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ABSTRACT 
 

INTEGRATION OF KANO MODEL INTO THE MATRIKS OF QUALITY 
FUNCTION DEPLOYMENT IN THE LIBRARY SERVICE DESIGN 

 
( Case Study of Regular Bachelor Degree Students in Library of Faculty of 

Economy, Sebelas Maret University Surakarta) 
 

By: 
DWI SETIA BUDI 

F0205072 
   DRS. SUSANTO TIRTOPROJO, MM 
 

In globalization era, information has become main necessary in human 
life. The function of information has reached to the whole aspect of live including 
the library that the service has developed as the influence of information 
technology development. It is a principal in central of documentation and 
information institution, the success of library service is an indicator of the success 
of the institution in running the library’s function and duty. This condition 
requires an increase of library’s service quality to the user with considering their 
needs. 

The library of Faculty of Economy in Sebelas Maret University as the 
provider of library service need to do an analysis of customer satisfaction in this 
case is Regular Bachelor Degree students in order to know the weakness of it. By 
knowing the weakness, it is expected that it will make improvement and it can 
serve the students well. 
To know the needs and desire of the user related to the characteristic of service 
design quality as the consumers wants. So it uses Quality Function Deployment 
(QFD) method because this method is able to describe the customer requirement 
into the Technical requirement of the library. However, the customers do not 
always say what they want clearly and many product or service is less work well 
because they fail in understanding the customer requirements. Therefore, it needs 
to integrate with Kano Method. This method give effective approach by 
classifying attribute of product or service based on customer perception and 
understanding deeply between the relation of functional product or service and 
customer satisfaction. 

The data is achieved from 100 respondents of Regular Bachelor as the user 
of library service of Faculty of Economy, Sebelas Maret University through 
distributing questioner in Faculty of Economy, Sebelas Maret University. The 
data analysis use integration of Kano Model and Matrix of House of Quality to the 
adjusted improvement ratio. 

From the result of the research, it is achieved 33 attributes as the needs and 
desire of the Regular Bachelor Degree students as the user of library service of 
Faculty of Economy, Sebelas Maret University. From the sum of those attribute, it 
can be classified in category by Kano Model and it is achieved 23 attribute from 
must-be requirements category, 7 attributes of one dimensional requirements 
category and 2 attributes of attractive requirements category. Whereas to fulfill 
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those customer requirements, the library need 56 attributes of each attributes of 
technical requirements and technical measure. 

Twenty three attributes is thought important by customer (must-be 
requirements) have to be exist in the library service. Whereas attribute of one 
dimensional requirements. Most of it is known related to the dimension design of 
library room and tangible dimension. The workmanship became higher than this 
attributes, it will bring to the higher consumer satisfaction. For the attractive 
requirement such as “ the clean and tidy performance of the employees” and “ few 
queue when returning or borrowing books”. In long period, little increasing of this 
requirements will bring to the customer satisfaction that more higher because 
attributes of attractive category is the source of customer satisfaction. 

Besides the technical requirements that has highest TRS source, it is need 
to be considered in the relation of customer requirements fulfillment. Technical 
requirements is the application of working culture and the use of Serial system 
and classification in signing the library’s collection with 1071 and 631,3 of each 
score. 
 
Key word: Quality Function Deployments (QFD), Model Kano, service Design 
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ABSTRAK 

INTEGRASI MODEL KANO KE DALAM MATRIKS QUALITY 
FUNCTION DEPLOYMENT PADA DESAIN PELAYANAN 

PERPUSTAKAAN 
( Studi Kasus Mahasiswa Strata 1 Reguler Pada Perpustakaan Fakultas 

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta) 
 

Oleh : 
DWI SETIA BUDI 

F0205072 
 

Diera globalisasi, informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam 
kehidupan manusia. Pemanfaatannya telah merambah keseluruh aspek kehidupan 
tidak terkecuali dibidang perpustakaan yang penyampaiannya telah sedemikian 
canggihnya sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi Merupakan 
suatu hal yang prinsip di dunia lembaga pusat dokumentasi dan informasi 
termasuk perpustakaan bahwa keberhasilan pelayanan merupakan salah satu 
indikator keberhasilan lembaga informasi atau perpustakaan dalam menjalankan 
fungsi dan tugas perpustakaan tersebut. Kondisi saat ini menuntut adanya 
peningkatan kualitas layanan perpustakaan kepada pengguna jasanya, dengan 
memperhatikan kebutuhan mereka. 

Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret sebagai 
penyedia jasa dan layanan perpustakaan, perlu melakukan analisis kepuasan 
konsumen (Mahasiswa SI Reguler) agar dapat mengetahui kekurangan yang ada 
pada perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Dengan 
mengetahui kekurangan yang ada, diharapkan adanya perbaikan (improvement) 
dan dapat melayani mahasiswa dengan lebih baik. 

Untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam kaitannya 
dengan karakteristik kualitas desain pelayanan yang diinginkan oleh konsumen, 
maka digunakan metode Quality Function Deployment (QFD). Karena metode 
tersebut mampu menterjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen (Customer 
Requirements) ke dalam aspek teknis perpustakaan (Technical Requirements). 
Namun kadang konsumen tidak selalu mengatakan apa yang mereka inginkan 
secara jelas dan banyak produk / jasa yang kurang berhasil karena kegagalan 
dalam memahami hal yang sesungguhnya bernilai bagi pelanggan mereka. Untuk 
itu perlu diintegrasikan dengan Metode Kano. Metode Kano memberikan 
pendekatan efektif yang tepat dengan mengelompokan atribut produk / jasa 
berdasarkan persepsi konsumen dan memahami secara mendalam hubungan 
antara fungsional produk / jasa dan kepuasan konsumen. 

Data diperoleh dari 100 responden mahasiswa SI Reguler pengguna 
layanan pepustakaan FE UNS melalui penyebaran kuesioner Fakultas Ekonomi 
UNS. Kemudian data dianalisis dengan integrasi Model Kano dan Matriks House 
of Quality dengan melakukan penyesuaian pada adjusted improvement ratio. 

Dari hasil penelitian diperoleh 33 atribut  yang merupakan kebutuhan dan 
keinginan mahasiswa SI Reguler sebagai pengguna layanan perpustakaan FE 
UNS. Dari jumlah atribut tersebut, kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori 
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dengan Model Kano dan diperoleh: 23 atribut kategori must-be requirements, 7 
atribut kategori one dimensional requirements, serta 2 atribut kategori attractive 
requirements. Sedangkan untuk memenuhi customer requirements tersebut, 
perpustakaan memerlukan masing-masing sebanyak 56 atribut technical 
requirements dan  technical measure. 

23 Atribut yang dianggap penting oleh konsumen (must-be requirements) 
harus selalu ada pada pelayanan perpustakaan. Sedangkan atribut one dimensional 
requirements, diketahui sebagian besar berhubungan dengan dimensi desain 
ruangan perpustakaan dan berdimensi tangible. Kinerja yang semakin tinggi dari 
atribut ini akan membawa pada kepuasan konsumen yang semakin tinggi. Untuk 
persyaratan yang dianggap menarik (attractive) yaitu “penampilan karyawan yang 
bersih dan rapi” dan ”antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang 
sedikit”. Dalam kurun waktu panjang, peningkatan sedikit saja pada persyaratan 
ini akan membawa pada kepuasan konsumen yang lebih tinggi karena pada atribut 
yang berkategori Attractive sumber dari kepuasan konsumen. 

Selain itu technical requirements yang memiliki nilai TRS tinggi perlu 
dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pemenuhan customer requirements. 
Technical requirements tersebut adalah penerapan budaya kerja dan penggunaan 
sistem urut nomor dan klasifikasi pada penandaan koleksi perpustakaan dengan 
nilai masing-masing 1071 dan 631,3. 

 
Kata kunci : Quality Function Deployment (QFD), Model Kano, Desain 
Pelayanan 
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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

LATAR BELAKANG 

Diera globalisasi, informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam 

kehidupan manusia. Pemanfaatannya telah merambah keseluruh aspek 

kehidupan tidak terkecuali dibidang perpustakaan yang penyampaiannya telah 

sedemikian canggihnya sebagai dampak dari perkembangan teknologi 

informasi. Di negara-negara maju pemanfaatan teknologi informasi sudah 

menyatu dalam kehidupan masyarakat sehingga secara mandiri mereka dapat 

memperoleh informasi yang diperlukannya untuk menambah pengetahuannya. 

Teknologi informasi merupakan sarana yang menyediakan sumber ilmu 

pengetahuan yang tidak habis-habisnya untuk digali dan dimanfaatkan oleh 

siapa saja yang membutuhkannya. Perpustakaan merupakan salah satu 

lembaga penyedia informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa atas jawaban-

jawaban yang terkait atas permasalahan dalam berbagai dokumen seperti 

laporan penelitian, artikel jurnal, atau bahkan buku teks. Dokumen-dokumen 

tersebut yang biasa disebut sebagai bahan pustaka tersedia di perpustakaan. 

Dengan demikian perpustakaan mempunyai peranan penting sebagai penyedia 

informasi yang dibutuhkan mahasiswa. 

. Perpustakaan adalah sebuah lembaga yang memiliki peran yang 

penting dan strategis, karena memberikan layanan informasi kepada 

masyarakat. Disamping itu, perpustakaan merupakan lembaga penunjang 
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pendidikan. Kondisi saat ini menuntut adanya peningkatan kualitas layanan 

perpustakaan kepada pengguna jasanya, dengan memperhatikan kebutuhan 

mereka (Amirudin, 2003).  

Merupakan suatu hal yang prinsip di dunia lembaga pusat dokumentasi 

dan informasi termasuk perpustakaan bahwa keberhasilan pelayanan 

merupakan salah satu indikator keberhasilan lembaga informasi atau 

perpustakaan dalam menjalankan fungsi dan tugas perpustakaan tersebut. Oleh 

karena perpustakaan merupakan organisasi yang bergerak di bidang jasa dan 

layanan, maka salah satu indikasi keberhasilan layanan yang diberikan adalah 

kepuasan pengguna. Salah satu alasan mengapa kepuasan pengguna (user 

satisfaction) yang menjadi barometer keberhasilan perpustakaan, oleh karena 

perpustakaan diadakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh Whittaker (1993): “the library’s services essentially exist 

to enable that need to be satisfied as efficiently as possible”. 

Salah satu cara untuk meningkatkan belajar mahasiswa yaitu 

diperlukannya sarana perpustakaan yang memadai, maka universitas harus 

siap mengadakan fasilitas tersebut. Salah satu permasalahan yang muncul 

apakah fasilitas dan layanan yang diberikan perpustakaan sudah memberikan 

kepuasan pada mahasiswa. Sebab preferensi antara pihak manajemen dan 

mahasiswa memiliki perbedaan. Atribut-atribut yang ada selalu dinilai 

menurut pertimbangan kesesuaian kepuasan di dalam diri setiap mahasiswa 

Salah satu alat untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen, adalah 

dengan Quality Function Deployment. QFD merupakan praktik untuk 

merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan, 
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dan menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang 

dihasilkan organisasi. QFD memungkinkan organisasi untuk memprioritaskan 

kebutuhan pelanggan, menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan 

tersebut, dan memperbaiki proses hingga tercapai efektifitas maksimum serta 

menuju perbaikan proses yang dapat memungkinkan organisasi untuk 

melampaui harapan pelanggannya (Tjiptono dan Diana, 2003). 

Dimensi yang paling penting dalam pengembangan produk sekarang 

ini dan masa yang akan datang adalah mengembangkan produk / jasa yang 

diinginkan oleh konsumen. Karena konsumen merupakan inti dari tujuan 

bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian 

ditambah persaingan yang semakin ketat dengan semakin banyaknya produsen 

yang terlibat, mengharuskan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi 

pada kepuasan pelanggan pada kualitas produk atau jasa sebagai tujuan utama 

(Peppard dalam Hasnawati, 2004).  

Kinerja produk / jasa sebagai salah satu dimensi persepsi kualitas, 

seringkali disikapi secara berbeda oleh konsumen karena faktor kepentingan 

dan persepsi konsumen yang berbeda satu sama lain. Dan tak jarang persepsi 

konsumen mengenai kualitas sering membingungkan dan sulit dijelaskan 

secara jelas. Seperti yang diungkapkan oleh Kano bahwa kepuasan konsumen 

tidak selalu bersifat linier, yang mana semakin tinggi performa fungsional 

suatu produk / jasa, maka konsumen akan semakin puas. Karena perubahan 

tersebut juga dipengaruhi oleh tipe ekspektasi konsumen. Perbedaan tipe 

ekspektasi konsumen juga mempunyai perbedaan pengaruh terhadap kepuasan 

konsumen.Terdapat fakta bahwa terkadang konsumen akan tetap puas saat 
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produk / jasa memiliki fitur yang kurang fungsional ataupun tanpa fitur 

tambahan sekalipun. Hal tersebut karena perbedaan ekspektasi para 

konsumen. Dengan demikian maka diperlukan suatu metode yang additional 

untuk dapat lebih menjelaskan keinginan konsumen dan menentukan nilai 

fungsional produk / jasa mana yang akan membawa pada kepuasan yang lebih 

besar bagi konsumen. 

Model Kano merupakan metode yang tepat dalam hal ini, karena 

menyediakan pemahaman yang lebih realistis dan mendalam mengenai 

ekspektasi konsumen atau keinginan konsumen dengan 

mengklasifikasikannya ke dalam tipe-tipe yang jelas (Valtasari, 2000). 

Klasifikasi Kano digunakan untuk menangkap informasi mengenai atribut 

mana yang akan lebih meningkatkan kepuasan konsumen dan membantu 

perusahaan untuk memfokuskan titik usahanya dalam memenuhi kebutuhan 

kualitas dasar konsumen dan mengurangi ketidakpuasan konsumen. Sehingga 

nantinya perusahaan dapat memiliki daya saing dalam pasar melalui 

pelayanannya.  

Tujuan paling utama dari QFD adalah kepuasan konsumen total dan 

informasi yang benar-benar dibutuhkan adalah atribut mana menurut 

konsumen yang paling dapat memuaskan. Pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen tidaklah selalu semudah yang dibayangkan. Konsumen 

tidak selalu mengatakan apa yang mereka inginkan dan banyak produk / jasa 

yang kurang berhasil karena kegagalan dalam memahami hal yang 

sesungguhnya bernilai bagi konsumen mereka. Hal ini perlu adanya 

pemahaman karakteristik dari suara konsumen melalui pemanfaatan informasi 
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(suara konsumen) secara akurat. Model Kano memberikan pendekatan efektif 

yang tepat dengan mengelompokan atribut produk / jasa berdasarkan persepsi 

konsumen dan memahami hubungan antara fungsional produk / jasa dan 

kepuasan konsumen.  

Kesuksesan penerapan QFD mengandalkan pada akurasi input 

utamanya yaitu Voice of the Customer (VOC). Untuk pemahaman dan 

pengidentifikasian yang lebih akurat dari VOC maka penggunaan Model Kano 

diintegrasikan dalam QFD. Dengan mengintegrasikan model Kano dan QFD 

membuat kebutuhan konsumen terorientasi sehingga dapat tercapai kepuasan 

konsumen yang maksimal dengan cara yang lebih efektif. Dan ini 

mengindikasikan keuntungan besar dalam upaya meningkatkan manajemen 

kualitas.   

Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret sebagai 

penyedia jasa dan layanan perpustakaan, perlu melakukan analisis kepuasan 

konsumen (mahasiswa) agar dapat mengetahui kekurangan yang ada pada 

perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Dengan 

mengetahui kekurangan yang ada, diharapkan adanya perbaikan 

(improvement) dan dapat melayani mahasiswa dengan lebih baik. Dengan 

Analisis kualitas pelayanan di Perpustakaan menggunakan Model Kano yang 

diintegrasikan dengan Quality Function Deployment diharapkan dapat 

menghindarkan adanya perbedaan antara sesuatu yang diberikan pihak 

perpustakaan dengan apa yang diharapkan konsumen dalam hal ini mahasiswa 

(customer requirement), serta dapat melakukan perbaikan terhadap 

kekurangan yang ada pada perpustakaan tersebut.  
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berusaha 

mengetahui atribut apa saja yang perlu diperbaiki terkait kualitas jasa 

pelayanan dengan menerapkan Model Kano yang diintegrasikan dengan 

Quality Function Deployment. Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian : 

“Integrasi Model Kano Ke Dalam Matriks Quality Function Deployment 

Pada Desain Pelayanan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas 

Sebelas Maret” (Studi Kasus Pada Perpustakaan Fakultas Ekonomi 

Universitas Sebelas Maret) 

RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Atribut apa saja yang seharusnya dipertimbangkan dan menjadi 

prioritas perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen berdasarkan Model Kano? 

2. Atribut apa saja yang perlu dipertimbangkan perpustakaan sebagai  

technical requirements yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan 

desain pelayanan perpustakaan dengan menggunakan Quality Function 

Deployment (QFD)? 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui Atribut Kualitas layanan apa saja yang digunakan dalam 

Analisis kualitas pelayanan di Perpustakaan menggunakan metode Model 

Kano yang diintegrasikan dengan QFD. 
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Mengetahui atribut-atribut yang perlu dipertimbangkan perpustakaan sebagai 

technical requirements yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan 

desain pelayanan perpustakaan dengan menggunakan Quality Function 

Deployment (QFD). 

Dapat Mengintegrasikan metode Model Kano kedalam matriks QFD pada 

pelayanan Perpustakaan FE UNS. 

MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Organisasi :  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan perpustakaan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan 

dengan pengembangan desain pelayanan sehingga dapat memenuhi 

keinginan konsumen dan mampu menjadikan perpustakaan lebih 

kompetitif dalam persaingan.  

2. Bagi Umum : Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan bahan referensi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk 

menentukan kebijakan. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan : Hasil-hasil penelitian ini diharapkan bisa 

menempatkan dasar teoritis yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian 

lebih lanjut tentang penerapan metode Model Kano ke dalam matriks 

Quality Function (QFD). 

4. Bagi Peneliti : Penelitian ini diharapkan bisa penulis jadikan sebagai 

wahana untuk mengaplikasikan teori-teori yang didapatkan dari 
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perkuliahan serta jurnal yang ada, sehingga meningkatkan pemahaman 

terhadap teori dan realita yang ada pada kehidupan sesungguhnya. 

E. BATASAN MASALAH 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian dilakukan di perpustakaan FE, Universitas Sebelas Maret. 

2. Penelitian difokuskan pada kebutuhan mahasiswa terhadap kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh perpustakaan FE. 

3. Objek penelitian adalah mahasiswa FE Reguler  dan Manajemen perpustakaan. 

4. Kualitas pelayanan yang diberikan perpustakaan FE dianalisis dengan 

menggunakan kuesioner yang diperoleh dari jurnal Servqual pada pelayanan 

perpustakaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
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A. Definisi Kualitas 

Pengertian kualitas menurut Goetsch dan Davis (dalam Yamit, 2004) 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Olsen 

dan Wyckoff  (dalam Yamit, 2004) mendefinisikan jasa pelayanan adalah 

sekelompok manfaat yang berdaya guna baik secara eksplisit maupun inplisit 

atas kemudahan untuk mendapatkan barang maupun jasa pelayanan.  

Taguchi mendefinisikan kualitas sebagai kerugian yang ditimbulkan 

oleh suatu produk bagi masyarakat setelah produk tersebut dikirim, selain 

kerugian-kerugian yang disebabkan fisik intrinksik produk. Strategi Taguchi 

difokuskan pada loss function yang mengidentifikasi semua biaya yang 

berhubungan dengan rendahnya mutu dan menunjukkan bagaimana biaya-

biaya tersebut meningkat seiring dengan semakin jauhnya produk dari pada 

yang diinginkan konsumen (Besterfield. 2003). 

Banyak pakar menyampaikan pemikirannya mengenai kualitas, namun 

dari berbagai pemikirannya tersebut memiliki filosofi yang sama atau hampir 

seragam. Pengertian kualitas selalu berorientasi pada pengguna atau 

pemakainya. Sebagian diantaranya pendapat mengenai pengertian atau definisi 

kualitas adalah sebagai berikut : 

Kualitas merupakan mutu, keseluruhan dari semua atribut dan 

karakteristik dari sebuah produk atau jasa, seperti yang dibutuhkan dan 

diharapkan. Menurut Tjiptono dan Diana (2003),  kualitas sering dianggap 

sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri dari 
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kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi 

spesifikasi produk / jasa, sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran 

seberapa jauh suatu produk / jasa memenuhi persyaratan atau spesifikasi 

kualitas yang telah ditetapkan.  

Kualitas telah menjadi harapan dan impian bagi semua orang baik 

konsumen maupun produsen dan merupakan isu yang dominan pada 

kebanyakan perusahaan termasuk instansi pemerintah. Kualitas adalah 

totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang tampak jelas 

maupun tersembunyi (Heizer dan Render, 2006).   

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) dikemukakan bahwa 

kualitas adalah mutu, keseluruhan dari semua atribut dan karakteristik dari 

sebuah produk atau jasa, seperti yang dibutuhkan dan diharapkan. 

Gotsch Davis (dalam Yamit, 2004) membuat definisi kualitas yang 

lebih luas cakupannya, yaitu : 

Quality is dynamic state associated with products, service, people, 

process, and environment that meets or excess expectations. 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

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

harapan. 

Kottler (1997) mendefinisikan kualitas sebagai keseluruhan ciri dan 

karakteristik produk atau jasa yang mendukung kemampuan untuk 

memuaskan kebutuhan. Definisi ini menekankan pada fokus pelanggan. 

Beberapa definisi umum tentang kualitas yang dikemukakan oleh tiga 

pakar  kualitas disebutkan dalam Zulian Yamit (2004), antara lain adalah 
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pendapat Juran yang mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian terhadap 

spesifikasi. Juran (dalam Tjiptono dan Diana, 2003)  memperkenalkan quality 

trilogy yang terdiri dari : 

1. Quality Planning (Perencanaan Kualitas) 

 Perencanaan kualitas meliputi perkembangan produk, sistem, dan proses 

yang dibutuhkan untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. 

Langkah – langkah yang dibutuhkan untuk perencanaan kualitas yaitu : 

a. Menentukan siapa yang menjadi pelanggan. 

b. Mengidentifikasi kebutuhan para pelanggan. 

c. Mengembangkan produk dengan keistimewaan yang dapat memnuhi 

kebutuhan pelanggan. 

d. Mengembangkan sistem dan proses yang memungkinkan organisasi 

untuk menghasilkan keistimewaan tersebut. 

e. Menyebarkan rencana kepada level operasional. 

2. Quality Control (Pengendalian Kualitas) 

 Pengendalian kualitas meliputi langkah – langkah berikut : 

a. Menilai kinerja kualitas aktual. 

b. Membandingkan kinerja dengan tujuan. 

c. Bertindak berdasarkan perbedaan antara kinerja dan tujuan. 

3. Quality Improvement (Perbaikan kualitas) 

 Perbaikan kualitas harus dilakukan secara on going dan terus menerus. 

Langkah – langkah yang dapat dilakukan adalah : 

a. Mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan 

perbaikan kualitas setiap tahun. 
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b. Mengidentifikasi bagian – bagian yang membutuhkan perbaikan dan 

melakukan proyek perbaikan. 

c. Membentuk suatu tim proyek yang bertanggung jawab dalam setiap 

proyek perbaikan. 

d. Memberikan tim – tim tersebut apa yang mereka butuhkan agar dapat 

mendiagnosis masalah guna menentukan sumber penyebab utama, 

memberikan solusi, dan melakukan pengendalian yang akan 

mempertahankan keuntungan yang diperoleh. 

 

Crosby (dalam Yamit, 2004) mempersepsikan kualitas sebagai nihil 

cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan. Sedangkan  

pendapat Deming (dalam Yamit, 2004) yang menggambarkan bahwa kualitas 

adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Tak satupun definisi kualitas yang diungkapkan para ahli yang dapat 

diterima secara universal. Akan tetapi, dari definisi diatas terdapat beberapa 

persamaan pada elemen-elemen berikut ini : (1) Kualitas meliputi usaha untuk 

memenuhi / melebihi harapan pelanggan, (2) Kualitas mencakup produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan, dan (3) Kualitas merupakan kondisi yang 

selalu berubah (Tjiptono dan Diana, 2003). 

KEBERHASILAN PERUSAHAAN SANGAT DITENTUKAN DENGAN KUALITAS.UNTUK 

MENDEINISIKAN, MENGUKUR DAN MENGKOMUNIKASIKAN KULITAS MERUPAKAN TUGAS 

YANG SULIT. NAMUN DEMIKIAN, SATU HAL YANG HARUS DISADARI OLEH MANAJEMEN 

ADALAH BAHWA DALAM HAL KUALITAS ATAU MUTU TIDAK DITENTUKAN OLEH PEMBERI 

JASA, TETAPI OLEH KONSUMEN. KUALITAS JUGA DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI SUATU 

TINGKAT DIMANA PELAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH MANAJEMEN MEMENUHI HARAPAN 

KONSUMEN. PENGERTIAN INI MEMFOKUSKAN PADA KONSUMEN, SESUAI DENGAN DEFINISI 
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KUALITAS YANG DIKEMUKAKAN OLEH KOTLER PADA PENJELASAN DIATAS. UKURAN 

KUALITAS MUNGKIN HANYA ADA DIBENAK KONSUMEN, NAMUN MANAJEMEN HARUS DAPAT 

MENDEFINISIKAN APA YANG DIHARAPKAN KONSUMEN. 

B. Dimensi Layanan Kualitas 

Kualitas merupakan kunci kesuksesan perusahaan dalam menghadapi 

persaingan. Tingkat kualitas pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut 

pandang perpustakaan, tetapi harus dipandang dari sudut pandang penilaian 

pelanggan (mahasiswa). Karena itu, perusahaan harus memfokuskan pada 

kepentingan pelanggan dengan memperhatikan komponen kualitas pelayanan.  

Zeithaml, Parasuraman dan Berry menetapkan 5 dimensi kualitas 

layanan, yaitu: 

1. Tangibles (Nyata), meliputi bagian-bagian pelayanan yang bersifat 

nyata/langsung seperti penampilan karyawan, fasilitas fisik, peralatan, 

sarana komunikasi. 

2. Realibility (Kehandalan), yakni kemampuan memberikan layanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

3. Responsiveness (Kesigapan/Tanggap), yaitu keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan menyediakan pelayanan secara cepat dan 

tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. 

4. Assurance (Jaminan atau Kepastian), mencakup tingkat pengetahuan dan 

keramahan tamahan serta sopan santun yang harus dimiliki karyawan 

disamping kemampuan mereka dalam menanamkan kepercayaan pada 

pelanggan. Dimensi assurance ini merupakan gabungan dari dimensi: 

a. Competence (Kompetensi), artinya keterampilan dan pengetahuan 

yang dimiliki oleh karyawan untuk melakukan pelayanan. 
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b. Courtesy (Kesopanan), meliputi keramahan, perhatian dan sikap para 

karyawan. 

c. Credibility (Kredibilitas atau kepercayaan), meliputi hal-hal yan 

berhubungan dengan kepercayaan kepada organisasi seperti reputasi, 

prestasi, dsb. 

d. Security (Keamanan), artinya tidak adanya bahaya, resiko atau 

keraguan untuk menggunakan jasa yang ditawarkan. 

5. Empathy (Empati), merupakan perhatian khusus yang diberikan kepada 

setiap pelanggan secara individu. Dimensi empati merupakan gabungan 

dari dimensi: 

a. Access (Akses), meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang 

ditawarkan. 

b. Communication (Komunikasi), yaitu kemampuan melakukan 

komunikasi untuk menyampaikan inforasi kepada pelanggan atau 

memperoleh masukan dari pelanggan. 

c. Understanding the customer (memahami pelanggan), meliputi usaha 

untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Thapisa dan Gamini (1999) menetapkan 6 dimensi kualitas pelayanan 

perpustakaan, yaitu : 

1. Reliability, yakni mengacu kepada kehandalan dan ketelitian pelayanan 

yang diberikan. Atribut – atribut yang termasuk dalam dimensi ini adalah : 

a. Karyawan perpustakaan Memberi jawaban yang benar atas pertanyaan 

yang diajukan oleh pengunjung perpustakaan. 

b. Perpustakaan menyediakan informasi yang relevan. 
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c. Perpustakaan Memelihara arsip perpustakaan dengan konsisten. 

d. Perpustakaan Memelihara dan mengoperasikan database komputer. 

2. Responsiveness, yaitu untuk mengukur kesiap siagaan dari karyawan 

perpustakaan dalam memberikan pelayanan. Atribut yang termasuk 

dimensi ini adalah : 

a. Ketepatan waktu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. 

b. Perpustakaan menyediakan informasi yang baru. 

c. Memeriksa (mengecek) koleksi perpustakaan dengan tepat. 

d. Menghubungi kembali dengan segera pengunjung yang telah 

menelepon dengan suatu pertanyaan yang diajukan. 

e. Mempercepat waktu respon (loading) computer 

f. Menyusun kembali buku – buku didalam rak dengan cepat. 

g. Mempercepat waktu antre peminjaman buku. 

3. Assurance, untuk mengukur tingkat pengetahuan dan keramahan tamahan 

serta sopan santun dari karyawan perpustakaan serta sifat dapat dipercaya 

yang dimiliki para staf. Atribut dimensi ini adalah : 

a. Karyawan menilai semua informasi yang diminta oleh pengunjung 

adalah sama, dan pertanyaan dari pengunjung adalah penting bagi 

karyawan. 

b. Penampilan karyawan yang bersih dan rapi. 

c. Pemahaman karyawan yang teliti dari koleksi perpustakaan yang 

tersedia.  

d. Karyawan familiar (terbiasa) bekerja dengan peralatan dan teknologi 

perpustakaan. 
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e. Karyawan mempelajari kebutuhan spesifik dari pengunjung. 

f. Karyawan memberikan perhatian kepada pengunjung. 

g. Karyawan mengenali pengunjung tetap perpustakaan. 

4. Access, mengukur kemampuan perpustakaan untuk mencapai sesuatu 

informasi dan menemukan atau mendapatkannya serta mengetahui kapan 

informasi itu dibutuhkan. Atribut dimensi ini adalah adalah : 

a. Jam kerja perpustakaan sesuai harapan pengunjung. 

b. Lokasi dan kenyamanan dari perpustakaan. 

c. Ketersediaan dari terminal computer, online public access catalogue 

(OPAC) dan tanpa menunggu terlalu lama dalam antre menggunakan 

OPAC. 

d. Waktu tunggu pada meja sirkulasi di perpustakaan.  

5. Communications, mengukur kemampuan untuk memberikan informasi 

kepada pengunjung dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami 

pengunjung dan kemampuan untuk mendengarkan pengunjung. Atribut 

dimensi ini adalah : 

a. Karyawan perpustakan menghindari penggunaan bahasa khusus (logat 

khusus). 

b. Karyawan perpustakaan menetapkan kebutuhan pengguna melalui 

pertanyaan – pertanyaan yang diajukan karyawan dengan ramah 

kepada pengguna. 

c. Karyawan memberikan instruksi yang tepat dan jelas kepada 

pengguna. 
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d. Karyawan perpustakaan mengajarkan kepada pengguna tentang 

keterampilan yang berhubungan dengan perpustakaan. 

e. Karyawan perpustakaan meyakinkan kepada pengguna bahwa masalah 

yang dihadapi pengguna dapat ditangani. 

Dimensi kualitas pelayanan perpustakaan yang diungkapkan oleh 

Thapisa dan Gamini (1999), kemudian digunakan oleh Mehran dan Nejati 

(2008) serta Sahu (2006) dalam penelitian mereka untuk mengukur kualitas 

pelayanan perpustakaan. Dalam penelitian mereka, terdapat penambahan 

dimensi kualitas pelayanan perpustakaan, yaitu dimensi Emphaty. Dimensi ini 

mengukur perilaku, sikap, dan pendekatan dari karyawan perpustakaan kepada 

pengguna. Atribut dalam dimensi ini adalah sebagai berikut :  

a. Karyawan perpustakaan menentukan sikap, perilaku, dan pendekatan 

yang diberikan dalam melayani pengunjung. 

b.  Meyakinkan kepada pengunjung perpustakaan bahwa tanggal 

peminjaman / pengembalian literature  tersedia dan akurat. 

Sehubungan dengan bagaimana pelayanan yang semestinya dilakukan 

bagi pengguna jasa dan layanan untuk kepentingan bersama, pemerintah juga 

ada menetapkan suatu ketentuan yang harus menjadi acuan bagi setiap 

lembaga yang bergerak di bidang layanan publik melalui Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang 

Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik, sebagai berikut: 

1. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

    
 

103

2. Kejelasan 

a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 

b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan / 

sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; 

c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

3. Kepastian Waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun wakrtu 

yang telah ditentukan. 

4. Akurasi 

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 

5. Keamanan 

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum. 

 

 

 

6. Tanggung jawab 

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana 
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Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 

lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 

telekomunikasi dan informatika (telematika). 

8. Kemudahan Akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informatika. 

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, 

serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 

10. Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu 

yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, 

tempat ibadah dan lain- lain. 

C. Konsep Mengenai Pelanggan 

Dalam Pendekatan TQM pelanggan dan pemasok ada di dalam dan di 

luar organisasi. Pelanggan eksternal adalah orang yang membeli dan 

menuggunakan produk perusahaan. Pemasok eksternal adalah orang di luar 

organisasi yang menjual bahan mentah/bahan baku, informasi, atau jasa 

kepada organisasi. Sedangkan di dalam organisasi juga ada pelanggan internal 

dan pemasok internal. 

Pada hakikatnya tujuan bisnis adalah untuk menciptakan dan 

mempertahankan pelanggan. Dalam pendekatan TQM kualitas ditentukan oleh 
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pelanggan. Kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan 

kinerja atau hasil yang dirasakan. Adanya kepuasan pelanggan dapat 

memberikan beberapa manfaat, diantaranya (Tjiptono dan Diana, 2003): 

1. Hubungan antara perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmonis. 

2. Memberikan dasar yang terbaik bagi pembelian ulang. 

3. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. 

4. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang 

menguntungkan bagi perusahaan. 

5. Reputasi perusahaan menjadi lebih baik di mata pelanggan. 

6. Laba yang diperoleh dapat meningkat. 

Hanya dengan memahami proses dan pelanggan maka organisasi dapat 

menyadari dan menghargai makna kualitas. Semua usaha manajemen dalam 

TQM diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu terciptanya kepuasan 

pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan prioritas paling utama dalam 

organisasi TQM, maka organisasi semacam ini harus memiliki fokus pada 

pelanggan. Kunci untuk membentuk fokus pada pelanggan adalah 

menempatkan karyawan untuk berhubungan dengan pelanggan dan 

memberdayakan mereka untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka memuaskan para pelanggan. Jadi unsur yang paling penting dalam 

fokus pada pelanggan adalah interaksi antara karyawan dan pelanggan.  

Tjiptono dan Diana (2003) mengemukakan Perusahaan yang berhasil 

dalam membentuk fokus pada kepuasan pelanggan memiliki karakteristik 

sebagai berikut : 

1. Visi dan Komitmen 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

    
 

106

2. Pensejajaran dengan pelanggan 

3. Kemauan mengidentifikasi dan mengatasi masalah pelanggan 

4. Memanfaatkan informasi dari pelanggan 

5. Mendekati pelanggan 

6. Kemampuan, kesanggupan dan pemberdayaan karyawan 

7. Penyempurnaan produk dan proses secara terus menerus 

D. Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Tjiptono dan Diana (2003) mengidentifikasikan empat metode untuk 

mengukur kepuasan pelanggan yaitu sebagai berikut : 

1. Sistem keluhan dan saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer-oriented) perlu 

memberikan kesempatan yang luas pada para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, pendapat dan keluhan mereka. Dalam sistem ini media 

yang digunakan bisa berupa kotak saran yang ditempatkan dilokasi-lokasi 

strategis, saluran telepon bebas pulsa, website, dll. Berdasarkan 

karakteristiknya, metode ini bersifat pasif, karena perusahaan menunggu 

inisiatif pelanggan untuk menyampaikan keluhan atau pendapat. Oleh karena 

itu, sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai kepuasan atau 

ketidakpuasan pelanggan mengenai cara ini semata. 

2. Ghost shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan 

adalah dengan memperkerjakan beberapa orang (ghost shopper) untuk 

berperan atau bersikap sebagai pelanggan atau pembeli potensial produk 

perusahaan dan pesaing. Kemudian mereka melaporkan temuan-temuannya 
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mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing 

berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. 

3. Lost Customer Analysis 

Metode ini dilakukan dengan cara menghubungi para pelanggan yang telah 

berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami 

mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan/ 

penyempurnaan selanjutnya. 

4. Survey kepuasan pelanggan 

Melalui survey, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik 

(feedback) secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda 

(signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatiannya terhadap para 

pelanggannya. 

E. Total Quality Management (TQM) 

Konsep Total Quality Management (TQM) orientasi pelanggan, bukan 

orientasi terhadap produk . Konsep ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Santosa (dalam Tjiptono dan Diana, 2003) tentang definisi TQM yaitu sistem 

manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi 

pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi.  

Total quality approach hanya dapat dicapai dengan memperhatikan 

karakteristik TQM berikut ini: 

1. Fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. 

2. Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas. 

3. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah. 

4. Memiliki komitmen jangka panjang. 
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5. Membutuhkan kerja sama tim (teamwork). 

6. Memperbaiki proses secara berkesinambungan. 

7. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 

8. Memberikan kebebasan yang terkendali. 

9. Memiliki kesatuan tujuan. 

10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. 

Ada empat prinsip utama dalam TQM : 

1. Kepuasan Pelanggan 

Segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan 

para pelanggan. Kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan 

nilai (value) yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup 

para pelanggan. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka semakin 

besar pula kepuasan pelanggan. 

 

 

2. Respek Terhadap Setiap Orang 

Karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan 

kreativitas tersendiri yang unik. Dengan demikian karyawan merupakan 

suatu sumber daya organisasi yang paling bernilai. Oleh karena itu setiap 

orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan 

untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambil keputusan. 

3. Manajemen Berdasarkan Fakta 

Setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar perasaan. 

Ada dua konsep pokok berkaitan dengan hal ini : 
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a. Prioritasasi 

Suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua 

aspek pada saat yang bersamaan, mengingat batasan sumber daya 

yang ada. Oleh karena itu dengan menggunakan data maka 

manajemen dan tim dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya 

pada situasi tertentu yang vital. 

b. Variasi 

Data statistik data memberikan gambaran mengenai variabilitas yang 

merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi. Dengan 

demikian manajemen dapat memprediksi hasil dari setiap keputusan 

dan tindakan yang dilakukan. 

4. Perbaikan Berkesinambungan 

Setiap perusahaan perlu melakukan proses secara sistematis dalam 

melaksanakan perbaikan berkesinambungan dengan siklus PDCA (plan-

do-check-act). 

Total Quality Management (Manajemen Mutu Terpadu) 

menggambarkan penekanan mutu yang memacu seluruh organisasi, mulai dari 

pemasok sampai konsumen. Total Quality Management menekankan pada 

komitmen manajemen untuk memiliki keinginan yang berkesinambungan bagi 

perusahaan untuk mencapai kesempurnaan di segala aspek barang dan jasa 

yang penting bagi konsumen (Heizer dan Render, 2006). 

Menurut Heizer dan Render (2006), 6 (enam) konsep Total Quality 

Management yang efektif, adalah : 

1. Perbaikan terus-menerus 
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2. Pemberdayaan karyawan 

3. Pembandingan kinerja (benchmarking) 

4. Penyediaan kebutuhan yang tepat pada waktunya (Just In Time) 

5. Konsep Taguchi 

6. Pengetahuan alat TQM 

Menurut Heizer dan Render (2006), terdapat 6 alat bantu Total Quality 

Management, yakni : House of Quality, Teknik Taguchi, Diagram Sebab-

Akibat (fishbone diagram), Diagram Pareto, Diagram Proses, dan 

Pengendalian Proses secara statistik (Statistical Process Control). 

F. Total Quality Service (TQS) 

Total Quality Service (TQS) dapat didefinisikan sebagai sistem 

manajemen jangka panjang (strategik) yang melibatkan semua manajemen dan 

karyawan, serta menggunakan metode-metode kualitatif dan kuantitatif untuk 

memperbaiki secara berkesinambungan proses-proses organisasi, agar dapat 

memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. 

Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan Total Quality Service.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 1 Sistem Total Quality Service 
Sumber: Tjiptono (1997:56) 
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Keterangan  : 

1. Strategi 

Pernyataan yang jelas dan dikomunikasikan dengan baik mengenai posisi 

dan sasaran organisasi dalam hal layanan pelanggan. 

2. Sistem  

Program, prosedur, dan sumber daya organisasi yang dirancang untuk 

mendorong, menyampaikan dan menilai jasa layanan yang nyaman dan 

berkualitas bagi pelanggan. 

3. Sumberdaya manusia 

Karyawan disemua posisi yang memiliki kapasitas dan hasrat untuk 

responsif terhadap kebutuhan pelanggan. 

 

 

 

4. Pelanggan 

Tujuan akhir dari pelaksanaan Total Quality Service adalah mewujudkan 

kepuasan pelanggan (fokus pada pelanggan), memberikan tanggung jawab 

kepada setiap orang, dan melakukan perbaikan berkesinambungan. 

Sebagai suatu sistem yang strategis di dalam mewujudkan kualitas 

jasa, TQS memfokuskan pada lima hal pokok (Tjiptono,1997), yaitu: 

1. Customer Focus (Fokus pada pelanggan) 

Dalam TQS pengidentifikasian pelanggan merupakan prioritas utama, 

kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian kebutuhan, keinginan, 

dan harapan mereka. Setelah itu dirancang sistem yang dapat memberikan 
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jasa yang memenuhi tuntutan tersebut. Disamping itu, organisasi juga 

wajib menjalin kemitraan dengan para pemasok. 

2. Total Involvement (Keterlibatan total) 

Manajemen harus memberikan peluang perbaikan kualitas bagi semua 

karyawan tanpa kecuali. Selain itu manajemen harus dapat memberikan 

inspirasi positif melalui partisipasi aktif dan perbuatan nyata bagi 

organisasi. Dalam rangka itu manajemen harus rela mendelegasikan 

tanggung jawab dan wewenangnya kepada karyawan yang melaksanakan 

pekerjaan. Selain itu manajemen dituntut untuk memberdayakan para 

karyawan dengan jalan menciptakan iklim yang kondusif. 

3. Measurements (Pengukuran) 

Menjadi kebutuhan pokok bagi organisasi jasa adalah menyusun ukuran-

ukuran dasar baik internal maupun eksternal bagi organisasi dan 

konsumen. Unsur-unsur yang terdapat pada sistem pengukuran tersebut 

terdiri atas: 

a. Menyusun ukuran proses dan hasil. 

b. Mengidentifikasi output dan mengukur kesesuaiannya dengan tuntutan 

konsumen. 

c. Mengoreksi penyimpangan dan meningkatkan kinerja. 

4. Dukungan Sistematis 

Dalam hal ini manajemen bertanggung jawab dalam mengelola proses 

kualitas antara lain dengan cara menghubungkan kualitas dengan sistem 

manajemen yang diterapkan, seperti perencanaan strategi, komunikasi, 

penghargaan, dan promosi karyawan dan sebagainya. 
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5. Continuous Improvement (Perbaikan Berkelanjutan) 

Dalam rangka perbaikan berkelanjutan, setiap orang dalam organisasi 

bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan, mengurangi waktu siklus, 

mengantisipasi perubahan kebutuhan dan mau menerima umpan balik 

tanpa rasa takut dan khawatir. 

G. Model Kano 

Ide-ide kano mengenai tipe kualitas sering merupakan sebuah 

revelation (wahyu) dan metodenya untuk menyortir fitur-fitur produk dalam 

kategori kualitas yang bermacam-macam berdasarkan pada kuesioner yang 

diisi oleh konsumen, menawarkan sebuah proses lurus ke depan yang jelas 

untuk menghimpun pemahaman mendalam tentang customer requirement 

(CR) atau keinginan konsumen (Berger, 1993). 

Dalam merencanakan produk atau jasa, seseorang akan membuat 

daftar kebutuhan konsumen potensial yang harus dipuaskan oleh produk atau 

jasa. Pergi untuk melihat konsumen sekarang dan konsumen yang potensial 

(kunjungan suara konsumen/ voice of the customer visit) adalah salah satu cara 

bagus untuk mendapat ide-ide apa yang seharusnya ada pada daftar customer 

requirement  potensial. 

Kano et al (1984)  mengembangkan model untuk menggolongkan 

atribut – atribut dalam suatu penelitian berdasarkan pada sejauh mana atribut 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen Kano merupakan suatu model 

yang menyediakan alat yang efektif untuk menggolongkan kebutuhan 

(Matzler et al, 1996). Model kano mencoba untuk menjelaskan bagaimana 
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kepuasan konsumen akan berubah seperti keinginan konsumen (Customer 

Requirement) yang dijumpai perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar II.2 
Model Kano 

Sumber : Berger et al., 1993 
 

Model Kano (Gambar II.1) menurut Berger et al (1993) memiliki 

sumbu horizontal yang menandakan bagaimana tingkat fungsional beberapa 

aspek dari sebuah jasa atau kinerja jasa tersebut, dan sumbu vertikal 

menandakan kepuasan konsumen. Sumbu horizontal pada diagram 

menandakan bagaimana tingkat fungsional beberapa aspek dari sebuah produk 

/ jasa. Ide-ide tradisional mengenai kualitas kadang memiliki asumsi bahwa 

kepuasan konsumen secara sederhana proporsional pada seberapa fungsional 

produk / jasa, sehingga semakin sedikit fungsional suatu produk / jasa, 

semakin rendah tingkat kepuasan konsumen. Dan semakin banyak fungsi 

sebuah produk / jasa, konsumen akan semakin puas.  

One dimensional 

Product fully 
functionaal 

Customer dissatified 

Product 
Dissfunctional 

Must-be 

Customer satisfied 

Attractive  
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Dalam gambar, garis yang melintang pada sumbu 45 derajad  

menggambarkan situasi dimana kepuasan konsumen secara sederhana 

proporsional pada seberapa fungsional sebuah produk / jasa: situasi dimana 

konsumen lebih puas (naik) dengan produk / jasa yang lebih fungsional 

(kanan) dan konsumen kurang puas (turun) dengan produk / jasa yang lebih 

sedikit fungsionalnya (kiri). 

CR tersebut disebut dengan CR satu dimensi (one dimensional), 

contohnya dalam automobile, gas mileage (walaupun cukup buruk) cenderung 

merupakan CR satu dimensi: gas mileage yang lebih baik menyediakan 

kepuasan konsumen yang bertambah dan gas mileage yang buruk akan 

menyebabkan lebih banyak konsumen yang tidak puas. 

Kano mengembangkan “Attractive Quality Creation” berdasarkan teori 

Herzberg yang lebih dikenal dengan Model Kano. Model Kano ini, 

digambarkan dengan tiga kurva, dan membedakan antara tiga tipe persyaratan 

produk atau jasa yang mempengaruhi kepuasan konsumen yaitu: 

1. The must-be or basic needs 

Pada kebutuhan ini, konsumen menjadi tidak puas ketika 

kinerja suatu produk / jasa adalah rendah. Persyaratan ini adalah 

penerimaan minimum oleh konsumen dan meliputi sesuatu yang 

semestinya ada dan tidak peduli apapun, persyaratan tersebut harus 

ada. Tingkat kehadiran atribut tidak dinyatakan, tetapi jika tidak ada 

maka akan menimbulkan komplain atau ketidakpuasan. Karena 

ekspektasi konsumen terhadap atribut dilihat sebagai kebutuhan dasar, 

maka konsumen tidak akan menyatakan secara ekplisit mengenai 
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kualitas atribut ini dan menganggap perusahaan sudah memahami 

tentang desain dasar produk atau jasa. 

2. The one-dimensional or performance needs 

Peryaratan ini merupakan kebutuhan yang disadari dan 

dinyatakan secara jelas oleh konsumen. Fitur-fitur one-dimensional 

requirement ini biasanya dinyatakan pada iklan-iklan produk (Von 

Dran et al, 1999). 

Atribut one-dimensional requirement akan memberikan 

kepuasan ketika terpenuhi dan akan menimbulkan kekecewaan jika 

tidak terpenuhi. Kepuasan konsumen dipersepsikan linear dengan 

fungsi kinerja dari atribut produk. Kinerja yang semakin tinggi dari 

atribut produk akan membawa pada kepuasan konsumen yang lebih 

tinggi, begitu pula sebaliknya. Kinerja produk memberi kepuasan 

proporsional dengan tingkat presensinya. Persyaratan ini digambarkan 

melalui garis yang melintang pada sumbu 45°. Contoh one-

dimensional requirement ini, misalnya adalah layanan garansi penuh 

pada mobile phone, semakin lama masa garansi membuat konsumen 

semakin senang. Untuk jasa  misalnya pada restoran cepat saji, 

semakin cepat pelayanan waktu tunggu pemesanan makanan, maka 

kepuasan konsumen akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya. 

3. The attractive osexcitement needs 

Kesuksesan produk sebenarnya seringkali dipengaruhi oleh 

fitur ‘attractive’ yang mengindikasikan bahwa fitur ini adalah 

kebutuhan konsumen secara inovatif dan terbaru. Karena dengan 
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berjalannya waktu dan imitasi dari produk pesaing, fitur ‘attractive’ 

akan beralih menjadi kebutuhan normal dan kebutuhan normal akan 

berpindah menjadi kebutuhan dasar (Von Dran et al, 1999). Untuk itu  

produsen harus selalu dapat memperkirakan kebutuhan-kebutuhan 

konsumen yang nyata dan yang pelanggan tidak sadari, seinovatif 

mungkin. Dengan adanya fitur ‘attractive’ akan menjadi motivasi kuat 

bagi konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan kepuasan setelah 

pembelian. 

Attractive requirement bisa dikatakan merupakan kriteria 

produk yang memiliki pengaruh tertinggi terhadap kepuasan konsumen 

(Tontini, 2007). Attractive requirement merupakan fitur yang melebihi 

kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Attractive requirement 

dideskripsikan sebagai kejutan (surprise) atau atribut kesenangan, 

memberikan kepuasan lebih tinggi ketika atribut ada, tetapi juga tidak 

menimbulkan kekecewaan ketika atribut tersebut tidak ada. Atribut ini 

biasanya secara ekplisit tidak diharapkan dan tidak diutarakan oleh 

konsumen. Contohnya pada mobil, konsumen akan lebih senang 

dengan adanya side air bags, contoh lainnya: kemampuan jaringan 

global yang dimiliki mobile phone akan lebih membuat konsumen 

terkesan, namun jika tidak adapun tidak menjadi masalah.  Sedangkan 

pada layanan jasa, misalnya pada hotel, konsumen akan lebih senang 

ketika hotel memberikan jasa penyetrikaan tanpa biaya extra atau 

layanan kaviar dan champagne yang diberikan pada penerbangan kelas 

bisnis akan membuat pelanggan gembira luar biasa. 
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Sebagai tembahan untuk tiga dasar pengelompokan dalam model kano 

diatas, “indifferent”, “reverse” dan “questionable” juga bisa nampak sebagai 

persyaratan suatu produk atau jasa (Berger et al, 1993). Pengertian dari 

masing masing kelompok ini adalah sebagai berikut : 

1. Indiferrent 

Seorang konsumen dapat menjadi biasa saja/acuh tak acuh 

(indifferent) terhadap elemen kualitas, contohnya memiliki geretan 

sigaret dalam mobil. konsumen tidak akan merasakan puas atau tidak 

puas baik terhadap produk yang tidak fungsional atau sangat 

fungsional. Pada kategori ini, konsumen tidak terkait / peduli dengan 

atribut  - atribut produk atau jasa dan sangatlah tidak tertarik apakah 

tersebut atribut ada atau tidak. 

 

2. Questionable 

Terdapat kontradiksi dalam suatu pertanyaan. Situasi ini terjadi jika 

ada suatu pertentangan pada jawaban konsumen atas pertanyaan yang 

berupa sepasang pertanyaan fungsional dan disfungsional. Penilaian 

queationable mengindikasikan adanya kesalahan dari penyusunan 

kata- kata dari suatu pertanyaan, kesalahpahaman dalam mengartikan 

pertanyaan, san suatu tanggapan yang salah.  

3. Reverse 

penilaian apriori konsumen mengenai fungsional dan 

ketidakfungsional merupakan kebalikan dari yang konsumen rasakan. 

Reverse requirement diartikan dengan tingkat pencapaian yang tinggi 
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dari kinerja suatu produk justru  menghasilkan ketidakpuasan dan 

merupakan fakta bahwa tidak semua konsumen akan menyukai atribut 

fungsional tersebut. Misalnya adanya mobile personal tracking, bagi 

sebagian konsumen akan membuat mereka merasa terganggu dan tidak 

nyaman dengan keberadaan fitur tersebut. 

Dengan mengklasifikasikan customer requirements melalui metode 

Kano dapat diperoleh beberapa keuntungan. Seperti yang diungkapkan 

Matzler et al (1996) adalah sebagai berikut: 

1. prioritas untuk pengembangan produk. Hal ini, contohnya, tidak terlalu 

bermanfaat apabila berinvestasi dalam peningkatan must-be 

requirements yang telah berada pada tingkat puas namun, lebih baik 

untuk meningkatkan one-dimensional atau attractive requirements 

karena memiliki dampak yang lebih besar pada penerimaan kualitas 

pelayanan dan pada tingkat kepuasan konsumen selanjutnya. 

2. persyaratan produk atau jasa dipahami lebih baik : kriteria produk atau 

jasa yang memiliki dampak paling besar pada kepuasan konsumen 

dapat diidentifkasi. Mengelompokkan persyaratan produk / jasa ke 

dalam must-be, one-dimensional, dan attractive dapat digunakan untuk 

dapat berkonsentrasi. 

3. model kano dapat dikombinasikan dengan QFD. Satu prasyarat adalah 

identifikasi kebutuhan konsumen, tingkatannya, dan prioritasnya 

(Griffin/Hauser, 1993). Model kano digunakan untuk membangun 

kepentingan fitur produk / jasa  individual untuk kepuasan pelanggan 
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dan oleh karena itu dapat menciptakan prasyarat yang optimal untuk 

aktivitas pengembangan produk / jasa  yang berorioentasi proses. 

4. metode kano memberikan bantuan yang berharga dalam trade-off 

situasi dalam tahap pengembangan produk / jasa . Apabila dua 

persyaratan produk / jasa  tidak dapat secara bersama-sama dipenuhi 

karena alasan teknis atau keuangan, dapat diukur dengan kriteria mana 

yang memiliki dampak yang paling besar pada kepuasan konsumen 

5. persyaratan must-be, one-dimensional, dan attractive adalah berbeda, 

sebagai aturan, dalam harapan kegunaan oleh segmen konsumen yang 

berbeda. Dari titik ini, solusi penyesuaian konsumen untuk masalah 

khusus dapat diteliti yang menjamin tingkat kepuasan optimal dalam 

segmen konsumen yang berbeda. 

6. menemukan dan memenuhi persyaratan attractive dapat menciptakan 

kemungkinan yang besar untuk diferensiasi. Produk / jasa  yang hanya 

menciptakan kepuasan pada must-be atau one-dimensional saja, 

diartikan sebagai produk / jasa  rata-rata dan oleh karena itu dapat 

dipertukarkan (interchangeable). 

Disamping keuntungan diatas juga terdapat pembatasan dalam model 

kano (Bharadwaj dan Menon dalam Tan dan Pawitra, 2001). Yang pertama 

adalah hanya atribut yang bersifat kualitatif yang dapat diklasifikasikan. Yang 

kedua adalah model ini tidak memberikan penjelasan mengenai persepsi 

konsumen, kenapa atribut – atribut tertentu adalah penting bagi konsumen. 

H. Integrasi Model Kano Dalam Mariks QFD 
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Dengan menggunakan Model Kano dan mengintegrasikannya dalam 

QFD, tim desain dapat meningkatkan pemahaman kebutuhan konsumen (Nair, 

2004). Dengan digunakannya Model Kano dalam matriks QFD akan 

menjamin bahwa kebutuhan konsumen paling kritis diterjemahkan pada tahap 

pengembangan berikutnya. 

Tujuan integrasi Model Kano ke dalam matriks QFD adalah untuk 

membantu secara dalam dan akurat mengenai suara konsumen (Tan dan Shen, 

2000). Hal ini karena Model Kano dapat menentukan attractive requirements, 

One-dimensional requirements atau Must-be requirements dan dapat 

digunakan dalam matriks QFD untuk memastikan kebutuhan yang paling 

penting diterjemahkan dalam tahap pengembangan produk / jasa selanjutnya 

(Tontini, 2007). 

Tan dan Shen (2000), menunjukkan hubungan antara kepuasan 

pelanggan dan kinerja produk atau jasa yang ada dalam Model Kano dapat 

ditentukan dengan fungsi yang sesuai dengan parameter. Biasanya, hubungan 

tersebut di tunjukkan sebagai : 

S = f ( k , p) 

Keterangan: s = customer satisfaction (kepuasan pelanggan) 

          p= product or service performance (kinerja produk atau jasa) 

         k= adjustment parameter untuk tiap kategori Kano. 

Kinerja yang lebih baik tentu akan mendapatkan kepuasan konsumen 

yang lebih baik. Misalnya, kepuasan konsumen dapat dengan lebih mudah 

dicapai dalam attractive requirements dibanding dengan yang harus dilakukan 

dalam must-be requirements. Sehingga, untuk attractive requirements, 
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didapatkan ∆ s/s > ∆ p/p, dimana s dan p mewakili tingkat kepuasan 

konsumen dan tingkat kinerja produk; ∆ s dan ∆ p merupakan perubahan kecil 

pada s dan p. Sedangkan untuk one-dimensional requirements,  ∆ s/s  = ∆ p/p 

dan untuk must be requirements  ∆s/s <∆ p/p  (Tan dan Shen, 2000). 

Secara sederhana, hubungan antara ∆ s/s dan ∆ p/p diasumsikan 

sebagai hubungan yang linear. Sehingga menggunakan k parameter, ketiga 

hubungan di atas dapat diformulasikan dengan satu persamaan yaitu: 

   ∆ s/s >k ( ∆ p/p) 

Keterangan:    Attractive requirements, k>1 

    One-dimensionl requirements, k=1 

    Must-be requirements k < 1 

Lebih lanjut, dapat dikonversikan ke dalam persamaan di bawah ini : 

 

  s = cpk 

             c = konstanta 

Misal s0 dan p0 adalah tingkat kepuasan konsumen dan tingkat kinerja 

produk atau jasa sekarang, dan s1 dan p1 merupakan target kepuasan 

pelanggan dan kinerja yang diinginkan. Juga diasumsikan bahwa persamaan 

(1) tidak berubah terhadap perubahan status. Untuk keduanya, persamaan (1) 

dapat dipertahankan. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa s0 = cp0
k dan s1 = 

cp1
k maka 

 =  =       (1) 

Di bawah ini merupakan transformasi fungsi yang dapat diturunkan 

untuk Adjusted Ratio (Rasio disesuaikan): 
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IRadj = (IR0)1/k                  (2) 

Di mana IRadj merupakan adjusted improvement ratio (rasio perbaikan 

disesuaikan), IR0 adalah original improvement ratio (rasio perbaikan asli) dan 

k adalah parameter Kano untuk tiap kategori yang berbeda. 

Dalam persamaan (2), k merupakan satu-satunya parameter untuk 

QFD. Setelah mengelompokkan CR ke dalam kategori Kano yang sesuai, k 

yang sesuai dapat dipilih. Rangkaian nilai k yang dapat digunakan adalah 

‘1/2’, ‘1’ dan ‘2’ untuk must-be requirements, one-dimensionl requirements 

dan attractive requirements (Tan dan Shen, 2000). Oleh karena itu, 

improvement ratio dapat disesuaikan dengan menggunakan persamaan (2). 

Dengan penyesuaian improvement ratio, Model Kano telah terintegrasi 

ke dalam planning matrix untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan 

akurat mengenai suara konsumen (Tan dan Shen, 2000). 

I. Quality Function Deployment (QFD) 

Quality Function Deployment (QFD) merupakan serangkaian kegiatan 

manajemen yang pertama kali diterapkan di perusahaan otomotif Mitsubishi di 

Kobe, Jepang. Cohen (1995) mendefinisikan Quality Function Deployment 

adalah metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan 

pengembangan produk / jasa  untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan 

keinginan konsumen, serta mengevaluasi secara sistematis kapabilitas suatu 

produk / jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.  

QFD (Quality Function Deployment) berfokus pada pengembangan 

keterampilan untuk merancang, menciptakan dan memasarkan produk / jasa  

yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan. Definisi QFD menurut Heizer dan 
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Render (2006) merupakan istilah yang dipakai untuk menentukan rancangan 

fungsional yang dapat memuaskan konsumen dan mewujudkan keinginan 

konsumen dan mewujudkan keinginan konsumen ke dalam suatu target 

rancangan. 

Goetsch (1997) mendefinisikan QFD sebagai berikut : 

QFD is a practise for design your processes in response to 
customer needs. QFD translate what the customer wants into what the 
organization produces. It enables an organization to preoritize processes 
to maximum efectiveness. QFD is apratices that leads to process 
improvement, that enable an organization to exceed the explantions of 
customers. 

 
QFD menerjemahkan apa yang diinginkan pelanggan menjadi apa 

yang dihasilkan organisasi. QFD memungkinkan organisasi untuk 

memprioritaskan apa yang diinginkan pelanggan, menemukan tanggapan yang 

inovatif untuk memenuhi keinginan tersebut dan memperbaiki proses untuk 

mencapai efektivitas maksimum. QFD juga merupakan praktik menuju 

perbaikan proses yang dapat memungkinkan organisasi untuk melampaui 

harapan pelanggan.   

Sedangkan Quality Function Deployment menurut Besterfield (2003) 

adalah : 

Quality Function Deployment (QFD) is a planning tool used to 
fulfill cutomer expectations. It is a disciplined approach to product design, 
engineering, and production and provides in-depth evaluation of a 
product. 

 
Quality Function Deployment adalah suatu alat perencanaan yang 

digunakan untuk memenuhi harapan pelanggan. Quality Function Deployment 

merupakan suatu pendekatan pada desain produk, pengembangan, produksi 

dan evaluasi yang mendalam dari sebuah produk. 
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Berdasarkan fungsinya, Quality Function Deployment didefinisikan 

sebagai suatu metode untuk merencanakan dan mengembangkan produk 

secara struktur sehingga mendorong tim pengembang untuk menentukan 

kebutuhan dan keinginan konsumen secara jelas, dan kemudian mengevaluasi 

kemampuan produk dan jasa sebelumnya secara seksama dalam memenuhi 

kebutuhannya. Fokus utama Quality Function Deployment yaitu pelibatan 

konsumen pada proses pengembangan  produk atau jasa sedini mungkin 

Tujuan dari Quality Function Deployment tidak hanya memenuhi  

sebanyak mungkin harapan pelanggan, tapi juga berusaha melampaui harapan 

– harapan pelanggan sebagai cara untuk berkompetensi dengan saingannya, 

sehingga diharapkan konsumen tidak menolak dan tidak komplain, tapi malah 

menginginkannya. 

Penerapan Quality Function Deployment mempunyai manfaat yang 

besar bagi perusahaan. Manfaat tersebut antara lain (Goetsch, 1997) : 

a. Fokus pada pelanggan (Customer focused) 

Quality Function Deployment memerlukan pengumpulan masukan dan 

umpan balik dari pelanggan. Informasi tersebut kemudian 

diterjemahkan ke dalam sekumpulan persyaratan pelanggan yang 

spesifik. Kinerja organisasi dan pesaing dalam memenuhi persyaratan 

tersebut dipelajari dengan teliti. Dengan demikian organisasi dapat 

mengetahui sejauh mana organisasi itu sendiri dan pesaingnya 

memenuhi kebutuhan para pelanggan. 

b. Efisien waktu (time-efficient)  
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Quality Function Deployment dapat mengurangi waktu pengembangan 

produk / jasa  karena memfokuskan pada persyaratan pelanggan yang 

spesifik dan telah diindentifikasi dengan jelas. Oleh karena itu tidak 

terjadi pemborosan waktu untuk mengembangkan ciri-ciri produk / 

jasa  yang tidak hanya memberikan sedikit nilai (value) kepada 

pelanggan. 

c. Orientasi kerja sama tim (teamwork-oriented) 

Quality Function Deployment merupakan pendekatan kerja sama tim. 

Semua keputusan dalam proses didasarkan pada konsensus dan dicapai 

melalui diskusi mendalam dan brainstroming. Oleh karena setiap 

tindakan yang perlu dilakukan diindentifikasi sebagai bagian dari 

proses tersebut, sehingga pada gilirannya hal ini mendorong kerjasama 

tim yang lebih kokoh. 

d. Orientasi pada dokumentasi (documentation-oriented) 

Salah satu produk / jasa  yang dihasilkan dari proses Quality Function 

Deployment adalah dokumen komprehensif mengenai semua data yang 

berhubungan dengan segala proses yang ada dan perbandingannya 

dengan persyaratan pelanggan. Dokumen ini berubah secara konstan 

setiap kali ada informasi baru yang dipelajari dan informasi lama yang 

dibuang. Informasi yang up-to-date mengenai persyaratan pelanggan 

dan proses internal, sangat berguna bila terjadi turnover. 

Ada beberapa alat yang biasa digunakan dalam proses QFD. Alat – alat 

tersebut mencakup alat – alat yang spesifik dalam aplikasi QFD dan alat – alat 
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yang digunakan dalam analisis QFD terdiri dari empat macam, yaitu (Tjiptono 

dan Diana, 2003) : 

1. Diagram Afinitas (affinity Diagram) 

Diagram Afinitas merupakan suatu metode brainstorming yang 

digunakan untuk mendorong pemikiran kreatif. Alat ini sangat 

bermanfaat dalam membantu mengatasi segala rintangan yang timbul 

karena kegagalan masa lalu. 

2. Interrelationship Diagram 

Diagram Afinitas mengidentifikasi isu dan ide yang berkaitan 

dengan sasaran atau masalah yang spesifik. dalam diagram tersebut 

proses kreatif tercatat dengan baik. Interrelationship diagram 

digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara berbagai 

ide yang tercatat dalam diagram afinitas. 

3. Tree Diagram 

Tree Diagram menggambarkan tugas – tugas yang perlu 

dilaksanakan agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi. 

4. Diagram Matriks (Matrix Diagram) 

Diagram ini merupakan alat yang bermanfaat dalam 

mengidentifikasi dan menggambarkan secara grafis hubungan antara 

tanggung jawab, tugas, fungsi dan lain – lain. Diagram Matriks sering 

digunakan untuk menyebarluaskan persyaratan kualitas ke dalam ciri 

khas rekayasa dan kemudian ke dalam persyaratan produksi.  

J. House of Quality (HOQ) 
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Definisi House of Quality (HOQ) menurut Heizer dan Render (2006) 

adalah teknik untuk mendefinisikan hubungan antara keinginan konsumen ke 

dalam atribut-atribut barang dan jasa. Dengan mendefiniskan hubungan 

tersebut dengan tepat, maka seorang manajer dapat menjawab apa yang 

diinginkan pelanggan. 

Analogi yang paling sering digunakan untuk menggambarkan stuktur 

QFD adalah suatu matriks yang berbentuk rumah. Istilah yang sering 

digunakan adalah House of Quality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Gambar II.3 
House of Quality 

Sumber : Tijptono dan Diana (2003), Total Quality Management. Andi. 
Yogyakarta.  

 
 

Manufacture’s Current 
2.Requirements/Specifications  

to Suppliers 

4. RELATIONSHIPS 
o What do the customer requirements 

mean to the manufacturer? 
o Where are the interactions between 

relationships? 

Prioritized List of 
5. Manufacturer’s Critical Process 

Requirements 

3. PLANNING MATRIX 
o Importance rating 
o Competition 

rating 
o Target values 
o Scale-up needed 
o Sales point 

 

1. 
CUSTOMER 

INPUT 
(Requirements) 

Identify tradeoffs 
6. Relating to the 

manufacturing 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

    
 

129

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa House of Quality terdiri dari 

6 bagian atau komponen, yaitu : 

1. Tembok rumah sebelah kiri (Komponen 1) 

Berupa masukan dari pelanggan. Pada langkah ini 

pemanufaktur berusaha menentukan segala persyaratan yang 

dikehendaki pelanggan dan berhubungan dengan produk / jasa . 

2. Plafon/langit-langit rumah (Komponen 2) 

Pemanufaktur mengusahakan spesifikasi kinerja tertentu dan 

mensyaratkan pemasoknya untuk melakukan hal yang sama. 

3. Tembok rumah sebelah kanan (Komponen 3) 

Merupakan matriks perencanaan. Matriks ini merupakan 

komponen yang digunakan untuk menerjemahkan persyaratan 

pelanggan ke dalam rencana-rencana untuk memenuhi atau melampaui 

persyaratan tersebut.. Komponen ini meliputi langkah-langkah seperti 

menggambarkan persyaratan pelanggan pada suatu matriks dan proses 

pemanufakturan pada matriks lainnya, memprioritaskan persyaratan 

pelanggan, dan mengambil keputusan mengenai perbaikan yang 

dibutuhkan dalam proses pemanufakturan. 

4. Tengah rumah (Komponen 4) 

Di sini persyaratan pelanggan dikonversikan ke dalam aspek-

aspek pemanufakturan. 

5. Bawah Rumah (Komponen 5) 

Berisikan daftar prioritas persyaratan proses pemanufaktur. 

6. Bagian atap (Komponen 6) 
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Identifikasi trade-off yang berhubungan dengan persyaratan 

pemanufaktur. Di dalam komponen ini akan dijawab apa yang terbaik 

yang dapat dilakukan organisasi dengan mempertimbangkan 

persyaratan pelanggan dan kemampuan pemanufaktur organisasi. 

K. Voice of Customer (VOC) 

Satu area dalam QFD yang memiliki pengaruh terbesar adalah 

memahami adanya “Voice of the Customer” atau suara pelanggan. Suara 

pelanggan adalah suatu proses yang digunakan untuk menangkap keinginan 

atau umpan balik dari pelanggan (eksternal dan internal) untuk menyediakan 

jasa atau produk kepada pelanggan dengan mutu terbaik. Dengan Voice of 

Customer dapat memahami kebutuhan konsumen dan menggunakan 

kebutuhan ini untuk menentukan arah proses pengembangan. Suara dari 

pelanggan dapat ditangkap dari berbagai jalan, seperti mengarahkan diskusi 

atau wawancara, survey, kelompok fokus, spesifikasi pelanggan, pengamatan, 

jaminan keabsahan data, laporan lapangan, daftar keluhan, dan lain-lain. Data 

ini digunakan untuk mengidentifikasi atribut kualitas yang diperlukan untuk 

suatu material atau komponen disediakan untuk disertakan di dalam produk 

atau proses. 

  Voice of Customer memfokuskan anggota tim pengembangan 

produk untuk menemukan kebutuhan konsumen yang sebenarnya pada tingkat 

penerimaan yang realibel. Tindakan yang terorganisir dalam melihat suara 

konsumen secara hati-hati mampu memotivasi dan mendayagunakan anggota 

tim yang dapat meningkatkan level informasi bagi manajer. Secara khasnya 

tim pengembangan produk akan terdiri dari para ahli dalam penjualan, 
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pemasaran produk, analisis tren, R&D, quality control, pembelian, produksi 

dan berbagai level manajemen.  

L. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian terdahulu mengenai penerapan metode Servqual, Kano 

Model’s yang dintegrasikan dengan QFD pada layanan jasa adalah penelitian 

Amirudin (2003) yang berjudul “upaya peningkatan kualitas pelayanan di 

perpustakaan dengan menggunakan metode gabungan servqual, kano model, 

dan QFD (studi kasus di Pusatt Jasa perpustakaan dan Informasi Perpustakaan 

Nasional RI)”, Dari hasil penelitian diperoleh bahwa ada 29 atribut pelayanan 

yang merupakan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa Perpustakaan 

Nasional RI. Dari jumlah tersebut, 28 atribut memiliki performa kualitas yang 

buruk, sehingga perlu dibenahi dan ditingkatkan. Selain itu juga dapat di 

klasifikasi kategori atribut-atribut tersebut, 1 atribut kategori A (attractive), 11 

atribut kategori 0 (one dimensional), serta 17 atribut kategori M (must-be).  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Birgodan Baki, et. al yang 

mengintegrasikan Servqual dan Model Kano’s kedalam QFD pada Pelayanan 

Logistik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Birgodian Baki, et 

keseluruhan atribut penilaian kualitas sebanyak 27 dimensi dan bernilai 

negative. Kemudian sebanyak 10 atribut berdimensi Attractive. 

Penelitian mengenai penerapan QFD pernah dilakukan pada industri 

pakaian oleh Chan dan Chan (2002) di Hongkong. Dengan menggunakan 

QFD dapat mengarahkan proses produksi sehingga dapat merealisasikan 

keinginan konsumennya Selain itu dengan menjaga komunikasi dengan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

    
 

132

konsumen akan sangat menguntungkan, terlebih pada industri tekstil dengan 

perkembangan mode dan trend yang cepat. Suara konsumen dianggap penting 

terkait persepsi kualitas yang terus menuntut peningkatan kualitas produk dan 

pelayanan.  

Penelitian mengenai integrasi Model Kano ke dalam QFD pernah 

dilakukan sebelumnya oleh Tan dan Shen pada tahun 2000. Dalam penelitian 

tersebut, dengan penggunaan dua model tersebut menghasilkan pemahaman 

yang lebih dalam dan akurat mengenai suara konsumen. Penelitian tersebut 

diaplikasikan pada desain website dengan menggunakan skala 1-5 dalam 

kuesionernya. Salah satu atribut, yaitu ‘teks mudah dibaca’ memiliki 

percentage importance awal 10,8 % menjadi 15,4 % setelah digabungkan 

dengan analisis Kano. Sebelumnya Von Dran et al (1999) dengan 

menggunakan Model Kano pada desain website, menyelidiki kebutuhan-

kebutuhan potensial bagi konsumen pengguna website. Dalam penelitian 

tersebut menghasilkan diferensiasi fitur-fitur desain website yang semestinya 

diterima oleh konsumen. Sehingga dapat yang memberikan nilai tambah pada 

kinerja website yang lebih spesifik dan mengindikasikan kesenangan, motivasi 

dan loyalitas pengguna website.  

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai penerapan Total Quality 

Management pada desain pelayanan perpustakaan dengan menggunakan 

integrasi model Kano ke dalam matriks Quality Function Deployment. 

Persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sama-sama 

menggunakan integrasi Model Kano ke dalam matriks Quality Function 
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Deployment untuk meningkatkan pemahaman kebutuhan konsumen paling 

kritis dan menerjemahkannnya pada tahap pengembangan desain produk / 

pelayanan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah jenis 

objek yang digunakan. Pada penelitian in, metode diaplikasikan pada desain 

pelayanan perpustakaan. Selain itu dimensi kualitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: Reliabity, responsiveness, assurance, access, 

communications, tangible, dan emphaty yang disesuaikan dengan pelayanan 

perpustakaan. 

 

 

 

 

M. KERANGKA PEMIKIRAN 
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Gambar II.4 
Alur Pemikiran 

 

 

 

Dari alur pemikiran tergambar bahwa langkah pertama penelitian ini 

adalah mengungkapkan apa yang menjadi keinginan konsumen melalui Voice of 

Dimensi kualitas pelayanan 
perpustakaan : 
1. Reliability 
2. Responsiveness 
3. Assurance 
4. Access 
5. Communication 
6. Tangible 
7. Emphaty 

Kualitas Pelayanan 
(Menurut customer) 

Analisis Quality Function 
Deployment dengan HOQ  

Desain 
pelayanan 

ideal 

Customer 
Satisfaction 

Tingkat 
Kepentingan 

Analisis 
Kano 

Tingkat  
Kinerja 

Technical Requirements Customer Requirements 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

    
 

135

Customer. Dalam mengungkapkan persepsi kualitas pelayanan perpustakaan 

menurut keinginan konsumen, penelitian menggunakan tujuh dimensi kualitas 

pelayanan perpustakaan. Kemudian dari semua atribut kualitas pelayanan 

teridentifikasi secara detail maka langkah selanjutnya dilakukan evaluasi apa yang 

menjadi kebutuhan konsumen (Customer Requirements) dan dijadikan input 

dalam menentukan Technical Requirements (TR).  

Customer Requirements (CR) terdiri dari dua kriteria, yaitu tingkat 

kepentingan dan tingkat kinerja. Selanjutnya dari tingkat kepentingan dan kinerja 

menurut konsumen diklasifikasikan dengan Model Kano untuk mendapatkan 

Customer Requirements (CR) mana yang seharusnya mendapat perhatian lebih 

besar dalam upaya pengembangan yang efektif. Sedangkan Technical 

Requirements (TR) diperoleh dari wawancara terstruktur dengan pihak 

manajemen perpustakaan dan observasi langsung.  

Analisis Quality Function Deployment (QFD) menggunakan matrik House 

of Quality (HOQ) yang mempertemukan Customer Requirements (CR) yang 

merupakan Voice of Customer dengan  Technical Requirements(TR) yang 

merupakan Voice of Company. Sehingga dapat dikatakan HOQ mempertemukan 

kriteria-kriteria yang diinginkan pelanggan dari suatu pelayanan dengan apa yang 

dihasilkan oleh perpustakaan, sehingga tercapai desain pelayanan yang optimal 

yang dapat membawa pada kepuasan konsumen.                                                                         

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran atau rekomendasi 

bagi manajemen perpustakaan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan terus 

menerus  atau continuos improvement agar tercapai kualitas pelayanan yang lebih 

baik di masa mendatang. Karena bukan merupakan urutan metode yang dilakukan 
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dalam penelitian ini, maka continuos improvement digambarkan dengan garis 

putus-putus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
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A. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah untuk mengerti beberapa aspek yang 

berbeda dan relevan untuk mendesain suatu studi penelitian yang berbeda 

dan relevan ,untuk mendesain suatu studi penelitian, meningkatkan 

kepercayaan diri dalam melakukan penelitian dan menjamin kemampuan 

generalisasi dari penelitian (Sekaran, 2006). Hal – hal yang perlu 

diperhatikan adalah : 

1. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ke Perpustakaan FE 

UNS dan survey terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh 

Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret sebagai 

penyedia jasa, dan mahasiswa S1 reguler sebagai penerima jasa 

(customer). 

2. Penelitian diawali dengan mencari voice customer. Hal ini diawali 

dengan cara wawancara dengan beberapa mahasiswa secara acak 

mengenai berbagai hal yang dibutuhkan oleh mahasiswa terkait 

pelayanan di Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas 

Maret, dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kuesioner yang 

berisi mengenai tingkat kepentingan mahasiswa dan tingkat kinerja 

Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret untuk 

dinilai oleh mahasiswa selaku penerima jasa. Sedangkan untuk 

mendapatkan voice company, dilakukan dengan wawancara kepada 

Manajemen dari Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas 

Maret. 
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3. Pengumpulan data mengenai persepsi pelanggan (mahasiswa) 

mengenai kualitas layanan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas 

Sebelas Maret dalam penelitian ini dilakukan dalam satu waktu. Hal 

ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pengisian kuesioner ganda, 

yaitu orang yang sama mengisi lebih dari 1 (satu) kuesioner. 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, hal minat 

atau obyek yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Sedangkan 

menurut Sugiyono (2000) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari subyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian diambil kesimpulan. Populasi dalam penelitian terhadap 

kualitas pelayanan ini adalah mahasiswa S1 Reguler,  pengguna layanan 

Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Berikut 

adalah rekapitulisasi jumlah mahasiswa S1 reguler yang aktif dan 

menjadi populasi dalam penelitian ini (angkatan 2007 sampai dengan 

angkatan 2004). 

 

 

 

 

Tabel III.1 
Rekapitulisasi Jumlah Mahasiswa Strata-1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Sebelas Maret Angkatan 2004 s/d 2007 
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Jurusan Angkatan Jumlah % dari 
total 

 
2004 2005 2006 2007  

IESP 82 83 92 79 336 27  
Manajemen 142 140 112 124 518 41  
Akuntansi 93 105 103 94 395 32  

Total 1249 100  
Sumber : Data Bagian Pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Tahun 2009 

 

2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya 

hendak diteliti dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi 

(Sekaran, 2006). Sedangkan menurut Sugiyono (2000) sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristiknya yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. 

Sampel dari penelitian ini mempunyai karakteristik – 

karakteristik tertentu, yaitu : 

a. Mahasiswa S1 Reguler Fakultas Ekonomi minimal semester 4, 

diharapkan sudah berkali – kali menggunakan jasa perpustakaan 

b. Pernah menggunakan jasa perpustakaan minimal 8 kali dengan 

asumsi per semester untuk setiap mahasiswa paling tidak 2  kali 

mengunjungi perpustakaan Fakultas Ekonomi UNS. 

 

Dalam pengambilan jumlah sampel menggunakan rumus yang 

dikembangkan oleh Slovin (dalam sekaran, 2006) adalah sebagai berikut:  

 

 

2N1
Nn

e
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 Dimana  n   =  ukuran sampel 

N  =  ukuran populasi 

 e   =  nilai kritis (batasan penelitian) yang diinginkan  

(% kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan 

pengambilan sampel populasi) 

Jumlah populasi yang diteliti sebanyak 1.249 mahasiswa, dan 

batas kesalahan yang digunakan dalam penelitian sebesar 10%, maka 

jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak :  

 

    100 

Perhitungan pengambilan sampel menghasilkan angka 92,6 dan 

dibulatkan menjadi 100 sampel dengan tujuan meminimalisasi tingkat 

kesalahan. Proporsi pengambilan sampel berdasarkan prosentase dari 

jumlah mahasiswa masing-masing jurusan terhadap total mahasiswa 

secara keseluruhan dan angkatan tahun masuk dapat dilihat pada tabel 

III.2 dibawah ini : 

Tabel III.2 
Proporsi Pengambilan Sampel Berdasarkan Jumlah Mahasiswa Tiap 

Jurusan dan Angkatan Tahun Masuk  
 

 

 

 

 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel. 

Jurusan Angkatan Jumlah   2004 2005 2006 2007 
IESP 7 7 7 6 27 
Manajemen 11 11 9 10 41 
Akuntansi 7 8 8 8 32 

Total 100 
Sumber :Data Primer Diolah, 2009.   

2(0,10) 1.249 1
1.249n




92,6 n 
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Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

nonprobability sampling, dengan cara purposive sampling atau sampel 

bersyarat yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan 

kriteria tertentu sehingga relevan dengan rancangan penelitian.                        

 Penelitian ini juga menggunakan cara convenience sampling 

yaitu dengan melakukan  pemilihan anggota populasi yang mudah untuk 

ditemui dan dimintai informasi terkait dengan tujuan penelitian. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada 

suatu variabel dengan cara memberikan arti kegiatan ataupun memberikan 

suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. 

1. Kualitas pelayanan perpustakaan, berkaitan dengan persepsi kualitas 

layanan perpustakaan yang dibentuk dari sudut pandang mahasiswa yang 

memberikan nilai terhadap jasa yang ditawarkan. Kualitas pelayanan 

meliputi 6 dimensi kualitas yang dikemukan oleh Thapisa dan Gamini 

(1999), yaitu : Reliability, Responsiveness, Assurance, Access, 

Communication, dan Empathy. 

2. Reliability (kehandalan), yakni mengacu kepada kehandalan dan 

ketelitian pelayanan yang diberikan. 

3. Daya tanggap (Responsiveness), yaitu untuk mengukur kesiap siagaan 

dari karyawan perpustakaan dalam memberikan pelayanan. 

4. Jaminan (Assurance), untuk mengukur tingkat pengetahuan dan 

keramahan tamahan serta sopan santun dari karyawan perpustakaan serta 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf. 
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5. Access (akses) mengukur kemampuan perpustakaan untuk mencapai 

sesuatu informasi dan menemukan atau mendapatkannya serta 

mengetahui kapan informasi itu dibutuhkan.  

6. Communication (komunikasi) mengukur kemampuan untuk 

memberikan informasi kepada pengunjung dengan menggunakan bahasa 

yang dapat dipahami pengunjung dan kemampuan untuk mendengarkan 

pengunjung. 

7. Emphaty (Empati), Dimensi ini mengukur perilaku, sikap, dan 

pendekatan dari karyawan perpustakaan kepada pengguna. 

Sekaran (2006) menjelaskan pengukuran yang dilakukan dengan 

skala Likert. Format tipe Likert digunakan karena mencerminkan keragaman 

skor sebagai akibat penggunaan skala yang berkisar antara satu sampai lima. 

Untuk penelitian ini tingkat kepentingan dan kinerja diberi bobot sebagai 

berikut : 

1 = Sangat Tidak Setuju  (STS)   

2 = Tidak Setuju   (TS)   

3 = cukup Setuju  (CS) 

4 = Setuju   (S) 

5 = Sangat Setuju  (SS) 

 

 

 

D. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 
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Data primer merupakan data yang mengacu pada informasi 

pertama yang diterima oleh peneliti yang berasal dari sumbernya 

langsung (Sekaran, 2006). Metode dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan survey konsumen (mahasiswa), yaitu menggunakan 

instrumen  kuesioner mengenai tingkat kepentingan mahasiswa dan 

penilaian tingkat kinerja Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas 

Sebelas Maret yang dibagikan kepada mahasiswa (lampiran 1). Data 

primer juga diperoleh dengan melakukan wawancara terstruktur terhadap 

Manajemen Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret 

mengenai hal-hal yang telah dan akan diupayakan pihak perpustakaan 

dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan mahasiswa selaku penerima 

jasa. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan pendukung data primer dan tidak 

dilakukan pengolahan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh 

dari data-data Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret maupun 

literatur-literatur yang menunjang topik penelitian mengenai kualitas 

layanan jasa pada Perpustakaan Menggunakan Model Kano Yang 

Diintegrasikan Dengan Quality Function Deployment.  

 

 
 
E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka mengumpulkan data primer, metode pengumpulan 

data dilakukan dengan :  
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1. Observasi 

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara pengamatan, 

dengan observasi penuh yaitu peneliti ikut terjun langsung secara aktif 

kedalam populasi agar mendapatkan data yang selengkapnya. Hal itu 

dilakukan karena peneliti adalah juga terdaftar sebagai mahasiswa S1 

reguler Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas 

Maret, sehingga peneliti juga bisa menjadi anggota populasi tetapi 

peneliti tidak akan ikut menjadi sampel. 

2. Kuesioner 

Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan 

memberikan kuesioner kepada responden (mahasiswa) terkait tingkat 

kepentingan mahasiswa dan penilaian terhadap kinerja Perpustakaan 

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (lampiran 1). 

3. Wawancara 

Merupakan metode pengumpulan data dengan Tanya jawab 

secara langsung kepada  Manajemen Perpustakaan Fakultas Ekonomi 

Universitas Sebelas Maret mengenai tanggapannya terhadap Customer 

Requirements beserta penentuan sales point dan untuk mendapatkan 

Technical Requirement dan juga penilaian tentang tingkat kesulitan 

dalam penerapannya. 

Sedangkan pengumpulan data sekunder, metode pengumpulan 

data dilakukan hanya dengan melakukan  observasi langsung dilapangan 

(Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret). 

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan 
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menyalin data di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret yang 

menunjang topik penelitian serta mendukung data primer yang telah 

diperoleh. 

F. Metode Analisis Data 

1. Uji Validitas 

Validitas instrumen penelitian atau tingkat ketepatan instrumen 

penelitian adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk 

mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak 

diungkapkannya uji validitas merupakan tingkat ketepatan penggunaan 

alat ukur terhadap suatu gejala. Uji validitas dilakukan untuk mengukur 

apakah instrumen penelitian benar-benar mampu mengukur konstruk 

yang digunakan (Sekaran, 2006). Tinggi rendahnya validitas suatu 

angket atau kuesioner dihitung dengan teknik correlation product 

moment dengan rumus sebagai berikut : 

))(())((
))(()(

2222 yynxxn
yxxynrxy




  

Keterangan :  xyr  = koefisien korelasi product moment 

 n = jumlah sampel 

 x = skor peryataan 

 y = skor total 

Pengujian validitas ini menggunakan program spssv15. 

Pernyataan pada item pertanyaan dalam kuesioner dianggap valid 

apabila koefisien korelasi product moment melebihi atau minimal sama 

dengan 0,3 (Azwar dalam Suliyanto, 2006). Jika nilai koefisien korelasi 
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product moment semakin mendekati 1 maka semakin tinggi nilai 

validitasnya.  

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan konsistensi suatu 

alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama (Singarimbun, 

1995). Semakin kecil kesalahan pengukuran semakin reliabel 

pengukuran tersebut. Dalam penelitian ini dipakai rumus cronbach’s 

alpha (α), yaitu : 

Rumus : 
  
  2

2

1
1

Sxk
Sjk




   

Dimana : 

K = banyaknya belahan tes 

Sj
2 = Varian belahan j (j = 1,2,3...) 

Sx
2= Varian skor tes 

Untuk menguji keandalan (reliabilitas) instrumen dengan 

menggunakan program spssv15. Spss memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik cronbach’s alpha (α). 

Cronbach’s alpha menunjukkan bagaimana tingginya item-item 

kuesioner berkorelasi. Menurut Nunnaly (dalam Ghozali, 2005), suatu 

konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach’s alpha (α) 

> 0,6. Menurut Arikunto (dalam Dirgiyatmo, 2002) terdapat kriteria 

pengujian reliabilitas yang ditunjukkan pada tabel berikut ini : 

TABEL III.3 
KRITERIA PENGUJIAN RELIABILITAS 

 
Interval Kriteria 
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Sumber : Arikunto dalam Dirgiyatmo, 2002. 

 

3. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif yaitu analisis yang bersifat uraian atau 

deskripsi dari hasil penelitian yang didukung teori, pengelompokan dan 

mengiktisarkan dari tanggapan responden, termasuk mengenai gambaran 

umum perusahaan. Analisis ini bertujuan untuk mentransformasikan data 

acak (raw data) menjadi bentuk yang mudah dipahami dan 

diinterpretasikan melalui gambaran secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

PENELITIAN INI MENGGUNAKAN HASIL DARI TANGGAPAN KONSUMEN, 

WAWANCARA DAN HASIL PENGAMATAN, KEMUDIAN DITARIK KESIMPULAN UNTUK 

MEMBERIKAN GAMBARAN MENGENAI DESAIN PELAYANAN PERPUSTAKAAN 

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET. KEMUDIAN DIBERIKAN SEBUAH 

KESIMPULAN DARI PERMASALAHAN YANG ADA DAN DIBERIKAN SOLUSI UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET. 

 

4. Analisis Kuantitatif 

YAITU ANALISIS YANG BERUPA ANGKA ATAU MELALUI PERHITUNGAN YANG 

DIGUNAKAN UNTUK MENCARI KEBENARAN ATAS DATA DAN TEORI. ALAT ANALISIS 

YANG DIGUNAKAN YAITU : 

a. Kualifikasi Customer Requirements Dengan Model Kano 

1) Evaluasi Customer Requirements  

< 0,200 
0,200-0,399 
0,400-0,599 
0,600-0,799 
0,800-1,000 

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup 
Tinggi 

Sangat tinggi 
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Setiap atribut dari dimensi kualitas pelayanan kemudian 

dibuat sepasang pertanyaan di susun dalam kusioner. Responden 

dapat menjawab pertanyaan dengan salah satu dari lima jawaban 

yang berbeda. Jawaban tersebut kemudian dievaluasi dengan tabel 

di berikut ini. 

 

TABEL III.4 
EVALUASI KANO 

 

Sumber : Berger et al., 1993 

Keterangan: A = Atrractive (menarik) 

  M = Must-be (harus ada) 

  O = One dimensional ( satu dimensi) 

  I  = Indifferent (acuh tak acuh) 

R = Reverse (terbalik) 

Q = Quetionable (dipertanyakan) 

2) Penentuan Klasifikasi 

Setelah klasifikasi ditentukan dan tabulasi hasil evaluasi 

tiap responden dilakukan, maka hasil dianalisa dengan cara sebagai 

berikut (Richter dalam Berger et al., 1993) : 

Jika  (O+A+M) > (I+R+Q) 

Maka  kualifikasi adalah maksimum (O,A,M) 

Customer Requirement 

Pertanyaan disfungsional (negatif) 
1 2 3 4 5 

Suka Harapkan Tidak 
peduli 

Bisa 
menerima 

Tidak 
suka 

Pertanyaan 
fungsional 
(positif) 

1.suka Q A A A O 
2.harapkan R I I I M 
3.tidak peduli R I I I M 
4.bisa menerima R I I I M 
5.tidak suka R R R R Q 
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Dan  kualifikasi adalah minimum (I,R,Q) 

Untuk menentukan kategori kano ini juga bisa 

menggunakan Blauth Formula (Walden, 1993) sebagai berikut : 

Jika  (one-dimensional + attractive + mest be) > (indifferent 

+ reverse + questionable) maka grade diperoleh dari yang paling 

maksimum dari (one-dimensional, attractive, must be) 

Jika (one-dimensional + attractive + must be) < (Indifferent 

+ reverse + questionable) maka grade diperoleh dari yang paling 

maksimum dari (Indifferent, reverse, questionable). 

b. Analisis Integrasi Model Kano ke Dalam Matriks Quality Function 

Deployment 

1) Voice of Customer 

Quality Function Deployment didefinisikan sebagai suatu 

proses atau mekanisme terstruktur untuk menentukan kebutuhan 

pelanggan dan menterjemahkannya kedalam kebutuhan teknis yang 

relevan, Quality Function Deployment menggunakan matrix 

berbentuk House of Quality, yang digunakan untuk mendiskripsikan 

keinginan konsumen serta kemampuan teknis perusahaan untuk 

merancang dan memproduksi barang/jasa sesuai keinginan 

konsumen. 

Data yang terkumpul baik primer maupun sekunder diolah 

melalui tahap-tahap sebagai berikut : 

1) Analisis Customer Requirement (CR) 
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Persyaratan pelanggan atau customer requirement (CR) 

merupakan pendapat pelanggan tentang atribut apa sajakah yang 

disyaratkan atau diperhatikan oleh pelanggan dalam pemanfaatan 

perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 

Analisis ini berisi persyaratan atau masukan mahasiswa 

mengenani kualitas jasa pelayanan Perpustakaan Fakultas 

Ekonomi Universitas Sebelas Maret, yang dibagi kedalam tujuh 

dimensi kualitas meliputi : realibility, responsivness, assurance 

access,communication tangible, emphaty. 

Atribut – atribut Persyaratan pelanggan atau customer 

requirement (CR) dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal 

yang telah dibahas dalam landasan teori. Setelah itu, atribut-

atribut persyaratan pelanggan yang telah diolah, disusun dalam 

bentuk kuesioner dengan menggunakan skala Likert, yaitu skala 

yang digunakan untuk menentukan bobot kepentingan dari 

masing-masing atribut yang berhubungan erat dengan masalah 

yang diteliti. Penilaian skala Likert tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a) Skala 1 = atribut yang dianggap Sangat Tidak Setuju (STS) 

b) Skala 2 = atribut yang dianggap Tidak Setuju (TS) 

c) Skala 3 = atribut yang dianggap Cukup Setuju (CS) 

d) Skala 4 = atribut yang dianggap Setuju (S) 

e) Skala 5 = atribut yang dianggap Sangat Setuju (SS) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

    
 

151

Persyaratan pelanggan ini akan menempati sisi sebelah kiri 

dari matrix House Of Quality.  

2) Mengelompokkan ke dalam Klasifikasi 

Setelah menyusun customer requirement, dilanjutkan 

dengan mengkategorikannya ke dalam empat klasifikasi Kano 

yaitu must-be (harus ada), one dimensional (satu dimensi), 

attractive (menarik) dan indifferent (acuh tak acuh). Kemudian 

CR yang merupakan kelompok indifferent dipindahkan dari 

analisa berikutnya. Atribut yang diikutsertakan adalah must-be 

requirement, one-dimensional requirement dan attractive 

requirement. Dengan mengklasifikasikan CR dapat mengurangi 

ukuran matriks pertama yang besar. Tujuan utama dari analisis 

ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran CR mana yang 

seharusnya mendapat perhatian besar dalam upaya perancangan 

selanjutnya dan bagaimana mencapai target level pada tahap 

selanjutnya. 

3) Analisis Tingkat Kepentingan 

Analisis ini merupakan tindak lanjut dari customer 

requirement (CR) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat 

Kepentingan pelanggan terhadap pelayanan Perpustakaan 

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Atribut-atribut 

persyaratan yang telah diolah, selanjutnya disusun dalam bentuk 

kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Kuesioner 

selanjutnya dibagikan pada mahasiswa. Kemudian tingkat 
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kepentingan oleh pelanggan atas atribut yang ada dalam 

kuesioner diolah dengan menggunakan Program Microsoft Excell 

untuk mengambil modus dari atribut-atribut tersebut. 

4) Analisis prioritas Customer Requirement 

Langkah selanjutnya adalah menyusun prioritas CR yang 

tersisa dari sudut pandang konsumen. Hal ini memungkinkan tim 

QFD mendasarkan analisisnya pada CR yang dianggap paling 

penting. Penyusunan prioritas ditentukan berdasarkan Model 

Kano yaitu must-be, one dimensional kemudian attractive. 

2) Planning Matrix 

1) Analisis Tingkat Kinerja (Customer Satisfaction Performance) 

Analisis ini menggunakan skala preferensi pelanggan yang 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Sebelas Maret merasakan apakah kualitas 

jasa pelayanan perpustakaan yang diharapkan pelanggan telah 

terpenuhi oleh pihak perpustakaan tersebut, sehingga dapat 

diketahui mengenai kinerjanya. Dalam mengenali skala 

preferensi pelanggan digunakan kuesioner, yang dinilai dengan 

menggunakan skala Likert lima point. 

Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu 

pelanggan yang menggunakan fasilitas perpustakaan yang 

diteliti. Kemudian data dioleh dengan Program Microsoft Excell 

untuk mencari modus yang nantinya akan diperoleh hasil modus 

mengenai tingkat kinerja dan tingkat kepentingan. 
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2) Menyusun Nilai Target Level dan Rasio Tingkat Perbaikan 

(Improvement    Ratio) 

Menurut Cohen (1995), target merupakan nilai yang 

diberikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi atribut-atribut 

customer requirement yang nantinya bisa diindentifikasi atribut-

atribut yang belum memenuhi syarat, serta beberapa tingkat 

perbaikan yang perlu dilakukan perusahaan untuk mencapai 

kualitas yang diharapkan. Untuk menghitung improvement ratio 

diperoleh dengan membagi target level dengan tingkat kinerja 

(Customer Satisfaction Performance) atribut yang dinilai 

konsumen.  

IR0= Target Level 
               CSP 
 

Target poin 5 dipilih untuk memaksimalkan kepuasan 

konsumen (Kumar, et al., 2006).  

3) Analisis Tingkat Perbaikan disesuaikan (Adjusted Improvement 

Ratio) 

Penyesuaian tingkat perbaikan didasarkan pada klasifikasi 

Kano untuk tiap-tiap atribut. Adjusted Improvement Ratio 

diperoleh dengan persamaan : 

IRadj = (IR0)1/k      

IRadj merupakan adjusted improvement ratio (rasio 

perbaikan disesuaikan), IR0 adalah original improvement ratio 

(rasio perbaikan asli) dan k adalah parameter Kano untuk tiap 
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kategori yang berbeda. Rangkaian nilai k yang dapat digunakan 

adalah ‘1/2’ untuk must-be requirements, ‘1’ untuk one-

dimensionl requirements dan ‘2’ untuk attractive requirements 

(Than dan Shen, 2000). 

4) Adjusted Importance 

Adjusted Importance (Iadj), diperoleh dengan mengalikan 

Adjusted Improvement Ratio (IRadj) dengan tingkat kepentingan 

(Rate Importance), tiap CR disesuaikan dengan analisis Kano.  

  Iadj = IRadj x RI  

Pada analisa ini dapat dilihat bahwa tingkat kepentingan 

disesuaikan berbeda dengan metode tradisional.  

5) Persentasi Tingkat Kepentingan (Percent Importance) 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kepentingan relatif masing-masing CR secara menyeluruh untuk 

kemudian menentukan CR mana yang perlu perhatian lebih. 

Percent Importance diperoleh dengan membagi adjusted 

importance (Iadj) dengan totalnya yang kemudian dinyatakan 

dalam bentuk prosentase. 

Percent Importance = Iadj  :Total IRadj X  100 % 

 
6) Sales Point (Titik Penjualan) 

Sales Point menurut Cohen (1995) merupakan informasi 

karakteristik kemampuan menjual produk atau jasa berdasarkan 

seberapa baik kebutuhan konsumen dapat dipenuhi. Sales Point 

ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang 
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mungkin diperoleh apabila terjadi perubahan-perubahan terhadap 

atribut tertentu. Sales point ditentukan oleh pihak manajemen 

perusahaan atau menurut standar dari perusahaan tersebut dan 

diwujudkan dalam bentuk nilai. Cara penentuan sales point 

tersebut digunakan alat bantu skala penilaian yang meliputi 

(Cohen, 1995): 

1) Nilai 1,0 adalah status quo, mengandung arti bahwa 

perubahan terhadap atribut yang bersangkutan tidak 

memberikan tambahan manfaat dan tidak mengurangi 

kualitas desain produk.  

2) Nilai 1,2 mengandung arti bahwa perubahan yang terjadi 

terhadap atribut yang bersangkutan memberikan pengaruh 

yang kecil, perbaikan hanya dari segi teknik.  

3) Nilai 1,5 mengandung arti bahwa perubahan yang terjadi 

pada atribut yang bersangkutan memberikan pengaruh yang 

besar terhadap penjualan dan akan ditekankan untuk program 

pemasaran.  

7) Raw Weight 

Raw Weight terdiri dari nilai yang ditentukan dari data 

dalam keputusan yang dibuat dalam Planning Matrix. Raw 

Weight mencerminkan tingkat kepentingan keseluruhan bagi tim 

pengembang untuk setiap atribut kebutuhan konsumen. Raw 

Weight diperoleh dengan mengalikan adjusted importance (Iadj), 

adjusted improvement ratio (IRadj ),dan Sales Point. 
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RW = Iadj x IRadj x SP 

8) Normalized Raw Weight. 

Normalized Raw Weight berisi informasi yang sama dengan 

raw weight yang disajikan dalam bentuk prosentase setelah total 

raw diketahui. Normalized Raw Weight dihitung dengan 

membagi Raw Weight dengan Raw Weight Total. 

NRW = Raw Weight :Total Raw Weight x 100% 
 

3) Technical Requirements 

Technical Requirements merupakan perwujudan tanggapan 

manajemen perusahaan terhadap keinginan atau harapan konsumen 

terhadap atribut-atribut produk. TR diperoleh dengan melakukan 

wawancara dengan pihak manajemen perusahaan. Technical 

Requirements (Voice of the Company) menerjemahkan kebutuhan 

konsumen ke dalam fungsi teknis.  

 

4) Relationship matrix 

1) Analisis hubungan Customer Requirement dengan Technical 

Requirement  

  Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

masing-masing penjelasan teknis yang dibuat pihak manajemen 

sudah mampu menjawab dan memenuhi customer requirement, 

ataukah penjelasan teknis tersebut hanya mendukung pemenuhan 

persyaratan konsumen, atau penjelasan teknis tersebut 

mempengaruhi terhadap masing-masing persyaratan konsumen. 
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Hubungan antara customer requirement dengan technical 

requirement dikelompokkan dalam penilaian kuat, medium, dan 

lemah. Untuk menentukan hubungan ini digunakan L-Shaped 

Matrix. Hubungan yang terjadi dinilai dengan kategori 

(Cohen,1995), yaitu :  

1. Hubungan kuat 

Berarti Technical Requirement dapat memenuhi Customer 

Requirement (bernilai 9). 

2. Hubungan medium 

Berarti Technical Requirement cukup memenuhi Customer 

Requirement (bernilai 3). 

3. Hubungan lemah 

Berarti Technical Requirement kurang memenuhi Customer 

Requirement (bernilai 1). 

4. Tidak ada hubungan antara Technical Requirement dan 

Customer Requirement (bernilai 0). 

2) Analisis Technical Requirement Score (TRS) 

Technical Requirement Score diperoleh dengan mengalikan 

adjusted importance dengan nilai pada hubungan antara 

Customer Requirement dengan Technical Requirement.  

TRS kemudian dijumlahkan perkolom dan hasilnya 

dinormalisasikan dalam bentuk persentase, sehingga dapat 

diketahui Technical Requirement yang paling penting dan perlu 

perhatian lebih, untuk kemudian ditindak lanjuti ketahap 
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selanjutnya. Technical requirement score bersama dengan 

technical measure dan degree of technical difficulty menempati 

sisi bawah dari House of Quality. 

3) Technical Difficulty  

Technical difficulty menyatakan tingkat kesulitan 

pencapaian setiap elemen hows. 

Tahap ini menganalisa sejauh mana tingkat kesulitan yang 

terjadi apabila atribut-atribut yang terdapat dalam technical 

requirement benar-benar diterapkan Analisis ini menggunakan 

skala Likert sebagai berikut : 

a. Nol (0) apabila tidak menemui kesulitan teknis 

b. Satu (1) apabila agak kesulitan dalam penerapannya 

c. Dua (2) apabila mengalami kesulitan yang terjadi dalam 

penerapannya 

d. Tiga (3) apabila sangat sulit dalam penerapannya 

Penetapan Technical Difficulty berdasarkan hasil diskusi 

dengan pihak manajemen perpustakaan. 

4) Technical Measure 

Setelah menetapkan hubungan antara customer 

requirements dengan technical requirements, langkah 

selanjutnya adalah menetapkan  ukuran-ukuran bagi technical 

requirements oleh pihak manajemen perpustakaan. Hasil 

penetapan ini akan menempati bagian bawah dari HOQ. 

5) Technical Correlation 
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Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atribut-

atribut dalam technical requirement. Hubungan dikatakan sinergi 

apabila atribut-atribut dalam technical requirement saling 

mendukung satu sama lain, dan dikatakan hubungan konflik 

apabila atribut-atribut dalam technical requirement saling 

bertentangan dalam penerapannya.  

Saling keterkaitan antara technical requirement mempunyai 

empat nilai yakni strong positif (+9) untuk hubungan positif 

sempurna, positif (+3) untuk hubungan yang mendukung, negatif 

(-3) untuk hubungan yang bertentangan, strong negative (-9) 

yaitu hubungan yang sangat bertentangan. Analisa ini menempati 

sisi paling atas dari House of Quality ( atap dari House of 

Quality).  

 

BAB IV 
 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 

 
A. Gambaran Umum Perpustakaan FE UNS 

1. Sejarah Singkat Perpustakaan Fakultas Ekonomi 

Perpustakaan Fakultas Ekonomi dirilis seiring dengan berdirinya 

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret di Siti Hinggil Pagelaran 

Keraton Kasunanan Surakarta oleh Presiden Kedua Republik Indonesia 

tahun 1976 (Kepres No. 10 Tanggal 8 Maret 1976).. 

2. Fungsi, Tugas dan Kedudukan Perpustakaan   
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Perpustakaan Fakultas Ekonomi merupakan fasilitas fakultas untuk 

mendukung, memperlancar dan mempertinggi kualitas akademik proses 

belajar mengajar melalui pelayanan informasi dan menyediakan berbagai 

koleksinya. Perpustakaan juga berfungsi untuk membentuk kebiasaan 

membaca (reding habbit), kemampuan membaca mandiri dan 

berkelanjutan, membuka dan mengembangkan wawasan intelektual dan 

menyediakan informasi untuk kepentingan riset, ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

 Sedangkan tugas dari perpustakaan adalah mengadakan, mengolah, 

merawat dan pemberdayaan koleksi, menyediakan bahan pustaka, 

penginformasian koleksi mahasiswa baik dalam bentuk karya cetak, karya 

rekam maupun multimedia. Kedudukan perpustakaan FE dibawah Dekan. 

 

 

 

3. Sasaran Mutu Perpustakaan FE 

 Dalam rangka upaya peningkatan mutu perpustakaan, perpustakaan 

FE juga memiliki sasaran mutu untuk satu tahun kedepan yaitu sebagai 

berikut : 

a. Peningkatan jumlah koleksi bahan pustaka pertahun. 

b. Menambah jumlah terminal komputer untuk akses data digital 

sebanyak 20 unit. 

c. Transaksi pelayanan peminjaman, pengembalian, perpanjangan buku 

secepat mungkin. 
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d. Meningkatkan transaksi pelayanan setiap bulannya. 

4. Struktur Organisasi 

 Struktur Organisasi Perpustakaan FE yaitu sebagai berikut : 

 

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Perpustakaan FE 

 

 

5. Personalia 

Jumlah personalia yang terlibat di Perpustakaan FE ada 8 orang 

yaitu 2 karyawan berada pada bagian selving, tiga karyawan pada bagian 

sirkulasi, 2 karyawan pada bagian digilib serta atu karyawan sebagai 

koordinator. secara fungsional terdapat tiga pustakawan. 

6. Koleksi 

Sampai pada saat ini koleksi telah mengalami perkembangan secara 

kontinyu. Secara umum koleksi perpustakaan FE terdiri dari : 

a. Buku – buku teks 

Dekan 

PD I 

Penanggung jawab 

Sub Bid. 
Pendidikan 

Pemrosesan Sirkulasi Digilib 
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b. Buku – buku Referensi 

c. Skripsi / tugas akhir. 

d. Laporan penelitian 

e. CD room 

f. Digital library 

g. Jurnal 

h. Surat kabar 

i. Majalah 

j. Buletin 

Perkembangan koleksi Perpustakaan FE dapat dilihat pada tabel IV.1 

Tabel IV.1 Perkembangan Koleksi perpustakaan FE  

No Jenis Koleksi Jumlah koleksi 2006 Jumlah koleksi 2007 
Judul  Eksemplar Judul  Eksemplar 

1 Buku 4983 19632 5048 19915 
2 Jurnal, Majalah, dan Koran 481 4014 490 4101 

Sumber : http://fe.uns.ac.id 

 

 

7. Gedung 

Perpustakaan Fakultas Ekonomi UNS menempati Gedung IV 

Fakultas Ekonomi di lantai I yang terdiri dari 3 ruang yaitu : 

a. Ruang I Digunakan sebagai Bagian Sirkulasi (pelayanan peminjaman 

dan pengembalian buku) dan ruang koleksi buku buku teks. 

b. Ruang II Digunakan sebagai Ruang Digital dan Ruang Jurnal, 

Laporan Penelitian, Majalah serta Koran 

c. Ruang III Digunakan sebagai Ruang Skripsi,Tugas Akhir dan Tesis. 

8. Pengguna 
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 Pengguna di perpustakaan FE  adalah mahasiswa FE, Dosen dan 

pegawai administrasi FE UNS. Perpustakaan FE juga melayani pengguna 

dari luar atau mahasiswa dari luar untuk membaca di tempat dan 

memfotocopy. 

Tabel IV.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan 
FE Periode Januari  2009 / Juni 2009 

 
Bulan Jumlah Pengunjung 
Januari  3362 
Februari 6904 
Maret 7827 
April 5840 
Mei 7677 
Juni 5574 

  Sumber : Perpustakaan FE UNS 

 

9. Pelayanan Teknis 

a. Bagian Pemrosesan 

Bagian pemrosesan berfungsi pada pengadaan koleksi perpustakaan 

mengarah pada pemenuhan kebutuhan pemakai sesuai dengan 

jurusan yang ada sebagai sarana penunjang perkuliahan, penelitian 

dan pengembangan ilmu pengetahuan.  

Cara pengadaan koleksi perpustakaan FE diperoleh dari Pembelian, 

Permintaan dari dosen/mahasiswa dan hibah atau hadiah.  

b. Bagian Sirkulasi 

Bagian Sirkulasi berfungsi sebagai pengolah terhadap setiap koleksi 

yang diterima baik dari pembelian ataupun dari hadiah sehingga siap 

disajikan kepada pengguna. Tahap-tahap pengolah Bahan Pustaka 

yaitu: 

1) Pengecekan BP berdasarkan faktur yang ada 
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2) Inventarisasi bahan pustaka 

Kegiatan ini dimulai dengan pemberian stemple pemilikan pada 

BP dan investasi BP pada buku induk. Inventarisasi dilakukan 

bertujuan untuk pengadministrasian koleksi dan untuk 

mengetahui perkembangan koleksi secara lengkap.  

3) Pengklasifikasian bahan pustaka 

Kegiatan ini bertujuan mengelompokan BP sesuai dengan 

subyeknya dan memudahkan bagi pengguna dalam penelusuran 

bahan pustaka.   

4) Katalogisasi (program OPAC) 

Yaitu mengidentifikasi semua BP untuk disajikan pada pemakai 

agar mudah dalam penelusurannya dan sebagai basis data. 

5) Pembuatan dan penempelan label buku 

6) Pemasangan sampul pada BP 

7) Penempelan kartu tanggal kembali 

8) Penyerahan bahan BP  

9) Membuat tabel perkembangan BP 

c. Bagian Digilib 

Layanan Digital library ini menawarkan penelusuran : 

1) Jurnal dan Artikel 

Penelusuran Jurnal Ekonomi dari hasil pembelian dan download 

dari internet. 

2) Skripsi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

    
 

165

Layanan penelusuran Skripsi dan Tugas Akhir dalam bentuk Soft 

Copy. 

3) Layanan Internet 

Dengan menggunakan fasilitas Internet, Perpus FE dapat juga 

mengakses fasilitas Jurnal yang ada di Perpustakaan Pusat UNS, 

sehingga kita bisa mengakses jurnal elektronik yang dilanggan 

yaitu 1000 judul jurnal dari Thompson & Gale. Kemudian 

Perpustakaan FE juga berlangganan jurnal elektronik dari 

Proquest. 

10. Pelayanan Pengguna 

a. Pelayanan Umum atau Sirkulasi 

1) Jam Pelayanan 

Waktu pelayanan yang diberikan perpustakaan FE yaitu: 

Perpustakaan melayani pengguna (user) dengan sistem Layanan 

Terbuka (Open Acces)  yaitu suatu layanan  yang memberikan 

kebebasan kepada pengguna untuk memilih koleksi yang mereka 

inginkan dengan mengambil langsung di  rak buku.Perpustakaan 

buka non stop dari hari Senin-Minggu yang terdiri dari 2 shift, 

yaitu: 

Senin-Kamis Pagi : jam 08.00 – 12.00 WIB 

Sore : jam 13.00 – 21.00 WIB  

Jum’at  Pagi : jam 08.00 – 11.30 WIB 

Sore : jam 13.30 – 21.00 WIB 

Sabtu  jam 08.00 – 13.00 WIB 

Minggu jam 11.00–18.00 WIB (Khusus Melayani MAKSI) 
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2) Syarat menjadi anggota 

Mahasiswa FE UNS yang masih aktif 

 Terdaftar sebagai mahasiswa FE UNS 

 Mengisi formulir yang tersedia dan menyerahkan pas foto 

3 x 4, 1 lembar. 

 Bagi mahasiswa angkatan lama menyerahkan fotocopy 

Kartu Mahasiswa dan biaya pendaftaran Rp 3000,- 

 Bagi mahasiswa baru menyerahkan fotocopy Kartu 

Mahasiswa dan kuitansi SPP 1 lembar serta biaya 

pendaftaran Rp. 3000,- 

 Keanggotaan berlaku selama menjadi mahasiswa FE 

 

Mahasiswa dari luar Fakultas lain di UNS 

 Menyerahkan fotocopy Kartu Mahasiswa dan biaya 

pendaftaran Rp 3000,- 

 Mengumpulkan foto 2x3 sebanyak 1 buah 

 Keanggotaan berlaku selama 6 (enam) bulan 

Mahasiswa dari Universitas lain 

 Menyerahkan fotocopy Kartu Mahasiswa dan biaya 

pendaftaran Rp 10.000,- 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

    
 

167

 Mengumpulkan foto 2x3 sebanyak 1 buah 

 Keanggotaan berlaku selama 6 (enam) bulan 

Mahasiswa Pasca Sarjana 

 Menyerahkan fotocopy Kartu Mahasiswa dan biaya 

pendaftaran Rp 10.000,- 

 Mengumpulkan foto 2x3 sebanyak 1 buah 

 Keanggotaan berlaku selama 6 (enam) bulan 

3) Ketentuan peminjam koleksi 

 Bagi mahasiswa FE berhak meminjam buku sebanyak 2 

eksemplar dengan lama peminjaman 3 hari, perpanjangan 1 

kali, kecuali pada saat ujian tidak ada perpanjangan 

peminjaman. 

 Bagi mahasiswa fakultas lain di lingkungan UNS hanya bisa 

fotocopy dan membaca di tempat. 

 Bagi mahasiswa pasca sarjana di lingkungan UNS bisa 

pinjam 1 eksemplar dengan lama peminjaman 3 hari 

 Bagi mahasiswa perguruan tinggi lain, alumni, dan umum 

hanya bisa membaca di tempat kecuali untuk difotocopy yang 

dilakukan oleh petugas. 
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 Untuk buku yang berlabel merah tidak bisa dipinjam, hanya 

bisa dibaca di perpustakaan kecuali untuk difotocopy yang 

dilakukan oleh petugas. 

 Untuk fotocopy koleksi jurnal, majalah, laporan penelitian 

dilakukan oleh petugas. Semua koleksi yang difotocopy 

dikenakan biaya Rp. 125,- per lembar 

 Semua keterlambatan pengembalian buku dikenakan denda 

Rp 1000,- per buku untuk koleksi buku lokal dan Rp. 2000,- 

untuk koleksi buku Internasional. Ketentuan ini berlaku bagi 

semua peminjam di perpustakaan FE UNS. 

 Untuk mencetak artikel/jurnal di bagian layanan digital 

dikenakan biaya pengganti cetak sebesar Rp. 1000.- per 

lembar. 

 

11. Tata Tertib 

a. Semua pengunjung wajib mentaati semua peraturan perpustakaan FE 

UNS 

b. Semua pengunjung diwajibkan mengisi buku pengunjung yang telah 

disediakan 

c. Semua pengunjung harap tenang selama berada di ruang belajar 

perpustakaan 

d. Dilarang memakai sandal, jaket, topi, dan kaos oblong selama di 

perpustakaan 
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e. Dilarang merokok, makan dan minum selama berada di perpustakaan 

f. Tas, stopmap, jaket, diletakkan di loker yang sudah tersedia. Barang-

barang berharga supaya dibawa masuk ke ruang perpustakaan, 

seperti dompet, Hp, dll. Kehilangan barang bukan tanggung jawab 

perpustakaan 

g. Semua pengunjung dipantau melalui Hidden Camera 

h. Semua pengunjung yang melanggar tata tertib di atas akan dikenakan 

sanksi akademik, dan atau berurusan dengan pihak yang berwajib. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Survey Pre Test 

Dalam penelitiaan ini penulis melakukan pre test terhadap kuesioner 

kualitas pelayanan perpustakaan dengan metode servqual yang dibuat 

berdasarkan sumber jurnal Thapisa dan Gamini (1999) serta jurnal dari Sahu 

(2006). Kuesioner untuk survey pre test dapat dilihat pada lampiran 2. setelah 

membuat kuesioner dengan metode servqual, tahapan selanjutnya adalah 

membuat sepasang pernyataan fungsional dan disfungsional dari setiap atribut 

dalam kuesioner kualitas pelayanan perpustakaan. Tahapan ini digunakan 

untuk melakukan pre test terhadap kuesioner kualitas pelayanan perpustakaan 
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dengan metode kano. Hasil uji validitas dan reliabilitas dari kuesioner pre test 

ini adalah sebagai berikut : 

TABEL IV.3 
HASIL UJI VALIDITAS KUESIONER PRE TEST TINGKAT 

KEPENTINGAN 
 

NO PERNYATAAN KOEF. 
KORELASI STATUS 

RELIABILITY 

1 
Mahasiswa dapat menemukan informasi yang handal dari 
literatur (buku, jurnal, dan sumber lain) perpustakaan untuk 
dapat mengerjakan tugas kuliah. 

0,813** Valid 

2 Perpustakaan menyediakan informasi yang relevan sesuai 
dengan kebutuhan mahasiswa. 

0,776** Valid 

3 Pembuatan katalog (daftar literatur) dan pengklasifikasian dari 
literatur perpustakaan sangat cocok / sesuai. 

0,844** Valid 

4 
OPAC (alat pencarian literatur perpustakaan) mampu 
memberikan informasi yang lengkap untuk mahasiswa dalam 
pencarian literatur. 

0,887** Valid 

5 Ketepatan antar waktu keterlambatan dan denda yang diterima 
jika literatur yang dipinjam terlambat.. 

0,509** Valid 

RESPONSIVENESS 

1 Mahasiswa mendapatkan literatur terbitan terbaru dalam 
pencarian informasi yang dibutuhkan.  

0,775** Valid 

2 
Karyawan perpustakaan memberikan perhatian terhadap 
pertanyaan mahasiswa dengan segera dalam waktu tidak lebih 
dari 3 menit. 

0,827** Valid 

3 Karyawan menyusun kembali buku – buku didalam rak dengan 
cepat. 

0,840** Valid 

4 Penggunaan OPAC yang familiar (terbiasa) bagi mahasiswa. 0,718** Valid 

5 Ketersediaan surat kabar terbaru dan penyusunan surat kabar 
didalam rak secara periodikal. 

0,804** Valid 

6 Sistem peminjaman literatur perpustakaan yang efektif dan 
memuaskan mahasiswa akan kebutuhan informasi. 

0,743** Valid 

ASSURANCE 
1 Penampilan karyawan perpustakaan yang bersih dan rapi.  0,812** Valid 
2 Karyawan perpustakan dengan efektif menyediakan literatur 

yang relevan dari koleksi perpustakaan. 
0,762** Valid 

3 Sistem komputer diperpustakaan mudah dioperasikan dan 
familiar (terbiasa) bagi mahasiswa. 

0,653** Valid 

4 Karyawan perpustakaan memberikan perhatian personal ketika 
mahasiswa yang mendekati karyawan untuk mendapatkan 
informasi. 

0,755** Valid 

3 Karyawan mengenali mahasiswa yang sering berkunjung ke 
perpustakaan. 

0,556** Valid 

ACCESS 
1 Jam kerja perpustakaan sesuai dengan harapan mahasiswa. 0,719** Valid 
2 Ketersediaan mesin fotokopi untuk mahasiswa dan jumlah 

mesin fotokopi yang cukup untuk melayani mahasiswa. 
0,483** Valid 
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3 Mahasiswa tidak menunggu terlalu lama dalam antre 
menggunakan OPAC..    

0,788** Valid 

4 Mahasiswa tidak pernah mengalami antrian yang panjang di 
perpustakaan.  

0,611** Valid 

5 Karyawan perpustakaan selalu berada pada tempat kerjanya 
dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa. 

0,732** Valid 

COMMUNICATIONS 
1 Mahasiswa mengetahui semua fasilitas dan pelayanan didalam 

perpustakaan. 
0,745** Valid 

2 Karyawan perpustakaan memberikan pertanyaan – pertanyaan 
untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan mahasiswa 
dengan tepat ketika mahasiswa mendekati karyawan untuk 
mendapatkan informasi. 

0,594** Valid 

3 Karyawan perpustakaan mengajarkan kepada mahasiswa 
tentang keterampilan yang berhubungan dengan perpustakaan. 

0,668** Valid 

4 Terdapat petunjuk penggunaan OPAC yang mudah dan jelas. 0,576** Valid 
5 Terdapat petunjuk penggunaan komputer perpustakaan yang 

mudah dan jelas. 
0,774** Valid 

TANGIBLES 
1 Kursi yang disediakan perpustakaan nyaman dan sesuai bagi 

mahasiswa. 
0,681** Valid 

2 Temperatur / suhu didalam perpustakaan sesuai dengan 
keinginan mahasiswa. 

0,844** Valid 

3 Pencahayaan di perpustakaan yang cukup bagi mahasiswa untuk 
melakukan aktivitas di perpustakaan. 

0,806** Valid 

4 Ruangan perpustakaan yang sunyi (tidak ribut) memungkinkan 
mahasiswa dapat beraktivitas dengan tenang. 

0,765** Valid 

EMPHATY 
1 Respon karyawan perpustakaan yang ramah ketika mahasiswa 

kehilangan buku di perpustakaan. 
0,974** Valid 

2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak 
mendapatkan buku yang dipesan / ingin dipinjam. 

0,977** Valid 

TABEL IV.4 
HASIL UJI VALIDITAS KUESIONER PRE TEST TINGKAT KINERJA 

NO PERNYATAAN KOEF. 
KORELASI STATUS 

RELIABILITY 

1 
Mahasiswa dapat menemukan informasi yang handal dari 
literatur (buku, jurnal, dan sumber lain) perpustakaan untuk 
dapat mengerjakan tugas kuliah. 

0,863** Valid 

2 Perpustakaan menyediakan informasi yang relevan sesuai 
dengan kebutuhan mahasiswa. 

0,820** Valid 

3 Pembuatan katalog (daftar literatur) dan pengklasifikasian dari 
literatur perpustakaan sangat cocok / sesuai. 

0,644** Valid 

4 
OPAC (alat pencarian literatur perpustakaan) mampu 
memberikan informasi yang lengkap untuk mahasiswa dalam 
pencarian literatur. 

0,646** Valid 

5 
Ketepatan antar waktu keterlambatan dan denda yang diterima 
jika literatur yang dipinjam terlambat. 
 

0,354 Tidak 
Valid 
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RESPONSIVENESS 

1 Mahasiswa mendapatkan literatur terbitan terbaru dalam 
pencarian informasi yang dibutuhkan.  

0,869** Valid 

2 
Karyawan perpustakaan memberikan perhatian terhadap 
pertanyaan mahasiswa dengan segera dalam waktu tidak lebih 
dari 3 menit. 

0,640** Valid 

3 Karyawan menyusun kembali buku – buku didalam rak dengan 
cepat. 

0,727** Valid 

4 Penggunaan OPAC yang familiar (terbiasa) bagi mahasiswa. 0,599** Valid 

5 Ketersediaan surat kabar terbaru dan penyusunan surat kabar 
didalam rak secara periodikal. 

0,636** Valid 

6 Sistem peminjaman literatur perpustakaan yang efektif dan 
memuaskan mahasiswa akan kebutuhan informasi. 

0,647** Valid 

ASSURANCE 
1 Penampilan karyawan perpustakaan yang bersih dan rapi.  0,568** Valid 
2 Karyawan perpustakan dengan efektif menyediakan literatur 

yang relevan dari koleksi perpustakaan. 
0,756** Valid 

3 Sistem komputer diperpustakaan mudah dioperasikan dan 
familiar (terbiasa) bagi mahasiswa. 

0,628** Valid 

4 Karyawan perpustakaan memberikan perhatian personal ketika 
mahasiswa yang mendekati karyawan untuk mendapatkan 
informasi. 

0,791** Valid 

3 Karyawan mengenali mahasiswa yang sering berkunjung ke 
perpustakaan. 

0,765** Valid 

ACCESS 
1 Jam kerja perpustakaan sesuai dengan harapan mahasiswa. 0,876** Valid 
2 Ketersediaan mesin fotokopi untuk mahasiswa dan jumlah 

mesin fotokopi yang cukup untuk melayani mahasiswa. 
0,764** Valid 

3 Mahasiswa tidak menunggu terlalu lama dalam antre 
menggunakan OPAC..    

0,865** Valid 

4 Mahasiswa tidak pernah mengalami antrian yang panjang di 
perpustakaan.  

0,867** Valid 

5 Karyawan perpustakaan selalu berada pada tempat kerjanya 
dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa. 

0,807** Valid 

COMMUNICATIONS 
1 Mahasiswa mengetahui semua fasilitas dan pelayanan didalam 

perpustakaan. 
0,636** Valid 

2 Karyawan perpustakaan memberikan pertanyaan – pertanyaan 
untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan mahasiswa 
dengan tepat ketika mahasiswa mendekati karyawan untuk 
mendapatkan informasi. 

0,783** Valid 

3 Karyawan perpustakaan mengajarkan kepada mahasiswa 
tentang keterampilan yang berhubungan dengan perpustakaan. 

0,690** Valid 

4 Terdapat petunjuk penggunaan OPAC yang mudah dan jelas. 0,899** Valid 
5 Terdapat petunjuk penggunaan komputer perpustakaan yang 

mudah dan jelas. 
0,869** Valid 

TANGIBLES 
1 Kursi yang disediakan perpustakaan nyaman dan sesuai bagi 

mahasiswa. 
0,605** Valid 

2 Temperatur / suhu didalam perpustakaan sesuai dengan 
keinginan mahasiswa. 

0,843** Valid 
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3 Pencahayaan di perpustakaan yang cukup bagi mahasiswa untuk 
melakukan aktivitas di perpustakaan. 

0,792** Valid 

4 Ruangan perpustakaan yang sunyi (tidak ribut) memungkinkan 
mahasiswa dapat beraktivitas dengan tenang. 

0,638** Valid 

EMPHATY 
1 Respon karyawan perpustakaan yang ramah ketika mahasiswa 

kehilangan buku di perpustakaan. 
0,953** Valid 

2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak 
mendapatkan buku yang dipesan / ingin dipinjam. 

0,949** Valid 

** : Signifikan pada tingkat 0,01 (2-tailed) 
* : Signifikan pada tingkat 0,05 (2-tailed) 
Sumber : data primer, diolah. 2009. 
 

 TABEL IV.5 
HASIL UJI VALIDITAS KUESIONER PRE TEST PERNYATAAN 

FUNGSIONAL 
 

NO PERNYATAAN KOEF. 
KORELASI STATUS 

RELIABILITY 

1 
Mahasiswa dapat menemukan informasi yang handal dari 
literatur (buku, jurnal, dan sumber lain) perpustakaan untuk 
dapat mengerjakan tugas kuliah. 

0,291 Tidak 
Valid 

2 Perpustakaan menyediakan informasi yang relevan sesuai 
dengan kebutuhan mahasiswa. 

0,607** Valid 

3 Pembuatan katalog (daftar literatur) dan pengklasifikasian dari 
literatur perpustakaan sangat cocok / sesuai. 

0,390* Valid 

4 
OPAC (alat pencarian literatur perpustakaan) mampu 
memberikan informasi yang lengkap untuk mahasiswa dalam 
pencarian literatur. 

0,563** Valid 

5 Ketepatan antar waktu keterlambatan dan denda yang diterima 
jika literatur yang dipinjam terlambat.. 

0,699** Valid 

RESPONSIVENESS 

1 Mahasiswa mendapatkan literatur terbitan terbaru dalam 
pencarian informasi yang dibutuhkan.  

0,383* Valid 

2 
Karyawan perpustakaan memberikan perhatian terhadap 
pertanyaan mahasiswa dengan segera dalam waktu tidak lebih 
dari 3 menit. 

0,611** Valid 

3 Karyawan menyusun kembali buku – buku didalam rak dengan 
cepat. 

0,737** Valid 

4 Penggunaan OPAC yang familiar (terbiasa) bagi mahasiswa. 0,660** Valid 

5 Ketersediaan surat kabar terbaru dan penyusunan surat kabar 
didalam rak secara periodikal. 

0,780** Valid 

6 Sistem peminjaman literatur perpustakaan yang efektif dan 
memuaskan mahasiswa akan kebutuhan informasi. 

0,598** Valid 

ASSURANCE 
1 Penampilan karyawan perpustakaan yang bersih dan rapi.  0,718** Valid 
2 Karyawan perpustakan dengan efektif menyediakan literatur 

yang relevan dari koleksi perpustakaan. 
0,761** Valid 

3 Sistem komputer diperpustakaan mudah dioperasikan dan 
familiar (terbiasa) bagi mahasiswa. 

0,426* Valid 
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4 Karyawan perpustakaan memberikan perhatian personal ketika 
mahasiswa yang mendekati karyawan untuk mendapatkan 
informasi. 
 

0,689** Valid 

5 Karyawan mengenali mahasiswa yang sering berkunjung ke 
perpustakaan. 

0,721** Valid 

ACCESS 
1 Jam kerja perpustakaan sesuai dengan harapan mahasiswa. 0,418* Valid 
2 Ketersediaan mesin fotokopi untuk mahasiswa dan jumlah 

mesin fotokopi yang cukup untuk melayani mahasiswa. 
0,827** Valid 

3 Mahasiswa tidak menunggu terlalu lama dalam antre 
menggunakan OPAC..    

0,604** Valid 

4 Mahasiswa tidak pernah mengalami antrian yang panjang di 
perpustakaan.  

0,580** Valid 

5 Karyawan perpustakaan selalu berada pada tempat kerjanya 
dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa. 

0,635** Valid 

COMMUNICATIONS 
1 Mahasiswa mengetahui semua fasilitas dan pelayanan didalam 

perpustakaan. 
0,683** Valid 

2 Karyawan perpustakaan memberikan pertanyaan – pertanyaan 
untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan mahasiswa 
dengan tepat ketika mahasiswa mendekati karyawan untuk 
mendapatkan informasi. 

0,626** Valid 

3 Karyawan perpustakaan mengajarkan kepada mahasiswa 
tentang keterampilan yang berhubungan dengan perpustakaan. 

0,644** Valid 

4 Terdapat petunjuk penggunaan OPAC yang mudah dan jelas. 0,772** Valid 
5 Terdapat petunjuk penggunaan komputer perpustakaan yang 

mudah dan jelas. 
0,772** Valid 

TANGIBLES 
1 Kursi yang disediakan perpustakaan nyaman dan sesuai bagi 

mahasiswa. 
0,624** Valid 

2 Temperatur / suhu didalam perpustakaan sesuai dengan 
keinginan mahasiswa. 

0,768** Valid 

3 Pencahayaan di perpustakaan yang cukup bagi mahasiswa untuk 
melakukan aktivitas di perpustakaan. 

0,768** Valid 

4 Ruangan perpustakaan yang sunyi (tidak ribut) memungkinkan 
mahasiswa dapat beraktivitas dengan tenang. 

0,595** Valid 

EMPHATY 
1 Respon karyawan perpustakaan yang ramah ketika mahasiswa 

kehilangan buku di perpustakaan. 
0,947** Valid 

2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak 
mendapatkan buku yang dipesan / ingin dipinjam. 

0,945** Valid 

** : Signifikan pada tingkat 0,01 (2-tailed) 
* : Signifikan pada tingkat 0,05 (2-tailed) 
Sumber : data primer, diolah. 2009. 
 

TABEL IV.6 
HASIL UJI VALIDITAS KUESIONER PRE TEST PERNYATAAN 

DISFUNGSIONAL 
 

NO PERNYATAAN KOEF. STATUS 
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KORELASI 
RELIABILITY 

1 

Mahasiswa dapat menemukan informasi yang handal dari 
literatur (buku, jurnal, dan sumber lain) perpustakaan untuk 
dapat mengerjakan tugas kuliah. 
 

0,637** Valid 

2 Perpustakaan menyediakan informasi yang relevan sesuai 
dengan kebutuhan mahasiswa. 

0,749** Valid 

3 Pembuatan katalog (daftar literatur) dan pengklasifikasian dari 
literatur perpustakaan sangat cocok / sesuai. 

0,717** Valid 

4 
OPAC (alat pencarian literatur perpustakaan) mampu 
memberikan informasi yang lengkap untuk mahasiswa dalam 
pencarian literatur. 

0,681** Valid 

5 Ketepatan antar waktu keterlambatan dan denda yang diterima 
jika literatur yang dipinjam terlambat.. 

0,632** Valid 

RESPONSIVENESS 

1 Mahasiswa mendapatkan literatur terbitan terbaru dalam 
pencarian informasi yang dibutuhkan.  

0,704** Valid 

2 
Karyawan perpustakaan memberikan perhatian terhadap 
pertanyaan mahasiswa dengan segera dalam waktu tidak lebih 
dari 3 menit. 

0,752** Valid 

3 Karyawan menyusun kembali buku – buku didalam rak dengan 
cepat. 

0,761** Valid 

4 Penggunaan OPAC yang familiar (terbiasa) bagi mahasiswa. 0,740** Valid 

5 Ketersediaan surat kabar terbaru dan penyusunan surat kabar 
didalam rak secara periodikal. 

0,768** Valid 

6 Sistem peminjaman literatur perpustakaan yang efektif dan 
memuaskan mahasiswa akan kebutuhan informasi. 

0,877** Valid 

ASSURANCE 
1 Penampilan karyawan perpustakaan yang bersih dan rapi.  0,638** Valid 
2 Karyawan perpustakan dengan efektif menyediakan literatur 

yang relevan dari koleksi perpustakaan. 
0,833** Valid 

3 Sistem komputer diperpustakaan mudah dioperasikan dan 
familiar (terbiasa) bagi mahasiswa. 

0,793** Valid 

4 Karyawan perpustakaan memberikan perhatian personal ketika 
mahasiswa yang mendekati karyawan untuk mendapatkan 
informasi. 

0,716** Valid 

3 Karyawan mengenali mahasiswa yang sering berkunjung ke 
perpustakaan. 

0,819** Valid 

ACCESS 
1 Jam kerja perpustakaan sesuai dengan harapan mahasiswa. 0,736** Valid 
2 Ketersediaan mesin fotokopi untuk mahasiswa dan jumlah 

mesin fotokopi yang cukup untuk melayani mahasiswa. 
0,526** Valid 

3 Mahasiswa tidak menunggu terlalu lama dalam antre 
menggunakan OPAC..    

0,690** Valid 

4 Mahasiswa tidak pernah mengalami antrian yang panjang di 
perpustakaan.  

0,923** Valid 

5 Karyawan perpustakaan selalu berada pada tempat kerjanya 
dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa. 

0,742** Valid 

COMMUNICATIONS 
1 Mahasiswa mengetahui semua fasilitas dan pelayanan didalam 0,727** Valid 
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perpustakaan. 
2 Karyawan perpustakaan memberikan pertanyaan – pertanyaan 

untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan mahasiswa 
dengan tepat ketika mahasiswa mendekati karyawan untuk 
mendapatkan informasi. 

0,665** Valid 

3 Karyawan perpustakaan mengajarkan kepada mahasiswa 
tentang keterampilan yang berhubungan dengan perpustakaan. 

0,790** Valid 

4 Terdapat petunjuk penggunaan OPAC yang mudah dan jelas. 0,768** Valid 
5 Terdapat petunjuk penggunaan komputer perpustakaan yang 

mudah dan jelas. 
0,838** Valid 

TANGIBLES 
1 Kursi yang disediakan perpustakaan nyaman dan sesuai bagi 

mahasiswa. 
0,742** Valid 

2 Temperatur / suhu didalam perpustakaan sesuai dengan 
keinginan mahasiswa. 

0,639** Valid 

3 Pencahayaan di perpustakaan yang cukup bagi mahasiswa untuk 
melakukan aktivitas di perpustakaan. 

0,847** Valid 

4 Ruangan perpustakaan yang sunyi (tidak ribut) memungkinkan 
mahasiswa dapat beraktivitas dengan tenang. 

0,654** Valid 

EMPHATY 
1 Respon karyawan perpustakaan yang ramah ketika mahasiswa 

kehilangan buku di perpustakaan. 
0,955** Valid 

2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak 
mendapatkan buku yang dipesan / ingin dipinjam. 

0,944** Valid 

** : Signifikan pada tingkat 0,01 (2-tailed) 
* : Signifikan pada tingkat 0,05 (2-tailed) 
Sumber : data primer, diolah. 2009. 

 
 
 
 
 

TABEL IV.7 
HASIL UJI RELIABILITAS KUESIONER PRE TEST TINGKAT 

KEPENTINGAN 
 

NO KETERANGAN SCORE STATUS 
1 Reliability 0,800 Reliabilitas sangat tinggi 
2 Responsiveness 0,873 Reliabilitas sangat tinggi 
3 Assurance 0,728 Reliabilitas tinggi 
4 Access 0,688 Reliabilitas tinggi 
5 Communications 0,690 Reliabilitas tinggi 
6 Tangibles 0,774 Reliabilitas tinggi 
7 Emphaty 0,949 Reliabilitas sangat tinggi 

Sumber : data primer, diolah. 2009. 
 
 

TABEL IV.8 
HASIL UJI RELIABILITAS KUESIONER PRE TEST TINGKAT 

KINERJA 
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NO KETERANGAN SCORE STATUS 

1 Reliability 0,630 Reliabilitas tinggi 
2 Responsiveness 0,772 Reliabilitas tinggi 
3 Assurance 0,743 Reliabilitas tinggi 
4 Access 0,885 Reliabilitas sangat tinggi 
5 Communications 0,839 Reliabilitas sangat tinggi 
6 Tangibles 0,673 Reliabilitas tinggi 
7 Emphaty 0,895 Reliabilitas sangat tinggi 

Sumber : data primer, diolah. 2009. 
 
 

TABEL IV.9 
HASIL UJI RELIABILITAS KUESIONER PRE TEST 

PERNYATAAN FUNGSIONAL 
 

NO KETERANGAN SCORE STATUS 
1 Reliability 0,314 Reliabilitas Rendah 
2 Responsiveness 0701 Reliabilitas tinggi 
3 Assurance 0,639 Reliabilitas tinggi 
4 Access 0,494 Reliabilitas Cukup 
5 Communications 0,734 Reliabilitas tinggi 
6 Tangibles 0,599 Reliabilitas Cukup 
7 Emphaty 0,883 Reliabilitas sangat tinggi 

Sumber : data primer, diolah. 2009. 
 

 
 
 
 
 

TABEL IV.10 
HASIL UJI RELIABILITAS KUESIONER PRE TEST 

PERNYATAAN DISFUNGSIONAL 
 

NO KETERANGAN SCORE STATUS 
1 Reliability 0,682 Reliabilitas tinggi 
2 Responsiveness 0,846 Reliabilitas sangat tinggi 
3 Assurance 0,815 Reliabilitas sangat tinggi 
4 Access 0,758 Reliabilitas tinggi 
5 Communications 0,814 Reliabilitas sangat tinggi 
6 Tangibles 0,661 Reliabilitas tinggi 
7 Emphaty 0,888 Reliabilitas sangat tinggi 

Sumber : data primer, diolah. 2009. 
 

Dari hasil uji validitas dan realibilitas pada kuesioner pre test ini, 

terdapat dua atribut yang tidak valid. Atribut tersebut yaitu atribut kelima  
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dimensi Realibility pada kuesioner tingkat kinerja. Nilai dari atribut ini 

sebesar 0,354. kemudian, pada atribut pertama dimensi reliability pada 

kuesioner pernyataan fungsional. Nilai atribut ini bernilai 0,291. Selain 

terdapat beberapa atribut yang tidak valid, ternyata juga ada tiga dimensi yang 

tidak reliable pada kuesioner pernyataan fungsional. Dimensi reliability, 

access, dan tangible berturut – turut bernilai 0,314 , 0,494 , dan 0,599. 

Dari kuesioner pretest yang disebarkan kepada mahasiswa sebanyak 30 

kuesioner, banyak sekali masukan – masukan dari mahasiswa mengenai 

kuesioner pre test ini yang bersifat mengkoreksi kuesioner yang selanjutnya 

menjadi bahan pertimbangan bagi penulis untuk membuat kuesioner real test. 

Masukan – masukan tersebut adalah sebagai berikut : 

 Terlalu banyak item pertanyaan dan pernyataan, yaitu sebanyak 128 item 

 kuesioner yang berbentuk booklet yang berjumlah 14 lembar. 

 Kalimat yang terlalu panjang dan susah untuk dipahami. 

 Terdapat pengertian terhadap beberapa item yang menjadi ambiguitas 

karena kalimat yang terlalu panjang. 

Dengan hasil pre test diatas dan masukan – masukan dari mahasiswa 

yang menjadi koresponden akan menjadi sumber terhadap pembuatan 

kuesioner real test oleh tim QFD yang dibentuk oleh penulis. Sumber lain 

yang sangat membantu dalam pembuatan desain kuesioner real test adalah 

beberapa referensi tentang desain kuesioner dari penelitian yang dilakukan 

oleh Pratikasari (2006) tentang usaha peningkatan layanan golf Graha Family 

dengan metode QFD terintegrasi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh 

Widiawan dan Irianty (2004) tentang Pemetaan Preferensi Konsumen 
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Supermarket Dengan Metode Kano Berdasarkan Dimensi Servqual. Desain 

kuesioner real test dapat dilihat pada lampiran 1. 

C. Uji Validitas Dan Reliabilitas Real Test 

Sebelum memulai penelitian, perlu dilakukan pengujian instrumen 

penelitian (kuesioner) dengan uji validitas dan uji reliabilitas atas item-item 

pertanyaan untuk atribut tingkat kepentingan dan tingkat kinerja pada 

kuesioner dimensi kualitas serta pernyataan fungsional dan disfungsional dari 

model kano. Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan terhadap 100 

responden mahasiswa reguler FE UNS minimal semester IV yang 

mengunjungi perpustakaan FE UNS paling sedikit 2 kali dalam tiap semester. 

1. Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu 

mengukur apa yang ingin diukur. Hal utama yang berkaitan dengan 

validitas alat ukur tersebut, yakni ketetapan dalam pengukuran. Dalam 

penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menggunakan taraf signifikasi 

5 % . Sehingga jika diperoleh korelasi yang lebih besar dari r tabel pada 

taraf signifikasi 0,05 berarti butir pertanyaan tersebut valid.  

Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

Pearson Corelation Coefficient, dengan uji two-tailed (dua arah). Menurut 

Azwar dalam Suliyanto (2006) kuesioner dianggap valid apabila nilai 

koefisien korelasi melebihi 0,3. Dari hasil uji validitas kuesioner dengan 

menggunakan program SPSS 15 menghasilkan koefisien korelasi seperti 

terlihat pada Tabel IV.11, Tabel IV.12, Tabel IV.13, dan Tabel IV.14.  
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Dari keempat tabel tersebut diperoleh hasil bahwa semua item 

pernyataan telah memenuhi kriteria validitas. Sehingga didapatkan 33 item 

pernyataan, masing-masing untuk pernyataan fungsional, pernyataan 

disfungsional, tingkat kinerja dan tingkat kepentingan. 

 
TABEL IV.11 

HASIL UJI VALIDITAS KUESIONER TINGKAT KEPENTINGAN 
 

NO PERNYATAAN KOEF. 
KORELASI STATUS 

RELIABILITY 
1 Koleksi perpustakaan yang dapat diandalkan. 0,689** Valid 
2 Koleksi perpustakaan yang relevan. 0,733** Valid 
3 Fasilitas penelusuran informasi di katalog OPAC yang sesuai 

kebutuhan 
0,818** Valid 

4 Sistem penataan buku yang jelas dan sesuai dengan katalog 
OPAC 

0,845** Valid 

5 Petunjuk lokasi buku yang jelas dan sesuai dengan katalog 
OPAC 

0,838** Valid 

6 Biaya denda yang sesuai dengan waktu keterlambatan 
pengembalian buku 

0,475** Valid 

RESPONSIVENESS 
1 Buku dan Jurnal terbitan terbaru. 0,757** Valid 
2 Karyawan yang melayani mahasiswa dengan tanggap / cepat. 0,820** Valid 
3 Karyawan yang menyusun kembali buku – buku didalam rak 

dengan cepat. 
0,823** Valid 

4 Kemudahan dalam mengoperasikan OPAC. 0,727** Valid 
5 Surat kabar dan majalah terbaru 0,754** Valid 
6 Sistem peminjaman buku yang efektif dan memuaskan 0,756** Valid 
ASSURANCE 
1 Penampilan karyawan yang bersih dan rapi 0,808** Valid 
2 Karyawan yang mampu menyediakan koleksi perpustakaan 

yang relevan 
0,835** Valid 

3 Kemudahan komputer perpustakaan dalam mengakses jurnal, 
artikel, dan data digital lain 

0,725** Valid 

4 Karyawan yang memberikan perhatian personal 0,763** Valid 
5 Karyawan mengenali mahasiswa yang rutin mengunjungi 

perpustakaan. 
0,680** Valid 

ACCESS 
1 Jam kerja perpustakaan yang sesuai.dan ideal 0,708** Valid 
2 Ketersediaan pelayanan fotocopy yang memadai 0,644** Valid 
3 Antrian saat mengakses artikel / jurnal pada komputer 

perpustakaan yang sedikit 
0,806** Valid 

4 Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang sedikit. 0,778** Valid 
5 Karyawan yang selalu berada pada tempat kerja 0,748** Valid 
COMMUNICATIONS 
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1 Menginformasikan kepada mahasiswa semua fasilitas dan 
pelayanan perpustakaan 

0,851** Valid 

2 Mengajarkan keterampilan yang berhubungan dengan 
perpustakaan kepada mahasiswa 

0,798** Valid 

3 Tersedianya petunjuk pengoperasian OPAC yang mudah dan 
jelas 

0,773** Valid 

4 Tersedianya petunjuk pengoperasian Komputer untuk akses 
jurnal/artikel yang mudah dan jelas 

0,816** Valid 

5 karyawan membantu mahasiswa dalam mencari informasi yang 
anda inginkan dengan tepat. 

0,783** Valid 

TANGIBLES 
1 Kursi perpustakaan yang nyaman 0,805** Valid 
2 Suhu/temperatur ruang perpustakaan yang sejuk 0,881** Valid 
3 Penerangan ruang perpustakaan yang memadai 0,876** Valid 
4 Ruang perpustakaan yang tenang 0,855** Valid 
EMPHATY 
1 Respon karyawan yang ramah saat mahasiswa kehilangan buku 

di perpustakaan. 
0,955** Valid 

2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak 
mendapatkan buku yang ingin dipinjam. 

0,953** Valid 

** : Signifikan pada tingkat 0,01 (2-tailed) 
* : Signifikan pada tingkat 0,05 (2-tailed) 
Sumber : data primer, diolah. 2009. 
 

TABEL IV.12 
HASIL UJI VALIDITAS KUESIONER TINGKAT KINERJA 

 
NO PERNYATAAN KOEF. 

KORELASI STATUS 

RELIABILITY 
1 Koleksi perpustakaan yang dapat diandalkan. 0,705** Valid 
2 Koleksi perpustakaan yang relevan. 0,710** Valid 
3 Fasilitas penelusuran informasi di katalog OPAC yang sesuai 

kebutuhan 
0,715** Valid 

4 Sistem penataan buku yang jelas dan sesuai dengan katalog 
OPAC 

0,759** Valid 

5 Petunjuk lokasi buku yang jelas dan sesuai dengan katalog 
OPAC 

0,751** Valid 

6 Biaya denda yang sesuai dengan waktu keterlambatan 
pengembalian buku 

0,402** Valid 

RESPONSIVENESS 
1 Buku dan Jurnal terbitan terbaru. 0,707** Valid 
2 Karyawan yang melayani mahasiswa dengan tanggap / cepat. 0,737** Valid 
3 Karyawan yang menyusun kembali buku – buku didalam rak 

dengan cepat. 
0,763** Valid 

4 Kemudahan dalam mengoperasikan OPAC. 0,572** Valid 
5 Surat kabar dan majalah terbaru 0,638** Valid 
6 Sistem peminjaman buku yang efektif dan memuaskan 0,665** Valid 
ASSURANCE 
1 Penampilan karyawan yang bersih dan rapi 0,637** Valid 
2 Karyawan yang mampu menyediakan koleksi perpustakaan 0,764** Valid 
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yang relevan 
3 Kemudahan komputer perpustakaan dalam mengakses jurnal, 

artikel, dan data digital lain 
0,584** Valid 

4 Karyawan yang memberikan perhatian personal 0,814** Valid 
5 Karyawan mengenali mahasiswa yang rutin mengunjungi 

perpustakaan. 
0,723** Valid 

ACCESS 
1 Jam kerja perpustakaan yang sesuai.dan ideal 0,716** Valid 
2 Ketersediaan pelayanan fotocopy yang memadai 0,726** Valid 
3 Antrian saat mengakses artikel / jurnal pada komputer 

perpustakaan yang sedikit 
0,738** Valid 

4 Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang sedikit. 0,695** Valid 
5 Karyawan yang selalu berada pada tempat kerja 0,743** Valid 
COMMUNICATIONS 
1 Menginformasikan kepada mahasiswa semua fasilitas dan 

pelayanan perpustakaan 
0,770** Valid 

2 Mengajarkan keterampilan yang berhubungan dengan 
perpustakaan kepada mahasiswa 

0,732** Valid 

3 Tersedianya petunjuk pengoperasian OPAC yang mudah dan 
jelas 

0,735** Valid 

4 Tersedianya petunjuk pengoperasian Komputer untuk akses 
jurnal/artikel yang mudah dan jelas 

0,810** Valid 

5 karyawan membantu mahasiswa dalam mencari informasi yang 
anda inginkan dengan tepat. 

0,717** Valid 

TANGIBLES 
1 Kursi perpustakaan yang nyaman 0,779** Valid 
2 Suhu/temperatur ruang perpustakaan yang sejuk 0,852** Valid 
3 Penerangan ruang perpustakaan yang memadai 0,808** Valid 
4 Ruang perpustakaan yang tenang 0,730** Valid 
EMPHATY 
1 Respon karyawan yang ramah saat mahasiswa kehilangan buku 

di perpustakaan. 
0,933** Valid 

2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak 
mendapatkan buku yang ingin dipinjam. 

0,936** Valid 

 
TABEL IV.13 

HASIL UJI VALIDITAS KUESIONER PERNYATAAN FUNGSIONAL 
 

NO PERNYATAAN KOEF. 
KORELASI STATUS 

RELIABILITY 
1 Koleksi perpustakaan yang dapat diandalkan. 0,576** Valid 
2 Koleksi perpustakaan yang relevan. 0,573** Valid 
3 Fasilitas penelusuran informasi di katalog OPAC yang sesuai 

kebutuhan 
0,598** Valid 

4 Sistem penataan buku yang jelas dan sesuai dengan katalog 
OPAC 

0,676** Valid 

5 Petunjuk lokasi buku yang jelas dan sesuai dengan katalog 
OPAC 

0,649** Valid 

6 Biaya denda yang sesuai dengan waktu keterlambatan 
pengembalian buku 

0,665** Valid 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

    
 

183

RESPONSIVENESS 
1 Buku dan Jurnal terbitan terbaru. 0,550** Valid 
2 Karyawan yang melayani mahasiswa dengan tanggap / cepat. 0,585** Valid 
3 Karyawan yang menyusun kembali buku – buku didalam rak 

dengan cepat. 
0,704** Valid 

4 Kemudahan dalam mengoperasikan OPAC. 0,544** Valid 
5 Surat kabar dan majalah terbaru 0,643** Valid 
6 Sistem peminjaman buku yang efektif dan memuaskan 0,621** Valid 
ASSURANCE 
1 Penampilan karyawan yang bersih dan rapi 0,637** Valid 
2 Karyawan yang mampu menyediakan koleksi perpustakaan 

yang relevan 
0,591** Valid 

3 Kemudahan komputer perpustakaan dalam mengakses jurnal, 
artikel, dan data digital lain 

0,488** Valid 

4 Karyawan yang memberikan perhatian personal 0,732** Valid 
5 Karyawan mengenali mahasiswa yang rutin mengunjungi 

perpustakaan. 
0,725** Valid 

ACCESS 
1 Jam kerja perpustakaan yang sesuai.dan ideal 0,582** Valid 
2 Ketersediaan pelayanan fotocopy yang memadai 0,611** Valid 
3 Antrian saat mengakses artikel / jurnal pada komputer 

perpustakaan yang sedikit 
0,803** Valid 

4 Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang sedikit. 0,829** Valid 
5 Karyawan yang selalu berada pada tempat kerja 0,639** Valid 
COMMUNICATIONS 
1 Menginformasikan kepada mahasiswa semua fasilitas dan 

pelayanan perpustakaan 
0,669** Valid 

2 Mengajarkan keterampilan yang berhubungan dengan 
perpustakaan kepada mahasiswa 

0,626** Valid 

3 Tersedianya petunjuk pengoperasian OPAC yang mudah dan 
jelas 

0,703** Valid 

4 Tersedianya petunjuk pengoperasian Komputer untuk akses 
jurnal/artikel yang mudah dan jelas 
 

0,659** Valid 

5 karyawan membantu mahasiswa dalam mencari informasi yang 
anda inginkan dengan tepat. 

0,501** Valid 

TANGIBLES 
1 Kursi perpustakaan yang nyaman 0,712** Valid 
2 Suhu/temperatur ruang perpustakaan yang sejuk 0,858** Valid 
3 Penerangan ruang perpustakaan yang memadai 0,898** Valid 
4 Ruang perpustakaan yang tenang 0,676** Valid 
EMPHATY 
1 Respon karyawan yang ramah saat mahasiswa kehilangan buku 

di perpustakaan. 
0,951** Valid 

2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak 
mendapatkan buku yang ingin dipinjam. 

0,930** Valid 

** : Signifikan pada tingkat 0,01 (2-tailed) 
* : Signifikan pada tingkat 0,05 (2-tailed) 
Sumber : data primer, diolah. 2009. 
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TABEL IV.14 
HASIL UJI VALIDITAS KUESIONER PERNYATAAN 

DISFUNGSIONAL 
 

NO PERNYATAAN KOEF. 
KORELASI STATUS 

RELIABILITY 
1 Koleksi perpustakaan yang dapat diandalkan. 0,751** Valid 
2 Koleksi perpustakaan yang relevan. 0,814** Valid 
3 Fasilitas penelusuran informasi di katalog OPAC yang sesuai 

kebutuhan 
0,758** Valid 

4 Sistem penataan buku yang jelas dan sesuai dengan katalog 
OPAC 

0,737** Valid 

5 Petunjuk lokasi buku yang jelas dan sesuai dengan katalog 
OPAC 

0,731** Valid 

6 Biaya denda yang sesuai dengan waktu keterlambatan 
pengembalian buku 

0,535** Valid 

RESPONSIVENESS 
1 Buku dan Jurnal terbitan terbaru. 0,752** Valid 
2 Karyawan yang melayani mahasiswa dengan tanggap / cepat. 0,701** Valid 
3 Karyawan yang menyusun kembali buku – buku didalam rak 

dengan cepat. 
0,691** Valid 

4 Kemudahan dalam mengoperasikan OPAC. 0,632** Valid 
5 Surat kabar dan majalah terbaru 0,731** Valid 
6 Sistem peminjaman buku yang efektif dan memuaskan 0,689** Valid 
ASSURANCE 
1 Penampilan karyawan yang bersih dan rapi 0,725** Valid 
2 Karyawan yang mampu menyediakan koleksi perpustakaan 

yang relevan 
0,829** Valid 

3 Kemudahan komputer perpustakaan dalam mengakses jurnal, 
artikel, dan data digital lain 

0,752** Valid 

4 Karyawan yang memberikan perhatian personal 0,655** Valid 
5 Karyawan mengenali mahasiswa yang rutin mengunjungi 

perpustakaan. 
0,627** Valid 

ACCESS 
1 Jam kerja perpustakaan yang sesuai.dan ideal 0,674** Valid 
2 Ketersediaan pelayanan fotocopy yang memadai 0,600** Valid 
3 Antrian saat mengakses artikel / jurnal pada komputer 

perpustakaan yang sedikit 
0,696** Valid 

4 Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang sedikit. 0,746** Valid 
5 Karyawan yang selalu berada pada tempat kerja 0,735** Valid 
COMMUNICATIONS 
1 Menginformasikan kepada mahasiswa semua fasilitas dan 

pelayanan perpustakaan 
0,709** Valid 

2 Mengajarkan keterampilan yang berhubungan dengan 
perpustakaan kepada mahasiswa 

0,638** Valid 

3 Tersedianya petunjuk pengoperasian OPAC yang mudah dan 
jelas 

0,621** Valid 

4 Tersedianya petunjuk pengoperasian Komputer untuk akses 
jurnal/artikel yang mudah dan jelas 

0,645** Valid 

5 karyawan membantu mahasiswa dalam mencari informasi yang 0,475** Valid 
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anda inginkan dengan tepat. 
TANGIBLES 
1 Kursi perpustakaan yang nyaman 0,876** Valid 
2 Suhu/temperatur ruang perpustakaan yang sejuk 0,815** Valid 
3 Penerangan ruang perpustakaan yang memadai 0,872** Valid 
4 Ruang perpustakaan yang tenang 0,725** Valid 
EMPHATY 
1 Respon karyawan yang ramah saat mahasiswa kehilangan buku 

di perpustakaan. 
0,894** Valid 

2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak 
mendapatkan buku yang ingin dipinjam. 

0,903** Valid 

** : Signifikan pada tingkat 0,01 (2-tailed) 
* : Signifikan pada tingkat 0,05 (2-tailed) 
Sumber : data primer, diolah. 2009. 
 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas dapat diartikan sejauh mana hasil dari suatu  pengujian 

dapat dipercaya atau diandalkan. Hasil pengukuran dapat dipercaya 

apabila dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subyek yang 

sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam 

diri subyek memang belum berubah. Reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala 

yang sama. Semakin kecil kesalahan pengukuran semakin reliabel 

pengukuran tersebut. 

Nilai r perhitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai r 

product moment, taraf signifikasi 5 %. Jika nilai r hitung > r tabel maka 

kuesioner dinyatakan reliabel. Nilai alpha minimum 0,6 untuk syarat 

diterima reliabilitas, sedang jika kurang dari 0,6 reliabilitasnya 

dikategorikan kurang baik (Sekaran, 2006). 

Dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan koefisien Alpha Cronbach. Hasil uji reliabilitas kuesioner 
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dengan menggunakan Program SPSS Versi 15 menghasilkan angka 

standardized Alpha yang dapat dilihat pada tabel berikut :  

TABEL IV.15 
HASIL UJI RELIABILITAS KUESIONER TINGKAT KEPENTINGAN 

 
NO KETERANGAN SCORE STATUS 

1 Reliability 0,784 Reliabilitas tinggi 
2 Responsiveness 0,865 Reliabilitas sangat tinggi 
3 Assurance 0,806 Reliabilitas sangat tinggi 
4 Access 0,791 Reliabilitas tinggi 
5 Communications 0,860 Reliabilitas sangat tinggi 
6 Tangibles 0,876 Reliabilitas sangat tinggi 
7 Emphaty 0,901 Reliabilitas sangat tinggi 

Sumber : data primer, diolah. 2009. 
 

TABEL IV.16 
HASIL UJI RELIABILITAS KUESIONER TINGKAT KINERJA 

 
NO KETERANGAN SCORE STATUS 

1 Reliability 0,726 Reliabilitas tinggi 
2 Responsiveness 0,769 Reliabilitas tinggi 
3 Assurance 0,741 Reliabilitas tinggi 
4 Access 0,767 Reliabilitas tinggi 
5 Communications 0,808 Reliabilitas sangat tinggi 
6 Tangibles 0,793 Reliabilitas tinggi 
7 Emphaty 0,854 Reliabilitas sangat tinggi 

Sumber : data primer, diolah. 2009. 
 

 
 
 
 
 

TABEL IV.17 
HASIL UJI RELIABILITAS KUESIONER PERNYATAAN 

FUNGSIONAL 
 

NO KETERANGAN SCORE STATUS 
1 Reliability 0,624 Reliabilitas tinggi 
2 Responsiveness 0,651 Reliabilitas tinggi 
3 Assurance 0,627 Reliabilitas tinggi 
4 Access 0,738 Reliabilitas tinggi 
5 Communications 0,627 Reliabilitas tinggi 
6 Tangibles 0,794 Reliabilitas tinggi 
7 Emphaty 0,863 Reliabilitas sangat tinggi 

Sumber : data primer, diolah. 2009. 
 

TABEL IV.18 
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HASIL UJI RELIABILITAS KUESIONER PERNYATAAN 
DISFUNGSIONAL 

 
NO KETERANGAN SCORE STATUS 

1 Reliability 0,881 Reliabilitas sangat tinggi 
2 Responsiveness 0,786 Reliabilitas tinggi 
3 Assurance 0,766 Reliabilitas tinggi 
4 Access 0,718 Reliabilitas tinggi 
5 Communications 0,813 Reliabilitas sangat tinggi 
6 Tangibles 0,835 Reliabilitas sangat tinggi 
7 Emphaty 0,761 Reliabilitas tinggi 

Sumber : data primer, diolah. 2008. 
 

Dari hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa kuesioner mempunyai derajat reliabilitas yang tinggi 

yaitu lebih dari 0,6. oleh karena itu, kuesioner ini telah memenuhi syarat 

dan dapat berlanjut ke tahap berikutnya.  

D. Kualifikasi Customer Requirements Dengan Model Kano  
 

1. Evaluasi Customer Requirements 

Untuk mengidentifikasi tingkat kepentingan atribut Customer 

Requirements ke dalam kategori Kano, kuesioner disusun dengan sepasang 

pernyataan fungsional dan disfungsional. 

Tabel IV.19 menunjukkan hasil tabulasi evaluasi Customer Requirement  

yang sebelumnya telah diolah dengan kuesioner Kano. 

TABEL IV.19 
HASIL TABULASI KANO 

 
ATRIBUT A O M I Q R total 

REL1 17 17 31 34 0 1 100 
REL2 16 13 38 32 0 1 100 
REL3 20 24 31 25 0 0 100 
REL4 18 25 37 19 0 1 100 
REL5 19 24 37 20 0 0 100 
REL6 12 13 29 27 9 10 100 
RES1 16 15 35 30 1 3 100 
RES2 8 13 48 30 0 1 100 
RES3 13 15 36 34 1 1 100 
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RES4 23 22 25 30 0 0 100 
RES5 21 31 15 32 1 0 100 
RES6 17 30 27 26 0 0 100 
ASS1 37 22 20 20 0 1 100 
ASS2 17 19 27 36 1 0 100 
ASS3 20 27 27 25 1 0 100 
ASS4 18 11 30 40 0 1 100 
ASS5 23 5 14 57 0 1 100 
ACC1 22 33 28 16 1 0 100 
ACC2 13 21 41 24 0 1 100 
ACC3 25 10 25 40 0 0 100 
ACC4 30 11 19 40 0 0 100 
ACC5 13 26 36 25 0 0 100 
COM1 15 13 36 35 0 1 100 
COM2 15 8 33 43 0 1 100 
COM3 12 21 28 39 0 0 100 
COM4 15 20 34 30 1 0 100 
COM5 10 16 36 38 0 0 100 
TAN1 22 44 18 15 0 1 100 
TAN2 33 46 12 8 0 1 100 
TAN3 21 54 11 12 0 2 100 
TAN4 23 36 25 14 2 0 100 
EMP1 8 20 53 18 1 0 100 
EMP2 6 23 52 19 0 0 100 

Sumber : data primer, diolah. 2009
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2. Penentuan Klasifikasi 

 Setelah klasifikasi ditentukan dan tabulasi hasil evaluasi tiap 

persyaratan dilakukan, maka hasil tabulasi kemudian dianalisa dengan cara 

sebagai berikut (Richter dalam Berger et. al., 1993) : 

TABEL IV.20 
KLASIFIKASI KANO 

 
ATRIBUT A O M I Q R A+O+M I+Q+R Total KATEGORI 

REL1 17 17 31 34 0 1 65 35 100 M 
REL2 16 13 38 32 0 1 67 33 100 M 
REL3 20 24 31 25 0 0 75 25 100 M 
REL4 18 25 37 19 0 1 80 20 100 M 
REL5 19 24 37 20 0 0 80 20 100 M 
REL6 12 13 29 27 9 10 54 46 100 M 
RES1 16 15 35 30 1 3 66 34 100 M 
RES2 8 13 48 30 0 1 69 31 100 M 
RES3 13 15 36 34 1 1 64 36 100 M 
RES4 23 22 25 30 0 0 70 30 100 M 
RES5 21 31 15 32 1 0 67 33 100 O 
RES6 17 30 27 26 0 0 74 26 100 O 
ASS1 37 22 20 20 0 1 79 21 100 A 
ASS2 17 19 27 36 1 0 63 37 100 M 
ASS3 20 27 27 25 1 0 74 26 100 M 
ASS4 18 11 30 40 0 1 59 41 100 M 
ASS5 23 5 14 57 0 1 42 58 100 I 
ACC1 22 33 28 16 1 0 83 17 100 O 
ACC2 13 21 41 24 0 1 75 25 100 M 
ACC3 25 10 25 40 0 0 60 40 100 M 
ACC4 30 11 19 40 0 0 60 40 100 A 
ACC5 13 26 36 25 0 0 75 25 100 M 
COM1 15 13 36 35 0 1 64 36 100 M 
COM2 15 8 33 43 0 1 56 44 100 M 
COM3 12 21 28 39 0 0 61 39 100 M 
COM4 15 20 34 30 1 0 69 31 100 M 
COM5 10 16 36 38 0 0 62 38 100 M 
TAN1 22 44 18 15 0 1 84 16 100 O 
TAN2 33 46 12 8 0 1 91 9 100 O 
TAN3 21 54 11 12 0 2 86 14 100 O 
TAN4 23 36 25 14 2 0 84 16 100 O 
EMP1 8 20 53 18 1 0 81 19 100 M 
EMP2 6 23 52 19 0 0 81 19 100 M 

Sumber : data primer, diolah. 2009. 
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Jika  (O+A+M) > (I+R+Q) 

Maka  kualifikasi adalah maksimum (O, A, M) 

Dan  kualifikasi adalah minimum (I, R, Q) 

Keterangan:          A = Atrractive (menarik) 

   M = Must-be (harus ada) 

   O = One dimensional ( satu dimensi) 

   I   = Indifferent (acuh tak acuh) 

R = Reverse (terbalik) 

               Q = Quetionable (dipertanyakan) 

Dari tabel IV.20 dapat diketahui bahwa sebagian besar atribut 

customer requirement pelayanan perpustakaan merupakan must-be 

requirementss, yaitu sebanyak 23 atribut. Dengan demikian berarti untuk 

setiap atribut dengan kategori must-be menunjukkan bahwa atribut 

tersebut harus selalu ada dalam pelayanan yang diberikan perpustakaan, 

dan jika tidak terpenuhi akan membuat konsumen kecewa. Sedangkan 

untuk kategori One-dimensional requirements terdapat tujuh atribut dan 

apabila dilakukan perbaikan yang besar oleh perpustakaan, maka semakin 

besar pula kepuasan konsumen yang akan tercapai. Untuk persyaratan 

yang dianggap menarik (attractive) oleh konsumen pada pelayanan 

perpustakaan ”penampilan karyawan yang bersih dan rapi” dan ” Antrian 

saat pengembalian / peminjaman buku yang sedikit”. Untuk kategori 

indifferent hanya terdapat satu atribut yaitu ”karyawan mengenali 

mahasiswa yang rutin mengunjungi karyawan” yang berarti keberadaan 
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atribut tersebut tidak memberikan perbedaan pengaruh pada tingkat 

kepuasan mahasiswa. 

E. Analisis Integrasi Model Kano ke Dalam Matriks Quality Function 

Deployment 

1. Voice of Customer 

a. Develop Customer Requirement  

Untuk menerapkan QFD, Customer Requirement harus disusun 

terlebih dahulu dengan mengumpulkan tanggapan konsumen mengenai 

pelayanan perpustakan. 

TABEL IV.21 
CUSTOMER REQUIREMENT 

 
NO PERNYATAAN 

RELIABILITY 
1 Koleksi perpustakaan yang dapat diandalkan. 
2 Koleksi perpustakaan yang relevan. 
3 Fasilitas penelusuran informasi di katalog OPAC yang sesuai kebutuhan 
4 Sistem penataan buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 
5 Petunjuk lokasi buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 
6 Biaya denda yang sesuai dengan waktu keterlambatan pengembalian buku 

RESPONSIVENESS 
1 Buku dan Jurnal terbitan terbaru. 
2 Karyawan yang melayani mahasiswa dengan tanggap / cepat. 
3 Karyawan yang menyusun kembali buku - buku didalam rak dengan cepat. 
4 Kemudahan dalam mengoperasikan OPAC. 
5 Surat kabar dan majalah terbaru 
6 Sistem peminjaman buku yang efektif dan memuaskan 

ASSURANCE 
1 Penampilan karyawan yang bersih dan rapi 
2 Karyawan yang mampu menyediakan koleksi perpustakaan yang relevan 
3 Kemudahan komputer perpustakaan dalam mengakses jurnal, artikel, dan data digital lain 
4 Karyawan yang memberikan perhatian personal 
5 Karyawan mengenali mahasiswa yang rutin mengunjungi perpustakaan. 

ACCESS 
1 Jam kerja perpustakaan yang sesuai.dan ideal 
2 Ketersediaan pelayanan fotocopy yang memadai 
3 Antrian saat mengakses artikel / jurnal pada komputer perpustakaan yang sedikit 
4 Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang sedikit. 
4 Karyawan yang selalu berada pada tempat kerja 

COMMUNICATIONS 
1 Menginformasikan kepada mahasiswa semua fasilitas dan pelayanan perpustakaan 
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2 Mengajarkan keterampilan yang berhubungan dengan perpustakaan kepada mahasiswa 
3 Tersedianya petunjuk pengoperasian OPAC yang mudah dan jelas 
4 Tersedianya petunjuk pengoperasian Komputer untuk akses jurnal/artikel yang mudah dan jelas 
5 karyawan membantu mahasiswa dalam mencari informasi yang anda inginkan dengan tepat. 

TANGIBLES 
1 Kursi perpustakaan yang nyaman 
2 Suhu/temperatur ruang perpustakaan yang sejuk 
3 Penerangan ruang perpustakaan yang memadai 
4 Ruang perpustakaan yang tenang 

EMPHATY 
1 Respon karyawan yang ramah saat mahasiswa kehilangan buku di perpustakaan. 
2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak mendapatkan buku yang ingin dipinjam. 

Sumber : data primer diolah, 2009. 
 

Tanggapan mengenai customer requirements diperoleh dengan 

melakukan survey pada mahasiswa penguna layanan perpustakaan. 

Dalam hal ini survey dilakukan di area Fakultas Ekonomi Universitas 

Sebelas Maret. Hasil dari Customer Requirement  Pelayanan 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel IV.21.  

b. Mengelompokkan ke dalam klasifikasi 

Setelah menyusun customer requirement, dilanjutkan dengan 

mengkategorikannya ke dalam lima klasifikasi Kano dan ditentukan 

atribut mana saja yang diikutsertakan ke analisis berikutnya  

Pada Tabel IV.22 hanya satu customer requirement tidak 

diikutsertakan pada analisis selanjutnya karena merupakan indifferent 

requirement yaitu ”karyawan mengenali mahasiswa yang rutin 

mengunjungi perpustakaan” yang berarti keberadaan atribut tersebut 

tidak akan memberikan perbedaan pengaruh pada tingkat kepuasan 

konsumen. Oleh karena itu atribut tersebut tidak diikutsertakan dalam 

analisis selanjutnya agar perpustakaan dapat memberikan perhatian 
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lebih pada atribut-atribut lain yang dianggap penting oleh mahasiswa 

pada pelayanan perpustakaan nantinya. 

TABEL IV.22 
HASIL ANALISA MODEL KANO 

 
NO PERNYATAAN KATEGORI 

RELIABILITY   
1 Koleksi perpustakaan yang dapat diandalkan. M 
2 Koleksi perpustakaan yang relevan. M 
3 Fasilitas penelusuran informasi di katalog OPAC yang sesuai kebutuhan M 
4 Sistem penataan buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC M 
5 Petunjuk lokasi buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC M 
6 Biaya denda yang sesuai dengan waktu keterlambatan pengembalian buku M 

RESPONSIVENESS   
1 Buku dan Jurnal terbitan terbaru. M 
2 Karyawan yang melayani mahasiswa dengan tanggap / cepat. M 
3 Karyawan yang menyusun kembali buku - buku didalam rak dengan cepat. M 
4 Kemudahan dalam mengoperasikan OPAC. M 
5 Surat kabar dan majalah terbaru O 
6 Sistem peminjaman buku yang efektif dan memuaskan O 

ASSURANCE   
1 Penampilan karyawan yang bersih dan rapi A 
2 Karyawan yang mampu menyediakan koleksi perpustakaan yang relevan M 
3 Kemudahan komputer perpustakaan dalam mengakses jurnal, artikel, dan data digital lain M 
4 Karyawan yang memberikan perhatian personal M 
3 Karyawan mengenali mahasiswa yang rutin mengunjungi perpustakaan. I 

ACCESS   
1 Jam kerja perpustakaan yang sesuai.dan ideal O 
2 Ketersediaan pelayanan fotocopy yang memadai M 
3 Antrian saat mengakses artikel / jurnal pada komputer perpustakaan yang sedikit M 
4 Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang sedikit. A 
4 Karyawan yang selalu berada pada tempat kerja M 

COMMUNICATIONS   
1 Menginformasikan kepada mahasiswa semua fasilitas dan pelayanan perpustakaan M 
2 Mengajarkan keterampilan yang berhubungan dengan perpustakaan kepada mahasiswa M 
3 Tersedianya petunjuk pengoperasian OPAC yang mudah dan jelas M 
4 Tersedianya petunjuk pengoperasian Komputer untuk akses jurnal/artikel yang mudah dan jelas M 
5 karyawan membantu mahasiswa dalam mencari informasi yang anda inginkan dengan tepat. M 

TANGIBLES   
1 Kursi perpustakaan yang nyaman O 
2 Suhu/temperatur ruang perpustakaan yang sejuk O 
3 Penerangan ruang perpustakaan yang memadai O 
4 Ruang perpustakaan yang tenang O 

EMPHATY   
1 Respon karyawan yang ramah saat mahasiswa kehilangan buku di perpustakaan. M 
2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak mendapatkan buku yang ingin dipinjam. M 

Sumber : data primer, diolah. 2009. 
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c. Analisis Tingkat Kepentingan 

Analisa tingkat kepentingan adalah tindak lanjut dari Customer 

Requirements dengan tujuan untuk mengetahui seberapa penting 

atribut-atribut dari penelitian ini bagi konsumen, dimana Customer 

Requirements tersebut disusun melalui kuesioner yang dinilai dengan 

Skala Likert sebagai berikut : 

f) Skala 1 = atribut yang dianggap Sangat Tidak Setuju (STS) 

g) Skala 2 = atribut yang dianggap Tidak Setuju (TS) 

h) Skala 3 = atribut yang dianggap Cukup Setuju (CS) 

i) Skala 4 = atribut yang dianggap Setuju (S) 

j) Skala 5 = atribut yang dianggap Sangat Setuju (SS) 

Tabel berikut ini menjelaskan tingkat kepentingan oleh 

konsumen atas atribut yang ada dalam kuesioner, yang telah diolah 

dengan program microsoft excell untuk menentukan modus dari atribut 

tersebut. Alasan menggunakan modus diantaranya adalah : pertama, 

menghindari adanya pembulatan skor, karena penilaian yang 

digunakan adalah skala Likert dengan skor yang sudah bulat 1 – 5 dan 

kedua, dari hasil pengumpulan kuesioner, skor-skor yang didapat 

bukan data yang ekstrim. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel  IV.21 

berikut ini : 
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TABEL IV.23 
RAW IMPORTANCE 

NO PERNYATAAN RI 
1 Respon karyawan yang ramah saat mahasiswa kehilangan buku di perpustakaan. 5 
2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak mendapatkan buku yang ingin dipinjam. 5 
3 Karyawan yang menyusun kembali buku - buku didalam rak dengan cepat. 5 
4 Ketersediaan pelayanan fotocopy yang memadai 5 
5 Karyawan yang melayani mahasiswa dengan tanggap / cepat. 5 
6 Buku dan Jurnal terbitan terbaru. 5 
7 Karyawan yang memberikan perhatian personal 5 
8 Sistem penataan buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 5 
9 Petunjuk lokasi buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 5 

10 Koleksi (buku, jurnal, dll) yang dapat diandalkan. 5 
11 karyawan membantu mahasiswa dalam mencari informasi yang anda inginkan dengan tepat. 4 
12 Karyawan yang mampu menyediakan koleksi perpustakaan yang relevan 5 
13 Menginformasikan kepada mahasiswa semua fasilitas dan pelayanan perpustakaan 4 
14 Tersedianya petunjuk pengoperasiain Komputer untuk akses jurnal/artikel yang mudah dan jelas 4 
15 Karyawan yang selalu berada pada tempat kerja 5 
16 Mengajarkan keterampilan yang berhubungan dengan perpustakaan kepada mahasiswa 4 
17 Koleksi (buku, jurnal, dll) yang relevan. 5 
18 Fasilitas penelusuran informasi di katalog OPAC yang sesuai kebutuhan 5 
19 Kemudahan komputer perpustakaan dalam mengakses jurnal, artikel, dan data digital lain 5 
20 Tersedianya petunjuk pengoperasiain OPAC yang mudah dan jelas 4 
21 Kemudahan dalam mengoperasikan OPAC. 4 
22 Antrian saat mengakses artikel / jurnal pada komputer perpustakaan yang sedikit 4 
23 Biaya denda yang sesuai dengan waktu keterlambatan pengembalian buku 4 
24 Sistem peminjaman buku yang efektif dan memuaskan 5 
25 Ruang perpustakaan yang tenang 5 
26 Jam kerja perpustakaan yang sesuai.dan ideal 5 
27 Surat kabar dan majalah terbaru 5 
28 Kursi perpustakaan yang nyaman 5 
29 Suhu/temperatur ruang perpustakaan yang sejuk 5 
30 Penerangan ruang perpustakaan yang memadai 5 
31 Penampilan karyawan yang bersih dan rapi 5 
32 Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang sedikit. 4 

Sumber : data primer, diolah. 2009. 
 

TABEL IV.24 
RATA-RATA TINGKAT KEPENTINGAN 

DIMENSI KUALITAS PELAYANAN 
 

No Dimensi Kualitas Mean 
1 Reliability 4.83 
2 Responsiveness 4.83 
3 Assurance  4.80 
4 Access 4.60 
5 Communication 4.00 
6 Tangible 5.00 
7 Emphaty 5.00 

Sumber : data primer, diolah. 2009. 
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Dari analisis tingkat kepentingan dan pengolahan data 

diperoleh atribut yang dinilai dari tingkat kepentingan mahasiswa 

terhadap kualitas layanan di Perpustakaan Fakultas Ekonomi 

Universitas Sebelas Maret berkisar antara penting dan sangat penting. 

Dari 32 (tiga puluh satu) atribut yang dimasukkan dalam daftar 

customer requirement, 9 atribut dinilai penting (mendapatkan score 4) 

oleh mahasiswa dan 23 atribut diantaranya dinilai sangat penting oleh 

mahasiswa (lihat tabel IV.23). Hasil  rata-rata tingkat kepentingan 

dimensi kualitas pelayanan menunjukkan bahwa dimensi tangible dan 

emphaty memiliki nilai terbesar (skala 5) yang berarti dimensi ini 

dianggap mahasiswa sebagai dimensi yang sangat penting, yang harus 

diperhatikan dan  dijaga kualitasnya dibandingkan dengan dimensi 

yang lainnya. Dimensi kualitas reliability, responsiveness, access, dan 

assurances memiliki nilai antara 4 dan 5 (skala Likert). Hal ini berarti, 

dimensi tersebut mempunyai tingkat kepentingan diantara penting dan 

sangat penting. Sedangkan untuk dimensi Communication, memiliki 

nilai 4 yang berarti dimensi ini dianggap mahasiswa sebagai dimensi 

yang penting. 

d. Analisis prioritas Customer Requirement  

Langkah selanjutnya adalah menyusun prioritas CR yang 

tersisa dari sudut pandang konsumen. Hal ini memungkinkan tim QFD 

mendasarkan analisisnya pada CR yang dianggap paling penting. 
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TABEL IV.25 
PRIORITAS CUSTOMER REQUIREMENTS 

 
NO PERNYATAAN KATEGORI 

1 Respon karyawan yang ramah saat mahasiswa kehilangan buku di perpustakaan. M 
2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak mendapatkan buku yang ingin dipinjam. M 
3 Karyawan yang menyusun kembali buku - buku didalam rak dengan cepat. M 
4 Ketersediaan pelayanan fotocopy yang memadai M 
5 Karyawan yang melayani mahasiswa dengan tanggap / cepat. M 
6 Buku dan Jurnal terbitan terbaru. M 
7 Karyawan yang memberikan perhatian personal M 
8 Sistem penataan buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC M 
9 Petunjuk lokasi buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC M 

10 Koleksi (buku, jurnal, dll) yang dapat diandalkan. M 
11 karyawan membantu mahasiswa dalam mencari informasi yang anda inginkan dengan tepat. M 
12 Karyawan yang mampu menyediakan koleksi perpustakaan yang relevan M 
13 Menginformasikan kepada mahasiswa semua fasilitas dan pelayanan perpustakaan M 

14 Tersedianya petunjuk pengoperasiain Komputer untuk akses jurnal/artikel yang mudah dan 
jelas M 

15 Karyawan yang selalu berada pada tempat kerja M 
16 Mengajarkan keterampilan yang berhubungan dengan perpustakaan kepada mahasiswa M 
17 Koleksi (buku, jurnal, dll) yang relevan. M 
18 Fasilitas penelusuran informasi di katalog OPAC yang sesuai kebutuhan M 
19 Kemudahan komputer perpustakaan dalam mengakses jurnal, artikel, dan data digital lain M 
20 Tersedianya petunjuk pengoperasiain OPAC yang mudah dan jelas M 
21 Kemudahan dalam mengoperasikan OPAC. M 
22 Antrian saat mengakses artikel / jurnal pada komputer perpustakaan yang sedikit M 
23 Biaya denda yang sesuai dengan waktu keterlambatan pengembalian buku M 
24 Sistem peminjaman buku yang efektif dan memuaskan O 
25 Ruang perpustakaan yang tenang O 
26 Jam kerja perpustakaan yang sesuai.dan ideal O 
27 Surat kabar dan majalah terbaru O 
28 Kursi perpustakaan yang nyaman O 
29 Suhu/temperatur ruang perpustakaan yang sejuk O 
30 Penerangan ruang perpustakaan yang memadai O 
31 Penampilan karyawan yang bersih dan rapi A 
32 Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang sedikit. A 

Sumber : data primer, diolah. 2009. 
 

Dari tabel IV.25 diperoleh urutan prioritas CR berdasarkan 

Analisa Kano yang diurutkan mulai dari klasifikasi must-be 

requirements, one dimensional requirements dan kemudian attractive 

requirements. Urutan ini adalah berdasarkan persyaratan apa yang 

harus dipenuhi terlebih dahulu oleh perpustakaan kepada para 

mahasiswa (Matzler dan Hinterhuber, 1996). 
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Prioritas pertama dalam penentuan klasifikasi adalah Must - be 

requirements yang terdiri 23 atribut dan harus menjadi prioritas 

pertama bagi perpustakaan untuk dipenuhi. Prioritas kedua adalah one-

dimensional requirements yang terdiri 7 atribut. Selanjutnya prioritas 

terakhir adalah attractive requirements dengan jumlah 2 atribut yaitu 

“Penampilan karyawan yang bersih dan rapi” dan “Antrian saat 

pengembalian / peminjaman buku yang sedikit”. 

2. Planning Matrix 

a. Analisis Tingkat Kinerja 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana atribut-

atribut yang diinginkan mahasiswa dipenuhi oleh pelayanan 

perpustakaan berdasarkan persepsi mereka, sehingga diketahui 

kinerjanya. Tingkat kinerja ini dinilai melalui kuesioner dengan skala 

Likert sebagai berikut : 

k) Skala 1 = atribut yang dianggap Sangat Tidak Setuju (STS) 

l) Skala 2 = atribut yang dianggap Tidak Setuju (TS) 

m) Skala 3 = atribut yang dianggap Cukup Setuju (CS) 

n) Skala 4 = atribut yang dianggap Setuju (S) 

o) Skala 5 = atribut yang dianggap Sangat Setuju (SS) 

TABEL IV.26 
CUSTOMER SATISFACTTION PERFORMANCE 

 
NO CUSTOMER REQUIREMENT CSP 
1 Respon karyawan yang ramah saat mahasiswa kehilangan buku di perpustakaan. 3 
2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak mendapatkan buku yang ingin dipinjam. 3 
3 Karyawan yang menyusun kembali buku - buku didalam rak dengan cepat. 2 
4 Ketersediaan pelayanan fotocopy yang memadai 3 
5 Karyawan yang melayani mahasiswa dengan tanggap / cepat. 3 
6 Buku dan Jurnal terbitan terbaru. 3 
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7 Karyawan yang memberikan perhatian personal 3 
8 Sistem penataan buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 4 
9 Petunjuk lokasi buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 3 

10 Koleksi (buku, jurnal, dll) yang dapat diandalkan. 3 
11 karyawan membantu mahasiswa dalam mencari informasi yang anda inginkan dengan tepat. 3 
12 Karyawan yang mampu menyediakan koleksi perpustakaan yang relevan 3 
13 Menginformasikan kepada mahasiswa semua fasilitas dan pelayanan perpustakaan 3 
14 Tersedianya petunjuk pengoperasiain Komputer untuk akses jurnal/artikel yang mudah dan jelas 3 
15 Karyawan yang selalu berada pada tempat kerja 3 
16 Mengajarkan keterampilan yang berhubungan dengan perpustakaan kepada mahasiswa 2 
17 Koleksi (buku, jurnal, dll) yang relevan. 4 
18 Fasilitas penelusuran informasi di katalog OPAC yang sesuai kebutuhan 4 
19 Kemudahan komputer perpustakaan dalam mengakses jurnal, artikel, dan data digital lain 4 
20 Tersedianya petunjuk pengoperasiain OPAC yang mudah dan jelas 3 
21 Kemudahan dalam mengoperasikan OPAC. 4 
22 Antrian saat mengakses artikel / jurnal pada komputer perpustakaan yang sedikit 3 
23 Biaya denda yang sesuai dengan waktu keterlambatan pengembalian buku 4 
24 Sistem peminjaman buku yang efektif dan memuaskan 3 
25 Ruang perpustakaan yang tenang 4 
26 Jam kerja perpustakaan yang sesuai.dan ideal 4 
27 Surat kabar dan majalah terbaru 4 
28 Kursi perpustakaan yang nyaman 4 
29 Suhu/temperatur ruang perpustakaan yang sejuk 4 
30 Penerangan ruang perpustakaan yang memadai 4 
31 Penampilan karyawan yang bersih dan rapi 4 
32 Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang sedikit. 3 

Sumber : data primer, diolah. 2009. 
 

Tabel IV.26 menjelaskan tingkat kinerja perpustakaan atas 

atribut yang ada dalam kuesioner, yang dinilai menurut preferensi 

mahasiswa. Data diolah dengan program excel untuk menentukan 

modus dari atribut tersebut. Modus digunakan dalam tahap ini dengan 

alasan untuk menghindari adanya pembulatan skor, karena penilaian 

yang digunakan adalah skala Likert dengan skor yang sudah bulat 1-5. 

Dari pengolahan data, diperoleh kinerja pelayanan memiliki 

modus dari skala 3 sampai 4. Tidak ada atribut yang dinilai oleh 

mahasiswa dengan skala 5 (sangat setuju), yang berarti tidak ada 

atribut yang memenuhi kinerja maksimal menurut preferensi 

mahasiswa. Sedangkan 13 atribut dinilai dengan skala 4 (setuju) oleh 
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konsumen. Untuk skala 3 (cukup setuju) sebanyak 17 atribut yang 

dinilai oleh mahasiswa. Selain itu, masih ada dua atribut yang dinilai 

oleh mahasiswa dengan skala 2 (tidak setuju) yaitu ”Mengajarkan 

keterampilan yang berhubungan dengan perpustakaan kepada 

mahasiswa” dan “Karyawan menyusun kembali buku-buku didalam 

rak dengan cepat”. Hal ini menunjukkan bahwa semua kinerja atribut 

pelayanan perpustakaan yang dinilai mahasiswa sebagai konsumen 

dari pelayanan perpustakaan masih belum maksimal (skala 5). 

TABEL IV.27 
RATA-RATA TINGKAT KINERJA 

DIMENSI KUALITAS PELAYANAN 
 

No Dimensi Kualitas Mean 
1 Reliability 3.67 
2 Responsiveness 3.17 
3 Assurance  3.40 
4 Access 3.20 
5 Communication 2.80 
6 Tangible 4.00 
7 Emphaty 3.00 

 

Sedangkan dari rata-rata tingkat kinerja (tabel IV.27) diatas 

terlihat bahwa dimensi Communication merupakan dimensi yang 

mempunyai tingkat kinerja paling rendah atau paling buruk dari pada 

keenam dimensi yang lainnya dengan nilai sebesar 2,80. Dimensi 

tangible memiliki rata-rata tingkat kinerja tertinggi dengan nilai 

sebesar 4,00.  

b. Menyusun Target Level dan Tingkat Perbaikan (Improvement Ratio) 

Bagian ini dilakukan evaluasi terhadap atribut-atribut yang 

nantinya bertujuan untuk teridentifikasinya atribut mana saja yang 
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belum memenuhi syarat, serta tingkat perbaikan yang perlu dilakukan 

untuk memaksimalkan kepuasan konsumen. Tingkat perbaikan 

diperoleh dengan membagi nilai kinerja (standar 5) dengan tingkat 

kinerja atribut yang dinilai konsumen. Sebagai contoh atribut nomor 4, 

“ketersediaan pelayanan fotokopi yang memadai”, tingkat perbaikan 

diperoleh dari rumus TL/CSP (5/3= 1,67). Dari nilai tersebut berarti 

atribut “ ketersediaan pelayanan fotokopi yang memadai” belum 

memenuhi target yang diharapkan dan masih perlu dilakukan 

perbaikan. 

TABEL IV.28 
IMPROVEMENT RATIO 

 
NO CUSTOMER REQUIREMENT CSP TL IR 
1 Respon karyawan yang ramah saat mahasiswa kehilangan buku di perpustakaan. 3 5 1.67 

2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak mendapatkan buku yang ingin 
dipinjam. 3 5 1.67 

3 Karyawan yang menyusun kembali buku - buku didalam rak dengan cepat. 2 5 2.50 
4 Ketersediaan pelayanan fotocopy yang memadai 3 5 1.67 
5 Karyawan yang melayani mahasiswa dengan tanggap / cepat. 3 5 1.67 
6 Buku dan Jurnal terbitan terbaru. 3 5 1.67 
7 Karyawan yang memberikan perhatian personal 3 5 1.67 
8 Sistem penataan buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 4 5 1.25 
9 Petunjuk lokasi buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 3 5 1.67 

10 Koleksi (buku, jurnal, dll) yang dapat diandalkan. 3 5 1.67 

11 karyawan membantu mahasiswa dalam mencari informasi yang anda inginkan dengan 
tepat. 3 5 1.67 

12 Karyawan yang mampu menyediakan koleksi perpustakaan yang relevan 3 5 1.67 
13 Menginformasikan kepada mahasiswa semua fasilitas dan pelayanan perpustakaan 3 5 1.67 

14 Tersedianya petunjuk pengoperasiain Komputer untuk akses jurnal/artikel yang mudah 
dan jelas 3 5 1.67 

15 Karyawan yang selalu berada pada tempat kerja 3 5 1.67 
16 Mengajarkan keterampilan yang berhubungan dengan perpustakaan kepada mahasiswa 2 5 2.50 
17 Koleksi (buku, jurnal, dll) yang relevan. 4 5 1.25 
18 Fasilitas penelusuran informasi di katalog OPAC yang sesuai kebutuhan 4 5 1.25 

19 Kemudahan komputer perpustakaan dalam mengakses jurnal, artikel, dan data digital 
lain 4 5 1.25 

20 Tersedianya petunjuk pengoperasiain OPAC yang mudah dan jelas 3 5 1.67 
21 Kemudahan dalam mengoperasikan OPAC. 4 5 1.25 
22 Antrian saat mengakses artikel / jurnal pada komputer perpustakaan yang sedikit 3 5 1.67 
23 Biaya denda yang sesuai dengan waktu keterlambatan pengembalian buku 4 5 1.25 
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24 Sistem peminjaman buku yang efektif dan memuaskan 3 5 1.67 
25 Ruang perpustakaan yang tenang 4 5 1.25 
26 Jam kerja perpustakaan yang sesuai.dan ideal 4 5 1.25 
27 Surat kabar dan majalah terbaru 4 5 1.25 
28 Kursi perpustakaan yang nyaman 4 5 1.25 
29 Suhu/temperatur ruang perpustakaan yang sejuk 4 5 1.25 
30 Penerangan ruang perpustakaan yang memadai 4 5 1.25 
31 Penampilan karyawan yang bersih dan rapi 4 5 1.25 
32 Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang sedikit. 3 5 1.67 

Sumber : data primer, diolah. 2009. 
 

Hasil perhitungan yang terlihat pada tabel IV.28 menunjukkan 

bahwa pada QFD tradisional, perbaikan yang harus dilakukan oleh 

perpustakaan berkisar antara skala 1 sampai 2,5. Atribut yang memiliki 

nilai  improvement Ratio sebesar 1 bisa dikatakan atribut tersebut 

sudah cukup baik kinerjanya. Nilai improvement rasio pada tabel 

IV.28 yaitu sebanyak 13 atribut mempuanyai skala 1,25 dan 17 atribut 

dengan skala 1,67. Sementara itu, untuk atribut yang mempunyai skala 

2,5 sejumlah 2 atribut. 

Oleh karena itu dari 32 atribut pelayanan perpustakaan masih 

perlu untuk dilakukan perbaikan. Semakin besar nilai Improvement 

Ratio maka semakin besar pula tingkat perbaikan yang harus 

dilakukan. 

c. Analisis Tingkat Perbaikan disesuaikan (Adjusted Improvement Ratio) 

Penyesuaian tingkat perbaikan didasarkan pada klasifikasi 

Kano untuk tiap-tiap atribut. Rangkaian nilai k yang dapat digunakan 

adalah ‘1/2’ untuk must-be requirements, ‘1’ untuk one-dimensionl 

requirements dan ‘2’ untuk attractive requirements. 

Contohnya adalah pada atribut “ Karyawan yang memberikan 

perhatian personal” yang merupakan atribut Must-be requirements, 
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maka parameter (k) yang digunakan adalah 1/2  sehingga didapatkan 

tingkat perbaikan yang disesuaikan adalah 1,672 = 2,78. Hal tersebut 

berarti sesudah disesuaikan dengan klasifikasi Kano, atribut tersebut 

membutuhkan tingkat perbaikan sebesar 2,78 untuk mencapai 

kepuasan konsumen yang diinginkan. 

TABEL IV.29 
ADJUSTED IMPROVEMENT RATIO 

NO CUSTOMER REQUIREMENT IRo k IR adj 
1 Respon karyawan yang ramah saat mahasiswa kehilangan buku di perpustakaan. 1.67 0.5 2.78 

2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak mendapatkan buku yang ingin 
dipinjam. 1.67 0.5 2.78 

3 Karyawan yang menyusun kembali buku - buku didalam rak dengan cepat. 2.50 0.5 6.25 
4 Ketersediaan pelayanan fotocopy yang memadai 1.67 0.5 2.78 
5 Karyawan yang melayani mahasiswa dengan tanggap / cepat. 1.67 0.5 2.78 
6 Buku dan Jurnal terbitan terbaru. 1.67 0.5 2.78 
7 Karyawan yang memberikan perhatian personal 1.67 0.5 2.78 
8 Sistem penataan buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 1.25 0.5 1.56 
9 Petunjuk lokasi buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 1.67 0.5 2.78 

10 Koleksi (buku, jurnal, dll) yang dapat diandalkan. 1.67 0.5 2.78 

11 karyawan membantu mahasiswa dalam mencari informasi yang anda inginkan dengan 
tepat. 1.67 0.5 2.78 

12 Karyawan yang mampu menyediakan koleksi perpustakaan yang relevan 1.67 0.5 2.78 
13 Menginformasikan kepada mahasiswa semua fasilitas dan pelayanan perpustakaan 1.67 0.5 2.78 

14 Tersedianya petunjuk pengoperasiain Komputer untuk akses jurnal/artikel yang mudah 
dan jelas 1.67 0.5 2.78 

15 Karyawan yang selalu berada pada tempat kerja 1.67 0.5 2.78 
16 Mengajarkan keterampilan yang berhubungan dengan perpustakaan kepada mahasiswa 2.50 0.5 6.25 
17 Koleksi (buku, jurnal, dll) yang relevan. 1.25 0.5 1.56 
18 Fasilitas penelusuran informasi di katalog OPAC yang sesuai kebutuhan 1.25 0.5 1.56 

19 Kemudahan komputer perpustakaan dalam mengakses jurnal, artikel, dan data digital 
lain 1.25 0.5 1.56 

20 Tersedianya petunjuk pengoperasiain OPAC yang mudah dan jelas 1.67 0.5 2.78 
21 Kemudahan dalam mengoperasikan OPAC. 1.25 0.5 1.56 
22 Antrian saat mengakses artikel / jurnal pada komputer perpustakaan yang sedikit 1.67 0.5 2.78 
23 Biaya denda yang sesuai dengan waktu keterlambatan pengembalian buku 1.25 0.5 1.56 
24 Sistem peminjaman buku yang efektif dan memuaskan 1.67 1 1.67 
25 Ruang perpustakaan yang tenang 1.25 1 1.25 
26 Jam kerja perpustakaan yang sesuai.dan ideal 1.25 1 1.25 
27 Surat kabar dan majalah terbaru 1.25 1 1.25 
28 Kursi perpustakaan yang nyaman 1.25 1 1.25 
29 Suhu/temperatur ruang perpustakaan yang sejuk 1.25 1 1.25 
30 Penerangan ruang perpustakaan yang memadai 1.25 1 1.25 
31 Penampilan karyawan yang bersih dan rapi 1.25 2 1.12 
32 Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang sedikit. 1.67 2 1.29 

Sumber : data primer, diolah. 2009. 
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Pada tabel IV.29 dapat dilihat bahwa sebanyak 6 atribut 

memiliki nilai Adjusted Improvement Ratio sebesar 1,25 dan satu 

atribut nilai Adjusted Improvement Ratio sebesar 1,67 . pada tujuh 

atribut tersebut tidak mengalami perubahan (sama dengan original 

improvement ratio) karena semuanya merupakan one dimensional 

requirements yang menggunakan parameter 1. Sedangkan 23 atribut 

mengalami perubahan yang nilainya semakin meningkat dari original 

improvement ratio  dikarenakan atribut – atribut tersebut berdimensi 

Must-be Requirement. Sedangkan  2 atribut mengalami perubahan 

yang nilainya semakin menurun yaitu “antrian saat pengembalian / 

peminjaman buku yang sedikit” dan “Penampilan karyawan yang 

bersih dan rapi”. Hal ini dikarenakan kedua atribut merupakan 

attractive requirements yang memiliki nilai parameter (k) 2. 

d. Adjusted Importance 

Adjusted Importance diperoleh dengan mengalikan Adjusted 

Improvement Ratio dengan tingkat kepentingan (Rate Importance) tiap 

CR yang telah disesuaikan dengan analisis Kano. Pada analisa ini 

dapat dilihat bahwa tingkat kepentingan disesuaikan berbeda dengan 

metode tradisional. Pada tabel IV.30, dapat dilihat bahwa hampir 

semua atribut mengalami perubahan tingkat kepentingan. 
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TABEL IV.30 
ADJUSTED IMPORTANCE 

 
NO CUSTOMER REQUIREMENT IRadj RI Iadj 
1 Respon karyawan yang ramah saat mahasiswa kehilangan buku di perpustakaan. 2.78 5 13.89 

2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak mendapatkan buku yang ingin 
dipinjam. 2.78 5 13.89 

3 Karyawan yang menyusun kembali buku - buku didalam rak dengan cepat. 6.25 5 31.25 
4 Ketersediaan pelayanan fotocopy yang memadai 2.78 5 13.89 
5 Karyawan yang melayani mahasiswa dengan tanggap / cepat. 2.78 5 13.89 
6 Buku dan Jurnal terbitan terbaru. 2.78 5 13.89 
7 Karyawan yang memberikan perhatian personal 2.78 5 13.89 
8 Sistem penataan buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 1.56 5 7.81 
9 Petunjuk lokasi buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 2.78 5 13.89 

10 Koleksi (buku, jurnal, dll) yang dapat diandalkan. 2.78 5 13.89 

11 karyawan membantu mahasiswa dalam mencari informasi yang anda inginkan dengan 
tepat. 2.78 4 11.11 

12 Karyawan yang mampu menyediakan koleksi perpustakaan yang relevan 2.78 5 13.89 
13 Menginformasikan kepada mahasiswa semua fasilitas dan pelayanan perpustakaan 2.78 4 11.11 

14 Tersedianya petunjuk pengoperasiain Komputer untuk akses jurnal/artikel yang mudah 
dan jelas 2.78 4 11.11 

15 Karyawan yang selalu berada pada tempat kerja 2.78 5 13.89 
16 Mengajarkan keterampilan yang berhubungan dengan perpustakaan kepada mahasiswa 6.25 4 25.00 
17 Koleksi (buku, jurnal, dll) yang relevan. 1.56 5 7.81 
18 Fasilitas penelusuran informasi di katalog OPAC yang sesuai kebutuhan 1.56 5 7.81 

19 Kemudahan komputer perpustakaan dalam mengakses jurnal, artikel, dan data digital 
lain 1.56 5 7.81 

20 Tersedianya petunjuk pengoperasiain OPAC yang mudah dan jelas 2.78 4 11.11 
21 Kemudahan dalam mengoperasikan OPAC. 1.56 4 6.25 
22 Antrian saat mengakses artikel / jurnal pada komputer perpustakaan yang sedikit 2.78 4 11.11 
23 Biaya denda yang sesuai dengan waktu keterlambatan pengembalian buku 1.56 4 6.25 
24 Sistem peminjaman buku yang efektif dan memuaskan 1.67 5 8.33 
25 Ruang perpustakaan yang tenang 1.25 5 6.25 
26 Jam kerja perpustakaan yang sesuai.dan ideal 1.25 5 6.25 
27 Surat kabar dan majalah terbaru 1.25 5 6.25 
28 Kursi perpustakaan yang nyaman 1.25 5 6.25 
29 Suhu/temperatur ruang perpustakaan yang sejuk 1.25 5 6.25 
30 Penerangan ruang perpustakaan yang memadai 1.25 5 6.25 
31 Penampilan karyawan yang bersih dan rapi 1.12 5 5.59 
32 Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang sedikit. 1.29 4 5.16 

Sumber : data primer, diolah. 2009. 
 

e. Persentasi Tingkat Kepentingan (Percent Importance) 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepentingan 

relatif masing-masing CR secara menyeluruh untuk kemudian 

menentukan CR mana yang perlu perhatian lebih. Percent Importance 
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diperoleh dengan membagi adjusted importance dengan totalnya yang 

kemudian dinyatakan dalam bentuk prosentase. 

Misalnya adalah pada atribut “buku dan jurnal terbitan 

terbaru”, nilai adjusted importance 13,89, kemudian dibagi dengan 

total adjusted importance 351,03 kemudian dinormalisasikan dalam 

bentuk prosentase dan diperoleh nilai percent importance sebesar 3,96 

% yang berarti atribut ini perlu perhatian lebih sebesar 3,96 % dari 

nilai total  keseluruhan atribut untuk dilakukan perbaikan selanjutnya. 

Semakin tinggi nilai percent importance maka tingkat kepentingan 

atribut tersebut bagi tim pengembang untuk diperbaiki semakin tinggi.   

TABEL V.31 
PERCENT IMPORTANCE 

 
NO CUSTOMER REQUIREMENT Iadj % 
1 Respon karyawan yang ramah saat mahasiswa kehilangan buku di perpustakaan. 13.89 3.96 

2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak mendapatkan buku yang ingin 
dipinjam. 13.89 3.96 

3 Karyawan yang menyusun kembali buku - buku didalam rak dengan cepat. 31.25 8.90 
4 Ketersediaan pelayanan fotocopy yang memadai 13.89 3.96 
5 Karyawan yang melayani mahasiswa dengan tanggap / cepat. 13.89 3.96 
6 Buku dan Jurnal terbitan terbaru. 13.89 3.96 
7 Karyawan yang memberikan perhatian personal 13.89 3.96 
8 Sistem penataan buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 7.81 2.23 
9 Petunjuk lokasi buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 13.89 3.96 

10 Koleksi (buku, jurnal, dll) yang dapat diandalkan. 13.89 3.96 

11 karyawan membantu mahasiswa dalam mencari informasi yang anda inginkan dengan 
tepat. 11.11 3.17 

12 Karyawan yang mampu menyediakan koleksi perpustakaan yang relevan 13.89 3.96 
13 Menginformasikan kepada mahasiswa semua fasilitas dan pelayanan perpustakaan 11.11 3.17 

14 
Tersedianya petunjuk pengoperasiain Komputer untuk akses jurnal/artikel yang mudah 
dan jelas 11.11 3.17 

15 Karyawan yang selalu berada pada tempat kerja 13.89 3.96 
16 Mengajarkan keterampilan yang berhubungan dengan perpustakaan kepada mahasiswa 25.00 7.12 
17 Koleksi (buku, jurnal, dll) yang relevan. 7.81 2.23 
18 Fasilitas penelusuran informasi di katalog OPAC yang sesuai kebutuhan 7.81 2.23 

19 Kemudahan komputer perpustakaan dalam mengakses jurnal, artikel, dan data digital 
lain 7.81 2.23 

20 Tersedianya petunjuk pengoperasiain OPAC yang mudah dan jelas 11.11 3.17 
21 Kemudahan dalam mengoperasikan OPAC. 6.25 1.78 
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22 Antrian saat mengakses artikel / jurnal pada komputer perpustakaan yang sedikit 11.11 3.17 
23 Biaya denda yang sesuai dengan waktu keterlambatan pengembalian buku 6.25 1.78 
24 Sistem peminjaman buku yang efektif dan memuaskan 8.33 2.37 
25 Ruang perpustakaan yang tenang 6.25 1.78 
26 Jam kerja perpustakaan yang sesuai.dan ideal 6.25 1.78 
27 Surat kabar dan majalah terbaru 6.25 1.78 
28 Kursi perpustakaan yang nyaman 6.25 1.78 
29 Suhu/temperatur ruang perpustakaan yang sejuk 6.25 1.78 
30 Penerangan ruang perpustakaan yang memadai 6.25 1.78 
31 Penampilan karyawan yang bersih dan rapi 5.59 1.59 
32 Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang sedikit. 5.16 1.47 

TOTAL 351.03 100.00 
Sumber : data primer, diolah. 2009. 
 

Pada Tabel IV.31 terlihat bahwa Percent Importance untuk 

semua atribut memiliki nilai terendah sebesar 1,47 yaitu pada atribut ” 

Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang sedikit”,. 

Sedangkan nilai terbesar adalah 8,90 yang dimiliki oleh atribut 

”Karyawan yang menyusun kembali buku - buku didalam rak dengan 

cepat”. Pada dasarnya, perbaikan harus selalu dilaksanakan untuk 

mencapai tingkat kesesuaian optimal antara harapan mahasiswa 

dengan pelayanan yang diterima mahasiswa. Jadi angka dalam 

perhitungan ini hanya berfungsi sebagai urutan prioritas untuk 

melakukan perbaikan, bukan karena tingkat perbaikan yang dihasilkan 

dari perhitungan menghasilkan nilai yang kecil, kemudian tidak 

dilakukan perbaikan. Hal ini mengacu pada landasan teori bahwa salah 

satu konsep Total Quality Management adalah perbaikan terus 

menerus. 

f. Sales Point (Titik Penjualan) 

Tujuan dari titik penjualan ini adalah untuk mengetahui 

seberapa besar manfaat penjualan yang mungkin diperoleh apabila 

terjadi perubahan-perubahan terhadap artibut-atribut tertentu. 
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Penentuan sales point oleh pihak fakultas, dengan menggunakan alat 

bantu skala penilaian yang meliputi : (Cohen, 1995 : 112) 

a. Nilai 1,0 adalah status quo, yang berarti perubahan mengenai 

atribut yang ada, tidak memberi pengaruh tambahan manfaat dan 

juga tidak mengurangi mutu pelayanan. 

b. Nilai 1,2 berarti perubahan mengenai atribut yang ada, memberi 

pengaruh yang kecil, dan perlu perbaikan hanya dari segi teknis. 

c. Nilai 1,5 berarti perubahan mengenai atribut yang ada, memberi 

pengaruh yang besar terhadap pelayanan jasa.  

TABEL V.32 
SALES POINT 

 
NO PERTANYAAN PENILAIAN 

1 1,2 1,5 
A Reliability    
1. Koleksi perpustakaan yang dapat diandalkan.   ▲ 
2. Koleksi perpustakaan yang relevan.   ▲ 

3. Fasilitas penelusuran informasi di katalog OPAC yang 
sesuai kebutuhan.   ▲ 

4. Sistem penataan buku yang jelas dan sesuai dengan 
katalog OPAC.  ▲  

5. Petunjuk lokasi buku yang jelas dan sesuai dengan katalog 
OPAC.   ▲ 

6. Biaya denda yang sesuai dengan waktu keterlambatan 
pengembalian buku.   ▲ 

B Responsiveness    
1. Buku dan Jurnal terbitan terbaru.   ▲ 

2. Karyawan yang melayani mahasiswa dengan tanggap / 
cepat.   ▲ 

3. Karyawan yang menyusun kembali buku – buku didalam 
rak dengan cepat.   ▲ 

4. Kemudahan dalam mengoperasikan OPAC.   ▲ 
5. Surat kabar dan majalah terbaru.   ▲ 
6. Sistem peminjaman buku yang efektif dan memuaskan.   ▲ 
C Assurance    
1. Penampilan karyawan yang bersih dan rapi.   ▲ 

2. Karyawan yang mampu menyediakan koleksi 
perpustakaan yang relevan.   ▲ 

3. Kemudahan komputer perpustakaan dalam mengakses 
jurnal, artikel, dan data digital lain.   ▲ 
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4. 
Karyawan yang memberikan perhatian personal kepada 
anda pada saat anda mendekati karyawan untuk 
mendapatkan informasi. 

  ▲ 

5. Karyawan mengenali mahasiswa yang rutin mengunjungi 
perpustakaan.   ▲ 

D. Access    
1. Jam kerja perpustakaan yang sesuai dan ideal.   ▲ 
2. Ketersediaan pelayanan fotocopy yang memadai.   ▲ 

3. Antrian saat mengakses artikel / jurnal pada komputer 
perpustakaan yang sedikit.   ▲ 

4. Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang 
sedikit. ▲   

5. Karyawan yang selalu berada pada tempat kerja.   ▲ 
E. Communications    

1. Menginformasikan kepada mahasiswa semua fasilitas dan 
pelayanan perpustakaan.   ▲ 

2. Mengajarkan keterampilan yang berhubungan dengan 
perpustakaan kepada mahasiswa.   ▲ 

3. Tersedianya petunjuk pengoperasiain OPAC yang mudah 
dan jelas   ▲ 

4. Tersedianya petunjuk pengoperasiain Komputer untuk 
akses jurnal/artikel yang mudah dan jelas   ▲ 

5. karyawan membantu anda dalam mencari informasi yang 
anda inginkan dengan tepat.   ▲ 

F. Tangibles    
1. Kursi perpustakaan yang nyaman.   ▲ 
2. Suhu/temperatur ruang perpustakaan yang sejuk    ▲ 
3. Penerangan ruang perpustakaan yang memadai    ▲ 
4. Ruang perpustakaan yang tenang.   ▲ 
G. Emphaty    

1 Respon karyawan yang ramah saat anda kehilangan buku 
di perpustakaan.   ▲ 

2 Respon karyawan yang ramah ketika anda tidak 
mendapatkan buku yang ingin dipinjam.    ▲ 

Sumber : data primer, diolah. 2009. 
 

Dari Tabel IV.32 dapat diketahui bahwa terdapat 30 atribut 

yang memiliki skor 1,5. Hal ini berarti bahwa hampir sebagian besar 

atribut memberikan pengaruh terhadap kualitas layanan perpuatakaan. 

Sedangkan atribut Sistem penataan buku yang jelas dan sesuai dengan 

katalog OPAC dan Antrian saat pengembalian / peminjaman buku 

yang sedikit masing – masing mempunyai sales poin 1,2 dan 1,0. Hal 
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ini berarti bahwa kedua atribut tersebut memberikan pengaruh kecil 

pada perubahan penjualan.  

Antrian saat pengembalian / peminjaman buku diberi nilai 1,0 

dikarenakan perpustakaan FE UNS sudah mengantisipasi terjadinya 

antrian pada bagian sirkulasi dengan penyediaan peralatan dan 

perlengkapan yang memadai serta karyawan yang sudah mencukupi. 

Antrian yang panjang sangat jarang terjadi pada perpustakaan FE 

UNS. Sedangkan untuk Sistem penataan buku yang jelas dan sesuai 

dengan katalog OPAC di beri nilai 1,2 berkat peran aktif karyawan 

dalam penataan dan pensirkulasian buku dalam waktu 2 jam sekali. 

Dengan adanya peran aktif karyawan, maka atribut ini hanya perlu 

sedikit perbaikan dari segi teknis yang bisa diatasi oleh karyawan 

perpustakaan FE UNS. 

g. Raw Weight 

Raw Weight diperoleh dengan mengalikan adjusted 

importance, adjusted improvement ratio dan sales point. Sebagai 

contoh adalah pada atribut “Karyawan yang menyusun kembali buku - 

buku didalam rak dengan cepat”, yang memperoleh nilai Raw Weight 

292,97 (31,25 x 6,25 x1,25) yang berarti atribut tersebut sangat perlu 

diperhatikan bagi tim pengembang untuk dilakukan perbaikan 

selanjutnya, terkait dengan kebutuhan konsumen dan potensi 

penjualan. Hal tersebut karena nilai 292,97 merupakan nilai raw 

weight terbesar. Sedangkan nilai raw weight terkecil sebesar 6,67 
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dimiliki atribut ” Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang 

sedikit”. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV.33. 

TABEL IV.33 
RAW WEIGHT 

 
NO CUSTOMER REQUIREMENT Iadj IRadj SP RW 

1 Respon karyawan yang ramah saat mahasiswa kehilangan buku di 
perpustakaan. 13.89 2.78 1.5 57.87 

2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak mendapatkan buku 
yang ingin dipinjam. 13.89 2.78 1.5 57.87 

3 Karyawan yang menyusun kembali buku - buku didalam rak dengan cepat. 31.25 6.25 1.5 292.97 
4 Ketersediaan pelayanan fotocopy yang memadai 13.89 2.78 1.5 57.87 
5 Karyawan yang melayani mahasiswa dengan tanggap / cepat. 13.89 2.78 1.5 57.87 
6 Buku dan Jurnal terbitan terbaru. 13.89 2.78 1.5 57.87 
7 Karyawan yang memberikan perhatian personal 13.89 2.78 1.5 57.87 
8 Sistem penataan buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 7.81 1.56 1.2 14.65 
9 Petunjuk lokasi buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 13.89 2.78 1.5 57.87 

10 Koleksi (buku, jurnal, dll) yang dapat diandalkan. 
 13.89 2.78 1.5 57.87 

11 karyawan membantu mahasiswa dalam mencari informasi yang anda 
inginkan dengan tepat. 11.11 2.78 1.5 46.30 

12 Karyawan yang mampu menyediakan koleksi perpustakaan yang relevan 13.89 2.78 1.5 57.87 

13 Menginformasikan kepada mahasiswa semua fasilitas dan pelayanan 
perpustakaan 11.11 2.78 1.5 46.30 

14 Tersedianya petunjuk pengoperasiain Komputer untuk akses jurnal/artikel 
yang mudah dan jelas 11.11 2.78 1.5 46.30 

15 Karyawan yang selalu berada pada tempat kerja 13.89 2.78 1.5 57.87 

16 Mengajarkan keterampilan yang berhubungan dengan perpustakaan kepada 
mahasiswa 25.00 6.25 1.5 234.38 

17 Koleksi (buku, jurnal, dll) yang relevan. 7.81 1.56 1.5 18.31 
18 Fasilitas penelusuran informasi di katalog OPAC yang sesuai kebutuhan 7.81 1.56 1.5 18.31 

19 Kemudahan komputer perpustakaan dalam mengakses jurnal, artikel, dan 
data digital lain 7.81 1.56 1.5 18.31 

20 Tersedianya petunjuk pengoperasiain OPAC yang mudah dan jelas 11.11 2.78 1.5 46.30 
21 Kemudahan dalam mengoperasikan OPAC. 6.25 1.56 1.5 14.65 

22 Antrian saat mengakses artikel / jurnal pada komputer perpustakaan yang 
sedikit 11.11 2.78 1.5 46.30 

23 Biaya denda yang sesuai dengan waktu keterlambatan pengembalian buku 6.25 1.56 1.5 14.65 
24 Sistem peminjaman buku yang efektif dan memuaskan 8.33 1.67 1.5 20.83 
25 Ruang perpustakaan yang tenang 6.25 1.25 1.5 11.72 
26 Jam kerja perpustakaan yang sesuai.dan ideal 6.25 1.25 1.5 11.72 
27 Surat kabar dan majalah terbaru 6.25 1.25 1.5 11.72 
28 Kursi perpustakaan yang nyaman 6.25 1.25 1.5 11.72 
29 Suhu/temperatur ruang perpustakaan yang sejuk 6.25 1.25 1.5 11.72 
30 Penerangan ruang perpustakaan yang memadai 6.25 1.25 1.5 11.72 
31 Penampilan karyawan yang bersih dan rapi 5.59 1.12 1.5 9.38 
32 Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang sedikit. 5.16 1.29 1 6.67 

Sumber : data primer, diolah. 2009. 
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h. Normalized Raw Weight. 

Normalized Raw Weight berisi informasi yang sama dengan 

raw weight yang disajikan dalam bentuk prosentase setelah total raw 

diketahui. Normalized Raw Weight dihitung dengan membagi Raw 

Weight dengan Raw Weight Total. Misalnya pada atribut “Ketersediaan 

pelayanan fotocopy yang memadai” memiliki nilai Raw Weight 

sebesar 57,87 kemudian dibagi dengan Raw Weight Total  1543,59 dan 

dinormalisasikan dalam bentuk prosentase, diperoleh nilai sebesar 3,75 

%. Nilai ini berarti bahwa atribut tersebut memiliki tingkat 

kepentingan sebesar 3,75 %  dari total kepentingan keseluruhan atribut 

yang ada untuk dilakukan perbaikan selanjutnya. 

TABEL IV.34 
NORMALIZED RAW WEIGHT 

 
NO CUSTOMER REQUIREMENT RW NRW 

1 Respon karyawan yang ramah saat mahasiswa kehilangan buku di perpustakaan. 57.87 3.75 

2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak mendapatkan buku yang ingin 
dipinjam. 57.87 3.75 

3 Karyawan yang menyusun kembali buku - buku didalam rak dengan cepat. 292.97 18.98 
4 Ketersediaan pelayanan fotocopy yang memadai 57.87 3.75 
5 Karyawan yang melayani mahasiswa dengan tanggap / cepat. 57.87 3.75 
6 Buku dan Jurnal terbitan terbaru. 57.87 3.75 
7 Karyawan yang memberikan perhatian personal 57.87 3.75 
8 Sistem penataan buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 14.65 0.95 
9 Petunjuk lokasi buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 57.87 3.75 

10 Koleksi (buku, jurnal, dll) yang dapat diandalkan. 57.87 3.75 

11 karyawan membantu mahasiswa dalam mencari informasi yang anda inginkan 
dengan tepat. 46.30 3.00 

12 Karyawan yang mampu menyediakan koleksi perpustakaan yang relevan 57.87 3.75 
13 Menginformasikan kepada mahasiswa semua fasilitas dan pelayanan perpustakaan 46.30 3.00 

14 Tersedianya petunjuk pengoperasiain Komputer untuk akses jurnal/artikel yang 
mudah dan jelas 46.30 3.00 

15 Karyawan yang selalu berada pada tempat kerja 57.87 3.75 

16 
Mengajarkan keterampilan yang berhubungan dengan perpustakaan kepada 
mahasiswa 234.38 15.18 

17 Koleksi (buku, jurnal, dll) yang relevan. 18.31 1.19 
18 Fasilitas penelusuran informasi di katalog OPAC yang sesuai kebutuhan 18.31 1.19 

19 Kemudahan komputer perpustakaan dalam mengakses jurnal, artikel, dan data digital 
lain 18.31 1.19 
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20 Tersedianya petunjuk pengoperasiain OPAC yang mudah dan jelas 46.30 3.00 
21 Kemudahan dalam mengoperasikan OPAC. 14.65 0.95 
22 Antrian saat mengakses artikel / jurnal pada komputer perpustakaan yang sedikit 46.30 3.00 
23 Biaya denda yang sesuai dengan waktu keterlambatan pengembalian buku 14.65 0.95 
24 Sistem peminjaman buku yang efektif dan memuaskan 20.83 1.35 
25 Ruang perpustakaan yang tenang 11.72 0.76 
26 Jam kerja perpustakaan yang sesuai.dan ideal 11.72 0.76 
27 Surat kabar dan majalah terbaru 11.72 0.76 
28 Kursi perpustakaan yang nyaman 11.72 0.76 
29 Suhu/temperatur ruang perpustakaan yang sejuk 11.72 0.76 
30 Penerangan ruang perpustakaan yang memadai 11.72 0.76 
31 Penampilan karyawan yang bersih dan rapi 9.38 0.61 
32 Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang sedikit. 6.67 0.43 

TOTAL 1543.59 100 
Sumber : data primer, diolah. 2009. 
 

Dari tabel IV.34 diketahui bahwa nilai Normalized Raw Weight 

terbesar pada atribut “Karyawan yang menyusun kembali buku - buku 

didalam rak dengan cepat” dengan nilai sebesar 18,98 %.. 

3. Technical Requirements 

Technical requirements merupakan tanggapan manajemen 

organisasi (Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret) 

terhadap permintaan konsumen (mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Sebelas Maret). Diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak 

perpustakaan Tujuan dari House Of Quality adalah  untuk mendesain atau 

memperbaiki desain yang ada agar memenuhi harapan pelanggan yaitu 

kualitas layanan yang ideal. Setelah atribut-atribut yang diharapkan oleh 

konsumen (Customer Requirements) diperoleh, maka manajemen harus 

menerjemahkan dalam Technical Requirements. Tujuan dari Technical 

Requirements ini adalah memenuhi persyaratan mahasiswa, untuk itu 

pihak Perpustakaan harus mengusahakan spesifikasi kinerja tertentu. 
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Technical Requirements dalam penelitian ini berasal dari 

manajemen pihak Perpustakaan yang selanjutnya diolah dengan diagram 

pohon, dengan hasil sebagai berikut (tabel IV.35) : 

TABEL IV.35 
TECHNICAL REQUIREMENT 

 
NH. CUSTOMER REQUIREMENT I. TECHNICAL REQUIREMENT 

 RELIABILITY  
1 Koleksi perpustakaan yang dapat  Penyediaan koleksi Buku luar negeri. 
 diandalkan. Berlangganan jurnal pada website PROQUEST. 
  Menyediakan koleksi Tugas akhir, skripsi, dan tesis yang 

relevan dengan ilmu ekonomi. 
  Penggunaan website dalam pencarian jurnal Khusus bidang 

bisnis (disiplin ilmu ekonomi) 
  Penyediaan koleksi jurnal internasional 

2 Koleksi perpustakaan yang relevan Berlangganan jurnal pada website PROQUEST. 
  Menyediakan koleksi Tugas akhir, skripsi, dan tesis yang 

relevan dengan ilmu ekonomi. 
  Penggunaan website dalam pencarian jurnal Khusus bidang 

bisnis (disiplin ilmu ekonomi). 
  Penyediaan buku teks yang relevan dengan ilmu ekonomi, 
  Tersedianya buku dari semua mata kuliah yang ditawarkan 

3 Fasilitas penelusuran informasi di 
katalog OPAC yang sesuai kebutuhan. Meng-update data buku pada catalog OPAC yang kontinue 

  Penyediaan Komputer OPAC guna mencari literature yang 
memadai 

4 Sistem penataan buku yang jelas dan 
sesuai dengan katalog OPAC. Penggunaan system urut nomor dan klasifikasi. 

5 Petunjuk lokasi buku yang jelas dan  Menambah info lokasi pada Katalog OPAC 
 sesuai dengan katalog OPAC. Ada rambu – rambu dalam membuat petunjuk lokasi. 
  Penyediaan petunjuk lokasi buku pada loker perpustakaan 

6 Biaya denda yang sesuai dengan waktu 
keterlambatan pengembalian buku. 

Kebijakan denda ditujukan untuk pensirkulasian 
peminjaman.  

  Kedisiplinan mahasiswa dalam peminjaman. 

 RESPONSIVENESS  
1 Buku dan Jurnal terbitan terbaru. Berlangganan jurnal pada website PROQUEST. 
  Penggunaan website dalam pencarian jurnal Khusus bidang 

bisnis (disiplin ilmu ekonomi) 
  Sumber pengadaan koleksi perpustakaan. 
  Membeli buku terbitan terbaru 

2 Karyawan yang melayani mahasiswa 
dengan tanggap / cepat 

Pembagian kerja / tugas sesuai dengan bidangnya masing – 
masing (profesi) 

  Penerapan budaya kerja 
  Adanya evaluasi terhadap kinerja karyawan. 
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3 Karyawan yang menyusun kembali buku 
– buku didalam rak dengan cepat 

Adanya evaluasi terhadap kinerja karyawan 
 Penerapan budaya kerja 
 Sirkulasi penyusunan buku yang cepat.         
 Penggunaan system urut nomor dan klasifikasi. 

4 Kemudahan dalam mengoperasikan  Penyediaan program OPAC yang sistematis dan fleksibel 
 OPAC. Penyediaan Komputer OPAC guna mencari literatiur yang 

memadai. 
5 Surat kabar dan majalah terbaru. Jumlah langganan surat kabar dan majalah. 
  Tersedianya majalah, Koran yang up to date 
  Penyediaan surat kabar dan majalah yang relevan dengan 

ilmu ekonomi. 
6 Sistem peminjaman buku yang efektif  Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 
 dan memuaskan. Sistem peminjaman buku bersifat terbuka. 
  Penyediaan peralatan & perlengkapan yang memadai pada 

bagian sirkulasi 
  Jumlah komputer pada bagian sirkulasi yang memadai 
 ASSURANCE  

1 Penampilan karyawan yang bersih dan  Mematuhi peraturan pemakaian seragam 
 rapi. Adanya evaluasi terhadap kinerja karyawan. 
  Penerapan budaya kerja 

 
2 Karyawan yang mampu menyediakan  Penerapan budaya kerja 
 koleksi perpustakaan yang relevan. Adanya evaluasi terhadap kinerja karyawan. 
  Pembagian kerja / tugas sesuai dengan bidangnya masing – 

masing (profesi) 
3 Kemudahan komputer perpustakaan  Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. 
 dalam mengakses jurnal, artikel, dan data 

digital lain. 
Penyediaan Jumlah komputer untuk akses data digital yang 
memadai 

  Menggunakan sistem server dalam pengoperasian 
komputer dan pemeliharaan data digital. 

  Spesifikasi komputer yang baik. 
  Penggunaan website dalam pencarian jurnal Khusus bidang 

bisnis (disiplin ilmu ekonomi) 
  Penyediaan Perlengkapan dan peralatan yang memadai 

pada bagian digital library. 
4 Karyawan yang memberikan perhatian 

personal kepada anda pada saat anda Penerapan budaya kerja 

 mendekati karyawan untuk mendapatkan Saling kerja sama antara karyawan dan mahasiswa. 
 informasi. Adanya evaluasi terhadap kinerja karyawan 

5 Karyawan mengenali mahasiswa yang  Penerapan budaya kerja 
 rutin mengunjungi Perpustakaan.  
 ACCESS  

1 Jam kerja perpustakaan yang sesuai dan  Penerapan budaya kerja 
 ideal. Jam kerja sesuai dengan jadwal jam pelayanan. 
  Adanya evaluasi terhadap kinerja karyawan 

2 Ketersediaan pelayanan fotocopy yang 
memadai Menjalin Kerja sama dengan jasa pelayanan fotocopy 

3 Antrian saat mengakses artikel / jurnal  Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. 
 pada komputer perpustakaan yang sedikit Jumlah karyawan pada bagian digital library yang 

mencukupi 
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  Mengisi daftar pengunjung untuk mengatur waktu akses 
data digital . 

  Penyediaan Perlengkapan dan peralatan yang memadai 
pada bagian digital library. 

  Bimbingan karyawan bagian digital library dalam 
pengoperasian komputer untuk akses data digital. 

  Penyediaan jumlah komputer untuk akses data digital yang 
memadai 

4 Antrian saat pengembalian / peminjaman  Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. 
 buku yang sedikit. Penyediaan peralatan & perlengkapan yang memadai pada 

bagian sirkulasi 
 Sistem komputerisasi untuk peminjaman dan pengembalian 

buku. 
 Jumlah komputer pada bagian sirkulasi yang memadai. 
 Jumlah karyawan pada bagian sirkulasi yang mencukupi. 

5 Karyawan yang selalu berada pada  Penerapan budaya kerja 
 tempat kerja Adanya evaluasi terhadap kinerja karyawan 
  Pembagian kerja / tugas sesuai dengan bidangnya masing – 

masing (profesi) 
 COMMUNICATION  

1 Menginformasikan kepada mahasiswa 
semua fasilitas dan pelayanan  

Menggunakan website perpustakaan FE UNS yang 
dikelola oleh PUSIF FE UNS. 

 perpustakaan. Adanya profil perpustakaan pada buku pedoman 
pendidikan. 

 Memberikan keterampilan dan informasi mengenai 
perpustakaan FE UNS sejak OSMARU. 

 Penggunaan papan pengumuman perpustakaan untuk 
memberikan informasi pelayanan dan fasilitas 
perpustakaan 

2 Mengajarkan keterampilan yang 
berhubungan dengan perpustakaan  

Memberikan keterampilan dan informasi mengenai 
perpustakaan FE UNS sejak OSMARU. 

 kepada mahasiswa. Bimbingan karyawan bagian digital library dalam 
pengoperasian komputer untuk akses data digital 

  Mengajarkan penelusuran koleksi menggunakan OPAC. 
3 Tersedianya petunjuk pengoperasiain 

OPAC yang mudah dan jelas 
Karyawan bagian sirkulasi membantu mahasiswa dalam 
kesulitan penggunaan OPAC. 

  OPAC mudah dipahami. 
4 Tersedianya petunjuk pengoperasiain 

Komputer untuk akses jurnal/artikel yang  
Bimbingan karyawan bagian digital library dalam 
pengoperasian komputer untuk akses data digital 

 mudah dan jelas. Jumlah karyawan pada bagian digital library yang 
mencukupi. 

  Menyediakan Alamat website dalam pencarian data digital 
dan password dari website tesebut. 

5 karyawan membantu mahaiswa dalam  Adanya evaluasi terhadap kinerja karyawan. 
 mencari informasi yang mahasiswa 

inginkan dengan tepat. 
Pembagian kerja / tugas sesuai dengan bidangnya masing – 
masing (profesi). 

  
Penyediaan peralatan & perlengkapan yang memadai pada 
bagian digital library. 

  Saling kerja sama antara karyawan dan mahasiswa. 
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Penyediaan peralatan & perlengkapan yang memadai pada 
bagian sirkulasi 

 TANGIBLE  
1 Kursi perpustakaan yang nyaman. Penyediaan fasilitas meja dan kursi yang bisa digunakan 

dengan baik dan nyaman. 
2 Suhu/temperatur ruang perpustakaan 

yang sejuk 
Penyediaan fasilitas pengaturan suhu ruangan yaitu dengan 
tersedianya AC 

3 Penerangan ruang perpustakaan yang 
memadai Penyediaan beberapa lampu disetiap langit-langit. 

4 Ruang perpustakaan yang tenang menerapkan larangan membuat kericuhan atau keributan 
didalam perpustakaan 

 EMPHATY  
1 Respon karyawan yang ramah saat anda  Penerapan budaya kerja 
 kehilangan buku di perpustakaan Karyawan memberikan solusi untuk mengatasi masalah. 
  Adanya evaluasi terhadap kinerja karyawan 

2 Respon karyawan yang ramah ketika  Penerapan budaya kerja 
 anda tidak mendapatkan buku yang ingin  Saling kerja sama antara karyawan dan mahasiswa 
 Dipinjam. Pengadaan buku oleh pihak perpustakaan. 
  Adanya evaluasi terhadap kinerja karyawan 

Sumber : Data Primer diolah, 2009. 

4. Relationship matrix 

a. Analisis hubungan Customer Requirement dengan Technical 

Requirement. 

 Langkah selanjutnya adalah mencari hubungan Customer 

Requirement dengan Technical Requirement yang diperoleh dengan 

melakukan wawancara terstruktur dengan pihak perusahaan. Hubungan 

Customer Requirements dan Technical Requirements menempati 

bagian tengah dari House Of Quality. Hubungan yang terjadi sangat 

mungkin lebih dari satu karena setiap Customer Requirements 

mungkin punya hubungan lebih dari satu terhadap Technical 

Requirements, begitu pula sebaliknya satu Technical Requirements 

mungkin punya hubungan lebih dari satu Customer Requirements. 

Hubungan antara customer requirement dengan technical 

requirement ini dikelompokkan dalam penilaian kuat, medium, dan 
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lemah. Sebagai contoh, pada atribut “Kursi perpustakaan yang 

nyaman.” mempunyai nilai 9 dengan TR Penyediaan fasilitas meja dan 

kursi yang bisa digunakan dengan baik dan nyaman, yang berarti 

keduanya mempunyai hubungan yang kuat. Hubungan yang terjadi 

antara Customer Requirements dan Technical Requirements dinilai 

dengan kategori (Cohen, 1995: 62), yakni : 

1) Hubungan bernilai 9 bila hubungan tersebut kuat, ini berarti 

bahwa Tecnical Requirements menjawab Customer 

Requirements. 

2) Hubungan bernilai 3 bila hubungan tersebut medium, ini berarti 

bahwa Tecnical requirements mendukung Customer 

Requirements. 

3) Hubungan bernilai 1 bila hubungan tersebut lemah, ini berarti 

bahwa Tecnical Requirements mempengaruhi Customer 

Requierments. 

4) Kotak kosong bila tidak ada hubungan antara Tecnical 

Requirements dengan Customer Requirements. 

TABEL IV.36 
IMPACT SYMBOL 

 

Symbol Meaning 
Most Common 

Numerical Value 
 Strongly linked 9 
 Moderately linked 3 
 Possibly linked 1 
 Not linked 0 
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Penetuan nilai hubungan antara Customer Requirement dan 

Technical Requirement, merupakan kesepakatan antara peneliti dengan 

pihak manajemen obyek yang diteliti. Selengkapnya dapat dilihat pada 

matriks hubungan antara Customer Requirement dan Technical 

Requirement, yang disajikan dalam bentuk angka pada tabel IV.37 

berikut ini : 

TABEL IV.37 
KETERANGAN HUBUNGAN CR DAN TR 

 
NO CUSTOMER REQUIREMENTS Jumlah 

Hubungan  
RELIABILITY  

1 Koleksi perpustakaan yang dapat diandalkan. 10 
2 Koleksi perpustakaan yang relevan. 9 
3 Fasilitas penelusuran informasi di katalog OPAC yang sesuai kebutuhan 11 
4 Sistem penataan buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 8 
5 Petunjuk lokasi buku yang jelas dan sesuai dengan katalog OPAC 10 
6 Biaya denda yang sesuai dengan waktu keterlambatan pengembalian buku 6 

RESPONSIVENESS  
1 Buku dan Jurnal terbitan terbaru. 10 
2 Karyawan yang melayani mahasiswa dengan tanggap / cepat. 19 
3 Karyawan yang menyusun kembali buku - buku didalam rak dengan cepat. 10 
4 Kemudahan dalam mengoperasikan OPAC. 10 
5 Surat kabar dan majalah terbaru 3 
6 Sistem peminjaman buku yang efektif dan memuaskan 22 

ASSURANCE  
1 Penampilan karyawan yang bersih dan rapi 3 
2 Karyawan yang mampu menyediakan koleksi perpustakaan yang relevan 16 
3 Kemudahan komputer perpustakaan dalam mengakses jurnal, artikel, dan data digital lain 9 
4 Karyawan yang memberikan perhatian personal 10 

ACCESS  
1 Jam kerja perpustakaan yang sesuai.dan ideal 6 
2 Ketersediaan pelayanan fotocopy yang memadai 3 
3 Antrian saat mengakses artikel / jurnal pada komputer perpustakaan yang sedikit 8 
4 Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang sedikit. 9 
4 Karyawan yang selalu berada pada tempat kerja 5 

COMMUNICATIONS  
1 Menginformasikan kepada mahasiswa semua fasilitas dan pelayanan perpustakaan 4 
2 Mengajarkan keterampilan yang berhubungan dengan perpustakaan kepada mahasiswa 8 
3 Tersedianya petunjuk pengoperasian OPAC yang mudah dan jelas 3 

4 Tersedianya petunjuk pengoperasian Komputer untuk akses jurnal/artikel yang mudah 
dan jelas 5 

5 karyawan membantu mahasiswa dalam mencari informasi yang anda inginkan dengan 
tepat. 7 
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TANGIBLES  
1 Kursi perpustakaan yang nyaman 1 
2 Suhu/temperatur ruang perpustakaan yang sejuk 1 
3 Penerangan ruang perpustakaan yang memadai 1 
4 Ruang perpustakaan yang tenang 1 

EMPHATY  
1 Respon karyawan yang ramah saat mahasiswa kehilangan buku di perpustakaan. 3 

2 Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak mendapatkan buku yang ingin 
dipinjam. 4 

TOTAL HUBUNGAN 253 
Sumber : Lampiran 3. Keterangan Hubungan TR dan CR  

 
Tabel IV. 37 menunjukkan bahwa terdapat 235 (dua ratus tiga 

puluh lima) hubungan antara customer requirement dengan technical 

requirement. Pada Lampiran 3, dari 235 (dua ratus tiga puluh lima) 

hubungan yang ada, terdapat 83 (delapan puluh tiga) hubungan yang 

sangat kuat (score 9) antara customer requirement dengan technical 

requirement. Kemudian terdapat 128 (seratus dua pulah delapan) 

hubungan medium (saling mendukung) antara customer requirement 

dengan technical requirement (score 3), dan  terdapat 24 (dua puluh 

empat) hubungan yang lemah diantara customer requirement dengan 

technical requirement (score 1). Bila melihat dari hubungan yang ada, 

meskipun semua technical requirement yang ada telah menjawab 

customer requirement, namun masih perlu diadakan perbaikan dalam 

pemenuhan customer requirement, hal ini dilatar belakangi dengan 

masih adanya hubungan dengan score 1 (sangat lemah) diantara 

customer requirement dengan technical requirement. 

b. Analisis Technical Requirement Score (TRS) 

Technical Requirement Score diperoleh dengan mengalikan 

adjusted importance dengan nilai pada hubungan antara Customer 

Requirement dengan Technical Requirement. TRS kemudian 
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dijumlahkan perkolom dan hasilnya dinormalisasikan dalam bentuk 

persentase. 

Sebagai contoh adalah pada atribut ” tersedianya majalah dan 

koran yang up to date” dalam TR, yang memiliki nilai adjusted 

importance sebesar 7,81 dan 6,25 dan memiliki nilai hubungan kuat 

dengan 2 CR, maka perhitungannya adalah (9x13,89) + (9x6.25) = 

181,26 .  

Dari analisis TRS, atribut ”penerapan budaya kerja” dengan 

nilai tertinggi sebesar 1071, yang berarti atribut ini dianggap sangat 

penting mendapatkan perhatian untuk ditindaklanjuti kemudian dalam 

rangka meningkatkan kualitas dan kepuasan konsumen. Selengkapnya 

dapat dilihat pada bagian bawah HOQ. 

c. Technical Difficulty  

Dari Technical Requirements selanjutnya dianalisa tingkat 

kesulitan yang terjadi apabila benar-benar diterapkan. Penentuan 

Relative Technical Difficulty dalam penelitian ini merupakan 

kewenangan dari pihak fakultas.  Penilaian tingkat kesulitan dalam 

penerapan menggunakan skala Likert. Ada empat penilaian yang 

digunakan yakni : 

1) Nol (0) apabila tidak memenuhi kesulitan teknis. 

2) Satu (1) apabila agak mengalami kesulitan dalam penerapannya. 

3) Dua (2) apabila mengalami kesulitan dalam penerapannya. 

4) Tiga (3) apabila sangat sulit dalam penerapannya. 
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Dari 56 (lima puluh enam) atribut yang ada pada technical 

requirement, terdapat 46 (empat puluh enam) atribut tidak mengalami 

kesulitan dalam penerapan (mendapatkan penilaian score 0), yakni : 

1.  Penyediaan koleksi Buku luar negeri. 

2.  Penyediaan koleksi jurnal internasional 

3.  Berlangganan jurnal pada website PROQUEST. 

4.  Meng-update data buku pada katalog OPAC yang continue 

5.  Penyediaan Komputer OPAC guna mencari literature yang memadai. 

6.  Menambah info lokasi pada Katalog OPAC 

7.  Ada rambu – rambu dalam membuat petunjuk lokasi. 

8.  Penyediaan petunjuk lokasi buku pada loker perpustakaan 

9.  Kebijakan denda ditujukan untuk pensirkulasian peminjaman. 

10.  Kedisiplinan mahasiswa dalam peminjaman. 

11.  Sumber pengadaan koleksi perpustakaan 

12.  Membeli buku terbitan terbaru 

13.  Pembagian kerja / tugas sesuai dengan bidangnya masing – masing 

(profesi) 

14.  Penerapan budaya kerja 

15.  Adanya evaluasi terhadap kinerja karyawan 

16.  Penyediaan Peralatan & perlengkapan yang memadai pada bagian 

sirkulasi. 

17.  Penggunaan system urut nomor dan klasifikasi. 

18.  Sirkulasi penyusunan buku yang cepat.         

19.  Program OPAC yang sistematis dan fleksibel 
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20.  Tersedianya majalah, Koran yang up to date 

21.  Penyediaan surat kabar dan majalah yang relevan dengan ilmu 

ekonomi. 

22.  Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

23.  Sistem peminjaman buku terbuka. 

24.  Jumlah komputer yang memadai pada bagian sirkulasi yang 

memadai. 

25.  Mematuhi Peraturan pemakaian seragam 

26.  Spesifikasi komputer yang baik 

27.  Jam kerja sesuai dengan jadwal jam pelayanan. 

28.  Menjalin Kerja sama dengan jasa pelayanan fotocopy 

29.  Mengisi daftar pengunjung untuk mengatur waktu akses data digital . 

30.  Sistem komputerisasi untuk peminjaman dan pengembalian buku. 

31.  Jumlah karyawan pada bagian sirkulasi yang mencukupi. 

32.  Penggunaan papan pengumuman perpustakaan untuk memberikan 

informasi pelayanan dan fasilitas perpustakaan. 

33.  Memberikan keterampilan dan informasi mengenai perpustakaan FE 

UNS sejak OSMARU. 

34.  Adanya profil perpustakaan pada buku pedoman pendidikan 

35.  Mengajarkan penelusuran koleksi menggunakan OPAC. 

36.  OPAC mudah dipahami. 

37.  Karyawan bagian sirkulasi membantu mahasiswa dalam kesulitan 

penggunaan OPAC 

38.  Bimbingan karyawan bagian digital library dalam pengoperasian 
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komputer untuk akses data digital 

39.  Menyediakan Alamat website dalam pencarian data digital dan 

password dari website tesebut. 

40.  Menyediakan fasilitas meja dan kursi yang bisa digunakan dengan 

baik dan nyaman. 

41.  Fasilitas pengaturan suhu ruangan yaitu dengan tersedianya AC 

42.  Menyediakan beberapa lampu disetiap langit-langit. 

43.  Menerapkan larangan membuat kericuhan atau keributan didalam 

perpustakaan 

44.  Memberikan solusi untuk mengatasi masalah 

45.  Penyediaan peralatan dan perlengkapan yang memadai pada bagian 

digital library. 

46.  Menggunakan sistem server dalam pengoperasian komputer dan 

pemeliharaan data digital. 

Dari 56 (empat puluh enam) atribut yang ada pada technical 

requirement, terdapat 9 (sembilan) atribut sedikit mengalami kesulitan 

dalam penerapan (mendapatkan penilaian score 1), yakni : 

1. Penggunaan website dalam pencarian jurnal Khusus bidang 

bisnis (disiplin ilmu ekonomi) sedikit mengalami kesulitan 

karena terdapat kemungkinan mahasiswa tidak menemukan data 

yang diinginkan pada website PROQUEST dan 

THOMPSON_GALE. Hal ini dikarenakan tidak semua jurnal 

ataupun data digital lain dari seluruh negara didunia ini yang ada 

pada database website tersebut.   
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2. Menyediakan Kolekasi tugas akhir, skripsi, dan tesis yang 

relevan dengan ilmu ekonomi sedikit mengalami kesulitan karena 

penataan skripsi masih manual dan juga banyaknya penambahan 

skripsi, sehingga harus diatur sedemikian baik dalam stock 

opname skripsi – skripsi tahun pembuatan yang sudah lama 

diganti dengan yang baru. Hal ini juga disebabkan oleh loker 

untuk penyediaan skripsi yang belum mencukupi untuk 

menampung jumlah skripsi yang banyak. Pada penyediaan 

softcopy tugas akhir, skripsi, dan tesis juga mengalami sedikit 

kesulitan karena software (program) dalam penyediaan database 

tugas akhir, skripsi, dan tesis masih bersifat trial (uji coba). 

Dengan software trial ini, mengaruskan karyawan bagian digital 

library mengupdate ulang setiap data dua minggu sekali. 

3. penyediaan buku teks yang relevan dengan ilmu ekonomi sedikit 

mengalami kesulitan karena dalam penyediaan buku sangat 

berpengaruh terhadap anggaran pengadaan buku. Pihak 

perpustakaan sendiri sudah banyak mempunyai relasi ke 

beberapa penerbit terkenal baik penerbit luar negeri maupun 

dalam negeri. Jadi, informasi mengenai buku – buku terbitan 

terbaru dan relevan dengan ilmu ekonomi sangat mudah untuk 

diperoleh pihak perpustakaan karena banyaknya relasi tersebut. 

4. Tersedianya buku dari semua mata kuliah yang ditawarkan 

sedikit mengalami kesulitan karena adanya mata kuliah yang 

berhubungan dangan jurusan lain seperti mata kuliah 
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pengembangan kepribadian (MPK). Mata kuliah tersebut sangat 

berhubungan dengan jurusan lain seperti jurusan Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan dalam mata kuliah Pendidikan 

Kewarganegaraan, mata kuliah Bahasa Inggris yang dikelola oleh 

UPT2B UNS. Dengan demikian, buku – buku tersebut tentunya 

tidak disediakan oleh pihak perpustakaan FE UNS. Namun, 

jumlah mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) hanya 

berjumlah sedikit, sehingga sangat sedikit mempengaruhi dalam 

penyediaan buku dari semua mata kuliah yang ditawarkan. 

5. Jumlah langganan surat kabar dan majalah sedikit mengalami 

kesulitan karena hanya menyediakan satu eksemplar saja pada 

setiap penerbit majalah dan surat kabar tersebut. Tentu saja 

jumlah tersebut sangat tidak mencukupi dangan jumlah 

mahasiswa yang ingin membacanya. Idealnya, jumlah eksemplar 

dari majalah dan surat kabar tersebut adalah paling sedikit 3 

(tiga). 

6. Menggunakan website perpustakaan FE UNS yang dikelola oleh 

PUSIF FE UNS sedikit mengalami kesulitan karena berhubungan 

dengan pihak PUSIF FE UNS. Pihak perpustakaan memberikan 

data kepada pihak PUSIF FE UNS untuk dipublikasikan melalui 

media website. Pada aspek ini mengalami sedikit kesulitan 

dikarenakan harus meng up-date data baru pada website yang 

dikelola oleh PUSIF FE UNS. 
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7. Pengadaan buku oleh pihak perpustakaan sedikit mengalami 

kesulitan karena hanya mempunyai 3 (tiga) sumber dana untuk 

pengadaan buku dan jumlah nominal dana terbatas serta butuh 

waktu dalam pengumpulan dana tersebut. Ketiga sumber dana 

tersebut adalah dari pihak fakultas, mahasiswa, dan dari biaya 

denda keterlambatan pengembalian buku. Dari pihak mahasiswa, 

dana tersebut diperoleh dari sumbangan mahasiswa sebesar Rp. 

75.000,00 per mahasiswa. Kemudian, untuk semua biaya denda 

sebesar RP.2000 untuk koleksi buku luar negeri dan Rp. 1000 

untuk koleksi buku lokal dikumpulkan sampai cukup untuk  

pembelian buku. 

8. Saling kerja sama antara karyawan dan mahasiswa sedikit 

mengalami kesulitan karena tergantung pada keaktifan 

mahasiswa dalam menggunakan layanan perpustakaan. Dari 

pihak perpustakaan selalu siap dalam memberikan pelayanan 

kepada pengunjung perpustakaan. Jika tidak ada respon atau 

tanggapan dari mahasiswa sebagai pengunjung, tentunya kerja 

sama ini tidak akan terwujud. 

9. Penyediaan Jumlah komputer untuk akses data digital yang 

memadai sedikit mengalami kesulitan karena perpustakaan baru 

memiliki 7 (tujuh) unit komputer untuk akses data digital. 

Dengan masih minimnya jumlah komputer tersebut, rencana 

pihak fakultas akan menambah sebanyak 20 terminal komputer 

untuk akses data digital. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

    
 

228

Terdapat 1 atribut yang dirasakan sulit dalam penerapanya 

(score 2) yaitu, Jumlah karyawan pada bagian digital library yang 

mencukupi. Hal ini dirasakan sulit untuk diterapkan karena jumlah 

karyawan pada bagian digital library hanya 2 (dua) dan dibagi kedalam 

2 (dua) shift kerja , yaitu shift pagi jam 08.00 – 15.30 dan shift sore 

jam 15:30 – 21.00. Dengan adanya penambahan karyawan pada bagian 

digital library akan sangat membantu didalam memaksimalkan dengan 

efektif fungsi atau tugas dari karyawan tersebut. Fungsi atau tugas dari 

karyawan bagian digital library adalah mendownload jurnal setiap hari, 

melakukan penyimpanan (save) jurnal yang sudah didownload 

kedalam kompuer database PROQUEST yang ada di bagian digital 

library serta melakukan backup terhadap data skripsi dan Tugas akhir.    

TABEL IV.38 
TECHNICAL DIFFICULTY 

 
NO TECHNICAL REQUIREMENT SCORE 

1 Penyediaan koleksi Buku luar negeri. 0 

2 Penggunaan website dalam pencarian jurnal Khusus bidang bisnis (disiplin 
ilmu ekonomi) 1 

3 Penyediaan koleksi jurnal internasional 0 

4 Menyediakan koleksi Tugas akhir, skripsi, dan tesis yang relevan dengan ilmu 
ekonomi. 1 

5 Berlangganan jurnal pada website PROQUEST. 0 
6 Penyediaan buku teks yang relevan dengan ilmu ekonomi 1 
7 Tersedianya buku dari semua mata kuliah yang ditawarkan 1 
8 Meng-update data buku pada katalog OPAC yang continue 0 
9 Penyediaan Komputer OPAC guna mencari literature yang memadai. 0 

10 Menambah info lokasi pada Katalog OPAC 0 
11 Ada rambu – rambu dalam membuat petunjuk lokasi. 0 
12 Penyediaan petunjuk lokasi buku pada loker perpustakaan 0 
13 Kebijakan denda ditujukan untuk pensirkulasian peminjaman. 0 
14 Kedisiplinan mahasiswa dalam peminjaman. 0 
15 Sumber pengadaan koleksi perpustakaan 0 
16 Membeli buku terbitan terbaru 0 
17 Pembagian kerja / tugas sesuai dengan bidangnya masing – masing (profesi) 0 
18 Penerapan budaya kerja 0 
19 Adanya evaluasi terhadap kinerja karyawan 0 
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20 Penyediaan Peralatan & perlengkapan yang memadai pada bagian sirkulasi. 0 
21 Penggunaan system urut nomor dan klasifikasi. 0 
22 Sirkulasi penyusunan buku yang cepat.         0 
23 Program OPAC yang sistematis dan fleksibel 0 
24 Jumlah langganan surat kabar dan majalah. 1 
25 Tersedianya majalah, Koran yang up to date 0 
26 Penyediaan surat kabar dan majalah yang relevan dengan ilmu ekonomi. 0 
27 Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 0 
28 Sistem peminjaman buku terbuka. 0 
29 Jumlah komputer yang memadai pada bagian sirkulasi yang memadai. 0 
30 Mematuhi Peraturan pemakaian seragam 0 
31 Spesifikasi komputer yang baik 0 
32 Saling kerja sama antara karyawan dan mahasiswa 1 
33 Jam kerja sesuai dengan jadwal jam pelayanan. 0 
34 Menjalin Kerja sama dengan jasa pelayanan fotocopy 0 
35 Penyediaan Jumlah komputer untuk akses data digital yang memadai 1 
36 Mengisi daftar pengunjung untuk mengatur waktu akses data digital . 0 
37 Sistem komputerisasi untuk peminjaman dan pengembalian buku. 0 
38 Jumlah karyawan pada bagian sirkulasi yang mencukupi. 0 

39 Penggunaan papan pengumuman perpustakaan untuk memberikan informasi 
pelayanan dan fasilitas perpustakaan. 0 

40 Menggunakan website perpustakaan FE UNS yang dikelola oleh PUSIF FE 
UNS. 1 

41 Memberikan keterampilan dan informasi mengenai perpustakaan FE UNS 
sejak OSMARU. 0 

42 Adanya profil perpustakaan pada buku pedoman pendidikan 0 
43 Mengajarkan penelusuran koleksi menggunakan OPAC. 0 
44 OPAC mudah dipahami. 0 
45 Karyawan bagian sirkulasi membantu mahasiswa dalam kesulitan penggunaan 

OPAC 0 

46 Bimbingan karyawan bagian digital library dalam pengoperasian komputer 
untuk akses data digital 0 

47 Menyediakan Alamat website dalam pencarian data digital dan password dari 
website tesebut. 0 

48 Menyediakan fasilitas meja dan kursi yang bisa digunakan dengan baik dan 
nyaman. 0 

49 Fasilitas pengaturan suhu ruangan yaitu dengan tersedianya AC 0 
50 Menyediakan beberapa lampu disetiap langit-langit. 0 
51 Menerapkan larangan membuat kericuhan atau keributan didalam 

perpustakaan 0 
52 Memberikan solusi untuk mengatasi masalah 0 
53 Pengadaan buku oleh pihak perpustakaan. 1 
54 Jumlah karyawan pada bagian digital library yang mencukupi. 2 
55 Penyediaan peralatan dan perlengkapan yang memadai pada bagian digital 

library. 0 

56 Menggunakan sistem server dalam pengoperasian komputer dan pemeliharaan 
data digital. 0 

Sumber : data primer, diolah. 2009. 
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5. Technical Measure 

 Technical Measure adalah ukuran yang ditetapkan oleh 

perpustakaan dalam melaksanakan technical requirement. Penentuan 

Technical Measure diperoleh dari hasil diskusi dengan pihak manajemen 

perpustakaan FE UNS. Hasil penetapan ini akan menempati bagian bawah 

dari House Of Quality. Ukuran-ukuran Technical Requirements dinamakan 

Technical Measurement. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan 

dan dengan persetujuan pihak perpustakaan. Hasil Technical Measure 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV.39. 

TABEL IV.39 
TECHNICAL MEASURE 

 
NO TECHNICAL REQUIREMENT TECHNICAL MEASUREMENT 
1 Penyediaan koleksi Buku luar negeri. Koleksi buku luar negeri disesuaikan dengan silabi 

pada mata kuliah yang ditawarkan. 
2 Penggunaan website dalam pencarian jurnal 

Khusus bidang bisnis (disiplin ilmu  
Menggunakan website PROQUEST khusus koleksi 
disiplin ilmu ekonomi. 

 ekonomi) Menggunakan website THOMPSONGALE yang 
merupakan link dari perpustakaan pusat. 

3 Penyediaan koleksi jurnal internasional Menggunakan website PROQUEST khusus koleksi 
disiplin ilmu ekonomi. 

  Jumlah komputer sebanyak tiga unit untuk mengakses 
jurnal internasional. 

  Menggunakan website THOMPSONGALE yang 
merupakan link dari perpustakaan pusat. 

4 Menyediakan koleksi Tugas akhir, skripsi, 
dan tesis yang relevan dengan ilmu  

Bagian digital library menyimpan Softcopy koleksi 
Tugas akhir, skripsi, dan tesis.  

 ekonomi. Koleksi hardcopy berada pada ruang baca skripsi. 
  2 unit komputer pada bagian digital library yang 

digunakan untuk akses TA, skripsi dan tesis. 
  Penilaian skripsi dan Tugas akhir yang akan menjadi 

koleksi perpustakaan berdasarkan penilaian skripsi 
oleh dosen dan tahun pembuatan skripsi.  

5 Berlangganan jurnal pada website 
PROQUEST. 

Menggunakan website PROQUEST khusus koleksi 
disiplin ilmu ekonomi. 

  Biaya langganan per tahun sebesar  
Rp. 82.500.00,00 

  Satu unit komputer pada bagian digital library khusus 
untuk database jurnal yang diperoleh lewat 
PROQUEST. 

  PROQUEST menyediakan jurnal terbaru. 
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6 Penyediaan buku teks yang relevan dengan 
ilmu ekonomi 

Buku teks yang bersifat teori dan praktik dilapangan. 

7 Tersedianya buku dari semua mata kuliah 
yang ditawarkan 

Mempunyai lebih dari satu buku  dari semua mata 
kuliah yang ditawarkan. 

8 Meng-update data buku pada katalog OPAC 
yang continue 

Up-date catalog OPAC setiap penambahan buku. 

9 Penyediaan Komputer OPAC guna mencari 
literature yang memadai. 

Jumlah komputer OPAC sebanyak 2 unit. 

10 Menambah info lokasi pada Katalog OPAC Terdapat info lokasi untuk semua buku pada catalog 
OPAC dan penempatan buku yang tepat sesuai info 
lokasi. 

11 Ada rambu – rambu dalam membuat 
petunjuk lokasi. 

Penggunaan klasifikasi dan penomoran dengan 
standar internasional dalam membuat petunjuk lokasi. 

12 Penyediaan petunjuk lokasi buku pada loker 
perpustakaan 

Memasang petunjuk berupa kertas yang berisi 
informasi klasifikasi pada setiap loker. 

13 Kebijakan denda ditujukan untuk 
pensirkulasian peminjaman. 

Biaya denda perhari Rp. 2000 untuk buku luar negeri 
dan Rp. 1000 untuk buku berbahasa Indonesia. 

  Jangka waktu peminjaman 3 hari 
14 Kedisiplinan mahasiswa dalam 

peminjaman. 
Tingkat keterlambatan pengembalian buku berkurang. 

15 Sumber pengadaan koleksi perpustakaan Draf judul buku yang diperoleh dari dosen sebagai 
pengajar. 

  Masukan dari mahasiswa mengenai buku – buku yang 
dibutuhkan. 

16 Membeli buku terbitan terbaru Pengumpulan dana untuk pembelian buku 
17 Pembagian kerja / tugas sesuai dengan 

bidangnya masing – masing (profesi) 
Penempatan karyawan (placement) yang sesuai 
 

18 Penerapan budaya kerja Karyawan yang kerja keras, disiplin, serta ramah dan 
santun 

19 Adanya evaluasi terhadap kinerja karyawan Rapat rutin untuk evaluasi kinerja. 
20 Penyediaan Peralatan & perlengkapan yang 

memadai pada bagian sirkulasi. 
Stempel, cap, kertas date due slip, mesin ketik, bar 
code dan lem yang selalu ada serta alat scanning yang 
berfungsi. 

21 Penggunaan system urut nomor dan  Setiap buku diberi tanda berupa nomor dan klasifikasi. 
 klasifikasi. Memasang petunjuk berupa kertas yang berisi 

informasi klasifikasi pada setiap loker. 
22 Sirkulasi penyusunan buku yang cepat.         Karyawan menyusun ulang buku setiap 2 jam  
  Pada malam hari menyusun buku dengan rapih dan 

teratur sebagai persiapan untuk hari berikutnya. 
23 Program OPAC yang sistematis dan 

fleksibel 
Sistem quick searching dan multiple searching. 

24 Jumlah langganan surat kabar dan majalah. Jumlah langganan surat kabar sebanyak 6 penerbit 
surat kabar. 

  Jumlah langganan majalah sebanyak 3 penerbit 
majalh.  

25 Tersedianya majalah, Koran yang up to date Langganan Koran setiap hari 
  Langganan majalah setiap bulan 
26 Penyediaan surat kabar dan majalah yang 

relevan dengan ilmu ekonomi. 
langganan majalah ekonomi. 

  Langganan surat kabar yang relevan dengan ilmu 
ekonomi pada setiap  minggu. 
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27 Memberikan pelayanan yang cepat dan 
tepat 

System peminjaman buku menggunakan bar code. 

  Proses peminjaman buku tidak lebih dari satu menit. 
28 Sistem peminjaman buku terbuka. kebebasan mahasiswa dalam memilih buku. 
29 Jumlah komputer yang memadai pada 

bagian sirkulasi yang memadai. 
Jumlah komputer pelayanan sirkulasi sebanyak 2 unit. 

30 Mematuhi Peraturan pemakaian seragam Warna seragam bervariasi pada tiap harinya. 
1. senin     : putih hitam 
2. selasa    : biru muda dan biru tua 
3. rabu      : merah muda 
4. kamis    : biru 
5. Jumat    : batik 
6. sabtu     : bebas. 

31 Spesifikasi komputer yang baik Komputer Pentium IV dengan speech yang bagus. 
 

32 Saling kerja sama antara karyawan dan 
mahasiswa 

Kerjasama dengan mahasiswa dalam pencarian 
informasi yang dibutuhkan. 

33 Jam kerja sesuai dengan jadwal jam 
pelayanan. 

Senin – jumat 08.00-21.00, Sabtu jam 08.00-12.30 

34 Menjalin Kerja sama dengan jasa pelayanan 
fotocopy 

Kerja sama dengan CV. ADI JAYA dalam melayani 
fotokopi. 
 

35 Penyediaan Jumlah komputer untuk akses 
data digital yang memadai 

9 unit komputer dengan fungsi setiap komputer yaitu : 
1. Database PROQUEST : 1 unit 
2. skripsi : 1 unit 
3. Tugas akhir : 1 unit 
4. Pencarian jurnal : 4 unit 
5. Server : 2 unit . 

36 Mengisi daftar pengunjung untuk mengatur 
waktu akses data digital . 

Memberikan waktu sebanyak mungkin kepada 
mahasiswa untuk akses data digital jika tidak terdapat 
antrian. 

37 Sistem komputerisasi untuk peminjaman 
dan pengembalian buku. 

Sistem scanning bar code pada setiap pengembalian 
dan peminjaman buku. 

38 Jumlah karyawan pada bagian sirkulasi 
yang mencukupi. 

Terdapat dua karyawan pada meja sirkulasi. 

39 Penggunaan papan pengumuman 
perpustakaan untuk memberikan informasi 
pelayanan dan fasilitas perpustakaan. 

Papan pengumuman berisi informasi dan peraturan 
perpustakaan yang up to date. 

40 Menggunakan website perpustakaan FE 
UNS yang dikelola oleh PUSIF FE UNS. 

Kerjasama dengan karyawan PUSIF dalam mengelola 
website perpustakaan FE UNS. 

41 Memberikan keterampilan dan informasi 
mengenai perpustakaan FE UNS sejak 
OSMARU. 

Memberikan informasi dan pelatihan dasar bagi 
mahasiswa baru pada waktu OSMARU 

42 Adanya profil perpustakaan pada buku 
pedoman pendidikan 

Terdapat bab yang menjelasakan tentang profil 
Perpustakaan FE UNS pada buku pedoman. 

43 Mengajarkan penelusuran koleksi 
menggunakan OPAC. 

Karyawan bagian sirkulasi memberitahukan alur – 
alur pengoperasian OPAC. 

44 OPAC mudah dipahami. Menggunakan system Quick searching dan Multiple 
searching. 

45 Karyawan bagian sirkulasi membantu 
mahasiswa dalam kesulitan penggunaan 

Karyawan bagian sirkulasi siap membantu kesulitan 
dalam pengoperasian OPAC. 
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OPAC 
46 Bimbingan karyawan bagian digital library 

dalam pengoperasian komputer untuk akses 
data digital 

Karyawan bagian digital library mendampingi 
mahasiswa ketika mengalami kesulitan. 

47 Menyediakan Alamat website dalam  WWW.PROQUEST. 
 pencarian data digital dan password WWW.THOMPSONGALE.COM 
 dari website tesebut. Account dan password berubah setiap bulan. 
48 menyediakan fasilitas meja dan kursi yang 

bisa digunakan dengan baik dan nyaman. 
Kursi yang sudah stainles steel dan menggunakan 
busa sebagai alas duduk dan meja yang sesuai dengan 
penyekatan. 

49 fasilitas pengaturan suhu ruangan yaitu  Jumlah AC sebayak 4 buah 
 dengan tersedianya AC Suhu / temperature standar 16 derajat dilengkapi 

dengan pengharum ruangan. 
50 menyediakan beberapa lampu disetiap 

langit-langit. 
Jumlah lampu pada langit –langit sebanyak 30 buah. 

51 menerapkan larangan membuat kericuhan 
atau keributan didalam perpustakaan 

Karyawan mengingatkan akan ketenangan ruang 
perpustakaan. 

  Ada rambu – rambu untuk menjaga ketenangan 
suasana perpustakaan. 

52 Memberikan solusi untuk mengatasi 
masalah 

Karyawan memberikan solusi dan mebantu dalam 
masalah yang terjadi di perpustakaan. 

53 Pengadaan buku oleh pihak  Perpustakaan mengusahakan pengadaan buku. 
 perpustakaan. Melakukan survey terhadap mahasiswa terhadap 

kebutuhan literature. 
54 Jumlah karyawan pada bagian digital library 

yang mencukupi. 
Terdapat dua karyawan pada bagian digital library 
untuk shift pagi dan sore. 

55 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 
yang memadai pada bagian digital library. 

Jumlah printer laser sebanyak 2 unit 

56 Menggunakan sistem server dalam  Satu unit komputer server untuk koleksi Tugas akhir  
 pengoperasian komputer dan Satu unit komputer server untuk koleksi PROQUEST. 
 pemeliharaan data digital. Semua data koleksi perpustakaan terkumpul pada 

komputer server. 
Sumber : data primer, diolah. 2009. 

 

6. Technical Correlation 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atribut-atribut 

dalam technical requirement. Saling keterkaitan antara technical 

requirement mempunyai empat nilai yakni strong positif (+ 9 ) untuk 

hubungan positif sempurna, positif (+3) untuk hubungan yang mendukung 

, negatif ( -3 ) untuk hubungan yang bertentangan, strong negative ( -9) 
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untuk hubungan yang sangat bertentangan. Analisa ini menempati sisi 

paling atas dari House of Quality (atap dari House of Quality ).  

Sebagai contohnya adalah atribut “ Penggunaan Website dalam 

pencarian jurnal khusus bidang bisnis (disiplin ilmu ekonomi)” memiliki 

hubungan bernilai strong positive (+9) dengan atribut ”berlangganan jurnal 

pada website PROQUEST” dan memiliki hubungan nilai positive (+3) 

dengan atribut “Menyediakan alamat website dalam pencarian data digital 

dan password dari website tersebut”. 

Dari atap matriks didapatkan 31 item yang memiliki nilai strong 

positive (+9) dan 31 item yang memiliki nilai positive (+3). Terdapat 

masing – masing satu item yang memiliki nilai negatif ( -3 ) dan strong 

negative ( -9). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV.40. 

TABEL IV.40 
TECHNICAL CORRELATION 

NO TECHNICAL REQUIREMENT TECHNICAL REQUIREMENT N 

1 Buku teks yang relevan dengan 
ilmu ekonomi 

Tersedianya buku dari semua mata kuliah yang 
ditawarkan 9 

   Membeli buku terbitan terbaru 9 
   Pengadaan buku oleh pihak perpustakaan. -3 
   Koleksi Buku luar negeri. 9 
   Sumber pengadaan koleksi perpustakaan 9 

2 Penyediaan koleksi jurnal  Berlangganan jurnal pada website PROQUEST. 9 

 
 internasional Penggunaan website dalam pencarian jurnal Khusus 

bidang bisnis (disiplin ilmu ekonomi) 9 

   
Jumlah karyawan pada bagian digital library yang 
mencukupi. 9 

   
Menyediakan Alamat website dalam pencarian data 
digital dan password dari website tesebut. 3 

3 OPAC mudah dipahami. Menambah info lokasi pada Katalog OPAC 9 

   
Meng-update data buku pada katalog OPAC yang 
continue 9 

   Program OPAC yang sistematis dan fleksibel 9 
   Mengajarkan penelusuran koleksi menggunakan OPAC 3 

4 Sirkulasi penyusunan buku yang.        Penggunaan system urut nomor dan klasifikasi 9 
 cepat Petunjuk lokasi buku pada loker perpustakaan 9 
   Jumlah karyawan pada bagian sirkulasi yang 9 
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mencukupi. 
 .. Kedisiplinan mahasiswa dalam peminjaman. -9 
   Ada rambu - rambu dalam membuat petunjuk lokasi. 9 
   Sistem peminjaman buku terbuka. 3 

5 Tersedianya majalah, Koran yang 
up to date 

Penyediaan surat kabar dan majalah yang relevan 
dengan ilmu ekonomi. 9 

   Jumlah langganan surat kabar dan majalah. 3 

6 Mengajarkan penelusuran koleksi 
menggunakan OPAC. Penyediaan Komputer OPAC yang memadai. 3 

  Karyawan bagian sirkulasi membantu mahasiswa dalam 
kesulitan penggunaan OPAC 3 

   Saling kerja sama antara karyawan dan mahasiswa 3 

7 Penyediaan Peralatan & 
perlengkapan yang memadai 

Jumlah komputer yang memadai pada bagian sirkulasi 
yang memadai. 9 

 pada bagian sirkulasi. Spesifikasi komputer yang baik 9 
   Sistem peminjaman buku terbuka. 3 

   menyediakan fasilitas meja dan kursi yang bisa 
digunakan dengan baik dan nyaman. 3 

   Sistem komputerisasi. 9 
8 Kebijakan denda ditujukan untuk  Kedisiplinan mahasiswa dalam peminjaman. 9 
 pensirkulasian peminjaman.                                 Sistem peminjaman buku terbuka. 3 
   Saling kerja sama antara karyawan dan mahasiswa 3 
   Sirkulasi penyusunan buku yang cepat.         9 

9 Adanya evaluasi terhadap kinerja 
karyawan 

Pembagian kerja / tugas sesuai dengan bidangnya 
masing - masing (profesi) 3 

   Penerapan budaya kerja 3 
   Mematuhi Peraturan pemakaian seragam 3 
   Jam kerja sesuai dengan jadwal jam pelayanan. 9 
   Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 9 
 .. Saling kerja sama antara karyawan dan mahasiswa 3 

10 
Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan yang memadai 

Menggunakan sistem server dalam pengoperasian 
komputer dan pemeliharaan data digital. 9 

 
pada bagian digital library. Penyediaan Jumlah komputer untuk akses data digital 

yang memadai 9 

   menyediakan fasilitas meja dan kursi yang bisa 
digunakan dengan baik dan nyaman. 9 

   Spesifikasi komputer yang baik 9 

   
Menyediakan Alamat website dalam pencarian data 
digital dan password dari website tesebut. 3 

11 
Memberikan keterampilan dan 
informasi mengenai perpustakaan 

Penggunaan papan pengumuman perpustakaan untuk 
memberikan informasi pelayanan dan fasilitas 3 

 FE UNS sejak OSMARU. perpustakaan. 
  Profil perpustakaan pada buku pedoman pendidikan 3 

   Menggunakan website perpustakaan FE UNS yang 
dikelola oleh PUSIF FE UNS. 3 

12 Memberikan solusi untuk 
mengatasi masalah 

menerapkan larangan membuat kericuhan atau 
keributan didalam perpustakaan 3 

   
Bimbingan karyawan bagian digital library dalam 
pengoperasian komputer untuk akses data digital 9 

   Karyawan bagian sirkulasi membantu mahasiswa dalam 3 
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kesulitan penggunaan OPAC 

   Memberikan waktu maksimal akses data digital untuk 
menghindari adanya antrian. 3 

   Kerja sama dengan jasa pelayanan fotocopy. 3 
13 Membeli buku terbitan terbaru Pengadaan buku oleh pihak perpustakaan. 3 

   Koleksi Buku luar negeri. 9 
   Sumber pengadaan koleksi perpustakaan 9 

14 Pengadaan buku oleh pihak 
perpustakaan. 

Kebijakan denda ditujukan untuk pensirkulasian 
peminjaman. 3 

   Kedisiplinan mahasiswa dalam peminjaman. 3 
15 Meng-update data buku pada  Penggunaan system urut nomor dan klasifikasi  9 

 katalog OPAC yang continue Petunjuk lokasi buku pada loker perpustakaan 3 
   Ada rambu - rambu dalam membuat petunjuk lokasi. 3 
   Sistem peminjaman buku terbuka. 3 

16 Penggunaan website dalam  Berlangganan jurnal pada website PROQUEST. 9 

 
pencarian jurnal Khusus bidang 
bisnis (disiplin ilmu ekonomi) 

Menyediakan Alamat website dalam pencarian data 
digital dan password dari website tesebut. 3 

17 Mengisi daftar pengunjung untuk 
mengatur waktu akses data digital Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 3 

 

Dari keseluruhan analisis HOQ yang dilakukan, Gambar IV.2 menyajikan 

gambar utuh House of Quality yang telah terintegrasi dengan Model Kano pada 

Planning Matriksnya. Perubahan dapat dilihat pada Adjusted Improvement Ratio, 

dan Adjusted Importance, dan Customer Requirement yang sebelumnya telah 

diklasifikasikan dengan Metode Kano. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh 

berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan. 

1. Customer Requirements 

Dari hasil perancangan HOQ dengan menggunakan Model Kano, 

diperoleh atribut dengan persyaratan yang dijadikan prioritas utama untuk 

dapat lebih diperhatikan dalam pengambilan keputusan desain pelayanan  

selanjutnya agar dapat meningkatkan kepuasan konsumen. 

a. Must-be requirements 

Persyaratan yang dianggap paling penting oleh mahasiswa 

terhadap kualitas pelayanan perpustakaan sebanyak 23 atribut yaitu 

Respon karyawan yang ramah saat mahasiswa kehilangan buku di 

perpustakaan, Respon karyawan yang ramah ketika mahasiswa tidak 

mendapatkan buku yang ingin dipinjam, Karyawan yang menyusun 

kembali buku - buku didalam rak dengan cepat, Ketersediaan pelayanan 

fotocopy yang memadai, Karyawan yang melayani mahasiswa dengan 
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tanggap / cepat, Buku dan Jurnal terbitan terbaru, dan seterusnya dapat 

dilihat pada tabel IV. 25.  

Persyaratan – persyaratan ini merupakan must-be requirements. 

Sebagai persyaratan must-be requirements maka perpustakaan mau tak 

mau harus memenuhi persyaratan ini dan memastikan bahwa atribut 

tersebut telah terpenuhi pada pelayanan perpustakaan. Karena jika tidak, 

hal tersebut akan membuat konsumen kecewa. Dengan memenuhi 

kebutuhan dasar (basic) ini akan menciptakan loyalitas konsumen. 

Hampir semua atribut yang berhubungan dengan karyawan berada pada 

kategori ini, yaitu sebanyak 10 atribut. 

Hanya satu atribut yang berhubungan dengan karyawan 

berkategori attractive, yaitu ” Penampilan karyawan yang bersih dan 

rapi”. Begitu juga dengan koleksi perpustakaan, sistem pelayanan yang 

ada diperpustakaan, serta peralatan dan perlengkapan yang menunjang 

sistem tersebut berada pada kategori must-be requirements. Terdapat dua 

atribut dari sistem pelayanan di perpustakaan berkategori one 

dimensional dan attractive, yaitu ”sistem peminjaman buku yang efektif 

dan memuaskan” dan ”antrian saat pengembalian / peminjaman buku 

yang sedikit”.. 

b. One dimensional requirements 

Sedangkan untuk One dimensional requirements, diketahui 

terdapat 7 atribut yang termasuk kategori ini. Semua atribut dalam 

dimensi tangible termasuk kategori ini yaitu : ”Penerangan ruang 

perpustakaan yang memadai”, ”Kursi perpustakaan yang nyaman”, 
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”suhu / temperatur ruang perpustakaan yang sejuk” dan ruang 

perpustakaan yang tenang”. Kinerja yang semakin tinggi dari atribut ini 

akan membawa pada kepuasan konsumen yang semakin tinggi, begitu 

pula sebaliknya. Kinerja dari atribut-atribut tersebut akan memberi 

kepuasan yang proporsional sesuai tingkat presensinya.  

Atribut lain yang termasuk dalam kategori ini selaian dimensi 

tangible adalah ” Sistem peminjaman buku yang efektif dan 

memuaskan” ,” Jam kerja perpustakaan yang sesuai dan ideal” serta ” 

Penyediaan surat kabar dan majalah terbaru”.  

c.  Attractive requirements 

Untuk Attractive requirements, atribut-atribut yang diperoleh 

yaitu  “Penampilan karyawan yang bersih dan rapi” dan “Antrian saat 

pengembalian / peminjaman buku yang sedikit”. Dalam kurun waktu 

panjang, peningkatan sedikit saja pada persyaratan ini akan membawa 

pada kepuasan konsumen yang lebih tinggi karena pada atribut yang 

berkategori Attractive sumber dari kepuasan konsumen. 

Dengan diketahuinya Customer Requirements berdasarkan 

Model Kano, diharapkan dapat membantu perpustakaan lebih terfokus 

dalam memenuhi persyaratan mahasiswa yang penting. Dan dengan 

demikian diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan 

Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 

2. Technical Requirements untuk  desain pelayanan 

Hasil analisis menunjukkan kualitas pelayanan belum sepenuhnya 

optimal. Hal ini terlihat pada nilai tingkat kinerja sebanyak 13 atribut 
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dinyatakan puas (nilai 4) dan hanya 17 atribut dinyatakan cukup puas (nilai 

3). Terdapat dua atribut yang bernilai 2 (tidak puas) yaitu ”Mengajarkan 

keterampilan yang berhubungan dengan perpustakaan kepada mahasiswa” 

dan ”Karyawan yang menyusun kembali buku – buku didalam rak dengan 

cepat”. Sedangkan sebanyak 23 atribut pada tingkat kepentingan 

memperoleh penilaian sangat penting (nilai 5), dan 9  atribut mendapat 

penilaian penting (nilai 4).  Sehingga masih ada kesenjangan antara 

kepuasan konsumen dan tingkat kepentingan, terlihat dari adanya dua atribut 

yang mendapatkan nilai 2 (tidak puas) dari penilaian yang diberikan 

mahasiswa. Untuk itu perlu adanya perhatian perpustakaan pada technical 

requirements apa saja yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan desain 

pelayanan. 

Technical requirements yang memiliki nilai skor TRS paling besar 

adalah ”penerapan budaya kerja” yang memenuhi sebanyak 11 atribut 

customer requirements yang berkategori Must – be requirement dengan nilai 

1071. oleh karena itu penerapan budaya kerja penting dalam menentukan 

tingkat kualitas pelayanan perpustakaan nantinya. 

Untuk nilai TRS tertinggi kedua sebesar 631,3 diperoleh pada TR 

”penggunaan sistem urut nomor dan klasifikasi” yang memenuhi sebanyak 6 

atribut customer requirements. Sebanyak 5 atribut berkategori must - be 

requirements dan hanya satu atribut berkategori one dimensional. 

Penggunaan sistem urut nomor dan klasifikasi pada penandaan koleksi 

perpustakaan sangat membantu bagi mahasiswa dalam mencari koleksi 

perpustakaan. Begitu juga bagi karyawan, penggunaan sistem urut nomor 
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dan klasifikasi sangat memudahkan karyawan khususnya bagian sirkulasi 

dalam hal penataan buku.  

B. SARAN 

Dari kesimpulan yang diambil dari penelitian ini, saran yang dapat 

digunakan sebagai pertimbangan bagi Perpustakaan FE UNS dalam upaya 

peningkatan kualitas desain pelayanan perpustakaan dan menjamin kepuasan 

serta memenuhi keinginan  konsumen adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Desain kualitas pelayanan 

a.   Must-be requirements 

Untuk desain kualitas pelayanan yang diinginkan oleh 

mahasiswa, terdiri dari tiga hal yang harus dipenuhi oleh perpustakaan. 

kualitas yang pertama, dalam memberikan pelayanan tentu karyawan 

sangat penting pengaruhnya karena karyawan berinteraksi langsung 

kepada mahasiswa dalam memberikan pelayanan perpustakaan. 

Penerapan budaya kerja yang baik dari karyawan akan meningkatkan 

kualitas  pelayanan perpustakaan. Dengan penerapan budaya kerja 

yang baik dari karyawan, berpengaruh besar terhadap interaksi antara 

karyawan dan mahasiswa. Diharapkan interaksi tersebut berjalan 

dengan baik, sehingga bisa mempengaruhi persepsi mahasiswa 

terhadap kualitas pelayanan perpustakaan yang cenderung baik. 

Kedua, untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

harus didukung oleh sistem pelayanan yang baik. Tentunya sistem 

pelayanan tersebut sangat membutuhkan peralatan dan perlengkapan 

menunjang. Selama ini sistem pelayanan diperpustakaan sudah baik, 
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namun peralatan serta perlengkapan belum sepenuhnya mendukung 

sistem peleyanan. Seperti pada penyediaan terminal komputer di 

bagian digital library yang masih minim. Dengan penambahan jumlah 

terminal pada bagian digital library dapat mengatasi masalah ini. 

Ketiga, koleksi perpustakaan harus bisa mencukupi kebutuhan 

dari mahasiswa. Yang menjadi masalah yaitu jumlah eksemplar pada 

tiap judul buku yang masih sedikit. Hal ini sangat berhubungan dengan 

pendanaan dalam pengadaan koleksi perpustakaan. Diharapkan, 

anggaran dana dari pihak perpustakaan untuk pengadaan koleksi 

perpustakaan lebih besar untuk bisa menambah koleksi perpustakaan.  

b. One dimensional requirements 

Untuk dapat meningkatkan kepuasan mahasiswa, perpustakaan 

perlu untuk meningkatkan kinerja atribut One dimensional 

requirements. Kebanyakan atribut-atribut tersebut berhubungan 

dengan dimensi tangible. Dengan meningkatkan kualitas maupun 

kuantitas dari dimensi tangible dapat meningkatkan pelayanan 

perpustakaan bagi mahasiswa. Kebanyakan atribut-atribut tersebut 

berhubungan dengan desain ruangan perpustakaan, seperti penerangan, 

kursi dan meja, serta pengatur suhu ruangan.  

Desain kursi perpustakaan sudah baik dengan penggunaan busa 

pada bagian dudukan. Kemudian penerangan di perpustakaan sudah 

cukup dengan banyaknya jumlah lampu pada langit – langit 

perpustakaan. Untuk pengaturan suhu sudah disesuaikan untuk suhu 

terendah dari alat pendingin udara / AC. Perpustakaan sudah 
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memasang larangan untuk tidak ribut, sehingga dapat menciptakan  

suasana yang tenang didalam perpustakaan. Untuk atribut ” 

Penyediaan surat kabar dan majalah terbaru”, diperlukan penambahan 

jumlah eksemplar surat kabar dan majalah dari pihak perpustakaan. 

 

 

c. Attractive requirements 

Perpustakaan sebisa mungkin memenuhi Attractive requirements  

dan selalu mengembangkan atribut ini tersebut secara inovatif dan sesuai 

perkembangan tren. Karena kedua atribut attractive requirements  

pelayanan perpustakaan FE UNS, yaitu ” Penampilan karyawan yang 

bersih dan rapi” dan ” Antrian saat pengembalian / peminjaman buku 

yang sedikit” memiliki tingkat kinerja dengan nilai masing - masing 4 

dan 3, maka perlu untuk meningkatkan kinerja agar maksimal dan 

menghasilkan tingkat kepuasan konsumen yang tinggi. 

Adanya fitur ‘attractive’ akan menjadi motivasi kuat bagi 

konsumen untuk mengunjungi perpustakaan secara rutin dan puas 

terhadap pelayanan perpustakaan. Seperti atribut ” Penampilan karyawan 

yang bersih dan rapi”, bagi konsumen penilaian mereka akan penampilan 

karyawan yang bersih dan rapi akan membentuk nilai lebih pada 

pelayanan perpustakaan yang membuat mereka terkesan dan kepuasan 

konsumen pun meningkat. Karena penampilan merupakan penilaian 

paling pertama yang dapat dirasakan oleh mahasiswa ketika 

mengunjungi perpustakaan. 
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Atribut lain yang termasuk dalam  Attractive requirements 

lainnya adalah ” Antrian saat pengembalian / peminjaman buku yang 

sedikit”. Selama ini sangat jarang terjadi antrian yang panjang pada 

perpustakaan karena jumlah karyawan serta peralatan dan perlengkapan 

pada bagian sirkulasi sudah sangat mencukupi untuk melayani 

mahasiswa dalam peminjaman maupun pengembalian buku. Namun 

pihak perpustakaan tetap perlu meningkatkan kualitas dari atribut ini 

untuk meminimalkan antrian tersebut, mungkin sampai tidak adanya 

antrian sama sekali sepanjang waktu. 

2. Kesenjangan Antara Kepuasan Konsumen dan Tingkat Kepentingan 

Terdapat dua atribut yang mendapat penilaian kinerja tidak puas 

dari mahasiswa. Atribut pertama yaitu Mengajarkan keterampilan yang 

berhubungan dengan perpustakaan kepada mahasiswa. Selama ini, pihak 

perpustakaan mengandalkan karyawan dalam memberikan keterampilan 

kepada mahasiswa dan hal itu terjadi pada situasi dimana mahasiswa 

mengalami kesulitan di dalam perpustakaan. Selain itu pihak perpustakaan 

juga menggunakan papan pengumuman dan Website dalam memberikan 

informasi mengenai perpustakaan. Hal  ini belum efektif bagi mahasiswa 

untuk mendapatkan keterampilan mengenai perpustakaan. Saran yang 

dapat diberikan yaitu membuat buku pedoman khusus untuk penggunaan 

pelayanan perpustakaan dan dibagikan kepada mahasiswa agar dapat 

mengerti tentang pelayanan perpustakaan FE UNS.  

Atribut kedua adalah Karyawan yang menyusun kembali buku – 

buku didalam rak dengan cepat. Selama ini karyawan bagian sirkulasi 
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yang bertugas dalam penataan buku melakukan pekerjaannya tidak dibantu 

dengan peralatan. Dengan adanya peralatan seperti troli dapat membantu 

karyawan dalam panataan buku serta memudahkan dan mempercepat 

penataan buku pada loker yang disediakan. 
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