqual 

(Studi Kasus: Lejel Home Shopping Pekanbaru). Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis kualitas layanan e-Commerce Lejel Home Shopping 

Pekanbaru menggunakan metode e-Servqual dengan membandingkan antara 

persepsi dan ekspektasi pelanggan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

lima dimensi e-Servqual yaitu Efficiency, Reliability, Responsiveness, Fulfillment, 

dan Contact. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

kuesioner. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis nilai Total 

Electronic Service Quality (TESQ). Hasil dari nilai e-Servqual keseluruhan adalah 

-1,084 yang artinya layanan yang diberikan e-Commerce Lejel Home Shopping 

saat ini belum memuaskan pelanggan. Hasil ini diperoleh dari persepsi 

(kenyataan) layanan yang diberikan dengan ekspektasi (harapan) yang diinginkan 

pelanggan. 

Muhammad Ariefian Isnan (2013) yang berjudul Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Online Reservation Ticket Terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna layanan online 

reservation ticket PT Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan empat dimensi e-Servqual yaitu Efficiency, Fulfillment, 

System Availability, dan Privacy. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan   metode  Kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari perhitungan 

analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa semua variabel independen 

memiliki koefisien positif. Hal ini membuktikan bahwa semua variabel 

independen mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu 
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kepuasan pelanggan. Dan koefisien determinasi (adjusted R
2
) yang diperoleh 

sebesar 0,525 hal ini berarti 52,5% kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh variabel 

efficiency, Fulfillment, System Availability, dan Privacy. Variabel efficiency 

merupakan variabel independen yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel 

dependen yaitu sebesar 0,400. 

Fifip Chopipah O (2013) yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan 

Internet Banking Klik BCA Terhadap Kepuasan Nasabah. Penelitian ini bertujuan 

untuk menyelidiki pengaruh kualitas layanan internet banking Klik BCA terhadap 

kepuasan nasabah. Penelitian ini menggunakan empat dimensi e-Servqual yaitu 

efficiency, Fulfillment, Reliability, dan Privacy. Hasil penelitian yang didapat 

adalah bahwa kualitas layanan internet banking Klik BCA yang terdiri dari 

dimensi Efficiency, Fulfillment, Reliability, dan Privacy berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 65,8% kepuasan 

nasabah dijelaskan oleh variabel kualitas layanan internet banking dengan 

dimensi Efficiency, Fulfillment, Reliability, dan Privacy, artinya 34,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

Michael Christian dan Vincent Nuari (2016) yang berjudul Pengaruh 

Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Konsumen Studi Kasus: Belanja Online 

Bhinneka.com. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh antara kualitas layanan secara elektronik terhadap loyalitas konsumen 

dalam studi kasus situs Bhinneka.com. Penelitian ini menggunakan 7 dimensi 

yang dimiliki e-Servqual. Responden pada penelitian ini adalah konsumen yang 

sudah pernah melakukan transaksi pembelian secara online dari website 

Bhinneka.com. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

penyebaran kuesioner online yang terdiri dari 40 indikator pertanyaan dimana 

menggunakan skala Likert 1-7. Jumlah responden yang digunakan sebanyak 219 

responden. Dengan menggunakan program Smart PLS 2.0 M3. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa e-Service Quality dan Overall e-Service Quality memiliki 

pengaruh pada e-Satisfaction. Sedangkan e-Satisfaction menjadi variabel penting 

dalam mempengaruhi e-Loyalty. 
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2.2 Analisis 

2.2.1 Pengertian Analisis 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian analisis 

sebagai sebuah proses menguraikan sebuah pokok masalah atas berbagai 

bagiannya. Penelaahan juga dilakukan pada bagian tersebut dan hubungan antar 

bagian guna mendapatkan pemahaman yang benar serta pemahaman masalah 

secara menyeluruh. 

 

2.2.2 Langkah–Langkah Analisis 

 Menurut Jogiyanto (2005), langkah-langkah dalam tahap analisis sistem 

hampir sama dengan yang akan dilakukan dalam mengidentifikasikan proyek-

proyek sistem yang akan dikembangkan di tahap perencanaan sistem. 

Perbedaannya terletak dalam ruang lingkup tugasnya. Di analisis sistem ini, 

penelitian yang dilakukan oleh analisis sistem adalah penelitian terinci, sedangkan 

di perencanaan sistem sifatnya hanya penelitian pendahuluan. 

Di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus 

dilakukan oleh analisis sistem, sebagai berikut: 

1) Identify, yaitu mengidentifikasikan masalah 

a. Mengidentifikasi penyebab masalah. 

b. Mengidentifikasi titik keputusan. 

c. Mengidentifikasi personil kunci. 

2) Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. 

a. Menentukan jenis penelitian. 

b. Merencanakan jadwal. 

c. Membuat penugasan penelitian. 

d. Membuat agenda wawancara. 

e. Mengumpulkan hasil penelitian. 

3) Analyz, yaitu menganalisis sistem 

a. Menganalisa kelemahan sistem. 

b. Menganalisa kebutuhan informasi pemakai. 
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4) Report, yaitu membuat laporan hasil analisis. 

a. Pelaporan bahwa analisa telah selesai dilakukan. 

b. Meluruskan kesalahan apa yang telah ditemui dan dianalisa. 

 

2.3 Konsep Kualitas Layanan 

2.3.1 Pengertian Kualitas 

Pengertian kualitas dapat berbeda makna bagi setiap orang, karena kualitas 

memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung konteksnya. Beberapa pakar di 

bidang kualitas yang mencoba untuk mendefinisikan kualitas berdasarkan sudut 

pandangnya masing-masing. Dalam bukunya Yamit (2002) terdapat beberapa 

pendapat mengenai kualitas yaitu sebagai berikut: 

1. Menurut Deming, kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. 

2. Crosbye mempersepsikan kualitas sebagai nihil cacat, kesempurnaan dan 

kesesuaian terhadap persyaratan. 

3. Juran mengartikan kualitas sebagai kesesuaian terhadap spesifikasi. 

4. Goetsch membuat definisi kualitas yang lebih luas cakupannya, yaitu 

kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan. 

Lima pendekatan perspektif kualitas yang dapat digunakan oleh praktisi 

bisnis yaitu (Gravin, 1994 dalam Yamit, 2002): 

1. Transcendental Approach 

Kualitas dalam pendekatan ini adalah sesuatu yang dapat dirasakan, tetapi 

sulit didefinisikan dan dioperasionalkan maupun diukur. 

2. Product-Based Approach 

Kualitas dalam pendekatan ini adalah sesuatu karakteristik atau atribut 

yang dapat diukur. 

3. User-Based Approach 

Kualitas dalam pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas 

tergantung pada orang yang memandangnya, dan produk yang paling 
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memuaskan preferensi seseorang atau cocok dengan selera merupakan 

produk yang berkualitas paling tinggi. 

4. Manufacturing-Based Approach 

Kualitas dalam pendekatan ini adalah bersifat supply-based atau dari sudut 

pandang produsen yang mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang 

sesuai dengan persyaratannya dan prosedur. 

5. Value-Bassed Approach 

Kualitas dalam pendekatan ini adalah memandang kualitas dari segi nilai 

dan harga. 

 

2.3.2 Pengertian Layanan atau Jasa 

Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang jasa yang ditulis oleh 

Tjiptono (2007) dalam bukunya adalah sebagai berikut: 

1) Menurut Kotler (2000) jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang 

ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang pada dasarnya bersifat 

intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan 

sesuatu. Maksudnya, ada produk jasa murni (seperti master of ceremony 

(MC), pengacara, guru olah vokal, dan babysister), ada pula jasa yang 

membutuhkan produk fisik sebagai persyaratan utama (misalnya gudang 

untuk jasa pergudangan, komputer, dan peripheralnya dalam jasa warnet, 

dan makanan di restoran). 

2) Definisi lainnya yang berorientasi pada aspek proses atau aktivitas 

dikemukakan oleh Gronroos (2000), jasa adalah proses yang terdiri atas 

serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak selalu) terjadi 

pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa atau sumber daya fisik 

atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi 

atas masalah pelanggan. 

3) Sedangkan Lovelock, Patterson & Walker (2004) mengemukakan 

perspektif “service” sebagai sistem. Dalam perspektif ini, setiap bisnis 

jasa dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen 

utama, yaitu: 
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a. Operasi (service operations), dimana masukkan (input) diproses dan 

elemen-elemen produk jasa diciptakan. 

b. Penyampaian jasa (service delivery), dimana elemen-elemen produk 

jasa tersebut dirakit, dirampungkan, dan disampaikan kepada 

pelanggan. 

 

2.4 Kepuasan Pengguna 

Menurut Tjiptono (2011) kata kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa 

latin “satis” (artinya cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau 

membuat). Kepuasan bisa diartikan sebagai “upaya pemenuhan sesuatu” atau 

“membuat sesuatu memadai”. 

Menurut Kotler dalam Tjiptono (2005) mendefinisikan bahwa nilai yang 

diterima pelanggan adalah selisih antara jumlah nilai yang diterima dan biaya total 

pelanggan. Jumlah nilai bagi pelanggan adalah kumpulan manfaat yang 

diharapkan diperoleh dari produk atau jasa tertentu. Biaya total pelanggan adalah 

kumpulan pengorbanan yang diperkirakan akan terjadi dalam mengevaluasi, 

memperoleh, dan menggunakan produk atau jasa tersebut. Itu berarti konsumen 

akan membeli jasa dari perusahaan yang dianggap menawarkan nilai tinggi yang 

diterima pelanggan (customer delivered value). 

Kepuasan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: 

1. Kepuasan fungsional merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi 

suatu produk yang dimanfaatkan. 

2. Kepuasan psikologikal merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut 

yang bersifat tidak berwujud dari produk. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah: 

1. Mutu produk dan pelayanannya, 

2. Kegiatan penjualan, 

3. Pelayanan setelah penjualan, 

4. Dan nilai-nilai perusahaan. 

Kegiatan penjualan terdiri atas variabel-variabel pesan (sebagai penghasil 

serangkaian sikap kepuasan tertentu mengenai perusahaan, produk, dan tingkat 
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kepuasan yang dapat diharapkan oleh pelanggan), sikap (sebagai penilaian 

pelanggan atas pelayanan perusahaan), serta perantara (sebagai penilaian 

pelanggan atas perantara perusahaan seperti diler dan grosir). Pelayanan setelah 

penjualan terdiri atas variabel-variabel pelayanan pendukung tertentu seperti 

garansi, serta yang berkaitan dengan umpan balik seperti penanganan keluhan dan 

pengembalian uang. 

Pada dasarnya ada hubungan yang erat antara penentuan kualitas dan 

kepuasan pelanggan. Dalam mengevaluasi hal ini, pelanggan akan menggunakan 

harapannya sebagai standar atau acuan. Umumnya dalam konteks kepuasan 

pelanggan harapan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang hal 

yang diterima. Harapan pelanggan berkembang dari waktu ke waktu seiring 

dengan semakin banyaknya informasi yang diterima serta makin bertambahnya 

pengalamannya. 

Konsep kepuasan pemakai dapat dijelaskan pada Gambar 2.1 di bawah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Konsep Kepuasan Pemakai 

(Sumber: Tjiptono, 2005) 
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Kepuasan terhadap mutu asuhan adalah persepsi pelanggan tentang mutu 

asuhan (performance) yang diberikan merupakan perbandingan antara harapan 

(ekspektasi) sebelum dan sesudah mereka menerima asuhan yang sebenarnya. 

Kepuasan dapat terjadi apabila (Berry, et al, dalam Tjiptono 2005): 

1. Apabila harapan terpenuhi maka mutu asuhan dirasakan memuaskan 

2. Apabila harapan tidak terpenuhi maka asuhan dinilai tidak memuaskan 

3. Apabila asuhan yang diberikan melebihi harapan maka mutu asuhan yang 

dirasakan sangat memuaskan. 

Kepuasan pelanggan dapat memberi manfaat (menurut Mulyana dalam 

Tjiptono 2005): 

1. Hubungan pelanggan dan perusahaan menjadi harmonis 

2. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang 

3. Mendorong terciptanya loyalitas pelanggan 

4. Terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan 

perusahaan 

5. Reputasi menjadi baik dimata konsumen 

6. Laba yang diperoleh meningkat 

 

2.5 Online Public Access Catalog (OPAC) 

2.5.1. Pengertian OPAC 

Menurut Corbin 1985 dalam Hasugian (2003) mengatakan “online public 

catalog merupakan katalog yang berisikan cantuman bibliografi dari koleksi satu 

atau beberapa perpustakaan, disimpan pada magnetic disk atau media rekam 

lainnya, dan dibuat secara online kepada pengguna, dan sebagai sarana untuk 

dapat memeriksa status dari suatu bahan perpustakaan”. 

Menurut Reitz dalam Tesis Ridwan (2011) mengatakan bahwa OPAC 

merupakan akronim untuk akses katalog online bagi publik. OPAC merupakan 

sebuah database yang terdiri dari catatan bibliografi dengan menggambarkan 

buku-buku dan bahan-bahan lain yang dimiliki oleh sistem perpustakaan atau 

perpustakaan, diakses melalui terminal umum atau workstation biasanya 
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terkonsentrasi di dekat meja referensi untuk memudahkan bagi pengguna dalam 

meminta bantuan dari pustakawan referensi. 

Pendapat lain 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 di cari sedang tersedia di perpustakaan atau 

sedang dipinjam (Tedd dalam Hasugian 2003). Pendapat ini menunjukkan fungsi 

dari OPAC sebagai sarana temu balik informasi yang dapat diintegrasikan dengan 

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

digunakan sebagai sarana untuk memeriksa status suatu bahan pustaka. Melalui 

OPAC, pengguna dimungkinkan juga dapat mengetahui lokasi atau tempat 

penyimpanannya. 

 

2.5.2. Tujuan dan Fungsi OPAC 

OPAC merupakan sarana mutakhir yang telah menjadi pilihan utama 

perpustakaan, selain memberikan kemudahan bagi pengguna, OPAC juga 

memberi kemudahan bagi petugas perpustakaan dalam melakukan kegiatan 

pengatalogan dan lain-lain. Selain itu dengan adanya OPAC akan sangat banyak 

menghemat waktu pengguna dalam penelusuran, meningkatkan efisisensi 

pekerjaan pengatalogan bahan perpustakaan baru, serta dengan adanya katalog 

elektronik terbukti juga mampu mempromosikan koleksi perpustakaan sehingga 

penggunaanya semakin tinggi. 

Menurut Kusmayadi dalam Tesis Ridwan (2011), tujuan dan fungsi 

peralihan katalog manual ke bentuk online adalah: 

1. Pengguna dapat mengakses secara langsung kedalam pangkalan data yang 

dimiliki perpustakaan 

2. Mengurangi beban biaya dan waktu yang diperlukan dan yang harus 

dikeluarkan oleh pengguna dalam mencari informasi 



16 

 

3. Mengurangi beban pekerjaan dalam pengelolaan pangkalan data sehingga 

dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja. 

4. Mempercepat pencarian informasi 

5. Dapat melayani kebutuhan informasi masyarakat dalam jangkauan luas 

Dari pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa tujuan penyediaan OPAC di 

perpustakaan adalah untuk memberi kepuasan kepada pengguna dan staff 

perpustakaan dan mempercepat pencarian informasi yang tersedia di 

perpustakaan. 

OPAC mempunyai kemampuan untuk menyediakan bantuan kepada 

pengguna dengan lebih mudah dibandingkan katalog buku, bukan hanya lebih 

banyak titik akses yang bisa diakses, tetapi OPAC lebih fleksibel. 

Dengan adanya katalog online, pengguna dapat secara langsung 

menggunakan informasi mengenai bahan perpustakaan yang dimiliki 

perpustakaan. Dengan demikian OPAC berfungsi sebagai sarana sistem temu-

balik pada perpustakaan dalam memberikan informasi tentang status dan letak 

koleksi pada suatu perpustakaan. 

 

2.5.3. Kelebihan dan Kelemahan OPAC 

Menurut Fattahi dalam Ridwan (2011), menyatakan bahwa OPAC 

memiliki beberapa kelebihan dari katalog buku, yaitu sisi penelusuran mencakup 

interaksi (interaction), bantuan pengguna (user assistance), kepuasan pengguna 

(user satisfaction), kemampuan penelusuran (searching capabilities), keluaran 

dan tampilan (out and display), ketersediaan dan akses (availability and access). 

Selanjutnya menurut Hermanto dalam Ridwan (2011), OPAC memiliki 

keuntungan diantaranya yaitu: 

1. Penelusuran informasi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat 

2. Penelusuran dapat dilakukan dimana saja tidak harus datang ke 

perpustakaan dengan catatan sudah online ke internet 

3. Menghemat waktu dan tenaga 

4. Pengguna dapat mengetahui keberadaan koleksi dan status koleksi apakah 

sedang dipinjam atau tidak. 
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5. Pengguna mendapatkan peluang lebih banyak dalam menelusur bahan 

perpustakaan. 

Dari berbagai keuntungan di atas OPAC juga memiliki kekurangan, 

sebagaimana dinyatakan oleh Hermanto dalam Ridwan (2011), yaitu: 

1. Belum semua bahan perpustakaan masuk ke data komputer sehingga 

pengguna mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran. 

2. Tergantung aliran listrik, bila listrik mati maka kegiatan penelusuran bahan 

perpustakaan akan terganggu. 

3. Kurangnya ketersediaan komputer terminal OPAC untuk menelusur 

informasi yang dimiliki perpustakaan. 

 

2.5.4. Manfaat Penerapan OPAC 

Keberadaan OPAC selain sebagai katalog online, juga disebut sebagai 

bagian dari teknologi informasi yang menyuguhkan akses sistem temu balik 

informasi. Tjhai dalam Ridwan (2011), mengatakan bahwa “Pemanfaatan 

teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem 

informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan 

teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pemanfaatan teknologi informasi yang 

tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat 

meningkatkan kinerja individu yang bersangkutan”. 

Keberadaan OPAC ditujukan bagi kemandirian pengguna, tidak salah jika 

OPAC disebut sebagai sarana penelusuran bahan perpustakaan yang telah diinput 

ke dalam sistem komputerisasi. Tujuan ini memudahkan pengguna dalam 

menelusur bahan perpustakaan dengan titik akses yang digunakan baik judul, 

pengarang, subyek dan lainnya. 

OPAC juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi, karena dengan 

banyaknya komputer yang terhubung melalui sistem OPAC maka akan terbentuk 

gabungan informasi yang akan sangat membantu pengguna dalam 

penelusurannya. Dengan demikian sumber informasi yang ada dalam OPAC 

menjadi informasi yang terus berkembang. Kategori fasilitas OPAC dapat dilihat 

pada Tabel 2.1 berikut: 
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Tabel 2.1 Kategori Fasilitas OPAC di perpustakaan 

Manfaat OPAC Fasilitas OPAC Kegiatan OPAC 

Sarana Penelusuran Penelusuran sederhana 

dan penelusuran spesifik 

Pencarian lokasi bahan 

perpustakaan 

Informasi status bahan 

perpustakaan 

Temu balik mandiri 

Men-download 

Sarana Informasi Informasi penggunaan 

dan administrasi 

perpustakaan 

Penyebaran informasi 

Temu balik mandiri 

Promosi perpustakaan 

Sarana Kerja Sama Link ke perpustakaan lain Promosi perpustakaan 

Penyebaran informasi 

Penyimpanan informasi 

 (Sumber: Tesis Ridwan 2011) 

2.6. Prioritas Perbaikan Layanan 

Menurut Husein Umar, ada dua dimensi untuk dijadikan dasar dalam 

menentukan atribut atau dimensi yang diprioritaskan untuk diperbaiki diwaktu 

mendatang berdasarkan data kepuasan konsumen yang diperoleh. Dimensi itu di 

antaranya harapan-harapan atas sesuatu dan kenyataan-kenyataan yang diterima 

konsumen. Diagram kartesius merupakan alat alasisis yang digunakan untuk 

menentukan strategi peningkatan pelayanan dengan melihat hubungan kinerja atau 

tingkat pelaksanaan pelayanan yang dilakukan pihak perusahaan dengan kepuasan 

yang diharapkan oleh pelanggan. Diagram kartesius merupakan bangunan yang 

terdiri dari 4 bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak 
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lurus pada titik x rata-rata dan y rata-rata (Umar, 2005). Diagram Kartesius 

prioritas perbaikan layanan dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut: 

 

Gambar 2.2 Diagram Kartesius Perbaikan Layanan 

(Umar, 2005) 

Keterangan: 

a) Kuadran A: dilihat dari kepentingan konsumen atribut-atribut 

berada pada tingkat tinggi, tetapi jika dilihat dari kepuasannya, 

konsumen merasakan tingkat yang rendah sehingga menuntut 

adanya perbaikan pada atribut tersebut. 

b) Kuadran B: dilihat dari kepentingan konsumen atribut-atribut 

berada pada tingkat tinggi, dan dilihat dari kepuasan, konsumen 

merasa tingkat yang tinggi juga. Hal ini menuntut perusahaan 

untuk dapat mempertahankan posisinya. 

c) Kuadran C: dilihat dari kepentingan konsumen atribut-atribut 

kurang dianggap penting, tetapi jika dilihat dari tingkat kepuasan 

konsumen cukup baik. Namun konsumen mengabaikan atribut-

atribut yang terletak pada kuadran ini. 

d) Kuadran D: dilihat dari kepentingan konsumen, atribut-atribut 

kurang dianggap penting, tetapi jika dilihat dari tingkat kepuasan 

konsumen merasa sangat puas. 
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2.7. Metode e-Service Quality (e-Servqual) 

e-Service Quality atau yang juga dikenal sebagai e-Servqual merupakan 

versi baru dari Service Quality (Servqual). e-Servqual pertama kali 

dikonseptualisasi oleh Zeithaml, et al, (2000). Mereka menyatakan bahwa e-

Servqual adalah seberapa jauh sebuah website memfasilitasi pembelanjaan yang 

efektif dan efisien, pembelian, dan penyampaian produk atau jasa. Berdasarkan 

definisi e-Servqual dan kualitas pelayanan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

e-Servqual adalah metode untuk mengukur kepuasan pelanggan dari sebuah 

penyedia layanan berbasis internet meliputi pembelanjaan dan penyampaian jasa 

(dalam Skripsi Richard M. Ridzki, 2013). 

Voss 2003 mendefinisikan layanan dalam lingkungan elektronik (e-

Service) sebagai “the delivery as service using new media such as the web”. Ini 

membuktikan bahwa kualitas layanan yang diserahkan melalui website merupakan 

suatu bentuk kesuksesan strategi yang sangat penting, bahkan dibandingkan 

dengan strategi harga murah dan keberadaan website itu sendiri (dalam jurnal 

Tunjungsari Hetty Karunia dan Suryajaya Ryan Paulus, 2012). 

Secara umum e-Servqual menunjukkan sejauh mana kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya dengan menggunakan 

fasilitas internet, salah satunya adalah melalui website. Parasuraman, et al, (2005) 

mengemukakan bahwa “Munculnya e-Servqual sebagai isu strategis kini didorong 

oleh anggapan bahwa e-Servqual adalah penentu keunggulan kompetitif dan 

faktor dalam keberhasilan jangka panjang perusahaan” (dalam jurnal Supriyantini 

et al, 2014). 

 

2.7.1. Dimensi e-Service Quality (e-Servqual) 

Berdasarkan (Zeithaml, et al, dalam Tjiptono, 2011), terdapat 7 dimensi 

pengukuran e-Servqual yaitu: 

1. Efisiensi 

Efisiensi ini terkait dengan kemampuan pelanggan untuk mengakses 

website, mencari produk yang diinginkan dan informasi yang berkaitan 



21 

 

dengan produk tersebut, dan meninggalkan situs bersangkutan dengan 

upaya minimal. 

2. Reabilitas/Reliability  

Adalah berkenaan dengan fungsionalitas teknis situs bersangkutan, 

khususnya sejauh mana situs tersebut tersedia dan berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

3. Daya tanggap/Responsiveness 

Adalah kemampuan pengecer online untuk memberikan informasi yang 

tepat kepada pelanggan sewaktu timbul masalah, memiliki mekanisme 

untuk menangani pengembalian produk, dan menyediakan garansi. 

4. Privasi/Privacy 

 Jaminan bahwa data perilaku berbelanja tidak akan diberikan kepada pihak 

lain manapun dan bahwa informasi kartu kredit (alat pembayaran) 

pelanggan terjamin keamanannya 

5. Pemenuhan/Fulfillment 

 Mencakup akuransi janji layanan, ketersediaan stok produk, dan 

pengiriman produk sesuai waktu yang dijanjikan. 

6. Kompensasi/Compensation 

 Mencakup pilihan dalam hal cara pembayaran, pengiriman, pembelian, 

pencarian, dan pengembalian barang atau pengembalian uang, biaya 

pengiriman dan biaya penanganan produk.  

7. Kontak/Contact 

Mencerminkan kebutuhan pelanggan untuk bisa berbicara dengan staff 

layanan pelanggan secara online atau melalui telepon (dan bukan 

berkomunikasi dengan mesin). 

 

2.7.2. Model e-Service Quality (e-Servqual) 

Menurut (Zeithaml, et al, 2002 dalam Tjiptono 2011) mengemukakan 

model konseptual untuk memahami dan meningkatkan kualitas jasa/layanan 

elektronik (e-SQ atau e-Servqual). Dalam model e-Servqual terdapat empat 

macam gap, yaitu information gap, design gap, communication gap, dan 
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fulfillment gap. Pada prinsipnya, model e-Servqual merupakan adaptasi dan 

perluasan model tradisional Servqual kedalam konteks pengalaman berbelanja 

online, Sebagaimana diungkapkan oleh Zeithaml, et al, (2002), model konseptal e-

Servqual acuan untuk pengukuran kualitas jasa elektronik e-Servqual. Model 

konseptual tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut: 

 

Gambar 2.3 Model Konseptual e-Servqual 

Model Konseptual e-Servqual dirancang oleh Valarie A. Zeithaml dan A. 

Parasuraman sebagai model konseptual untuk memahami dan meningkatkan e-

Servqual suatu perusahaan.  

Model Konseptual e-Servqual dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu: sisi 

pelanggan dan sisi perusahaan, dimana pada sisi perusahaan menunjukan 3 (tiga) 

rentang potensial terhadap e-Servqual suatu situs, yaitu: Rentang Informasi 

(Information gap), Rentang Desain (Design gap) dan Rentang Komunikasi 

(Communication gap), yang terjadi pada proses marketing, desain dan operasional 

suatu situs. Lalu kombinasi 3 (tiga) rentang ini secara bersama-sama 

mempengaruhi rentang pemenuhan kebutuhan (Fullfilment gap) yang terdapat 

pada sisi pelanggan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat e-Servqual dan 

value yang dirasakan oleh pelanggan, dan juga akan mempengaruhi tingkah laku 

pelanggan dalam keputusan untuk membeli atau membeli kembali suatu barang 

atau jasa. 
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Adapun penjelasan mengenai rentang-rentang (gaps) yang terdapat pada 

model konseptual e-Servqual adalah sebagai berikut:  

1. Rentang Informasi (Information gap): merupakan ketidaksesuaian antara 

kebutuhan pelanggan terhadap suatu situs dan keyakinan pihak manajemen 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut.  

2. Rentang Desain (Design gap): merupakan kegagalan suatu perusahaan 

dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal pembuatan struktur dan 

fungsi dari suatu situs, misalnya: saat pelanggan membutuhkan bantuan 

ketika terjadi masalah dalam melakukan transaksi pembelian  

3. Rentang Komunikasi (Communication gap): merupakan kurang tepatnya 

pengertian dari staf marketing tentang fitur, kemampuan dan keterbatasan 

dari suatu situs. Hal ini merupakan akibat dari kurangnya komunikasi 

antara bagian operasional dan bagian marketing, yang dapat berakibat pada 

ketepatan janji yang dijanjikan, misalnya: batas waktu pengiriman 

barang/jasa.  

4. Rentang Pemenuhan Kebutuhan (Fullfilment gap): terjadi di pihak 

pelanggan yang merupakan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan 

pengalaman masa lalu pelanggan. Rentang pemenuhan kebutuhan 

dipengaruhi oleh kombinasi rentang informasi, desain dan komunikasi. 

Rentang pemenuhan kebutuhan terjadi dalam 2 (dua) bentuk yang berbeda:  

a. Bentuk pertama adalah janji dari bagian marketing kepada para 

pelanggan yang tidak sesuai dengan kenyataan mengenai desain dan 

operasional suatu situs, yang terjadi akibat dari adanya rentang 

komunikasi (Communication gap), misalnya: bagian marketing 

menjanjikan garansi uang kembali, akan tetapi situs perusahaan tersebut 

memiliki kekurangan fitur-fitur untuk menerima keluhan pelanggan dan 

selanjutnya memproses keluhan pelanggan tersebut.  

b. Bentuk kedua adalah kekecewaan seorang calon pelanggan baru 

terhadap janji-janji dari bagian marketing, yang terjadi akibat dari 

adanya rentang desain (Design gap) dan rentang informasi (Information 
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gap), misalnya: kegagalan seorang calon pelanggan baru dalam 

melakukan transaksi pembelian melalui situs perusahaan.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, rentang pemenuhan kebutuhan 

(Fullfilment gap) dan pengalaman masa lalu pelanggan merupakan kunci penentu 

terhadap tingkat e-Servqual yang dimiliki saat ini. Rentang pemenuhan kebutuhan 

(Fullfilment gap) secara tidak langsung menangkap pengalaman para pelanggan, 

seperti: pengalaman menyenangkan mengenai fitur-fitur suatu situs yang tidak 

pernah terpikirkan oleh pelanggan, juga akan mempunyai suatu dampak langsung 

terhadap tingkat e-Servqual yang dimiliki saat ini. 

 

2.7.3. Perhitungan e-Service Quality (e-Servqual) 

Nilai untuk kualitas jasa diukur dengan menghitung perbedaan antara 

penilaian yang dilakukan pelanggan terhadap ekspektasi dan persepsi. Nilai ini 

disebut gap. Nilai gap negatif menunjukkan kualitas pelayanan suatu kriteria 

kurang baik sehingga perlu ditingkatkan. 

Perhitungan kualitas jasa dalam model e-Servqual ini didasarkan pada 

skala Likert. Perhitungan terhadap nilai e-Servqual adalah sebagai berikut: 

1. Tentukan rata-rata nilai persepsi (    ) untuk setiap variabel. 

Rumus:      =  
    

 
    (2.1) 

Keterangan:  

     = Rata-rata persepsi responden untuk pernyataan ke-i 

     = Jumlah persepsi responden ke-j terhadap pernyataan ke-i 

n      = Jumlah responden  

2. Tentukan rata-rata nilai harapan (   ) untuk setiap variabel. 

Rumus:     = 
    

 
    (2.2) 

Keterangan:          

        = Rata-rata ekspektasi responden untuk pernyataan ke-i 

      = Jumlah ekspektasi responden ke-j terhadap pernyataan ke-i 

n        = Jumlah responden  
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3. Untuk masing-masing responden jumlahkan nilai e-Servqual (   ) yang 

didapat untuk setiap dimensi, kemudian bagi jumlah tersebut dengan 

banyaknya pernyataan yang mewakili dimensi tersebut, persamaan yang 

digunakan adalah: 

Rumus:      =  
    

  
         =  

   

  
 i= 1,2,3,...n j= 1,2,3...n (2.3) 

Keterangan:  

      = Rata-rata nilai persepsi dimensi e-Servqual ke-r 

         = Rata-rata nilai ekspektasi dimensi e-Servqual ke-r 

        = Rata-rata persepsi responden untuk pernyataan ke-i 

    = Rata-rata ekspektasi responden untuk pernyataan ke-i 

  m = Jumlah pernyataan pada dimensi e-Servqual ke-r 

 r = 1,2,3,4,5,..., n 

4. Menghitung nilai kesenjangan (gap) terhadap setiap responden untuk 

setiap pernyataan dengan menggunakan persamaan:  

Nilai e-Servqual = Nilai Persepsi – Nilai Ekspektasi 

Rumus: e-SQ =      -     atau S = P – E   (2.4) 

 

Keterangan:  

e-SQ  = Nilai e-Servqual 

      = Nilai persepsi responden ke-j untuk pernyataan ke-i  

       = Nilai ekspektasi responden ke-j untuk pernyataan ke-i  

i        = 1, 2, 3, .... , n        

j        = 1, 2, 3, ...., n                              

5. Penilaian kualitas layanan secara keseluruhan atau Total Electronic 

Service Quality (TESQ).  

Rumus: TESQ = 
     

 
 - 

    

 
   (2.5) 

Keterangan:  

TESQ = Nilai total e-Servqual  

     = Rata-rata persepsi responden untuk pernyataan (variabel) ke-i 
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    = Rata-rata ekspektasi responden untuk pernyataan (variabel) ke-i 

n = Banyaknya responden  

6. Nilai      inilah yang mengidentifikasi memuaskan atau tidaknya 

kualitas jasa yang diberikan penyedia jasa kepada pelanggannya. Kualitas 

pelayanan bisa dikatakan “memuaskan” jika nilai      tersebut bernilai 

sama dengan nol (0) dan sangat memuaskan jika nilai       bernilai 

positif (>0). Sedangkan bila nilai      negatif (<0) dikatakan “tidak 

memuaskan”. 

 

2.8. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

2.8.1.  Uji Validitas 

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur (a valid measure if it succesfully 

measure the phenomenon). Suatu instrumen penelitian harus valid agar hasilnya 

dapat dipercaya (Siregar, 2013). 

 

2.8.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Ujian reliabilitas 

alat ukur dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal 

pengujian dapat dilakukan test-retest, equivalent, dan gabungan keduanya. Secara 

internal reliabilitas alat ukur dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-

butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Pengujian reliabilitas 

menggunakan nilai Alpha Cronbach’s, kerena nilai dari jawaban terdiri dari 

rentangan nilai dengan koefisien alpha harus (r11) ≥ 0,6, jika nilai lebih besar dari 

0,6 maka dapat dikatakan instrumen tersebut reliabel (Siregar, 2013). 
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 Adapun interpretasi reliabilitas instrumen dapat dilihat pada Tabel 2.2 

berikut: 

Tabel 2.2 Interpretasi Reliabilitas Instrumen  

Alpha Tingkat Reliabilitas 

0.00 - 0.20 Kurang Reliabel 

0.201- 0.40 Agak Reliabel 

0.401- 0.60 Cukup Reliabel 

0.601- 0.80 Reliabel 

0.801- 1.00 Sangat Reliabel 

 

2.9. Pengukuran Customer Satisfaction Index (CSI) 

CSI digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen/pelanggan 

secara menyeluruh dengan melihat tingkat kepentingan dari atribut-atribut 

produk/jasa. Untuk mengetahui besarnya CSI, maka dapat dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut (Aritonang dikutip oleh Oktaviani, 2006). 

1. Menentukan Mean Importance Score (MIS). Nilai berasal dari rata-rata 

kepentingan tiap pelanggan 

    
     

    

 
    (2.6) 

Dimana : 

n = Jumlah Responden 

Yi = Nilai Kepentingan Atribut Y ke i 

 

2. Membuat Weight Factors (WF). Bobot ini merupakan persentase nilai 

MIS per-atribut terhadap total MIS seluruh atribut. 

   
    

 
   
 

    
              (2.7) 

Dimana : 
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MISi = Nilai mean importance score ke-i (nilai MIS yang didapat pada 

langkah 1)     
     = Jumlah seluruh nilai MIS 

 

3. Membuat Weight Score (WS). Bobot ini merupakan perkalian antara WF 

dengan rata-rata tingkat kepuasan (X) (Mean Satisfaction Score = MSS). 

                (2.8) 

Dimana : 

Wfi = Nilai weight score ke-i (nilai WF yang didapat pada langkah ke-

2) 

MSS = Rata-rata tingkat kepuasan (nilai MIS yang dijumlahkan dan 

dibagi dengan banyaknya MIS) 

 

4. Menentukan Nilai CSI/IKP 

     
    

 
   

  
         (2.9) 

Dimana : 

    
     = Jumlah nilai WF keseluruhan 

HS (Highest Scale) = Skala maksimum yang digunakan 

Pada umumnya, bila nilai CSI di atas 50% dapat dikatakan bahwa 

pengguna sudah merasa puas, sebaliknya bila nilai CSI di bawah 50% 

maka pengguna belum dikatakan puas. Nilai CSI dibagi dalam lima 

kriteria, terlihat dalam tabel 2.3 berikut: 

Tabel 2.3 Kriteria Nilai CSI 

Nilai CSI Kriteria CSI 

0,81 – 1,00 Sangat Puas 

0,66 – 0,80 Puas 

0,51 – 0,65 Cukup Puas 

0,35 – 0,50 Kurang Puas 

0,00 – 0,34 Tidak Puas 

Sumber: Oktaviani, 2006 
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2.10. Analisis Faktor 

Faktor analisis, termasuk variasi seperti analisis komponen dan faktor 

anaisis umum adalah pendekatan statistik yang dapat digunakan untuk 

menganalisis hubungan diantara beberapa variabel dan menjelaskan variabel-

variabel ini dalam keadaan umumnya berdasarkan dimensi (faktor). Tujuannya 

adalah untuk mencari cara menyingkat informasi yang terdapat dalam beberapa 

variabel asal menjadi serangkaian variabel yang lebih kecil (faktor) dengan 

meminimalkan kehilangan informasi (Hair, et al, dalam Yamin 2011). 

Faktor analisis adalah salah satu keluarga analisis multivariat yang 

bertujuan meringkas atau mereduksi variabel amatan secara keseluruhan menjadi 

beberapa variabel atau dimensi baru. Akan tetapi, variabel atau dimensi baru yang 

terbentuk tetap mampu mempresentasikan variabel utama (Yamin, 2011). 

Asumsi mendasar yang harus digaris bawahi dalam analisis faktor adalah 

variabel-variabel yang dianalisis memiliki keterkaitan atau saling berhubungan 

karena analisis faktor berusaha mencari cummon dimension (kesamaan dimensi) 

yang mendasari variabel-variabel itu. 

 

2.11. Tinjauan Umum Perpustakaan Universitas Riau 

Perpustakaan Universitas Riau didirikan pada tahun 1962 bersamaan 

dengan berdirinya Universitas Riau yang masih di bawah naungan Yayasan 

Universitas Riau dan hanya menempati ruang seluas 100 meter persegi. Pada 

tahun 1980 Perpustakaan Universitas Riau hanya memiliki gedung seluas 500 

meter persegi yang terletak di lokasi kampus lama jalan Pattimura No. 9 

Pekanbaru. Sejak tahun 1992 Perpustakaan Universitas Riau dipindahkan ke 

kampus baru yakni Kampus Bina Widya Panam Jalan HR Soebrantas KM 12,5 

Simpang Baru, Pekanbaru sejalan dengan dipindahkannya kantor Rektorat dan 

beberapa fakultas. 

Perpustakan UR memiliki gedung sebanyak empat unit masing-masing 

terdiri dari dua lantai. Dari empat unit yang ada perpustakaan hanya menempati 

dua gedung dengan luas keseluruhannya 4.000 meter persegi dengan kapasitas 

250 tempat duduk, dibangun di atas lahan seluas 2 Ha. 
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Perpustakaan saat ini melayani lebih dari 27.500 mahasiswa, 1.400 dosen 

dan 654 karyawan. Perpustakaan Universitas Riau menyimpan lebih dari 132.000 

judul atau 365.000 eksemplar koleksi bahan pustaka, dengan pertambahan setiap 

tahun sekitar 8.500 eksemplar. 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 diakses melalui jaringan www: lib.unri.ac.id. 

Koleksi bahan pustaka tercetak dikelompokkan berdasarkan sistem Dewey 

Decimal Clasification (DDC) dan di indek dengan menggunakan daftar tajuk 

subyek terbitan Perpustakaan Nasional RI. Sistem “housekeeping” perpustakaan 

seluruhnya terotomasi termasuk katalog, pelayanan sirkulasi, dan pengadaan buku 

baru. Katalog perpustakaan dapat diakses secara online (OPAC), baik di dalam 

perpustakaan maupun melalui website perpustakaan Universitas Riau. 

Visi: 

Menjadi learning resource center berbasis teknologi informasi pada tahun 

2035. 

Misi: 

1. Mengumpulkan berbagai informasi dalam bentuk cetak dan noncetak 

(elektronik)  yang relevan dengan bidang studi di Universitas Riau. 

2. Mengorganisasikan berbagai informasi, untuk mempermudah 

aksesibilitas informasi IPTEKS. 

3. Mendistribusikan informasi secara efektif dan efisien kepada 

pemustaka. 

4. Mewujudkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perpustakaan dan 

layanan terintegrasi dengan perpustakaan fakultas dan unit lain yang 

terkait. 

5. Mewujudkan ciber library menuju interoverabilitas perpustakaan 

digital. 

6. Menyediakan infrastruktur dan jasa perpustakaan berbasis teknologi 

informasi. 
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7. Menyediakan akses informasi dan layanan informasi secara tepat 

waktu, tepat guna. 

Tujuan: 

1. Mendukung fungsi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat Universitas Riau dengan 

mengidentifikasi, memilih, mengadakan, mengolah dan menjadikan 

koleksi bahan pustaka tersedia dengan memperhatikan faktor relevansi, 

kemutakhiran, keseimbangan dan pemeliharaan koleksi. 

2. Menyediakan fasilitas dan jasa berbasis teknologi informasi sehingga 

memudahkan penggunaan koleksi dan pelayanan perpustakaan. 

3. Merencanakan, mempromosikan, mengimplementasikan, dan 

mengevaluasi kegiatan perpustakaan dalam proses penyelenggaraan 

Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Riau. 

4. Mengupayakan agar pelayanan perpustakaan disediakan secara efektif 

dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

5. Mengoptimalkan resource sharing dan jaringan tingkat lokal, regional, 

nasional, dan internasional. 

6. Terwujudnya manajemen dan struktur organisasi yang tepat untuk 

mencapai tujuan dan sasaran perpustakaan. 

7. Menciptakan suatu lingkungan, peluang dan kondisi yang tepat untuk 

memungkinkan staf dapat mencapai dan memelihara kinerja yang baik 

dan meningkatkan karier. 

Motto: 

The Best Solution In The Search 

Pusat sumber dan informasi bahan perpustakaan bagi Sivitas Akademika 

Universitas Riau dengan aksesibilitas yang cepat, mudah, efektif dan 

efisien dalam pencarian dan mendapatkan bahan perpustakaan. 
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2.11.1. Waktu Operasional Perpustakaan Universitas Riau 

Untuk mengetahui waktu operasional perpustakaan Universitas dapat 

dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini: 

Tabel 2.4 Waktu Operasional Perpustakaan Universitas Riau 

Hari Jam Buka Jam Tutup 

Senin 08.00 WIB 17.00 WIB 

Selasa 08.00 WIB 17.00 WIB 

Rabu 08.00 WIB 17.00 WIB 

Kamis 08.00 WIB 17.00 WIB 

Jumat 08.00 WIB 16.00 WIB 

Sabtu 08.00 WIB 16.30 WIB 

Minggu 09.00 WIB 16.00 WIB 

Sumber: Perpustakaan Universitas Riau 

 

2.11.2. Struktur Organisasi Perpustakaan Universitas Riau 

Struktur organisasi perpustakaan Universitas Riau dapat dilihat pada 

Gambar 2.4 di bawah ini: 

 

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Perpustakaan Universitas Riau 

Sumber: Perpustakaan Universitas Riau 
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2.11.3. Profil Staff Administrasi Perpustakaan Universitas Riau 

Dari Tabel 2.5 dapat dilihat perpustakaan Universitas Riau memiliki 37 

orang staf yang terdiri dari 2 orang berpendidikan magister (S-2), 20 orang 

berpendidikan sarjana (S-1), 3 orang berpendidikan diploma tiga (D-3),  dan 8 

orang berpendidikan SLTA, serta 3 orang berpendidikan SMP. 

Tabel 2.5 Staff Administrasi Perpustakaan Universitas Riau 

NO Nama Jabatan 

1 Agus Sutikno, SP,M.Si                                                                                                                                                                                               Kepala Perpustakaan UR 

2 Dra. Endang Murniati, 

S.Sos 

Sekretaris 

3 Edi Gunardi, S.Pd Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

4 Ajir, S.Pd Kepala Bidang Pelayanan 

5 Hadriani, S.Pd Kepala Bidang Pengembangan Koleksi 

6 Evi Susanti, S.Si  Kepala Bidang Informasi dan Teknologi 

7 Nurhayati, Amd PUMK 

8 Mutia Desnawati, S.Sos Staff Pengolahan Buku 

9 Listia Oktaviana, S.Sos Staff Pengolahan Buku 

10 Sodirin Staff Pengolahan Buku 

11 Fera Yulia, A.Ma Staff Pengolahan dan Pelayanan Jurnal, Laporan 

Penelitian 

12 Ginanjar Dewa Sumbaga, 

S.I.kom 

Staff Pengolahan Digital Content  

13 Firdaus Syam, S.IP Staff Pengolahan Digital Content  

14 Yuli Astuti, A.ma, S.IP Staff Pengolahan Digital Content  

15 Nurasmi, S.pi Staff Pengolahan dan Pelayanan Referensi 

16 Yasin Setiawan S.Kom Staff IT ( Programmer ) 

17 Helmi Halmahera, S.Kom Staff IT ( Jaringan )  

18 Anton Yuliarto, S.Kom Staff IT ( Publisher )  

19 Wahyu Sari Yeni, Amd Staff IT ( Publisher ) 

20 Dody, A S.Kom Staff IT ( Publisher )    

21 Didi Kelana ST Staff Pengadministrasi Barang Perlengkapan 

22 Marlina, Amd Staf Administration Service 

23 Elfitra Yusrial, Spd Staff Pelayanan Sirkulasi      

24 Gamal Staff Pelayanan Sirkulasi 

25 Naswan M Staff Pelayanan Sirkulasi 
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Tabel 2.5 Staff Administrasi Perpustakaan Universitas Riau (Lanjutan) 

No Nama Jabatan 

26 Nuraidar, Spd Staff Pelayanan Special Collection   

27 Fenti Febrianti Staff Pelayanan Special Collection 

28 Winda Lestari, SP Staff Tata Usaha / Sekretariat 

29 Syahrial Staff PUMK  

30 Asmawati, SP Staff Pengembangan Koleksi 

31 Yetna Wilis Staff Pelayanan Bookstore                                                                                                  

32 Erdawati Staff Registrasi Pengolahan  

33 Indra Bastian Staff Pelayanan Photo Copy  

34 Ermalina Staff Pelayanan Locker 

35 Bustari Statff Pelayanan Check Out  

36 Ismail Lubis Staff Rumah Tangga 

37 Imron, SE Staf Administration Service 

Sumber: Perpustakaan Universitas Riau 

 

2.11.4. OPAC di Perpustakaan Universitas Riau 

Layanan pencarian bahan bacaan atau yang dikenal dengan OPAC telah 

diterapkan di Universitas Riau selama 4 (empat) tahun, yaitu semenjak tahun 

2012. Sistem ini merupakan salah satu layanan yang di terapkan perpustakaan 

Universitas Riau dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk 

memudahkan aktifitas pencarian bahan bacaan. Diantaranya untuk mencari buku, 

jurnal, skripsi atau tesis, serta daftar bacaan lainnya. Dengan adanya OPAC maka 

akan lebih mudah bagi pengguna untuk mengetahui detail bahan bacaan, seperti 

judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, nomor buku, serta 

deskripsi fisik buku. 
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Berikut beberapa tampilan dari Online Public Access Catalog (OPAC) di 

Universitas Riau: 

1. Tampilan beranda awal ketika membuka alamat opac.unri.ac.id. dapat 

dilihat pada Gambar 2.5 dibawah, pada tampilan ini pengguna dapat 

mengetikkan keyword sebagai kata kunci pencarian referensi buku. 

 

Gambar 2.5 Tampilan Beranda OPAC 

2. Tampilan menu login dapat dilihat pada Gambar 2.6 dibawah, setiap 

anggota (user) mempunyai username dan password-nya masing-masing. 

Pada menu area anggota ini anggota perpustakaan dapat login 

menggunakan id dan kata sandi yang telah diberikan administrator sistem 

perpustakaan. 

 

Gambar 2.6 Tampilan Login OPAC 
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3. Tampilan menu informasi perpustakaan. Pada Gambar 2.7 di bawah ini 

dapat dilihat terdapat informasi nomor telpon perpustakaan, nomor fax, 

jam buka dan jam tutup pelayanan perpustakaan, serta penjelasan tentang 

koleksi apa saja yang dimiliki oleh perpustakaan Universitas Riau. 

 

Gambar 2.7 Tampilan Info Perpustakaan 

4. Tampilan menu bantuan pencarian. Pada menu ini pengguna mendapatkan 

petunjuk bagaimana melakukan pencarian referensi buku menggunakan 

OPAC. Tampilan menu bantuan pencarian dapat dilihat pada Gambar 2.8 

berikut: 

 

Gambar 2.8 Tampilan Bantuan Pencarian 
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5. Tampilan detail informasi buku yang ada di OPAC Universitas Riau. Pada 

Gambar 2.9 di bawah dapat dilihat pernyataan yang terdapat pada 

informasi buku adalah penanggung jawab, pengarang, edisi, nomor 

panggil, ISBN/ISSN, subyek, klasifikasi, judul seri, GMD, bahasa, 

penerbit, tahun terbit, tempat terbit, deskripsi fisik, serta status 

ketersediaan buku. 

 

Gambar 2.9 Tampilan Detail Informasi Buku 

 


