
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan menjadi tempat untuk menyediakan layanan yang berisi

koleksi atau informasi baik secara ilmiah ataupun non-ilmiah untuk pengguna.

Menurut Wafford (dalam Adin 2004) mengatakan bahwa perpustakaan adalah

salah satu organisasi sumber belajar yang menyimpan, mengolah, dan

memberikan layanan bahan pustaka baik buku maupun non buku kepada

masyarakat tertentu maupun masyarakat umum. Akan tetapi selama ini masih ada

beberapa perpustakaan yang belum memberikan layanan yang bagus. Misalnya

dalam koleksi, jam buka, fasilitas, ruang dan lain sebagainya.

Perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau merupakan

perpustakaan khusus yang menjadi pusat rujukan masyarakat mengenai data

statistik, analisis dan informasi mengenai kegiatan sensus dan survei yang

dilakukan oleh BPS. Perpustakaan BPS menyediakan informasi dalam bentuk

publikasi-publikasi statistik seluruh Indonesia. Publikasi yang ada berupa buku-

buku publikasi terbitan BPS pusat, publikasi yang disajikan perwilayah, pedoman

sensus dan survey, jurnal serta buletin, dll. Dalam meningkatkan layanannya

terhadap publik pada perpustakaan ini telah disediakan sebuah sistem informasi

yang diberi nama digital library (digilib) semenjak tahun 2012. Digital Library

adalah suatu sistem informasi perpustakaan yang menyimpan data baik itu buku

(tulisan), gambar, suara dalam bentuk file elektronik dan mendistribusikannya

dengan menggunakan protocol elektronik melalui jaringan komputer.

Penggunaan digilib pada Perpustakaan BPS direalisasikan dengan fitur

layanan Buku Tamu, Public Catalog serta juga terintegrasi dengan website BPS.

Layanan digilib pada perpustakaan ini berbasis dekstop. Fungsi layanan digilib ini

adalah memudahkan pengguna dalam mencari data yang dibutuhkan. Pada

perpustakaan ini tersedia 6 buah komputer yang digunakan untuk mengakses
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digilib serta melihat koleksi digital yang berupa pdf. Di Perpustakaan ini

disediakan juga mesin printer untuk mencetak halaman yang diperlukan.

Dari hasil observasi di perpustakaan BPS Provinsi Riau terdapat beberapa

menu yang ada dalam digilib yaitu menu pencarian cepat, pencarian daerah dalam

angka, pencarian detail, website BPS, menu denah ruang dan menu bantuan.

Semua menu berfungsi untuk membantu pengunjung menemukan informasi yang

dicari. Menu pencarian cepat adalah menu yang sering digunakan karena dengan

menu ini pengunjung dapat mencari koleksi dengan menggunakan satu kata kunci.

Menu pencarian detail digunakan untuk mencari koleksi pustaka dengan

menggunakan beberapa kata kunci. Untuk menu web BPS kita akan secara

langsung terhubung dengan website BPS jika memang jaringan baik.

Dari hasil wawancara dengan petugas perpustakaan dan menggunakan

sistem digilib secara langsung, terdapat beberapa kekurangan dalam layanan

digilib yaitu:

1) Masih kurang lengkapnya data-data statistik elektronik yang tersedia

pada digilib sehingga pengunjung harus mencari data dirak

perpustakaan.

2) Masih sering errornya aplikasi digilib seperti saat mengakses menu

denah ruang menyebabkan pengunjung langsung logout dan harus

melakukan login lagi dari awal.

3) Masih bingungnya pengunjung saat akan menggunakan menu untuk

mencari informasi menggunakan layanan digilib dan harus dibantu

petugas perpustakaan.

Kekurangan pada layanan digilib ini tentunya sangat berpengaruh terhadap

pengunjung pada perpustakaan BPS. Kurang lengkapnya data elektronik yang ada

menyebabkan pengunjung tidak mendapatkan data yang mereka cari. Salah satu

layanan digilib yang juga menjadi kendala bagi pengguna yaitu saat menggunakan

menu pencarian cepat. Saat mereka mengetikkan data yang dicari maka hasil tidak

ada ditemukan. Dan terkadang petugas yang ada juga masih kurang tanggap

terhadap pengunjung. Padahal seharusnya sebagai pusat rujukan informasi,

seharusnya perpustakaan memberikan pelayanan yang berkualitas. Hal ini tentu
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tidak sesuai dengan maklumat pelayanan Perpustakaan  BPS yaitu memberikan

layanan yang cepat dan akurat, memberikan rujukan sumber statistik, memberikan

kemudahan dalam mendapatkan informasi statistik yang diperlukan. Namun pada

kenyataannya masih banyak pengunjung yang kecewa dengan layanan yang ada

baik layanan petugas maupun layanan teknologi digilib yang ada. Untuk kondisi

perpustakaan sendiri pengunjung juga ada mengeluhkan tentang sedikitnya jumlah

komputer yang tersedia untuk mengases layanan digilib yang ada. Sehingga jika

pengunjung perpus banyak harus mengantri untuk menggunakan digilib.

Salah satu komponen peting dalam perpustakaan adalah petugas perpus.

Memberikan pelayanan yang baik merupakan daya tarik besar bagi para

pengguna. Banyaknya pengguna yang datang menentukan tingkat keberhasilan

sebuah perpustakaan. Karena itulah kualitas layanan digilib yang merupakan

layanan utama yang ada di perpustakaan dan petugas yang ramah juga

menentukan masa depan perpustakaan.

Dari permasalahan diatas diperlukan sebuah metode untuk mengukur

kualitas layanan sistem perpustakaan. Metode pengukuran terhadap kualitas

layanan perpustakaan dapat memberikan gambaran serta memberikan masukan

dalam memprediksi dan memperbaiki suatu layanan tertentu dalam pencapaian

kualitas layanan yang lebih baik. Metode yang dimaksud adalah metode atau

sistem yang sesuai dengan standar baku pelayanan publik yaitu Libqual. Metode

Libqual adalah salah satu metode yang khusus dikembangkan untuk mengukur

kualitas layanan perpustakaan(www.libqual.org/).

Libqual dikembangkan oleh para pakar bidang ilmu perpustakaan dan

informasi yang tergabung dalam ARL (Association Research Library) di Amerika

Serikat bekerjasama dengan Texas A&M University. Menurut Libqual, yang

dimaksud dengan kualitas pelayanan adalah selisih (gap) antara harapan (desired)

dan persepsi (perceived). Kesenjangan (gap) antara harapan dan persepsi inilah

yang disebut kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dianggap baik, bila skor

persepsi lebih tinggi dari harapan dan sebaliknya, mutu pelayanan dianggap

belum baik, bila skor persepsi lebih rendah dari harapan.
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Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul Tugas

Akhir “Pengukuran Kualitas Layanan Digital Library Menggunakan Libqual

Terhadap Kepuasan Pengguna Perpustakaan Badan Pusat Statistik”.

Dengan mengangkat judul ini diharapkan memberikan manfaat bagi Perpustakaan

BPS Provinsi Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat diambil sebuah

rumusan masalah yaitu “bagaimana mengukur kualitas layanan Digital Library

terhadap kepuasan pengguna menggunakan metode libqual di Perpustakaan

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau”.

1.3 Batasan Masalah

Berikut merupakan batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Responden pada penelitian ini adalah pengunjung Perpustakaan BPS

yang menggunakan Digilib.

2) Variabel yang akan diukur untuk mengetahui kualitas layanan sistem

digital library diambil dari tiap dimensi libqual yaitu Affect of service,

Information control dan Library As Place.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui kualitas layanan Digital Library dilihat dari dimensi

libqual terhadap kepuasan pengguna pada Perpustakaan Badan Pusat

Statistik Provinsi Riau.

2) Untuk mengetahui variabel atau pernyataan Libqual, yang perlu

diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan Digilib Pada

Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

3) Untuk menghasilkan rekomendasi ke pihak perpustakaan yang dapat

dijadikan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, tindakan,

memperbaiki, memperbaruhi layanan pada Perpustakaan BPS.
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1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1) Mendapatkan gambaran kualitas layanan digilib yang dirasakan

pengguna pada Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

2) Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan kualitas

layanan Perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari Lima Bab, dengan sistematika penulisan sebagai

berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir yang

meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan

Masalah, Tujuan dan Manfaat, serta Sistematika Penulisan

Tugas Akhir.

b. BAB II   LANDASAN TEORI

Membahas teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan

Tugas Akhir ini. Teori yang diangkat mengenai teori-teori

tentang Pengukuran kualitas layanan dan metode Libqual.

c. BAB III  METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang

dilakukan dalam penyusunan Tugas Akhir yang dibuat.

d. BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisa dan pembahasan

hasil akhir penelitian yang telah diteliti.

e. BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diisi dengan kesimpulan dari keseluruhan

tugas akhir serta saran penelitian untuk masa mendatang.

f. DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar jurnal, paper, buku atau alamat website rujukan

yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir.


