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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam analisis kualitas layanan

sistem informasi perpustakaan terhadap kepuasan usermenggunakan servqual

methodadalah :

1. Keeratan hubungansecara individu (parsial) bahwa Kualitas layanan

Lib.UNRI bentuk fisik (X1) memberikan hubungan yang cukup berarti

bagi pengguna sistem informasi, keandalan (X2) memberikan hubungan

yang tinggi atau kuat bagi pengguna sistem informasi, variabel daya

tanggap (X3) memberikan hubungan yang tinggi atau kuat bagi pengguna

sistem informasi, variabel jaminan (X4) memberikan hubungan tinggi atau

kuat bagi pengguna sistem informasi dan empati (X5) memberikan

hubungan yang cukup berarti bagi pengguna sistem informasi.

2. Keeratan hubungan Kualitas layanan Lib.UNRI secara bersama (simultan)

bahwa bukti fisik / tangible (X1), keandalan/ realibility (X2), daya tanggap

/responsiveness (X3), jaminan / assurance (X4) dan empati /empathy (X5)

memberikan hubungan yang tinggi atau kuat terhadap kepuasan pengguna

sistem informasi perpustakaan Universitas Riau.

3. Pembuktian Hipotesis Secara Parsial, dengan menggunakan Uji t, yaitu

sebagai berikut:

a. Kualitas layanan Lib.UNRI dilihat dari bentuk fisiknya (tangible),

tidak mempunyai yang signifikan terhadap Kepuasan pengguna sistem

informasi (Y) pada perpustakaan Universitas Riau.

b. Kualitas layanan Lib.UNRI dilihat dari keandalannya (reliability),

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan

pengguna sistem informasi (Y) pada perpustakaan Universitas Riau.

c. Kualitas layanan Lib.UNRI dilihat dari daya tanggapnya

(responsiveness), tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
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Kepuasan pengguna sistem informasi (Y) pada perpustakaan

Universitas Riau.

d. Kualitas layanan Lib.UNRI dilihat dari jaminannya (assurance),

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan pengguna

sistem informasi (Y) pada perpustakaan Universitas Riau.

e. Kualitas layanan Lib.UNRI dilihat dari empatinya (empathy) tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan pengguna

sistem informasi (Y) pada perpustakaan Universitas Riau.

4. Kualitas layanan Lib.UNRI yang terdiri daribukti fisik / tangible (X1),

keandalan/ realibility (X2), daya tanggap /responsiveness (X3), jaminan /

assurance (X4) dan empati /empathy (X5)secara bersama-sama

berpengaruh secara signifikan terhadap

KepuasanPenggunaSistemInformasi (Y)pada perpustakaan Universitas

Riau. Jadi pengaruh kualitas layanan sistem informasi perpustakaan hanya

memberikan konstribusi terhadap kepuasanpengguna (user) sebesar 0,669

jika di persentasekan sebesar 66,9% dilihat dari hasil Adjusted R square

(Adj R2) sedangkan sisanya 33,1% yang dapat diterangkan oleh variabel

lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

5. Faktor yang paling dominan diantara kelima variabel tersebut adalah

jaminan / assurance (X4)yaitu sebesar 42,3% .

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian Tugas Akhir ini

yaitu :

1. Penelitian mengenai analisisa kualitas layanan sistem informasi

perpustakaan terhadap kepuasan usermenggunakan servqual method ini

hendaknya dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan

variabel lain antara lain keterampilan (skill), pengalaman(experience) dan

kepribadian (personality)dalam menganalisis Kepuasan pengguna sistem

informasi perpustakaan yang berkaitan dengan kualitas layanan sistem

informasi.
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2. Untuk Pimpinan perpustakaan diharapkan dapat memberi masukan dan

dapat diajak bekerja sama untuk selalu meningkatkan kualitas layanan

sistem informasi perpustakaan Universitas riau sehingga dapat

menciptakan kenyamanan dan Kepuasan Pengguna dalam mengunjungi

Sistem Lib.UNRI dan perpustakaan  Universitas Riau. Begitu juga dengan

dengan pegawai atau staf perpustakaan untuk selalu saling mendukung

dalam usaha meningkatkan kualitas layanan sistem informasi

perpustakaan.

3. Penelitian mengenai analisisa kualitas layanan sistem informasi

perpustakaan terhadap kepuasan usermenggunakan servqual methodini

hendaknya dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.


