
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 Riaudengantujuanuntuk memenuhi kebutuhan penggunanya dalam

proses belajar mengajar.

Perpustakaan UniversitasRiau telah melakukan berbagai bentuk inovasi

sistem informasi untuk mewujudkan otomasi perpustakaan. Hal ini ditandai telah

diaplikasikannya layanan Sistem Informasi Perpustakaan yaitu Library

Universitas Riau(Lib.UNRI)dengan tujuan untuk lebih memaksimalkan layanan

perpustakaan serta mengikuti perkembangan teknologi informasi

perpustakaan.SistemInformasiPerpustakaaninimenggunakanbahasa

pemogramanPersonal Home Page(PHP) dan Structured Query

Language(MySQL).PHPyaitu bahasa scripting yang menyatu dengan Hypertext

Markup Language (HTML) dan dijalankan pada serverside. Artinya semua

sintaks yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan pada server sedangkan yang

dikirimkan ke browserhanya hasilnya saja dan MySQLmerupakanaplikasi basis

data relasional yang menggunakanSQL, bahasastandardalammengakses basis data

yang dirancanguntukaplikasiclient-server.SelainLib.UNRI,

digunakanjugasistemlayananlokaldengannamaSenayanLibraryInformasiManajem

en(SLIM). Di dalamsisteminformasiperpustakaantersebut,

terdapatfiturlayananRepository yang menggunakansistemopen

sourcedenganteknologiJava Server Pages(JSP) menggunakanApache Tomcat

yang merupakansebuahservlet containeropen source yang

dikembangkanolehApache Software Foundation (ASF).

Lib.UNRImemilikibeberapafiturlayanan, yaitu Home (mencakupOPAC,

Repository University of Riau, Skripsi, ThesisdanDesertasiOnline, UR-Tube, E-
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journal Riau University, UR Book Store, News, Online Journal, Ebook Online,

English Corner Online, Portal Garuda DIKTI), Profil

(mencakupSejarahPerpustakaan, Visi, Misidan Motto, StrukturOrganisasi,

sertaPustakawan UR), Fasilitas dan Layanan ( mencakup Jam BukaLayanan,

Fasilitas yang terdiridariElectronic Jurnal, Metting Room, Book Store, Photo

Copy Center, Locker, Administration Service,danLayananKoleksiPustaka yang

terdiridariCirculation Services, Limited and Rare Collection, Special Collection,

Reference, Journal, Magazine, and, The Rosults, World Bank Corner), Aturan,

Galery, Web Link (mencakupUniversitas Riau, PerpustakaanNasional,

danUniversitas Indonesia), danContact.Dengan adanya sistem ini

harapannyadapat memudahkan pengguna dan karyawan perpustakaan pada

kegiatan-kegiatan tersebut.

Lib.UNRIadalahSistemInformasiPerpustakaan yang

memilikibeberapatujuan, salahsatunya,

sebagaipenyediafasilitasdanjasaberbasisteknologiinformasisehinggamemudahkanp

enggunakoleksi,

sesuaidenganmottonyapusatsumberdaninformasibahanperpustakaanbagiCivitasAk

ademikaUniversitas Riau denganaksesibilitas yang cepat, mudah,

efektifdanefisiendalampencariandanmendapatkanbahanperpustakaan.

BerdasarkanhasilwawancaradenganKepalaPerpustakaanUniversits Riau

yaituBapakAgusSutikno,SP,M.Si, Kepala Sub BagianPelayananyaituIbuAjir,

S.Pddan Staff IT (Programer) yaitubapakYasinSetiawan,

S.Komsertapengunjungperpustakaanyaitu Aria Setiawan,

ternyatasisteminformasiperpustakaanUniversitas Riau

terkadangtidakakuratdanlambatdalammemperbaharuidatanya.

Disiniterdapatpermasalahan-permasalahandankeluhankeluhandaripenggunabaik di

bidanglayanansisteminformasiLib.UNRImaupunlayanandaripegawaiperpustakaan,

seperti:

1. Layananpencarikoleksibuku(OPAC)padasisteminformasi,

ketikadigunakanolehpenggunamenelusurilokasibukumelaluisistemOPAC,

hasilpenelusuran yang ditampilkantidakmenampilkanbuku yang dimaksud,
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tetapiketikapenggunatersebutmencobauntuklangsungmenelusurikedalamra

kbuku, penggunatersebutmenemukanbuku yang dimaksud.

2. Ketika menelusur bahan pustakamelalui sistem informasi perpustakaan,

tampilan pada layar hasilpenelusuran menyatakan bahwa status buku

sedang dipinjam, namun ternyata buku ada di rak koleksi dan sedang tidak

dipinjam.

3. Sistemyang sering eror, sehingga sisteminformasiLib.UNRIuntuk

beberapa waktu tidak dapatdigunakan.

4. Databasesistemseringmengalamikerusakan (crash)

sehinggalayanandilakukansecara manual yang

mengakibatkanantrianpanjangdalam proses peminjamanbukutersebut.

5. Sebagian pegawai pustaka belum sepenuhnya menggunakan Standard

Operating Prosedure(SOP) baik prosedur layanan Administrasi Anggota

maupun layanan koleksi sirkulasi yang dibuat oleh pihak manajemen

perpustakaan UNRI untuk diterapkan, sehingga mengakibatkan

pengunjung merasakan kurang puas dengan layanan yang ada.Kurangnya

keramah tamahan sebagian pustakawan dalam melayani pengunjung

sehingga mengakibatkan kurangnya niat pengunjung datang ke

perpustakaan dan kurangnya niat pengunjung untuk bertanya kepada

pustakawan ketika mendapatkan masalah dalam penggunaan sistem

informasi perpustakaan, sedangkan salah satu tujuan SOPdibuat untuk

menjamin agar urusan-urusan pelayanan perpustakaan dapat berjalan

dengan lancar.

Hal tersebut diatasakan sangat berpengaruh pada kualitas proseslayanan

yang diberikan bagi pemustaka. Mereka akan tidak puas denganlayanan yang ada.

Untuk mengetahui kebutuhan kualitas pengguna Sistem informasi Perpustakaan,

kepala beserta pihak manajemen perpustakaan Universitas Riau harus mengetahui

siapa pengguna mereka dan apa yang mereka inginkan. Dalamhalini,

pimpinanseharusnyamengarahpadadimensi-

dimensikualitas.KepuasanpenggunadarisuatuSistemInformasiPerpustakaanmerupa

kansalahsatufaktoratauukurankeberhasilanbagisetiappengembangandanimplement
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asiSistemInformasiPerpustakaan.Citra kualitaslayanan yang

baiktidakdidasarkanpadasudutpandangataupersepsipihakperpustakaan,

melainkanberdasarkansudutpandangataupersepsipenggunasisteminformasiperpust

akaanitusendiri.Persepsipenggunaterhadapkualitaslayananmerupakanpenilaianmen

yeluruhataskeunggulansuatulayanan.Olehkarenaitupenulismelihatbahwaperpustak

aanUniversitas Riau

inibelumsepenuhnyamempertahankankualitaspelayananperpustakaanterhadapkepu

asanUser.

Untuk itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai “Analisis

Kualitas Layanan SistemInformasi Perpustakaan TerhadapKepuasan

Pengguna (Studi Kasus Perpustakaan Universitas Riau)”.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metodeService

Quality(SERVQUAL).SERVQUALmenghubungkanpandangandarikonsumendanpe

nyediajasamengenaikualitaspelayanan, sertamerupakandasar yang

baikdalammemahami, mengukur, danmemperbaikikualitaspelayanan.Model

inilebihdikenaldengan model analisiskesenjangan, yang

merupakanalatuntukmenganalisapenyebabdarimasalahpelayanandanuntukmemaha

mibagaimanakualitaspelayanandapat diperbaiki (Han, 1996 dikutip oleh Ndendo

dkk, 2007). SERVQUAL mempunyai kelebihan yaitu memiliki kemampuan

diagnostik yang tinggi dan memiliki konsep yang sesuai dengan dimensi atau

setting sistem informasi yang dikemukakan oleh Kettinger dan Lee.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yaitu

bagaimanakah analisis kualitas layanan sistem informasi perpustakaan terhadap

kepuasan userdengan menggunakan Servqual MethoddiperpustakaanUniversitas

Riau.

1.3 Batasan Masalah

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dibatasi dalam beberapa

hal :
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1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Service

Quality(Servqual) yang terdiri dari lima dimensi yaitu:

a. Bukti Fisik (Tangible),

b. Keandalan(Reliability),

c. Daya Tanggap(Responsiveness,

d. Jaminan(Assurance), dan

e. Empati(Emphaty).

2. Analisa statistiknya menggunakan metode Regresi Linier Berganda untuk

mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan melalui

variabel independen atau prediktor secara individual.

3. Software yang dipakai untuk analisis statistik yaitu SPSS 16 For Windows.

4. Objek penelitan (Responden) adalah Dosen dan mahasiswa Universitas

Riau.

1.4 TujuanPenelitian

Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Untukmengetahuihubunganantaravariabelkualitaslayanansisteminformasip

erpustakaanberdasarkanServqual

Methodterhadapvariabelkepuasanpenggunasisteminformasiperpustakaan

yang dilakukansecaraparsialdansimultan.

2. Untukmencaripengaruhsiknifikanantaravariabelindependen (X)

berdasarkanServqual Methodterhadapvariabeldependent(Y)

sebagaikepuasanpenggunasisteminformasiperpustakaanbaiksecaraparsialm

aupunsecarasimultan.

3. Untukmengetahuifactor yang paling

dominanmempengaruhikualitaslayanansisteminformasiterhadapkepuasanp

enggunasisteminformasiperpustakaanUniversitas Riau.

1.5 ManfaatPenelitian

Manfaat yang diperolehdalampenelitianiniantara lain:
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1. BagipihakmanajemenperpustakaanUniversitas Riau

a. DapatdijadikansebagaibahanevaluasidalampenerapansisteminformasiLi

b.UNRI.

b. Dapatmemberikanbuktiempirishubunganantaravariabelkualitaslayanan

SistemInformasiPerpustakaanterhadapKepuasanpenggunaSistemInfor

masiPerpustakaandanfaktorfaktordominan yang

mempengaruhikualitaslayananSistemInformasiPerpustakaansehinggad

apatdijadikanbahanpertimbangandalammeningkatkankualitaslayanansi

steminformasi yang

dapatmeningkatkankepuasanpenggunasisteminformasiperpustakaanUn

iversitas Riau.

2. Bagipeneliti

a. Dapat menambah wawasan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan

yang diperoleh dan menyesuaikannya dengan lingkungan

perpustakaan.

b. Dapat memahami penerapan sistem informasi perpustakaan

Universitas Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk

memudahkandalammemahamihasilpenelitiantugasakhir,makadikemukakansistem

atikapenulisan agar menjadisatukesatuan yang utuh.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penenelitian, manfaatpenelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan secara teoritis tentang hal-hal spesifik dan teori-teori

yang mendukung dalam melakukan analisa yang akan ditemui selama

penelitian tugas akhir.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian tugas

akhir ini.

BAB IV PENYAJIAN HASIL

Menjelaskanmengenai proses pengumpulan dan pengolahan yang telah

di dapat saat melakukan penelitian tugas akhir ini.

BAB V PEMBAHASAN

Menjelaskan hasil analisa kualitas layanaan perpustakaan terhadap

kepuasan penggunanya.

BAB VI PENUTUP

Berisikesimpulandan saran mengenaianalisa yang telah dilakukan yang

menutuppenelitiantugasakhirini.


