
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi

2.1.1 Konsep Sistem

Sistem adalah suatu jaringan kerja dariprosedur-prosedur yang saling

berhubungan,berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatukegiatan atau

untuk menyelesaikan suatu sasarantertentu atau merupakan kumpulan dari

elemen-elemenyang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuantersebut.

Bentuk dasar sistem dapat dijelaskan sebagaiberikut (Muliawan, 2002):

1. Lingkungan luar sistem (environment)

Lingkungan luar sistem adalah apapun yangberada di luar batas sistem

yang mempengaruhioperasi sistem.Lingkungan luar sistem dapatbersifat

menguntungkan dan dapat pula merugikansistem tersebut.Lingkungan luar

sistem yangmenguntungkan merupakan energi dari sistem dandengan

demikian harus tetap dijaga dan dipelihara.Sedangkan lingkungan luar

yang merugikan harusditahan dan dikendalikan, karena kalau tidak

akanmengganggu kelangsungan hidup sistem.

2. Batas sistem (boundary)

Merupakan daerah yang membatasi antara suatusistem dengan sistem yang

lain atau denganlingkungan luarnya. Batas sistem inimemungkinkan suatu

sistem dipandang sebagaisuatu kesatuan.Batas-batas sistem menunjukkan

suatu ruang lingkup dari sistemtersebut.

3. Masukan sistem (input)

Masukan adalah item yang dimasukkan ke dalamsistem. Masukan dapat

berupa perawatan(maintenanceinput) dan sinyal (signalinput).

Maintenance input adalah item yangdimasukkan supaya sistem tersebut

dapatberoperasi. Signal input adalah item yang diprosesuntuk didapatkan

keluaran.
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4. Keluaran sistem (output)

Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dandiklarifikasikan menjadi

yang bergunadan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakanmasukan

untuk sub sistem yang lain.

5. Pengolahan sistem (process)

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagianpengolahan yang akan

mengubah masukan menjadikeluaran.

2.1.2 Konsep Informasi

Definisi informasi adalah data yang diolah menjadibahan yang lebih

berguna dan berarti bagipenerimanya. Untuk menghasilkan informasi yangbaik,

akan tergantung pada dua faktor, yaitu kualitasdata yang menjadi bahan

terbentuknya informasi, sertaproses pengolahan datanya. Antara kedua faktor

iniharus saling mendukung. Proses pengolahan data yang baik namun tidak

didukung oleh kualitas data yangbaik, tidak akan menghasilkan informasi yang

baik,demikian pula sebaliknya. Informasi ibarat darah yangmengalir dalam tubuh

suatu organisasi ataupunlembaga, yang merupakan suatu hal yang sangat penting

(Muliawan, 2002).

2.1.3 Konsep Dasar Sistem Informasi

Sitem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang ada di

dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi

harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari

suatu oraganisai dan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan

(Zakiyudin 2011).

2.2 Sistem Informasi Perpustakaan

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Perpustakaan

Definisi perpustakaan menurut International Federation ofLibrary

Associations and Institutions (IFLA) adalah kumpulan materi tercetak dan media

noncetak (sumber informasi) yang disusun secara sistematis untuk digunakan

pengguna (Sulistyo dkk, 1993 dikutip oleh Prasetyawan 2010) Sulistyo-Basuki
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juga memberikan definisi mengenai perpustakaan yaitu sebuah ruangan yang

digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya (termasuk koleksi

elektronik atau digital) yang disimpan menurut tata susunan tertentu untuk dibaca,

bukan untuk dijual. Jadi dapat disimpulkan definisi sistem informasi perpustakaan

merupakan sebuah sistem yang terdiri dari manusia, hardware, software,

prosedur, dan data yang terintegrasi, digunakan untuk manajemen otomasi

perpustakaan sehingga mengemas sebuah informasi yang bernilai bagi

penggunanya (pustakawan maupun pemustaka).

Menurut Abdul Kadir (2003), dalam suatu sistem informasi terdapat

komponen-komponen seperti:

1. Perangkat keras (hardware): mencakup peranti-peranti fisik seperti

komputer dan printer.

2. Perangkat lunak (software) atau program: sekumpulan instruksi yang

memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.

3. Prosedur: sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan

data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki.

4. Orang: semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem

informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi.

5. Basis data (database): sekumpulan table, hubungan, dan lain-lain yang

berkaitan dengan penyimpanan data.

6. Jaringan computer dan komunikasi data: sistem penghubung yang

memungkinkan sesumber (resources) dipakai secara bersama atau diakses

oleh sejumlah pemakai.

Pada prakteknya, tidak semua sistem informasi mencakup keseluruhan

komponen-komponen tersebut.Sebagai contoh, sistem informasi pribadi yang

hanya melibatkan sebuah pemakai dan sebuah computer tidak melibatkan fasilitas

jaringan dan komunikasi.Namun, sistem informasi grup kerja (workgroup

information system) yang melibatkan sejumlah orang dan sejumlah komputer,

memerlukan sarana jaringan dan komunikasi.

Dalam sebuah sistem Informasi untuk otomasi perpustakaan

terdapatbeberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan dan mendukung satu
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dengan lainnya. Menurut Prasetyawan (2010), komponenkomponentersebut

adalah:

1. Pengguna (users), merupakan unsur utama dalam sebuah sistem

informasiuntuk otomasi perpustakaan. Dalam pembangunan

sistemperpustakaan hendaknya selalu dikembangkan melalui

konsultasidengan para penggunanya yang meliputi pustakawan, staf

yangnantinya sebagai operator atau teknisi, dan para anggotaperpustakaan.

2. Perangkat Keras (Hardware), merupakan mesin komputer yang dapat

menerimadan mengolah data menjadi informasi secara cepat dan tepat

sertadiperlukan program untuk menjalankannya.

3. Perangkat Lunak (Software), adalah istilah yang digunakan

untukmenggambarkan instruksi-instruksi yang mengoperasikanperangkat

keras untuk melakukan tugas sesuai dengan perintah.

4. Jaringan (Network), adalah sebuah jaringan yang

menghubungkankomputer induk (server) dengan komputer yang lain dan

denganalat-alat penunjang sistem otomasi yang lain dalam sebuah

sistemyang terintegrasi.

5. Data, merupakan bahan baku informasi. Data dapat berupa alfabet,angka,

maupun simbol khusus.

6. Panduan Operasional atau Manual, merupakan penjelasan

bagaimana,memasang, menyesuaikan, menjalankan suatu perangkat keras

atauperangkat lunak.

Komponen-komponen tersebut di atas harus dapat dipenuhi

untukmembangun sebuah sistem informasi perpustakaan.

2.2.2 Sistem Informasi Perpustakaan Universitas Riau

Sistem Informasi Perpustakaan Universitas Riaumerupakan perangkat

lunak yang ditujukan untuk pengolahan perpustakaan dan menata administrasi

perpustakaandan memudahkan bagi para pengunjung atau mahasiswa dalam

mendapatkan informasi perpustakaan serta dalam pencarian koleksi buku.
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2.2.3 Fitur-Fitur Lib.UNRI

1. HOMEadalah tampilan menu utama sistem yang terdiri dari beberapa

layanan seperti:

Gambar 2.1Tampilan Home

a. OPAC yaitu fasilitas pencarian buku yang berfungsi untuk

mempercepat penemuan data katalog.

Gambar 2.2Tampilan OPAC

b. Repository University of Riau yaitu fasilitas pencarian dokumen atau

berisi dokumen yang diterbitkan oleh Universitas Riau dalam bentuk

dokumen mahasiswa sarjana, karya ilmiah mahasiswa berprestasi,

laporan penelitian dosen, professor pidato pengukuhan proses dan data

Universitas Riau.
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Gambar 2.3Repository University of Riau

c. Skripsi, Thesis dan Desertasi Online yaitu fasilitas pencarian judul

Skripsi, Thesis dan Desertasi Online.

Gambar 2.4Skripsi, Thesis dan Desertasi Online

d. UR-Tube yaitu Koleksi rekam koleksi formulir non buku audio visual

perpustakaan UR.

Gambar 2.5 UR-Tube
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e. E-journal Riau University yaitu mengandung peer – review jurnal

yang diterbitkan oleh Fakultas, Program Studi, Laboratorium,

Lembaga Penelitian, Pusat Penelitian, dan Unit di Universitas Riau.

Gambar 2.6E-journal Riau University

f. UR Book Store yaitu penjualan buku yang menyediakan buku

pelajaran dan buku-buku penunjang pembelajaran di Universitas Riau.

Buku-buku yang tersedia adalah buku berkualitas dengan harga

terjangkau oleh akademis Universitas Riau.

Gambar 2.7UR Book Store
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g. Newsyaitu layanan informasi tentang beberapa topik berita terbaru

perpustakan.

Gambar 2.8TampilanNews

h. Online Journal yaitu layanan informasi tentang pencarian jurnalonline.

Gambar 2.9TampilanOnline Journal

i. Ebook Online yaitu singkatan dari Electronic Book atau buku

elektronik. E-book tidak lain adalah sebuah bentuk buku yang dapat

dibuka secara elektronis melalui komputer. E-book ini berupa file

dengan format bermacam-macam, ada yang berupa pdf (portable

document format) yang dapat dibuka dengan program Acrobat Reader

atau sejenisnya. Ada juga yang dengan bentuk format htm, yang dapat

dibuka dengan browsing atau internet eksplorer secara offline. Ada

juga yang berbentuk format exe.
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Gambar 2.10TampilanEbook Online

j. English Corner Onlineyaitu layanan online yang berisi berbagai situs

belajar bahasa Inggris yang terhubung online. Halaman situs

pembelajaran bahasa Inggris terdiri belajar bahasa inggris online,

keterampilan mendengarkan, referensitata bahasa dan vacubalary,

berbicara dan pengucapan serta Surat Kabar, Majalah Bahasa Inggris

Online. Belajar bahasa Inggris online disajikan peralatan baik tertulis

dan audio visual disetiap situs.Untuk memudahkan pengunjung untuk

menelusuri dalam materi belajar bahasa Inggris online.

Gambar 2.11 TampilanEnglish Corner Online
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k. PortalGaruda DIKTI yaitu fasilitas pencarian referensi ilmiah

Indonesia.

Gambar 2.12TampilanPortal Garuda DIKTI

2. PROFILadalah seputar informasi tentang Sejarah Pustaka, Visi, Misi dan

Motto, Struktur Organisasi, serta Pustakawan Universitas Riau.

Gambar 2.13 Tampilan Profil

3. FASILITAS DAN LAYANAN adalah fitur-fitur yang menampilkan

informasi jam buka layanan perpustakaan dan fasilitas serta layanan

koleksi pustaka.

Adapun untuk informasi fasilitas perpustakan terdiri dari:

a. Electronic Jurnalyaitu informasi tentang ruang layanan jurnal

elektronik terletak di lantai 1 gedung utama Perpustakaan UR. Fasilitas

ini disediakan bagi pengunjung yang melakukan browsing jurnal

elektronik. Tersedia 25 unit komputer yang terkoneksi ke internet.
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b. Meeting Room yaitu informasi tentang ruang pertemuan perpustakaan

yang mana ruangan ini berkapasitas 80 kursi dengan

fasilitias audiovisualyang dapat digunakan untuk kegiatan rapat,

pelatihan, seminar/workshop, bedah buku atau kegiatan lain dari

perpustakaan.

c. Book Store yaitu informasi Toko Buku, terletak di lantai 1 gedung

utama perpustakaan yang menyediakan kebutuhan buku wajib dan

buku anjuran (buku referensi) bagi mahasiswa dan dosen. Selain itu,

Perpustakaan menyediakan buku-buku dengan “Program Buku Murah”

bagi sivitas akademika Universitas Riau yang diselenggarakan secara

terjadwal.

d. Photo Copy Center yaitu informasi Layanan pohoto copyyang terletak

di lantai 1 gedung utama, dengan 2 (dua) unit mesinphoto copy.

e. Locker yaitu informasi Tempat penitipan barang yang terletak di lantai

1 gedung utama untuk para pengunjung/pemustaka. Meskipun ada

petugas, pengunjung tetap dihimbau untuk tidak meninggalkan barang

berharga seperti dompet, uang, handphone, perhiasan, STNK, dll

di locker.

f. Administration Serviceyaitu informasi tentang pusat pelayanan

administrasi bagi pengunjung/pemustaka untuk mendapatkan

pelayanan yang disediakan Perpustakaan Universitas Riau secara

komputersiasi dan online.

Pelayanan yang diberikan meliputi:

1) Layanan Pembuatan dan perpanjangan Kartu Tanda Anggota

Perpustakaan dengan sistem E-KTA

2) Layanan Bebas Pustaka

3) Layanan penerimaan Skripsi/Thesis dan Disertasi

4) Layanan penerimaan Laporan Penelitian dan Karya Ilmiah Dosen

5) Layanan lainnya yang berkaitan dengan kegiatakan perpustakaan

Untuk informasi layanan koleksi pustaka terdiri dari:
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a. Circulation Services yaitu Koleksi buku-buku dan textbook semua

bidang ilmu. Pelayanan peminjaman dan pengembalian buku dilayani

di koleksi ini Ruangan koleksi ini terletak di lantai 2 Gedung Utama

Perpustakaan Universitas Riau.

b. Limited and Rare Collection yaitu Koleksi buku-buku dan textbook

semua bidang ilmu yang langka ( terbitan dibawah tahun 1980-an ) dan

terbatas ( satu judul hanya terdapat satu eksemplar dari hibah atau

bantuan pihak luar .Koleksi buku hanya boleh dibaca dan di photo

copy terbatas, dengan rentang waktu 1 jam. Apabila terlambat

dikenakan denda Rp. 5.000 per jam per eksemplar. Ruangan koleksi

ini terletak di lantai 2 Gedung Utama Perpustakaan Universitas Riau.

c. Special Collection yaitu Koleksi Skripsi, Thesis dan Disertasi digital

dan cetak. Khusus layanan digital tersedia 24 unit komputer yang

terkoneksi dengan data based. Ruangan Koleksi ini berada di Lantai 2

Gedung 2 Perpustakaan Universitas Riau

d. Journal, Magazine The Rosults yaitu Koleksi jurnal cetak dalam dan

luar negeri, majalah ilmiah dan populer, prosiding dan laporan hasil

penelitian Dosen Universitas Riau. Ruangan Koleksi ini berada di

Lantai 2 Gedung 2 Perpustakaan Universitas Riau.

e. World Bank Corner yaitu Koleksi Terbitan World Bank Berupa

Indikator Pembangunan Dunia, Pembiayaan Pembangunan Global,

Pemantau Ekonomi Global, Statistik Gender, Kesehatan, Nutrisi Dan

Populasi, Indikator Pembangunan Milenium, Doing Business, Program

Pembangunan Internasional, Indikator Pemerintahan Untuk Tindak

Lanjut, Dan Data-Data Lainnya Tentang Pembangunan Regional Dan

Dunia. Ruangan Koleksi ini berada di Lantai 2 Gedung 2 Perpustakaan

Universitas Riau.

4. ATURAN adalah fitur yang berisikan informasi tentang Keanggotaan

Perpustakaan Universitas Riau dan Tata Tertip.
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5. GALERYadalah menampilkan fhoto atau gambar perpustakaan Universitas

Riau.

Gambar 2.14 TampilanGALERY

6. WEB LINK adalah fitur yang menghubungkan pengunjung sistem

Lib.UNRI pada web link Universitas Riau, Perpustakaan Nasional dan

Universitas Indonesia.

7. CONTACT adalah fitur yang berisikan Tel./ Fax. dan E-mail yang bisa

dihubungi.

2.2.4 Sejarah 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.
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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.

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 yang dilanggan lebih dari 5.000 judul dalam berbagai disiplin

ilmu yang diperlukan terutama oleh sivitas akademika UR. Kedua jenis koleksi

elektronik jurnal tersebut dapat diakses melalui jaringan www: lib.unri.ac.id dan

www:ur-lib.com.

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 UR.

Sejak berdiri Perpustakaan Universitas Riau telah mengalami beberapa

kali peralihan kepemimpinan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Peralihan Jabatan Kepemimpinan Perpustakaan UR

Tahun Nama Pimpinan

1962-1969 Sutoto Perpustakaan Negeri Propinsi Riau

1969-1999 Drs. Chan Sirdi, MLS

1999-2001 Drs. Wusono Indarto

2001-2004 Dr. Ir. I Putu Sedane, MSc

2004-2007 Drs. H. Aswandi Bahar, M.Lib

2007-2011 Dr. Nurhayati, MSc

2011-Sekarang Agus Sutikno, SP., M.Si

Sumber: Perpustakaan Universitas Riau (2013)
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2.2.5 Visi dan Misi Perpustakaan Universitas Riau

Visi perpustakaan Universitas Riau adalah : “Menjadi learning resource

center berbasis teknologi informasi pada tahun 2020”.

Misi perpustakaan Universitas Riau adalah :

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.

7. Menyediakan akses informasi dan layanan informasi secara tepat

waktu, tepat guna.

2.2.6 Tujuan Perpustakaan Universitas Riau

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.
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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.

2.2.7 Motto

Adapun Motto perpustakaan Universitas Riau adalah : “ 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.

2.2.8 Profil Staff Administrasi Perpustakaan UR

Perpustakaan Universitas Riau memiliki 37 orang staf yang terdiri dari 2

orang berpendidikan magister (S-2), 11 orang berpendidikan sarjana (S-1), 3

orang berpendidikan diploma tiga (D-3), 3 orang berpendidikan diploma dua (D-

2), dan 16 orang berpendidikan SLTA, serta 3 orang berpendidikan SMP.
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Table 2.2 Profil Staff Administrasi Perpustakaan UR

NO Nama Jabatan
1 Agus Sutikno, SP, M.si Kepala Perpustakaan UR

2 H. Thamrin Hasan, M.Pd Sekretaris

3 Dra. Endang Murniati, S.Sos Kepala Sub Bagian Tata Usaha

4 Septianidar Kepala Sub Bagian Pelayanan

5 Ajir, S.Pd Kepala Sub Bagian Pengembangan Koleksi

6 Evi Susanti, S.Si Koordinator Informasi dan Teknologi

7 Nurhayati, A.Md PUMK

8 Hadriani, S.Pd Staff Pengolahan Buku

9 Bani Fatimah, Dip.Lib Staff Pengolahan Buku

10 Hasnidar, A.Ma, S.IP Staff Pengolahan Buku

11 Listya Oktaviana, S.Sos Staff Pengolahan Buku

12 Lili Handayani, A.Ma. S.IP Staff Pengolahan dan Pelayanan Referensi

13 Yurnalis, A.Ma Staff Pengolahan dan Pelayanan Jurnal, Laporan Penelitian

14 Fenti Pebrianti Staff Pengolahan Digital Content

15 Nurasmi, S.Pi Staff Pengolahan Digital Content

16 Yuli Astuti, A.Ma, S.IP Staff Pengolahan Digital Content

17 Zelpino Staff Pengolahan Digital Content

18 Yasin Setiawan, S.Kom Staff IT ( Programmer )

19 Aulia Rahman, S.Kom Staff IT ( Jaringan )

20 Zainal Arifin, S.Kom Staff IT ( Publisher )

21 Aryen wildani, S.Pd Staff Administration Service

22 Desi Wahyuni, SE Staff Administration Service

23 Marlina, A.Md Staff Pelayanan Sirkulasi

24 Yetna Wilis Staff Pelayanan Sirkulasi

25 Gamal Staff Pelayanan Sirkulasi

26 Asmawati, SP Staff Pelayanan Sirkulasi

27 Naswan M Staff Pelayanan Spesial Collection

28 Gezi Sundari Firnandi, S.IKom Staff Tata Usaha / Sekretariat

29 Syahrial Satff TU / Rumah tangga dan Perlengkapan

30 Nuraidar, A.Ma Staff Pelayanan Spesial Collection

31 Zefri Staff registrasi Pengolahan

32 Indra Bastian Staff Pelayanan Photo Copy

33 Ermalina Staff Pelayanan Locker

34 Bustari Satff Pelayanan Check Out
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35 Ismail Lubis Staff Rumah Tangga

36
Ginanjar Dewa Sumbaga,
S.I.kom

Staff Pelayanan Bookstore

37 Wahyu Seri Yeni, A.Md Staff IT

Sumber: Perpustakaan Universitas Riau (2013)

2.2.9 Layanan Lib.UNRI

Perpustakaan Universitas Riau menerapkan sistem layanan terbuka (open

access), artinya setiap permustaka dapat mengakses secara langsung koleksi

perpustakaan. Sistem ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan

keleluasaan kepada pemustaka melakukan browsing (pencarian informasi) secara

efektif dan efesien.

1. Waktu Layanan

Perpustakaan Universitas Riau memberikan layanan kepada pemustaka

selama 6 hari dalam seminggu, dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jam Pelayanan Perpustakaan (Pagi)

HARI JAM LAYANAN

Senin s/dKamis 08.00 – 12.00 WIB

Jum’at 08.00 – 11.00 WIB

Sabtu 08.00 – 12.00 WIB

Sumber: Perpustakaan Universitas Riau (2013)

Table 2.4Jam Pelayanan Perpustakaan (Sore)

HARI JAM LAYANAN

Senin s/d Kamis 12.00 – 17.00 WIB

Jum’at 13.00 – 15.30 WIB

Sabtu 12.00 – 16.00 WIB

Sumber: Perpustakaan Universitas Riau (2013)

2. Jenis Layanan

Layanan keanggotaan

Semua mahasiswa terdaftar, dosen dan pegawai Universitas Riau secara

otomatis menjadi anggota perpustakaan.Tetapi untuk dapat menggunakan
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pelayanan yang disediakan perpustakaan seperti Peminjaman buku dan

penggunaan koleksi khusus diperlukan Kartu Tanda Anggota (KTA). KTA

Perpustakaan dapat diperoleh pada registration service counter, dengan terlebih

dahulu mengisi formulir keanggotaan. KTA berlaku selama 5 (lima) Tahun dan

validasi keanggotaan berlaku setiap tahun. Validasi berlakunya KTA dilakukan

pada registration service counter.

Kategori keanggotaan yang berlaku di perpustakaan Universitas Riau

adalah sebagai berikut :

a. Anggota Biasa

Anggota biasa perpustakaan yang berasal dari sivitas akademika

Universitas Riau, yaitu mahasiswa, dosen dan pegawai. Anggota biasa

mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA).

b. Anggota Luar Biasa

Anggota luar biasa adalah anggota perpustakaan yang berasal dari

bukan sivitas akademika Universitas Riau yaitu mahasiswa, dosen,

karyawan dari perguruan tinggi lain atau masyarakat umum. Anggota

Luar Biasa diwajibkan melakukan registrasi keanggotaan

pada registration service counter untuk mendapatkanKartu

Baca yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan validasi berlakunya

setiap 6 (enam) bulan sekali. Kartu Baca hanya mendapatkan layanan

membaca dan fotocopy pada semua layanan koleksi perpustakaan

Universitas Riau.
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2.3 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi pada perpustakaan universitas riau adalah:

Pimpinan UPT Perpustakaan UR

Gambar 2.15 Struktur Organisasi Perpustakaan UR

Sumber: Perpustakaan Universitas Riau (2013)

2.4 Standar Operational Procedure (SOP)

2.4.1 Standar Operational Procedure (SOP) Pelayanan Perpustakaan

Universitas Riau

1. Definisi

Kepala

Agus Sutikno, SP,M.Si

Sekretaris

H.Thamrin Hasan,M.pd

Kasubag. Tata Usaha

Dra. Endang Murniati,S.Sos

KABID PELAYANAN

Ajir, Spd

KABID PENGEMBANG KOLEKSI

H.Thamrin Hasan,M.pd

KABID IT

Evi Susanti,S.si
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Pelayanan adalah bagian yang menangani kelancaran urusan pekerjaan-

pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pemustaka yang terdiri dari

pelayanan administrasi anggota, koleksi sirkulasi, koleksi langka dan

terbatas, koleksi referensi, koleksi khusus (skripsi, thesis, dan disertasi),

koleksi jurnal dan majalah dan koleksi World Bank.

2. Tujuan

a. Prosedur ini digunakan untuk menjelaskan tata cara menyelesaikan

pekerjaan-pekerjaan bagian pelayanan.

b. Menjamin agar urusan-urusan pelayanan perpustakaan dapat berjalan

dengan lancer.

c. Meningkatkan fungsi manajerial pelayanan.

3. Ruang Lingkup

Bagian pelayanan pemustaka membawahi layanan sebagai berikut:

Layanan sirkulasi koleksi perpustakaan, Layanan koleksi referensi,

Layanan koleksi khusus, Layanan koleksi majalah dan jurnal, Layanan

koleksi Word Bank dan Layanan administrasi anggota.

4. Standart

a. Rapat koordinasi bulanan para pimpinan UPT Perpustakaan UR.

b. Pedoman perpustakaan perguruan tinggi.

5. Prosedur kerja layanan pemustaka adalah:

Pekerjaan 1 : Layanan administrasi anggota.

Pekerjaan 2 : Layanansirkulasikoleksi (peminjaman, perpanjangan,

pengembalian,).

Pekerjaan 3 : Layanan koleksi referensi.

Pekerjaan 4 : Layanan koleksi tugas akhir (skripsi, thesis, dan

disertasi).

Pekerjaan 5 : Layanan koleksi majalah dan jurnal.

Pekerjaan 6 : Layanan koleksi World Bank.
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2.4.2 Prosedur Layanan Administrasi Anggota (Pendaftaran Kartu

Anggota perpustakaan UR, Bebas Pustaka dan Penyerahan Skripsi,

Thesis, Laporan Penelitian Dosen)

1. Definisi

Layanan administrasi anggota adalah kegiatan pelayanan pemustaka yang

mendaftar menjadi anggota perpustakaan UR dan pemustaka yang akan

mengurus bebas pustaka.

2. Tujuan

a. Prosedur ini digunakan untuk menjelaskan tata cara menyelesaikan

pekerjaan-pekerjaan pendaftaran anggota dan bebas pustaka.

b. Menjamin agar urusan-urusan administrasi anggota dapat berjalan

dengan lancar.

c. Meningkatkan fungsi manajerial administrasi anggota.

3. Ruang Lingkup

Layanan administrasi anggota UPT Perpustakaan UR.

4. Standart

a. Rapat koordinasi bulanan para pimpinan UPT Perpustakaan UR

b. Pedoman perpustakaan perguruan tinggi.

5. Prosedur kerja layanan admiistrasi anggota

Pekerjaan layanan pendaftaran anggota baru dapat dimulai dengan:

a. Menunjukkan KTM yang berlaku

b. Isi formulir pendaftaran

c. Entry data

d. Foto

e. Penyelesaian kartu

Pekerjaan layanan bebas pustaka dapat dimulai dengan:

a. Menunjukkan KTA yang berlaku

b. Isi formulir bebas pustaka

c. Cek peminjaman sirkulasi

d. Bila tidak mempunyai pinjaman segera diproses

e. Mempunyai pinjaman selesaikan proses pengembalian
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f. Selesai.

Pekerjaan layanan penyerahan skripsi, thesis, disertasi dan laporan

penelitian dosen dimulai dengan:

a. Penyerahan skripsi / thesis / disertasi / hasil penelitian dosen dalam

bentuk CD yang sudah di Wordkan dan hard copy 1 eks.

b. Cek CD, apakah isi CD sesuai ketentuan dengan publikasi.

c. Apabila tidak sesuai dikembalikan

d. Apabila sudah benar, dibuatkan surat keterangan penyerahan skripsi.

2.4.3 Layanan Koleksi Sirkulasi (Peminjaman, Perpanjang, Pengembalian

Penerimaan Buku Baru)

1. Definisi

Layanan koleksi sirkulasi adalah kegiatan pelayanan pemustaka meliputi

peminjaman, perpanjangan, pengembalian dan penerimaan buku baru

koleksi buku teks.

2. Tujuan

a. Prosedur ini digunakan untuk menjelaskan tata cara menyelesaikan

pekerjaan-pekerjaan di bagian layanan koleksi sirkulasi.

b. Menjamin agar urusan-urusan adinistrasi anggota dapat berjalan

dengan lancar.

c. Meningkatkan fungsi manajerial layanan koleksi sirkulasi.

3. Ruang Lingkup

Layanan koleksi sirkulasi UPT Perpustakaan UR.

4. Standart

a. Rapat koordinasi bulanan para pimpinan UPT Perpustakaan UR

b. Pedoman perpustakaan Perguruan Tinggi.

5. Prosedur kerja layanan administrasi anggota

Pekerjaan peminjaman buku teks dimulai dengan:

a. Menunjukkan kartu anggota dan cek kartu anggota

b. Apabila tidak ada, mendaftar menjadi anggota perpustakaan

c. Apabila ada, entry data

d. Proses computer
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e. Stempel buku yang dipinjam

Pekerjaan Perpanjangan Peminjaman dapat dimulai dengan:

a. Menunjukkan kartu anggota

b. Cek tanggal pengembalian

c. Apabila tidak terlambat, proses perpanjangan sama seperti proses

peminjaman

d. Apabila terlambat, proses keterlambatan di bagian layanan

administrasi kemudian proses perpanjangna

e. Stempel tanggal pengembalian buku

f. Selesai

Pekerjaan Pengembalian Buku

a. Pemustaka

b. Terima buku yang dipinjam

c. Cek Peminjaman Pada Sistem

d. Apabila terlambat, proses keterlambatan di bagian pelayanan

administrasi kemudian proses pengembalian

e. Apabila tidak terlambat, proses pengembalian .

f. Selesai.

Pekerjaan penerimaan Buku Baru

a. Penerimaan buku baru dari bagian pengolahan

b. Buku yang diterima dicek pada sistem otomasi

c. Apabila ada maka buku tersebut dipamerkan

d. Apabila tidak terbaca sistem dikembalikan ke bagian pengolahan.

e. Buku baru ditata di rak menurut peraturan (shelving)

f. Selesai.

2.5 Pelayanan atau Jasa

2.5.1 Pengertian Pelayanan atau Jasa

Pengertian Pelayanan atau Jasa telah dirumuskan oleh Sejumlah ahli

sebagai berikut :
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Kotler (2000, dikutip oleh  Tjiptono dkk, 2007) mendefinisikan jasa

sebagaiberikut:

”Setiap tindakan atau perbuatan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada

pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangibel (tidak berwujud fisik) dan

tidakmenghasikan  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).

Definisi lainnya yang berorientasi pada aspek proses atau aktivitas

dikemukakan oleh Gronroos (2000, dikutip oleh  Tjiptono dkk, 2007):

”jasa adalah prosesyang 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”.

Sedangkan Lovelock, Patterson & Walker (2004 dikutip oleh  Tjiptono

dkk, 2007) mengemukakan perspektif “service” sebagai sistem. Dalam perfektif

ini, setiap bisnis jasa dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua

komponen utama:

1. Operasi (service operations), di mana masukkan (input) diproses dan

elemen-elemen produk jasa diciptakan.

2. Penyampaian jasa (service delivery ), di mana elemen-elemen produk jasa

tersebut dirakit, dirampungkan dan disampaikan kepada pelanggan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terhahulu adalah penelitian dimana yang obyek dan variabel

penelitianbiasanya hampir sama dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan

sebagaibahan acuan dan pembanding terhadap penelitian ini:

1. Marlindawati (2013). Dalam Penelitiannyaberjudul Analisa Kualitas

Layanan Sistem Informasi Menggunakan Servqual Method yang akan

menganalisa pengaruh variable Service Quality (Servqual) yang terdiri dari
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tangibles, reliability responsiveness, assurance dan empathy terhadap

kepuasan pengguna Sistem Informasi. Objek penelitian ini adalah

mahasiswa beberapa PTS di kota Palembang yang menggunakan Sistem

Informasi Akademik (SIAKAD) dalam proses akademik atau

pembelajaran yang dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa

secara simultan maupun secara parsial terdapat hubungan yang signifikan

dan positif antara variable tangibles, reliability Responsiveness, assurance

dan empathy terhadap kepuasan pengguna Sistem Informasi. Sedangkan

dari hasil analisis Regresi diperoleh fakta bahwa kontribusi kelima

variable tersebut adalah 65,9 % terhadap variable Kepuasan Pengguna

Sistem Informasi.

2. Cronin et.al. (1992). Penelitiannya bertujuan untuk menguji dan

mengembangkan metode pengukuran kualitas pelayanan serta untuk

mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan, kepuasan konsumen dan

intensitas pembelian. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahanan

perbankan, pengendalian hama, binatu dan makanan cepat saji dengan

menggunakan 22 item pertanyaan yang termasuk dalam lima dimensi

pelayanan yang dikemukakan Parasuraman tahun 1988 yaitu tangibles,

reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Alat analisis yang

digunakan adalah analisis faktor dan diteruskan dengan menggunakan analisis

jalur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan merupakan

dasar dari kepuasan konsumen dan kepuasan konsumen mempunyai pengaruh

yang lebih besar terhadap intensitas pembelian dari pada kualitas pelayanan.

3. Taylor et.al (1994). Penelitiannya bertujuan mengetahui pengaruh

kepuasanpelanggan dengan intensitas pembelian. Dengan menggunakan alat

analisis regresi,penelitian ini menunjukan bahwa kepuasan pelanggan pada

tiga industri (jasa tamanparkir, jasa transportasi penerbangan, jasa

telekomunikasi jarak jauh) berpengaruhterhadap intensitas pembelian. Tetapi

kepuasan pelanggan tidak berpengaruhterhadap intensitas pembelian pada

jasa perawatan kesehatan.

4. John A. Martilla dan John C. James (1977) Tujuannya adalah mengukur

tingkatkepuasan atau kualitas pelayanan suatu industri jasa berdasarkan
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persepsi pelanggan.Analisis tersebut menghasilkan model yaitu Importance

Performance Analysis atauanalisis tingkat kepentingan dan kinerja/kualitas

pelayanan. Selain itu jugamenghasilkan Diagram Kartesius untuk melihat

letak dari unsur-unsur pelaksanaan faktor-faktor atau atribut yang

mempengaruhi kepuasan pelnaggan perusahaan(dalam Supranto, 1997).

2.7 Metode Servqual (Service Quality)

Metode servqual merupakan metode pengukuran kualitas pelayanan yang

paling banyak digunakan karena frekuensi penggunaanya yang tinggi.(Arasli dkk,

2005 dikutip oleh Marlindawati, 2013).

Terdapat beberapa langkah untuk melaksanakan pengukuran kualitas

layanan sistem informasi dengan menggunakan metode Servqual, yaitu:

Langkah 1: Menentukan variabel dan dimensi yang akan diukur.

Langkah 2: Membuat dan menyebarkan kuisioner.

Langkah 3: Mengolah data hasil kuisioner.

Langkah 4: Menganalisis data hasil pengolahan kuisioner.

2.7.1 Pengertian Servqual

Instrumen ini awalnya dibangun oleh para peneliti di bidang pemasaran

untukmengukur kualitas pelayanan secara umum, karena pada saat itu kualitas

pelayanan menjadi salah satu fokus yang sering dibahas dalam

pemasaran.Instrumen inidiperkenalkan oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry

dalam buku mereka yang berjudulDelivering Quality Service; Balancing

Customer Perceptions and Expectations, FreePress, 1990 (Jiang, 2006).

Servqual menghubungkan pandangan dari konsumen dan penyedia jasa

mengenai kualitas pelayanan, serta merupakan dasar yang baik dalam memahami,

mengukur dan memperbaiki kualitas pelayanan.Model ini lebih dikenal dengan

model analisis kesenjangan (Gap), yang merupakan alat untuk menganalisa

penyebab dari masalah pelayanan dan untuk memahami bagaimana kualitas

pelayanan dapat diperbaiki (Han, 1996 dikutip oleh Ndendo dkk,2007).
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Servqual merupakan alat yang efektif untuk mengukur kepuasan

konsumen dengan mengukur kelima dimensi dari kepuasan pelanggan. Model ini

terdiri dari dua bagian, dimana bagian awal berisi harapan pelanggan untuk

sebuah kelas pelayanan, dan bagian kedua merupakan Persepsi pelanggan akan

pelayanan yang diterima. Sebuah skor untuk kualitas pelayanan dihitung dari nilai

selisih antara nilai peringkat yang diberikan pelanggan untuk sepasang pernyataan

harapan dan persepsi(Ndendo dkk, 2007).

2.7.2 Sejarah Servqual

Kolaborasi antara tiga pakar terkemuka kualitas jasa, A. Parasuraman,

Valarie A. Zeithml, dan Leonard L. Berry dimulai pada tahun 1983.Reputasi dan

kontribusi ketiga pakar ini dimulai dari paper konseptual mereka berjudul “A

Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Reseach”

yang dipublikasikan di Journal of Marketing. Dalam paper tersebut, mereka

memaparkan secara rinci limaGap kualitas jasa yang berpotensi menjadi sumber

masalah kualitas jasa. Model yang dinamakan Servqual ini dikembangkan dengan

maksud untuk membantu para manajer dalam menganalisis sumber masalah

kualitas dan memahami cara-cara memperbaiki kualitas jasa. Model ini

diilustrasikan pada gambar 2.16.

Garis putus-putus horizontal memisahkan dua fenomena utama, bagian

atas merupakan fenomena yang berkaitan dengan pelanggan dan bagian bawah

mengacu pada fenomena pada perusahaan atau penyedia jasa.Selain dipengaruhi

pengalaman masa lalu, kebutuhan pribadi pelanggan, dan komunikasi gethok tular

(informasi dari mulut ke mulut), jasa yang diharapkan (expected service) juga

dipengaruhi aktivitas komunikasi pemasaran perusahaan.
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Gambar 2.16 Model Konseptual dari Kualitas Jasa

Sumber : Tjiptono dkk,( 2007)

Sementara itu, jasa yang dipersepsikan pelanggan (preceived service)

merupakan hasil dari serangkaian keputusan dan aktivitas internal

perusahaan.Persepsi manajemen terhadap ekspektasi pelanggan memandu

keputusan menyangkut spesifikasi kualitas jasa yang harus diikuti perusahaan dan

diimplementasikan dalam penyampaian jasa kepada para pelanggan. Pelanggan

mengalami  proses produksi dan penyampaian jasa sebagai komponen kualitas

berkaitan dengan proses (process-related quality) dan solusi teknis yang diterima

melalui proses tersebut sebagai komponen kualita berkaitan dengan hasil

(outcome-related quality). Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.1,

komunikasi pemasaran bisa mempengaruhi preceived service dan expected

service.

2.7.3 Kegunaan dan Keterbatasan Servqual

Melalui analisis terhadap berbagai skor Gap ini, perusahaan jasa tidak

hanya bisa menilai kualitas keseluruhan jasanya sebagaimana dipersepsikan

pelanggan, namun juga bisa mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci dan aspek-
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aspek dalam setiap dimensi tersebut yang membutuhkan penyempurnaan kualitas.

Instrumen Servqualdan data yang dihasilkan juga dapat dipergunakan untuk

beberapa keperluan lain,seperti membandingkan harapan dan persepsi pelanggan

sepanjang waktu, membandingkan skor Servqual suatu perusahaan dengan skor

para pesaingnya, mengidentifikasi dan menganalisis segmen-segmen pelanggan

dengan persepsi kualitas yang berbeda dan untuk menilai persepsi kualitas para

pelanggan internal (dengan sedikit modifikasi, di mana kualitas layanan sebuah

departemen atau divisi dinilai oleh karyawan lain dalam departemen atau divisi

berbeda pada perusahaan yang sama) (Tjiptono dkk, 2007).

Kendati model Servqual banyak diadopsi, sejumlah kritik teoretikal dan

operasional dilontarkan terhadap model ini. Beberapa peneliti mengungkapkan

kontroversi seputar isu-isu seperti dimensionalitas skala yang digunakan,

kurangnya konstansi struktur faktor di antara berbagai studi yang dilakukan,

aplikasi universal dalam beragam industri yang berbeda, masalah converegent

validity, khususnya saat dinilai dengan factor loadings item-item skala pada

faktor-faktor yang diharapkan, masalah pengukuran harapan dan persepsi sebagai

determinan kualitas jasa, Servqual lebih berfokus pada proses penyampaian jasa

dan bukan pada hasil interaksi jasa, serta Servqual lebih didasarkan pada

paradigma diskonfirmasi daripada paradigma attitudinal (Buttle, 1996; Davies, et

al., 1999 Mittal & Lassar, 1998, Robinson, 1999 dikutip oleh Tjiptono dkk, 2007).

2.7.4 Dimensi Servqual

Melalui survei yang dilakukan oleh Parasuraman, Zeithaml dan

Berry,mengidentifikasi 10 dimensi pokok layanan atau jasa, sebagaimana terlihat

pada Tabel 2.5 (Tjiptono dkk, 2007):

Tabel 2.5 Dimensi Pokok Kualitas Jasa

Dimensi Pengertian Contoh
Tangible Merupakan fasilitas fisik, dari

pelayanan yang diberikan
Peralatan/fasilitas yang
tersedia

Reliability Merupakan suatu kemampuan
dalam menyajikan pelayanan
yang sesuai dengan apa yang
telah dijanjikan secara tepat

Layanan sesuai dengan
iklan yang dijanjikan,
fasilitas dan peralatan
berfungsi dengan baik
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dan handal
Responsiveness Merupakan pelayanan atau

respon pembeli layanan yang
cepat dan kreatif terhadap
permintaan dari pelanggan

Pemberi layanan siap
membantu jika
diperlukan, pemberi
layanan menanggapi
pertanyaan dengan baik

Competence Pemberi layanan memberi
penguasaan dan kemampuan
untuk menyampaikan layanan
dengan baik

Adanya pengetahuan dan
skill dari pemberi layanan

Credibility Kepercayaan pelanggan
kepada layanan untuk
menyampaikan layanan
dengan baik

Layanan mempunyai
image dan reputasi yang
baik

Security Pelanggan marasa bebas dari
bahaya, resiko serta gangguan

Keamanan pelanggan
selama proses pelayanan
terjamin

Courtesy Pemberi layanan mempunyai
sopan santun dan keramahan

Pemberi layanan bersikap
ramah dan sopan kepada
pelanggan

Communication Kemampuan menyajikan
informasi dengan bahasa yang
dimengerti oleh pelanggan dan
mau mendengarkan inspirasi
mereka

Pemberi layanan
mempunyai kemampuan
berkomunikasi

Understanding Pemberi layanan mempunyai
usaha untuk mengenal
pelangan serta mengerti
kebutuhan

Pemberi layanan berusaha
mengenal pelanggan
dengan baik

Acess Adanya pelayanan di mana
penerima dapat dengan mudah
menghubungi pemberi layanan

Lokasi layanan yang
mudah dijangkau, line
telepon untuk informasi
tersedia dan mudah untuk
di hubungi

Sumber: Kurniawan (2008)

Dalam perkembangannya kemudian, kesepuluh komponen tersebut di

manfaatkan menjadi lima dimensi yang menjadi acuan pengukuran yang di

lakukan pelanggan (customer) terhadap pelayanan yaitu (James Jiang dan Gary

Klein, 2002 dikutip oleh Kurniawan, 2008):

1. Bukti Fisik (Tangible)
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Dimensi Tangible meliputi fasilitas fisik, peralatan, perlengkapan, dan

sarana komunikasi.

2. Keandalan (Reliability)

Dimensi Reliability yakni kemampuan memberikan pelayanan yang

dijanjikan dengan konsisten, segera dan memuaskan.

3. Daya Tanggap (Responsiveness)

Dimensi Responsiveness yaitu kesigapan dan kecepatan untuk membantu

para pengguna dalam memberikan pelayanan dengan tanggap.

4. Jaminan (Assurance)

Dimensi Assurancemencakup kemampuan, dapat dipercaya yang

dimilikisistem, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan dalam

memberikan pelayanan kepada pengguna.

5. Empati (Empathy)

DimensiEmpathy merupakan perhatian penyedian jasa kepada pengguna

yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang

baik, dan memahami kebutuhan para pengguna.

Tabel 2.6 Hubungan 5 Dimensi Servqual dengan 10 Dimensi Original Kualitas

Dimensi Tangible Reliability Responsiveness Assurance Emphaty
Tangible
Reliability
Responsiveness
Competence
Courtesy
Credibility
Security
Access
Comunications
Understanding
costumer

Sumber: Kurniawan (2008)
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Tabel 2.7 Dimensi dan Atribut Model Servqual
No Dimensi Atribut

1.
Tangible (Bukti

Fisik)

1. Peralatan modern
2. Fasilitas yang berdaya tarik visual
3. Karyawan yang berpenampilan rapi dan

professional
4. Materi-materi berkaitan dengan jasa yang berdaya

tarik visual

2.
Reliability

(Keandalan)

5. Menyediakan jasa sesuai dengan yang dijanjikan
6. Dapat diandalkan dalam menangani masalah jasa

pelanggan
7. Menyampaikan jasa secara benar sejak pertama kali
8. Menyampaikan jasa sesuai dengan waktu yang

dijanjikan
9. Menyimpan catatan/dokumen tanpa kesalahan

3.
Responsiveness
(Daya Tanggap)

10. Menginformasikan pelanggan tentang kepastian
waktu penyampaian jasa.

11. Layanan yang segera/cepat bagi pelanggan.
12. Kesediaan untuk membantu pelanggan.
13. Kesiapan untuk merespon permintaan pelanggan.

4.
Assurance
(Jaminan)

14. Karyawan yang menumbuhkan rasa percaya para
pelanggan

15. Membuat pelanggan merasa aman sewaktu
melakukan transaksi
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16. Karyawan yang secara konsisten bersikap sopan
17. Karyawan yang mampu menjawab pertanyaan

pelanggan

5.
Emphaty
(Empati)

18. Memberikan perhatian individual kepada para
pelanggan

19. Karyawan yang melakukan pelanggan secara penuh
perhatian

20. Sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan
pelanggan

21. Karyawan yang memahami kebutuhan pelanggan
22. Waktu beroperasi (jam kantor) yang nyaman

Sumber: Tjiptonto, (2007)

2.7.5 Penggunaan Servqual pada Sistem Informasi

Umumnya, divisi Sistem Informasi pada perusahaan memiliki tugas utama

untuk membuat desain, mengkonstruksi dan mengimplementasi sistem untuk

meningkatkan performa perusahaan. Evaluasi untuk divisi ini dilihat dari

penggunaan sistem (system usage), analisa biaya dan keuntungan (cost benefit

analysis), kualitas sistem, tingkat kepuasan pengguna, pemeliharaan,

troubleshooting dan sebagainya termasuk pelatihan dalam pemakaian sistem.

Beberapa dari peran di atas merupakan peran yang tergolongservice atau

pelayanan misalnya pemeliharaan, troubleshooting dan pelatihan.Olehkarena itu,

untuk mengukur kesuksesan divisi sistem informasi, dibutuhkan perangkatyang

dapat mengukur service quality atau kualitas pelayanan.Servqual adalah salahsatu

dari perangkat tersebut.

Masalah dari bisa atau tidaknya Servqualdiaplikasikan dalam bidang

sisteminformasi salah satunya dikemukakan oleh Van Dyke bahwa penggunaan

skor yangberbeda atau difference score berpotensi menimbulkan flaws atau cacat

dalampengukuran, validasi konvergensi yang buruk dan dimensi yang tidak stabil.

Cronin dan Taylor mengatakan bahwa servqual yang diadopsi untuk sistem

informasi tidakkonsisten dalam hal struktur, reliability, dan validitasnya.

Pendapat yang mendukung penggunaan Servqual dalam bidang sistem

informasi dikemukakan oleh Kettinger dan Lee.Mereka mengatakan bahwa

servqualmemiliki kelebihan yaitu memiliki kemampuan diagnostik yang tinggi
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dan memiliki konsep yang sesuai dengan dimensi atau setting sistem

informasi.(Jiang, 2006).

2.8 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis yang diajukan atau dugaan sementara dalam penelitian

ini adalah:

1. Variabel bukti fisik / tangible (X1)terdapat pengaruh dan hubungan yang

signifikan terhadap variabel kepuasan pengguna sistem informasi

(Y)secara parsial.

2. Variabel keandalan/ realibility (X2)terdapat pengaruh dan hubungan yang

signifikan terhadap variabel kepuasan pengguna sistem informasi

(Y)secara parsial.

3. Variabeldaya tanggap /responsiveness (X3)terdapat pengaruh dan

hubungan yang signifikan terhadap variabel kepuasan pengguna sistem

informasi (Y)secara parsial.

4. Variabeljaminan /assurance(X4)terdapat pengaruh dan hubungan yang

signifikan terhadap variabel kepuasan pengguna sistem informasi

(Y)secara parsial.

5. Variabelempati /empathy(X5)terdapat pengaruh dan hubungan yang

signifikan terhadap variabel kepuasan pengguna sistem informasi

(Y)secara parsial.

6. Variabel bukti fisik / tangible (X1), keandalan/ realibility (X2), daya

tanggap /responsiveness (X3), jaminan /assurance(X4) dan empati

/empathy(X5) terdapat pengaruh dan hubungan yang signifikan terhadap

variabel kepuasan pengguna sistem informasi (Y)secara simultan /

serentak.


