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ABSTRAK 

 

“Pengaruh Fasilitas dan Pelayanan Perpustakaan  terhadap  Kepuasan  

Mahasiswa  Pendidikan Geografi Angkatan 2015 Sebagai Pengguna  

Layanan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta” 

 

Muhammad Alimuddin Thohir 

Program Studi S1 - Pendidikan Geografi 

Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Jakarta 

e-mail: alimuddin.muhammad97@gmail.com 

 

 Tingginya minat baca Mahasiswa adalah dampak dari ketersediaan 

Perpustakaan Kampus. Tingginya minat baca pada mahasiswa dipengaruhi oleh 

tingkat kepuasannya sebagai pengguna layanan. Beberapa faktor, seperti kinerja 

pustakawan dan ketersediaan fasilitas perpustakaan di UPT Perpustakaan 

Universitas Negeri Jakarta menjadi faktor penentu tingkat kepuasan mahasiswa 

sebagai pengguna. Fokus utama permasalahan dalam penelitian ini adalah bertujuan 

untuk: (1) Menganalisis besaran pengaruh fasilitas UPT Perpustakaan UNJ 

terhadapt tingkat kepuasan Mahasiswa Geografi UNJ angkatan 2015 sebagai 

pengguna layanan; dan (2) Menganalisis bagaimana pengaruh pelayanan 

pustakawan UPT Perpustakaan UNJ terhadap tingkat kepuasan Mahasiswa 

Geografi UNJ angkatan 2015 sebagai pengguna layanan. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan menerapkan 

metode survei. Populasi yang termuat dalam penelitian ini adalah pengunjung UPT 

Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, sampel yang diteliti merupakan 

Mahasiswa Geografi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2015. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner tertutup. Analisis 

yang diaplikasikan pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear ganda. 

Dari analisis data penelitian, terdapat   pengaruh   positif   dan   signifikan pada 

persepsi mahasiswa tentang fasilitas perpustakaan terhadap kepuasan mahasiswa 

pengguna layanan UPT Perpustakaan UNJ, dengan koefisien determinasi (R2) 

menunjukkan angka sebesar 0,521 atau dapat diartikan bahwa 52,1% tingkat 

kepuasan mahasiswa pengguna layanan UPT Perpustakaan UNJ dipengaruhi oleh 

adanya fasilitas dan pelayanan perpustakaan. 

Kata Kunci : Fasilitas Perpustakaan, Kepuasan Mahasiswa, Pelayanan 

Perpustakaan 
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ABSTRACT 

 

“The Influence of Library Facilities and Services against Satisfaction of 

Geography Education Student 2015th as Library User Of The Jakarta State 

University” 

 

Muhammad Alimuddin Thohir 

Bachelor Degree of Geography Education Program 

Faculty of Social Sciences 

State University of Jakarta 

e-mail: alimuddin.muhammad97@gmail.com 

 

 The high interest of students reading is the impact of the availability of 

Campus Library. The higher interest in reading on students is influenced by the 

level of satisfaction as a service user. Several factors, such as the performance of 

librarians and the availability of library facilities at Library ISU of  Jakarta State 

University become the determinant factor of student satisfaction level as user. The 

main focus of the problem in this study is to: (1) Analyze the effect of Library ISU 

facilities on UNJ Geography Student Satisfaction Level of 2015 as the service user; 

and (2) Analyze how the influence of librarian services of Library ISU of Jakarta 

State University to the level of satisfaction of Geography Students 2015th as service 

user. 

This research uses Quantitative approach by applying survey method. 

Population contained in this study is visitors Library ISU of Jakarta State 

University, a particular sample studied is a student of Geography 2015th of Jakarta 

State University. The sampling technique used in this research is purposive 

sampling. Technique of collecting data using closed questionnaire. The analysis 

applied in this research is multiple linear regression analysis technique. From the 

analysis of research data, there is a positive and significant influence on the 

students' perceptions about library facilities on student satisfaction of the users of 

Library ISU of  Jakarta State University services, with the coefficient of 

determination (R2) shows the number of 0.521 or can be interpreted that 52.1% 

level of student satisfaction as a users of Library ISU of  Jakarta State University 

services influenced by the existence of facilities and library services. 
 

Keywords : Library Facilities, Library Services, Student Satisfaction 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut mandat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 salah satu tujuan berdirinya suatu negara adalah untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dengan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan. 

Dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Ayat 1, menyatakan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”. 

Pendidikan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap warga negara. 

Sebagian kalangan bahkan menyebutkan bahwa pendidikan merupakan aset 

besar bagi masa depan suatu bangsa.  

Pendidikan di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa jenjang yaitu: 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Perguruan 

tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang melaksanakan   

pendidikan   tinggi   dalam   sistem   pendidikan   nasional, memegang  

peranan   penting  guna  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia 

Indonesia melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta 

pengabdian pada masyarakat seperti yang tercantum dalam Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Tujuan dan fungsi pendidikan tinggi secara eksplisit telah 

dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, bahwa yang 

menjadi  tujuan  perguruan  tinggi  adalah:  (1)  menyiapkan  peserta  didik 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau 

profesi, (2) mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta 

mengupayakan  kegunaannya  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 
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Perpustakaan bagi dunia pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang 

harus dipenuhi, khususnya bagi suatu perguruan tinggi. Civitas akademika 

termasuk   mahasiswa   sangat   membutuhkan   berbagai   informasi   untuk 

keperluan akademik. Peranan perpustakaan pada perguruan tinggi sangat 

besar pengaruhnya bagi pemenuhan kebutuhan informasi pengguna 

khususnya mahasiswa, sebab perpustakaan merupakan salah satu sarana 

pendukung dan penunjang terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan salah satu perguruan 

tinggi yang menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk keberhasilan 

para mahasiswanya dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah 

perpustakaan. UPT Perpustakaan UNJ memberikan pelayanan kepada civitas 

akademika terutama mahasiswa inti UNJ. Perpustakaan UNJ memiliki 

beberapa jenis layanan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna 

perpustakaan, antara lain: layanan referensi, layanan penelitian, layanan 

sirkulasi, layanan skripsi, layanan terbitan berseri (majalah, jurnal dan koran), 

dan layanan tendon. 

Beberapa pelayanan tersebut menjadi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pengguna dapat terjadi apabila layanan yang 

diberikan kepada pengguna dapat memenuhi keinginan pengguna. Layanan 

yang dapat memenuhi keinginan pengguna antara lain,  informasi  yang sesuai 

dengan keinginan pengguna, sikap dan perilaku petugas perpustakaan, serta 

adanya fasilitas  yang  berorientasi  pada  pengguna.  Apabila  faktor-faktor  

tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengguna maka tingkat kepuasan 

pengguna perpustakaan akan tinggi dan mereka akan bersedia melakukan 

pembelian ulang jasa serta terciptanya loyalitas konsumen/pengguna. 

Kepuasan pengguna perpustakaan dapat terpenuhi melalui 

penyediaan jasa pelayanan, fasilitas dan ketersediaan informasi yang sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu perpustakaan sebagai penyedia 

jasa layanan informasi perlu mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap 

layanan dan produk jasa yang disediakan. Kepuasan dipandang sebagai suatu 

hasil perbandingan dari yang dibutuhkan dengan layanan yang diperoleh. 
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Mahasiswa akan memiliki penilaian yang baik terhadap fasilitas dan 

pelayanan perpustakaan, apabila pelayanan yang diterima sesuai dengan yang 

diharapkan. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang 

diharapkan maka fasilitas dan pelayanan dinilai buruk dan kurang 

memuaskan. Dengan demikian, melihat dari latar belakang di atas penulis 

tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pengaruh pelayanan dan fasilitas 

yang disediakan oleh unit pelayanan terpadu perpustakaan UNJ terhadap 

kepuasan yang diterima oleh pengguna perpustakaan, khususnya kepuasan 

mahasiswa geografi angkatan 2015 sebagai pengguna layanan perpustakaan 

pusat UNJ, dengan judul : “Pengaruh Fasilitas dan Pelayanan Perpustakaan  

terhadap  Kepuasan  Mahasiswa  Pendidikan Geografi Angkatan 2015 

Sebagai Pengguna  Layanan UPT Perpustakaan Universitas Negeri 

Jakarta”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan ulasan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik 

beberapa garis besar permasalahan, yakni sebagai berikut: 

1.2.1 Berapakah tingkat kepuasan mahasiswa atas ketersediaan fasilitas dan 

pelayanan pustakawan UPT Perpustakaan UNJ? 

1.2.2 Apakah fasilitas dan pelayanan UPT Perpustakaan sudah optimal? 

1.2.3 Apakah fasilitas UPT Perpustakaan sudah memenuhi standar? 

1.2.4 Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap pelayanan pegawai UPT 

Perpustakaan UNJ? 

1.2.5 Apakah penataan rak dan lemari sudah sesuai? 

1.2.6 Apakah koleksi bacaan dan referensi di UPT Perpustakaan sudah 

memadai kebutuhan mahasiswa? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, maka  penelitian  

ini  dibatasi agar terfokus hanya pada masalah yang berkaitan dengan 

kepuasan mahasiswa pengguna layanan perpustakaan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Dalam penelitian ini faktor-faktor tersebut dibatasi pada 

fasilitas dan pelayanan perpustakaan UNJ. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  dan  identifikasi  masalah  di  atas  maka 

rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Apakah pengaruh fasilitas dan pelayanan UPT Perpustakaan terhadap 

kepuasan mahasiswa pengguna layanan perpustakaan UNJ? 

1.4.2 Apakah     pengaruh     pelayanan perpustakaan terhadap kepuasan 

mahasiswa pengguna layanan perpustakaan pusat UNJ? 

1.4.3 Apakah pengaruh fasilitas dan pelayanan perpustakaan terhadap 

kepuasan mahasiswa pengguna layanan perpustakaan pusat UNJ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh ketersediaan fasilitas dan pelayanan 

terhadap persepsi kepuasan mahasiswa pendidikan geografi UNJ angkatan 

2015 sebagai pengguna layanan UPT Perpustakaan UNJ.. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat kepada semua pihak. 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah: 

1.6.1 Manfaat Praktis 

a. Bagi Perpustakaan UNJ 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan,  fasilitas  dan  menerapkan  strategi  yang  

efektif  sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. 

b. Bagi pustakawan 

Dapat   dijadikan   sebagai   tambahan   informasi   dalam   

memahami perilaku pengguna perpustakaan. 

1.6.2 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan. Ilmu pengetahuan tersebut adalah pengembangan teori 

kepuasan (utility) pengguna layanan UPT Perpustakan UNJ pada 

umumnya dan Mahasiswa Pendidikan Geografi 2015 pada khususnya.   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Fasilitas Perpustakaan 

A. Pengertian Fasilitas 

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan 

melancarkan pelaksanaan sesuatu (Suharsimi Arikunto:2010). 

Fasilitas dapat berwujud benda maupun uang, secara garis besar 

fasilitas dapat dibedakan menjadi dua komponen yaitu, fasilitas fisik 

dan fasilitas umum. Fasilitas fisik adalah segala sesuatu yang berupa 

benda atau yang dibendakan, biasanya mempunyai peranan untuk 

memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Fasilitas fisik yang 

berupa benda seringkali digunakan dalam praktik yang berfungsi 

sebagai penghubung antara teori dan praktik. Fasilitas yang dimaksud 

dalam hal ini adalah sarana prasarana yang diaplikasikan dan 

dikembangkan melalui media yang digunakan.  

Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa 

fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan atau yang 

memberikan kemudahan. Darmono (2001:213) menyatakan bahwa 

fasilitas perpustakaan adalah sejumlah peralatan, perlengkapan atau 

perabot perpustakaan. Maka salah satu syarat yang harus dipenuhi 

dalam menunjang kegiatan di perpustakaan perguruan tinggi adalah 

penyediaan fasilitas yang ada di perpustakaan. Perpustakaan sangat 

membutuhkan fasilitas sebagai sarana untuk melancarkan 

kegiatannya, menjalankan fungsinya dan mencapai tujuannya. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa defisini 

fasilitas perpustakaan adalah sejumlah peralatan dan perlengkapan 

yang berguna untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi 

perpustakaan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung. 

Adapun fasilitas yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
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B. Fasilitas Umum Perpustakaan 

1. OPAC  (Online  Public  Acces  Catalog):  Kegiatan  pelayanan 

sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku yang dilakukan 

dengan menggunakan pelataran komputer, serta katalog dalam 

bentuk OPAC. OPAC merupakan fasilitas yang terdapat di 

perpustakaan perguruan tinggi yang digunakan untuk mengakses 

informasi mengenai koleksi yang ada di perpustakaan. Basis 

program  yang  digunakan  adalah  winisis.  Winisis  merupakan 

suatu  program  khusus  yang  digunakan  pada  perpustakaan, 

pusat-pusat informasi dan dokumentasi serta kearsipan (Abdul 

Rahman Saleh, 2010:65). 

2. Akses Internet (wifi): Akses wifi dapat dimanfaatkan mahasiswa 

untuk mencari informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas 

perkuliahan dengan memanfaatkan titik-titik akses yang ada di 

perpustakaan dengan menggunakan alat pengakses informasi 

seperti notebook. 

3. Fotocopy: Keberadaan fasilitas fotokopi memudahkan pengguna 

perpustakaan untuk memfotokopi suatu buku. Dengan demikian 

dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga. Diharapkan dapat 

menambah kenyamanan dan kemudahan mahasiswa 

dalammenyelesaikan tugas perkuliahan atau hal-hal yang 

berhubungan dengan layanan-layanan yang ada di perpustakaan. 

4. Ruang baca: Perpustakaan perguruan tinggi juga menyediakan 

ruang baca yang dapat digunakan mahasiswa untuk membaca, 

berdiskusi dan mengakses informasi dengan menggunakan wifi. 

C. Fasilitas Fisik Perpustakaan 

1. Gedung atau ruangan 

Kenyamanan ruang bagi pengguna perpustakaan 

merupakan hal yang dapat menunjang kegiatan membaca maupun 

kegiatan lainnya.   Perpustakaan   merupakan   suatu   organisasi    

yang memiliki  sub-sub  sistem  yang  memiliki  fungsi  berbeda-
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beda. Penataan ruang perpustakaan bertujuan untuk (Lasa, 

2005:148) antara lain: 

a. Memperoleh efektifitas kegiatan dan efisiensi waktu, tenaga dan 

anggaran. 

b. Menciptakan lingkungan yang aman suara, nyaman cahaya, 

nyaman udara dan nyaman warna. 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan. 

d. Meningkatkan kinerja petugas perpustakaan. 

2. Lingkungan dan kondisi fisik tata ruang perpustakaan 

Penataan ruang perpustakaan  yang serasi,  bersih  dan 

tenang   mempengaruhi   kenyamanan   pengguna   perpustakaan 

untuk berada di perpustakaan. Untuk itu penataan ruangan perlu 

dilakukan  secara  hati-hati  dan  mempertimbangkan  berbagai 

aspek agar kenyamanan pengguna perpustakaan dapat terpenuhi. 

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melalui 

penataan ruangan yang menarik dan fungsional. Selain penataan 

ruangan yang menarik dan fungsional, perpustakaan juga harus 

memperhatikan lingkungan yang bersih, tenang dan nyaman. 

Lingkungan dan kondisi fisik yang bersih, nyaman dan tenang 

dapat memberi pengaruh yang positif bagi pengguna perpustakaan. 

Seperti di perpustakaan UNJ yang sudah memperhatikan tata letak 

dan kondisi lingkungan bagi pengguna perpustakaan. 

2.1.2 Pelayanan Perpustakaan 

Pada instansi pemerintah maupun instansi perguruan tinggi, 

pelayanan yang baik perlu dilakukan untuk menciptakan kepuasan 

pengguna. Pelayanan yang baik harus diperhatikan dan dilakukan 

dengan efektif dan efisien demi tercapainya tujuan instansi 

pemerintah atau instansi perguruan tinggi. 

A. Faktor Pelayanan 

Pelayanan  merupakan  kegiatan  yang  memberikan  

sesuatu yang tidak berwujud namun bisa dirasakan hasil dari 
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pelayanan tersebut oleh konsumen. Baik dan buruknya kualitas 

suatu pelayanan dapat dipengaruhi dari beberapa faktor yang 

dijadikan sebagai acuan. Batinggi dalam Giri Cahyono, (2008:5) 

mengemukakan bahwa pelayanan terdiri dari empat faktor antara 

lain: 

1. Sistem, prosedur dan metode 

Sistem kerja adalah rangkaian tata kerja dan prosedur 

kerja yang membentuk suatu lingkaran yang saling 

berhubungan dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan. 

Prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang saling 

berkaitan sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap 

demi tahap yang harus dikerjakan dalam rangka penyelesaian 

suatu pekerjaan. Metode dalam kamus besar bahasa indonesia 

adalah cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. 

2. Personil 

Personil adalah setiap orang yang menjalankan salah 

satu pekerjaan, fungsi, kewajiban, tugas, jabatan dan kerangka 

organisasi yang mempunyai fungsi atau kedudukan dalam 

organisasi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. 

3. Sarana dan prasarana 

Sarana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai 

maksud atau tujuan. Prasarana adalah barang atau benda yang 

tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Sarana dan prasarana 

merupakan media bagi personal untuk mewujudkan berbagai 

tujuan-tujuan kantor. 

4. Masyarakat sebagai pengguna 

Keberadaan masyarakat sebagai pengguna sangat 

penting demi terwujudnya tujuan-tujuan pelayanan. 
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Masyarakat sebagai sasaran kegiatan merupakan salah satu 

dari empat faktor pelayanan. Masyarakat merupakan tujuan 

dari pelaksanaan pelayanan.  Pelayanan  dapat  dinilai  baik  

apabila  masyarakat yang dilayani telah mendapat manfaat dari 

pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

faktor pelayanan terdiri atas beberapa faktor yang meliputi 

sistem, prosedur, metode, personil, sarana, prasarana dan 

masyarakat sebagai pengguna. Faktor-faktor tersebut menjadi 

penopang terselenggaranya suatu pelayanan. Apabila salah 

satu di antara faktor-faktor tersebut tidak ada, maka pelayanan 

tidak akan bisa berjalan. 

B. Prinsip Pelayanan 

Prinsip   pelayanan   publik   yang   dijelaskan   oleh   Nina 

Rahmayanty (2013: 88-89) adalah sebagai berikut: 

1. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan mudah dilaksanakan. 

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 

waktu 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. 
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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 

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  memadahi, 

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. Standar Kualitas Pelayanan 

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki 

standar pelayanan yang baik sebagai jaminan adanya kepastian 

bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran 

yang dibakukan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang wajib 

ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Nina Rahmayanty 

mengemukakan tentang standar pelayanan (2013: 89-90), antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan  yang dimaksud  adalah  bagi  pemberi  dan 

penerima pelayanan termasuk pengaduan. 
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2. Waktu penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan. 

3. Biaya pelayanan 

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan 

dalam proses pemberian pelayanan. 

4. Produk pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

5. Sarana dan prasarana 

Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

6. Kompetensi petugas pemberi layanan 

Kemampuan petugas perpustakaan dalam memberikan 

pelayanan sudah disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki. 

2.1.3 Persepsi 

A. Pengertian Persepsi 

Persepsi berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata 

perception yang berarti penglihatan, keyakinan, dan dapat dilihat 

atau dimengerti. Slameto (1995:102) mengemukakan persepsi 

adalah proses menyangkut masuknya pesan atau informasi ke 

dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus menerus 

mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini 

dilakukan lewat panca inderanya, yaitu indera pendengaran, 

peraba dan penciuman. Bimo Walgito (1989:53) juga 

menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang 

didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang 

berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui panca 

inderanya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses penerimaan, 

penafsiran, pemberian makna, tanggapan atau penilaian terhadap 
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suatu objek dengan menggunakan alat indera. Proses tersebut 

kemudian dilanjutkan dengan proses yang ada di dalam otak 

sehingga individu dapat menyadari dan memberikan makna 

terhadap objek dengan kemampuan individu. 

B. Syarat Terjadinya Persepsi 

Syarat   terjadinya persepsi agar individu dapat menyadari 

adanya persepsi (Bimo Walgito, 1989:54) adalah: 

1) Ada objek yang harus dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus 

yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang 

dari luar yang langsung mengenai alat indera atau datang dari 

dalam yang mengenai syaraf penerima (sinsoris) yang bekerja 

sebagai reseptor. 

2) Ada alat indera atau reseptor yaitu merupakan alat untuk 

menerima stimulus. 

3) Ada perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam mengadakan persepsi 

2.1.4 Kepuasan 

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan 

Rambat Lupiyoadi (2001: 158) menyatakan bahwa dalam 

menentukan tingkat kepuasan pengguna terdapat 5 dimensi yang 

harus diperhatikan oleh penyedia jasa, antara lain: 

1. Kualitas  produk.  Pengguna  akan  merasa  puas  apabila  hasil 

evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk/jasa yang 

mereka gunakan berkualitas. 

2. Kualitas  pelayanan.  Terutama  untuk  industri  jasa,  pengguna 

akan merasa puas apabila mereka mendapatkan pelayanan 

yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Emosional.  Pengguna  akan  merasa  bangga  dan  

mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum 

terhadap pengguna tersebut  apabila  menggunakan  produk  
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dengan  merk  tertentu yang cenderung mempunyai tingkat 

kepuasan yang lebih tinggi. 

4. Harga.  Produk  yang  mempunyai  kualitas  yang  sama  tetapi 

menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai 

yang lebih tinggi kepada penggunanya. 

5. Biaya.   Pengguna   yang   tidak   perlu   mengeluarkan   biaya 

tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk 

mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap 

produk atau jasa tersebut. 

Menurut M. Nur Nasution  (2004: 104)  faktor   yang dapat 

mempengaruhi   kepuasan   pengguna  dilihat   dari   perspektif   

dan harapan pengguna yaitu: 

1. Kebutuhan  dan  keinginan  yang  berkaitan  dengan  hal  yang 

dirasakan pengguna ketika ia sedang mencoba melakukan 

transaksi dengan produsen/pemasok produk/jasa (instansi). 

2. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk/jasa dari 

instansi maupun pesaingnya. 

3. Pengalaman   dari   teman-teman   yang   menceritakan   tentang 

kualitas produk/jasa yang akan dirasakan oleh pengguna itu. 

Hal ini jelas mempengaruhi persepsi pengguna, terutama pada 

produk/jasa yang beresiko tinggi. 

4. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran jasa mempengaruhi 

persepsi pengguna, dengan tidak membuat periklanan yang 

berlebihan dan secara aktual mampu memenuhi ekspektasi 

pengguna. 

Prinsip pelayanan publik yang dapat mempengaruhi 

kepuasan pengguna perpustakaan juga dijabarkan dalam 

KEPMENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003.  Keputusan  Menteri  

Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) menyatakan 

prinsip pelayanan publik yang dapat dijadikan faktor  yang 

mempengaruhi kepuasan pengguna perpustakaan adalah sebagai 

berikut: 
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1. Prosedur  layanan,  yaitu  kemudahan  tahapan  layanan  yang 

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan 

alur layanan.  

2. Persyaratan layanan, yaitu persyaratan teknis dan administrasi 

yang diperlukan untuk mendapatkan layanan sesuai dengan 

jenis layanannya. 

3. Keadaan bahan pustaka, yaitu kondisi dan kelengkapan 

koleksi bahan pustaka yang dimiliki yang terdapat pada unit 

layanan sirkulasi perpustakaan, misalnya buku-buku yang 

tersedia lengkap, kerapian susunan buku yang ada di rak dan 

kesesuaian penempatan buku dengan label yang ada di rak. 

4. Fasilitas   layanan   perpustakaan,   yaitu   tersedianya   fasilitas 

pendukung dalam proses layanan perpustakaan, misalnya 

sarana Online  Public  Access  Catalog  (OPAC)  untuk  

penelusuran koleksi buku menggunakan komputer, ruang 

baca, tempat penitipan tas dan mushola serta toilet. 

5. Kenyamanan  dan  keamanan  lingkungan  perpustakaan,  yaitu 

terjaminnya  kondisi  sarana  dan  prasarana  lingkungan  yang 

bersih, rapi dan teratur serta terjaminnya tingkat keamanan 

lingkungan perpustakaan yang dirasakan oleh pengguna 

perpustakaan. 

B. Dimensi Ukuran Kepuasan 

Pengukuran kepuasan pengguna merupakan hal yang 

penting dalam menyediakan pelayanan  yang lebih baik,  lebih 

efisien dan lebih efektif. Pengukuran kepuasan pengguna 

merupakan suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan 

kebutuhan pengguna dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai 

memuaskan pengguna apabila pelayanan tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna.  Apabila  pengguna  

merasa  tidak  puas  terhadap  suatu pelayanan   yang   disediakan,   

maka   pelayanan   tersebut   dapat dipastikan tidak efektif dan 

efisien. Meskipun belum ada aturan atau kesepakatan mengenai 
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cara mengukur kepuasan pengguna, namun Fandy Tjiptono 

(2004:368-369) mengemukakan ada 6 indikator untuk 

pengukuran mengenai kepuasan konsumen, antara lain: 

1. Kepuasan  pengguna  secara  keseluruhan  (Overall  Customer 

Satisfaction) 

2. Konfirmasi harapan 

Kepuasan yang diukur langsung dari kesesuaian atau 

ketidaksesuaian antara harapan dan pengguna dengan kinerja 

secara aktual pada sejumlah dimensi penting. 

3. Dimensi kepuasan pengguna 

Mengidentifikasi  dimensi-dimensi  kunci  kepuasan  

pengguna dan meminta untuk menilai jasa berdasarkan 

spesifikasi, seperti kualitas layanan 

4. Kesediaan untuk merekomendasi 

Mengatakan  hal-hal  yang baik  tentang instansi  kepada orang 

lain dan merekomendasikan 

5. Ketidakpuasan pengguna 

Ketidakpuasan pengguna seperti melakukan komplain 

6. Minat pembelian ulang 

2.2 Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lulu Lucyana (2001) dalam skripsi yang 

berjudul “Persepsi Kepuasan Pengguna Perpustakaan terhadap Layanan 

Sirkulasi di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta”. 

Hasil penelitian diketahui bahwa para pengguna perpustakaan merasa puas 

(belum sangat puas) terhadap layanan sirkulasi di perpustakaan yang 

ditunjukkan dengan rata-rata skor 7,31 (skala nilai 0,1–10). Terdapat satu 

unsur yang dinilai cukup memuaskan (5,18) yaitu unsur kejelasan petugas 

layanan sirkulasi. Secara  rinci  kepuasan  pengguna terhadap  layanan 

sirkulasi seluruhnya dalam kategori puas (memuaskan), tetapi skornya 

berbeda-beda yaitu sebagai berikut : prosedur layanan 7,56; persyaratan 

pelayanan 7,53; keadaan bahan pustaka 6,41; kedisiplinan petugas 6,52; 

tanggung jawab petugas layanan 7,26; kemampuan petugas layanan 
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sirkulasi 7,42; kecepatan layanan 6,59; keadilan mendapatkan layanan 

7,92; kesopanan dan keramahan petugas layanan 7,55; kewajaran biaya 

layanan 8,03; kepastian biaya layanan 7,78; kepastian jadwal layanan  

7,58;  fasilitas  layanan  6,91;  kenyamanan  lingkungan  layanan 7,25, 

keamanan layanan 7,33. Perbedaan yang peneliti lakukan dengan 

penelitian Lulu Lucyana yaitu tempat penelitian di BPAD Provinsi DKI 

Jakarta sedangkan peneliti melakukan penelitian di UPT Perpustakaan 

UNJ. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Dari uraian konsep teori diatas, maka dapat disumpulkan, alur arahan 

kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 2.1 Skema Gambaran Alur Kerangka Berpikir  

UPT Perpustakaan 

Universitas Negeri Jakarta 

Fasilitas 

UPT Perpustakaan 

Layanan 

UPT Perpustakaan 

 

Persepsi Mahasiswa 

• Layanan Sirkulasi 

• Layanan Jurnal dan e-reference 

• Layanan Penerjemahan 

• Layanan Konsultasi Bahan Pustaka 

• Layanan Administrasi 

• Layanan Penitipan Barang 

• Online Public Access Catalog 

• Wifi Internet Access 

• Fotocopy 

• Ruang Baca 

• Ruang Audio Video 

• Ruang Diskusi 

Kepuasan Mahasiswa sebagai 

User 

Evaluasi Kinerja dan Pelayanan 

Fasilitas Perpustakaan 

• Prosedur pelayanan sirkulasi 

• Keadaan bahan pustaka pada 

pelayanan sirkulasi 

• Kejelasan Petugas pelayanan 

perpustakaan 

• Kedisiplinan petugas pelayanan 

perpustakaan 

• Tanggung jawab petugas 

pelayanan perpustakaan 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan   penjelasan   teori   dan   kerangka   berfikir   yang   telah 

diuraikan di atas, maka hipotesis yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Terdapat  pengaruh  positif dan signifikan tentang fasilitas perpustakaan 

terhadap kepuasan mahasiswa pengguna layanan UPT Perpustakaan 

Universitas Negeri Jakarta. 

2. Terdapat  pengaruh  positif dan signifikan tentang pelayanan 

perpustakaan terhadap kepuasan mahasiswa pengguna layanan UPT 

Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta. 

3. Terdapat  pengaruh  positif dan signifikan tentang fasilitas dan pelayanan 

perpustakaan terhadap kepuasan mahasiswa pengguna layanan UPT 

Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan Operasional Penelitian 

Secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

fasilitas dan pelayanan perpustakaan terhadap tingkat kepuasan mahasiswa 

program studi pendidikan geografi angkatan 2015 sebagai pengguna jasa 

layanan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Fasilitas dan Pelayanan 

Perpustakaan  terhadap  Kepuasan  Mahasiswa  Pendidikan Geografi 

Angkatan 2015 Sebagai Pengguna  Layanan UPT Perpustakaan Universitas 

Negeri Jakarta” ini dilaksanakan pada Agustus s.d Oktober 2017 di Jurusan 

Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Kampus A Universitas Negeri 

Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. 

Tabel 3.1 Alokasi Waktu Kegiatan Penelitian 

No. Jenis Kegiatan 
Agustus September Oktober November 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Konsultasi dengan 

Pembimbing dan 

Mentor 

                

2 

Tahap I 

Studi (Pustaka) 

Literatur 

                

3 

Tahap II 

Penyusunan Proposal 

Penelitian 

                

4 

Tahap III 

Penyiapan Instrumen 

Penelitian 

                

5 

Tahap IV 

Uji Coba Instrumen 

Penelitian 

                

6 

Tahap V 

Revisi Proposal dan 

Instrumen Penelitian 
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7 

Tahap VI 

Pengumpulan Data 

Penelitian 

                

8 

Tahap VII 

Pengolahan Data 

Penelitian 

                

9 

Tahap VIII 

Analisis Data 

Penelitian 

                

11 

Tahap IX 

Finishing Penelitian 

dan Laporan Akhir  

                

12 

Tahap X 

Mempersiapkan 

Presentasi 

                

13 

Tahap XI 

Sidang Kenaikan 

Gelar APMM 

                

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini diaplikasikan berdasarkan pendekatan Kuantitatif 

dengan pendekatan penelitian survei. Metode kuantitatif digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kerlingler mengemukakan bahwa 

penelitia survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun 

kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari 

populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, 

dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. 

Penelitian servei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu 

generalisasi dari pengamatan lebih akurat bila digunakan sampel yang 

representatif (Sugiyono, 2013:11). 
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3.4 Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, karena data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka dan 

dianalisis berdasarkan statistik. Penelitian   ini   bersifat   asosiatif   kausal   

yang   bertujuan   untuk mengetahui pengaruh dua variabel bebas atau lebih 

terhadap variabel terikat. Penelitian ini mencari pengaruh variabel bebas 

fasilitas perpustakaan (X1) dan pelayanan perpustakaan (X2) terhadap 

variabel terikat kepuasan mahasiswa pengguna perpustakaan (Y). Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat analisis 

regresi berganda. 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Variablel penelitian 

akan memberikan informasi tentang masalah dan bagaimana pemecahan 

masalah yang tepat dalam penelitian. Variabel yang ada dalam penelitian ini 

yaitu variabel terikat/dependen dan variabel bebas/independen (Sugiyono, 

2013:63). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. 

Variabel Bebas 

X1 = Fasilitas Perpustakaan 

X2 = Pelayanan Perpustakaan 

Variabel Terikat 

Y = Kepuasan Mahasiswa sebagai Pengguna Layanan 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fasilitas dan pelayanan 

perpustakaan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepuasan mahasiswa 

sebagai pengguna layanan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta.  

Maka penelitian ini dapat digambarkan melalui skema paradigma  penelitian 

sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Skema Paradigma Penelitian 

Keterangan : 

 : Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

parsial (sepihak). 

 : Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

simultan (bersamaan). 

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2014:119). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2015 di 

Universitas Negeri Jakarta yang menggunakan setiap jasa layanan 

perpustakaan di UPT Perpustakaan UNJ sejumlah 79 orang 

mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2015. 

3.6.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki populasi tersebut (Sugiyono, 2014:120). Berdasarkan jumlah 

populasi tersebut, sampel yang akan diteliti diambil dengan 

menggunakan rumus Slovin dalam Husein Umar (2011:78) dengan 

taraf kesalahan sebesar 5% atau dapat disebut dengan kepercayaan 

sampel 95% perhitungannya sebagai berikut: 

Pelayanan 

Perpustakaan (X2) 

Fasilitas 

Perpustakaan (X1) 

Kepuasan Pengguna 

Pelayanan (Y) 
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Keterangan : 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = batas toleransi kesalahan (error tolerance) 
 

maka, dari perhitungan tersebut diperoleh jumlah sampel sebanyak: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

𝑛 =
79

1 + 79. (0,05)2
 

𝑛 =
79

1,1975
 

𝑛 = 65,97 ≈ 66 mahasiswa 

Teknik sampling yang digunakan adalah sampling insidental. 

Teknik ini digunakan karena pengambilan anggota sampel 

menggunakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu 

siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013: 126). Cara 

demikian dilakukan dengan asumsi anggota populasi pengguna 

Perpustakaan UNJ adalah homogen atau dianggap sama karena 

mayoritas yang menggunakan jasa perpustakaan UNJ adalah 

mahasiswa. 

3.7 Prosedur Penelitian 

Tahapan penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh peneliti secara teratur dan sistematis dalam suatu penelitian. Secara 

umum, dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. 

  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
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Gambar 3.2 Skema Prosedur Penelitian 

• Tahap Persiapan 

Pada tahap ini, peneliti melakukan prosedur awal yakni tahap 

persiapan. Persiapan tersebut berupa penyusunan proposal penelitian, 

menyiapkan formulir angket (kuisioner), serta menguji keabsahan 

(validitas) dan akurasi formulir angket penelitian melalui beberapa 

sampel terbatas secara acak. 

  

Data Primer 

• Data Kuisioner: Persepsi Kepuasan 

Mahasiswa terhadap Ketersediaan Fasilitas 

dan Pelayanan 

Data Sekunder 

• Profil UPT Perpustakaan Universitas Negeri 

Jakarta 

• Draft Koleksi dan Ketersediaan Fasilitas 

• Draft Jenis Pelayanan Perpustakaan 

Persiapan 

Pengolahan Data 

Hasil 

 

 

 

Persepsi Kepuasan Mahasiswa Geografi 2015 sebagai Pengguna Layanan 

UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta 

 

Fasilitas UPT Perpustakaan Pelayanan UPT Perpustakaan 

Kesimpulan 

Persiapan pengambilan data lapangan 

• Membuat proposal penelitian 

• Menyiapkan formulir (Kuisioner) 

Pengumpulan Data Lapangan 

Analisis dan 

Pembahasan Data 

Tahap Pelaksanaan 

Tahap Persiapan 

Tahap Penyelesaian 
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• Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, peneliti melakukan prosedur madya yakni tahap 

pengumpulan data. Tahapan ini berupa pengumpulan data primer, 

menggunakan formulir kuisioner yang telah disiapkan sebelumnya. 

Berikutnya peneliti mengumpulkan data-data sekunder untuk 

mendukung dan melengkapi kemajemukkan data.  

• Tahap Penyelesaian 

Pada tahap ini, peneliti melakukan prosedur akhir yakni tahap 

penyelesaian. Tahapan ini berupa pengolahan data berdasarkan data 

kolektif yang didapatkan dari lembar formulir kuisioner. Langkah 

berikutnya, peneliti mengolah item data yang diperoleh secara statistik 

yang kemudian menjadi acuan dalam analisis akhir dalam penelitian. 

Langkah terakhir adalah menyimpulkan akhir dari pembahasan hasil 

analisis data penelitian. 

3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian berupa pedoman observasi dan angket yang 

disusun kemudian dikembangkan sendiri berdasarkan uraian yang ada dalam 

kajian teori. Adapun langkah-langkah penyusunan instrumen adalah 

membuat kisi-kisi yang terdiri dari variabel bebas (fasilitas perpustakaan dan 

pelayanan perpustakaan) dan variabel terikat (kepuasan mahasiswa pengguna 

layanan perpustakaan pusat Universitas Negeri Jakarta). Kisi-kisi instrumen 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Instrumen Fasilitas Perpustakaan 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel 

fasilitas perpustakaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Variabel Fasilitas Perpustakaan 

No. Sub Variabel Indikator Butir Jumlah 

1. Fasilitas Umum a. Tersedia fasilitas 

penelusuran koleksi (OPAC) 

yang memadai 

1 , 2 6 

b. Tersedianya ruang baca 3 , 4 
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c. Tersedianya penyejuk 

Ruangan 

5 , 6 

2. Fasilitas Fisik a. Tersedia tas perpustakaan 

yang memadai 

7 , 8 6 

b. Tersedianya kursi dan meja 

di ruang baca 

9 , 10 

c. Tersedianya stop kontak 

untuk media charger laptop 

11 , 12 

2. Instrumen Pelayanan Perpustakaan 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel 

pelayanan perpustakaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Variabel Pelayanan Perpustakaan 

No. Sub Variabel Indikator Butir Jumlah 

1. Prinsip 

Pelayanan 

Publik 

a. Kebersihan ruangan 

perpustakaan 

13 , 14 6 

b. Kerapian ruangan 

perpustakaan 

15 , 16 

c. Ketenangan ruangan 

perpustakaan 

17 , 18 

2. Standar 

Pelayanan 

Publik 

a. Tempat penitipan barang 

yang aman dan memadai  

19 , 20 8 

b. Tersedianya layanan presensi 

tanpa ada gangguan 

mengantre 

21 , 22 

c. Tidak adanya gangguan 

dalam mengantre dalam 

pengambilan nomer loker 

penitipan dan tas 

23 , 24 

d. Tersedianya papan informasi 

khusus seputar bahan 

perpustakaan 

25 , 26 
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3. Instrumen Kepuasan Pengguna Perpustakaan 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel 

kepuasan pengguna perpustakaan UNJ adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Variabel Kepuasan Mahasiswa sebagai Pengguna 

Layanan Perpustakaan 

No. Sub Variabel Indikator Butir Jumlah 

1. Prosedur 

Pelayanan 

Sirkulasi 

a. Prosedur peminjaman 

koleksi bacaan 

27 , 28 6 

b. Prosedur pengembalian 

koleksi bacaan 

29 , 30 

c. Prosedur perpanjangan 

koleksi bacaan 

31 , 32 

2. Keadaan bahan 

pustaka pada 

pelayanan 

sirkulasi 

a. Kelengkapan buku yang ada 

pada pelayanan sirkulasi  

33 , 34 6 

b. Kerapian susunan buku yang 

ada di rak 

35 , 36 

c. Kesesuaian penempatan 

koleksi buku dengan  

37 , 38 

3. Kejelasan 

Petugas 

pelayanan 

perpustakaan  

a. Kejelasan identitas petugas 

pelayanan perpustakaan 

39 , 40 4 

b. Kewenangan petugas 

pelayanan perpustakaan 

41 , 42 

4 Kedisiplinan 

petugas 

pelayanan 

perpustakaan 

a. Keberadaan petugas saat 

dibutuhkan oleh pengguna 

layanan perpustakan 

43 , 44 4 

b. Ketaatan petugas pelayanan 

perpustakaan terhadap waktu 

kerja sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

45 , 46 

5 Tanggung 

jawab petugas 

pelayanan 

perpustakaan 

a. Kesediaan petugas untuk 

membantu pengguna yang 

kesulitan 

47 , 48 

 

4 

b. Ketanggapan petugas dalam 

merespon keluhan pengguna 

layanan perpustakaan 

49 , 50 
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No. Sub Variabel Indikator Butir Jumlah 

6 Kemampuan 

petugas 

pelayanan 

perpustakaan 

a. Kemampuan petugas dalam 

menjawab pertanyaan 

pengguna layanan 

51 , 52 4 

b. Petugas mampu 

menenangkan pengguna 

setiap ada masalah 

53 , 54 

Penelitian ini menggunakan penilaian berdasarkan kaidah skala likert. 

Skala likert digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial. Dengan 

skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variable. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan 

penelitian. Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

memiliki gradasi skor mulai dari jawaban yang sangat positif hingga sampai 

yang sangat negatif (Sugiyono, 2013:136). 

Terdapat 5 skala (alternatif pilihan/opsi) yang terdiri dari Sangat 

Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat 

Setuju (SS). Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban tersebut 

dapat diberikan skor pada masing-masing alternatif pilihannya. Berikut 

merupakan tabel yang mengambarkan komposisi besaran skor pada skala 

likert. 

Tabel 3.5 Komposisi Skor Alternatif Jawaban 

Pernyataan Positif (+) 

Alternatif Pilihan Jawaban (opsi) Komposisi Skor 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Netral (N) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 
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3.8.1 Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen digunakan untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas instrumen yang digunakan. Hasil penelitian dikatakan valid 

apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data 

yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Hasil penelitian 

dapat dikatakan reliabel bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang 

berbeda. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel 

dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan 

menjadi valid dan juga reliabel. 

2. Uji Validitas Instrumen 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan atau mengukur data juga valid yang berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur yang seharusnya diukur. 

Suatu instrument yang valid memiliki validitas   yang tinggi, 

sebaliknya instrumen yang kurang valid memiliki validitas yang 

rendah. Pengujian validitas instrumen menggunakan teknik korelasi 

Product Moment dari Karl Pearson dalam Husein Umar (2011:166) 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

rxy : Koefisien korelasi antara x dan y 

n : Jumlah responden 

∑XiYi : Jumlah perkalian X dan Y 

∑Xi : Jumlah skor X 

∑Yi : Jumlah skor Y 

∑X2 : Jumlah kuadrat skor X 

∑Y2 : Jumlah kuadrat skor Y 

(Sugiyono, 2013:241) 

𝑟xy =
𝑛 ∑𝑥𝑖 𝑦𝑖 −   ∑𝑥𝑖  ∑𝑦𝑖

√𝑛∑𝑥𝑖
2 − (∑𝑥𝑖)2  √ 𝑛∑𝑦𝑖

2 − (∑𝑦𝑖)2 
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3. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabel atau biasa disebut dengan reliabilitas adalah indeks 

yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat 

dipercaya atau dapat diandalkan. Apabila alat pengukur dipakai dua 

kali atau lebih untuk mengukur gejala yang sama dan hasil yang 

diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut dikatakan 

reliabel. Dalam penelitian ini uji reliabilitas dicari    dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach (Suharsimi Arikunto, 

2010:239) yaitu: 

 

  Keterangan : 

  rn : koefisien reabilitas instrument (Cronbach Alpha) 

  k : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

  ∑𝜎𝑏
2 : total varians butir 

  𝜎𝑡
2 : total varians 

Instrumen    dikatakan    reliabel    apabila    memiliki    

koefisien keandalan atau reliabel sebesar 0,6 atau lebih. Sebaliknya, 

jika instrumen memiliki nilai koefisien dibawah atau kurang dari 0,6 

instrumen dikatakan tidak reliabel. 

3.8.2 Hasil Uji Instrumen 

1. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Setelah angket diujicobakan, kemudian angket diuji 

validitasnya untuk mengetahui butir pernyataan yang masih dapat 

digunakan untuk penelitian dan butir pernyataan yang gugur. 

  

𝑟 = [
𝑘

(𝑘 − 1)
] [1 −

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 
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Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel 

Jumlah 

Semua 

Item 

Jumlah 

Item 

Gugur 

Nomor 

Item 

Gugur 

Jumlah 

Item 

Sahih 

Fasilitas Perpustakaan 12 1 6 11 

Pelayanan Perpustakaan 14 0 - 14 

Kepuasan Mahasiswa Pengguna 

Perpustakaan 

28 2 10, 16 26 

Sumber: Data Primer diolah 

Berdasarkan hasil uji validitas di atas dapat diketahui bahwa 

terdapat beberapa butir pernyataan angket yang gugur, yaitu nomor 

6, 10 dan 16, sehingga butir pernyataan yang gugur tersebut tidak 

dapat digunakan lagi untuk mengambil data dalam penelitian. 

2. Hasil Uji Reliabilitas 

Setelah dilakukan uji validitas instrumen maka selanjutnya 

adalah menguji reliabilitas instrumen. Instrumen yang diuji 

reliabilitasnya hanya instrumen yang valid. Jumlah butir pernyataan 

yang valid untuk variabel fasilitas perpustakaan adalah 11 butir 

pernyataan, jumlah butir yang valid untuk variabel pelayanan 

perpustakaan adalah 14 butir pernyataan dan jumlah butir yang valid 

untuk variabel kepuasan mahasiswa pengguna perpustakaan adalah 

26 butir pernyataan. 

Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel 
Jumlah Item 

Valid 

Koefisien 

Alpha 
Keterangan 

Fasilitas Perpustakaan 
11 Butir 

Pernyataan 
0,692 Reliabel 

Pelayanan Perpustakaan 
14 Butir 

Pernyataan 
0,872 Reliabel 

Kepuasan Mahasiswa Pengguna 

Perpustakaan 

26 Butir 

Pernyataan 
0,934 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah 
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3.9 Teknik Pengumpulan Data   

Pada hakikatnya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai 

cara. Berdasrkan tekniknya, pengumpulan data dibagi menjadi tiga, yakni 

Wawancara, Kuisioner (Angket), dan Pengamatan (Observasi). Data yang 

diambil adalah dari sumber primer. Sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013:187). 

Dalam penelitian ini, komponen pengumpulan data dari sumber utama akan 

diterapkan dengan menerapkan media Kuisioner (Angket) serta dibantu 

dengan pertanyaan melalui Wawancara interaktif. 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seoerangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk diberikan jawabannya (Sugiyono, 2013:192). 

Kuisioner yang dibuat bersifat semi tertutup. 

3.10 Teknik Analisis Data 

3.10.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan supaya kesimpulan yang didapat 

tidak menyimpang dari kebenaran yang seharusnya. Maka sebelum 

melakukan analisis regresi berganda, perlu dilakukan uji asumsi klasik 

yang terdiri dari: 1) uji normalitas; 2) uji linearitas; 3) uji 

multikolinieritas; dan 4) uji heteroskedastisitas dengan bantuan 

aplikasi SPSS 23.0. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji dalam model 

regresi dengan kedua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang 

baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk 

menguji normalitas dari masing-masig skor variable dilakukan 

dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov (Husein Umar, 

2011:181). 
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Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov 

adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji 

normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal 

baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-

Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov 

Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya 

dengan data normal baku 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui masing-masing 

variabel penelitian yang digunakan mempunyai hubungan yang 

linier atau tidak secara signifikan (Ali Muhson, 2005: 59). Dalam 

melalukan uji linearitas digunakan program SPSS 23.0 dengan 

melakukan test for linearity dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. 

Variabel dapat dikatakan mempunyai hubungan linier apabila 

mempunyai nilai signifikansi >0,05. 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya 

korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas yang 

terdapat pada model regresi. Model regresi sebaiknya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel bebas. Pindyk dan Rubinfeld dalam Sidik 

dan Saludin (2009) dalam Warastri (2016:53) mengemukakan 

bahwa dalam model regresi yang terdeteksi adanya 

multikolinearitas terjadi apabila korelasi kedua variabel bebas 

lebih tinggi dibandingkan dengan kolerasi dari salah satu atau 

kedua variabel bebas dengan variabel terikat. Deteksi 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien 

korelasi yang berpasangan diantara dua regresor. Koefisien 

korelasi dengan nilai kurang dari 0,8 menunjukkan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas. 
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4. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji terdapat 

ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan analisis uji 

Glesjer. Jika variabel independen secara signifikan dan secara 

statistic tidak mempengaruhi variabel dependen maka tidak 

terdapat indikasi terjadinya heteroskedastisitas. Dapat dikatakan 

memenuhi syarat ketika nilai signifikansi yang dihasilkan lebih 

besar dari 0,05 (≥0,05) (Ali Muhson, 2005: 61-64). 

3.10.2 Uji Hipotesis 

1. Uji Parsial (T) 

Uji Parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui besarnya 

signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara individual (parsial), dengan menganggap variabel terikat 

lain bersifat konstan. Jika nilai thitung > ttabel maka Ho ditolak, artinya 

variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, 

sedangkan jika nilai thitung < ttabel maka Ho diterima, artinya variabel 

bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

 

Keterangan : 

t : harga t hitung 

r : koefisien korelasi 

n : jumlah responden 

r2 : koefisien kuadrat 

(Sugiyono, 2013:243) 

  

𝑡 =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
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2. Uji Simultan (F) 

Uji Simultan atau Uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah semua variabel bebas secara bersama-sama (simultan) 

dapat berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji F digunakan untuk 

menghitung besarnya perubahan nilai variabel terikat yang dapat 

dijelaskan oleh perubahan nilai semua variabel bebas. Pengujian 

ini dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  Fhitung   dengan 

Ftabel. Jika nilai Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak,   artinya 

variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, 

sedangkan jika nilai nilai Fhitung < Ftabel maka Ho diterima, 

artinya variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 

 

Keterangan : 

F : harga F hitung 

n : jumlah responden 

m : jumlah prediktor 

r2 : koefisien korelasi pada variabel bebas dan terikat. 

(Sugiyono, 2013:252) 

3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi intinya adalah mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

terikat. Nilai koefisien deterrminasi adalah antara nol dan satu    (0 

≤ R2 ≥ 1). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel bebas 

dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel terikat secara simultan. 

𝐹 =
𝑅2(𝑛 − 𝑚 − 1)

𝑚(1 − 𝑅2)
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Keterangan : 

R2 : koefisien korelasi fasilitas dan pelayanan terhadap 

kepuasan mahasiswa pengguna layanan Perpustakaan 

b1 : koefisien prediktor fasilitas 

b2 : koefisien prediktor pelayanan 

X1Y : jumlah fasilitas dan kepuasan mahasiswa pengguna 

layanan perpustakaan 

X2Y : jumlah pelayanan dan kepuasan mahasiswa pengguna 

layanan perpustakaan 

Y2 : jumlah kuadrat kepuasan mahasiswa pengguna layanan 

perpustakaan 

(Sugiyono, 2013:261)  

𝑅   (1,2)
2 =

𝑏1∑𝑥1𝑦 + 𝑏2∑𝑥2𝑦

∑𝑦2
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN DATA PENELITIAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

4.1.1 Gambaran UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta 

1. Visi dan Misi UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta 

Visi laksana UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta adalah 

“Menjadikan perpustakaan UNJ yang tanggap tehadap kebutuhan sumber 

informasi pemustaka baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan 

era globalisasi”. 

Misi laksana UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta adalah 

sebagai berikut: 

a. Menunjang pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan akademik dan professional. 

b. Meningkatkan kinerja perpustakaan sesuai dengan tuntutan masyarakat 

akademik dan kebutuhan pembangunan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi 

c. Meningkatkan mutu layanan informasi untuk penelitian dan 

pendidikan. 

2. Fungsional Teknis UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta 

 Secara umum perpustakaan dapat berfungsi sebagai pusat informasi, 

pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Khusus mengenai fungsi 

Perpustakaan Perguruan Tinggi dapat ditinjau dari segi pelayanan, 

program kegiatan, dan pelaksanaan. 

Dari segi pelayanan berfungsi sebagai Pusat pengumpulan 

informasi, Pusat pelestarian informasi, Pusat pengelolaan informasi, Pusat 

pemanfaatan informasi dan Pusat penyebarluasan informasi 

Dari segi program kegiatan berfungsi untuk menunjang tercapainya 

tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian 

dan pengembangan (R&D) dan pengabdian pada masyarakat. Dari segi 

pelaksanaan berfungsi sebagai akademis edukatif dan administratif teknis. 



 
 

37 
  
 

3. Keanggotaan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta 

Unit   Pelayanan   Terpadu    Perpustakaan   Universitas   Negeri 

Jakarta melayani dan diperuntukkan bagi: 

a. Mahasiswa/i Universitas Negeri Jakarta 

b. Dosen dan Karyawan/i Universitas Negeri Jakarta 

c. Masyarakat dari Luar Universitas Negeri Jakarta 

Seluruh civitas akademika Universitas Negeri Jakarta yang terdaftar 

secara sah sebagai mahasiswa berhak untuk menggunakan setiap fasilitas 

yang tersedia di perpustakaan. Untuk menjadi anggota perpustakaan harus 

mendaftarkan diri dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Menunjukan Kartu Mahasiswa yang masih berlaku. 

b. Aktivasi/registrasi anggota dilakukan sekali, pada awal semester saat 

terdaftar sebagai mahasiswa baru, dengan menunjukkan Kartu Ujian 

SBMPTN/PENMABA yang masih berlaku. 

Pemustaka yang ingin meminjam buku datang sendiri (tidak boleh 

diwakilkan) dengan menunjukkan Kartu Keanggotaan Perpustakaan 

dengan aturan sebagai berikut: 

a. Dosen selama 60 hari, maksimal 3 eksemplar. 

b. Mahasiswa dan Karyawan selama 14 hari, maksimal 2 eksemplar. 

c. Denda Rp. 500 perbuku dihitung setiap hari kerja, dari keterlambatan 

pengembaliaan bahan pustaka. 

d. Koleksi dapat diperpanjang maksimal 2x massa pinjaman. 

4. Layanan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta 

a. Layanan Referensi 

Layanan ini berada di Lantai 4. Bentuk layanannya berupa 

bantuan secara langsung bersifat personal bagi mereka yang mencari 

dan membutuhkan informasi tertentu. Koleksi rujukan merupakan suatu 

buku atau publikasi, dimana seseorang dapat berkonsultasi untuk 

mencari fakta atau informasi tentang latar belakang objek, orang, atau 

peristiwa secara cepat dan mudah. Kecepatan dan kemudahan tersebut 

dikarenakan buku rujukan informasinya dikemas secara sistematis dan 
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khusus (berdasarkan urut alfabetis, kronologis, tabular, dan atau 

menurut kelompok tertentu/klasifikasi menurut topik/subyek/itemnya). 

Bagian layanan ini juga memberikan petunjuk/informasi teknis 

tentang bagaimana menggunakan perpustakaan secara baik dan   benar. 

Koleksi referensi/rujukan lazimnya hanya dibaca sebagian dan tidak 

untuk dibaca keseluruhannya, sehingga koleksi rujukan tidak untuk 

dipinjamkan/dibawa pulang. 

b. Layanan Sirkulasi 

Layanan sirkulasi (layanan peminjaman dan pengembalian 

bahan pustaka) merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pelayanan 

dan pemakaian bahan pustaka. Layanan peminjaman bertugas mencatat 

semua hal yang terkait dengan peminjaman, mencakup data peminjam, 

koleksi yang dipinjam, dan waktu peminjaman. Adapun prosedur dalam 

peminjaman bahan pustaka adalah sebagai berikut: 

1) Mencari data bibliografi melalui jaringan katalog komputer (OPAC 

= On-line Public Access Catalogue) di Unit Pelayanan Terpadu 

(UPT) Perpustakaan     Pusat     Universitas Negeri Jakarta yang 

tersedia di fasilitas komputer informasi terletak di lantai 2, atau anda 

bias langsung mengaksesnya melalui web resmi: 

http://lib.unj.ac.id/opac/  

2) Setelah data ditemukan, cari bahan pustaka tersebut pada ruang 

koleksi yang ada di lantai 3 dan sebagian kecil di lantai 4. 

3) Menyerahkan bahan pustaka kepada petugas layanan sirkulasi 

dengan menyertakan kartu keanggotaan perpustakaan yang masih 

berlaku kepada petugas. 

4) Setelah selesai diproses oleh petugas, pustaka yang dipinjam dan 

kartu keanggotaan perpustakaan diserahkan kembali kepada 

peminjam. 

Layanan pengembalian meliputi kegiatan mencatat semua hal 

yang terkait dengan pengembalian, mencakup data pengembalian, 

koleksi yang dikembalikan, waktu pengembalian, termasuk 

http://lib.unj.ac.id/opac/
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memberikan sanksi denda apabila ada keterlambatan. Adapun prosedur 

pengembalian adalah sebagai berikut: 

1) Peminjam menyerahkan bahan pustaka yang dipinjam dengan 

disertai Kartu Keanggotaan Perpustakaan. 

2) Petugas   akan   melakukan   proses   pengembalian   dan   akan 

menyerahkan kembali Kartu Tanda Anggota Perpustakaan atau 

apabila proses pengembalian telah selesai. 

c. Layanan Pustaka Digital 

Layanan pustaka digital merupakan layanan terbaru yang 

sedang dikembangkan manajemennya dalam memenuhi kebutuhan 

referensi-referensi keilmiahan dalam skala nasional hingga 

internasional. Koleksi pustaka digital inin dapat diakses melalui softfile 

(.pdf) yang bisa diakses hanya pada lingkup perpustakaan Universitas 

Negeri Jakarta, dengan ketentuan hanya untuk dibaca dan dikutip 

seperlunya, dilarang untuk menyalin terlalu berlebihan. 

d. Layanan Jurnal dan Terbitan Berkala 

Semua jenis terbitan berkala baik yang dilanggan maupun 

hadiah/pemberian/tukar menukar seperti:  Jurnal ilmiah, majalah 

ilmiah, tabloid, majalah populer dll baik yang berbahasa Indonesia 

maupun berbahasa asing ditempatkan di Lantai 5. 

Majalah terbitan terbaru dipajang di rak pajangan (bookshelf 

display) dan untuk majalah yang telah dijilid dipajang di rak buku. 

Pemanfaatan koleksi majalah dilayani dengan cara dibaca di tempat 

serta dapat difotokopi. Prosedur peminjaman untuk difotokopi adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengambil terbitan berkala yang diperlukan. 

2) Mengisi formulir bon peminjaman sebelum difotokopi di meja 

petugas ruang dan meninggalkan Kartu Tanda Perpustakaan 

dan/atau bisa ditunggu proses fotokopinya. 

3) Setelah selesai difotokopi, kembalikan pada petugas ruang dan 

menerima kembali Kartu Anggota Perpustakaan. 
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e. Layanan Skripsi, Thesis, dan Disertasi 

Layanan yang berada di Ruang 6 ini menyediakan koleksi 

Disertasi/Thesis/Skripsi. Karena keterbatasan ruangan, maka tidak 

semua koleksi Disertasi/Thesis/Skripsi yang diterbitkan oleh setiap 

mahaswiswa Universitas Negeri Jakarta dapat dipajang di ruang 

layanan ini. Pemanfaatan koleksi ini hanya untuk dibaca di tempat dan 

tidak dapat dipinjam dibawa pulang. Selain itu UPT Perpustkaan UNJ 

juga menyediakan koleksi Disertasi/Thesis/Skripsi dalam bentuk 

softcopy (.pdf) dan hanya bisa di akses di Ruang DIGILIB (lantai 3). 

Pemanfaatan Disertasi/Thesis/ Skripsi dalam bentuk  (.pdf) hanya 

dibaca dan tidak boleh dicopy/diunduh. 

5. Fasilitas UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta 

a. Fasilitas Ruang Baca 

Fasilitas membaca (ruang baca) pada UPT Perpustakaan UNJ, 

di lantai 2, 3, 4, 5, dan 6. Ruang baca di lantai 2 dan 4 dikhususkan 

untuk mahasiswa/i (pemustaka) dalam berdiskusi atau kerja 

kelompok, namun khusus untuk dilantai 3, 5, dan 6 tidak 

diperkenankan untuk berisik. 

b. Fasilitas Loker dan Penitipan 

Fasilitas loker penitipan yang ada di UPT Perpustakaan 

tersedia sebanyak 297 loker dengan dilengkapi tambahan fasilitas tas 

goodie bag untuk membantu pengunjung dalam membawa barang 

bawaan pengunjung saat ingin melakukan aktifitas di dalam 

perpustakaan. 

c. Fasilitas Kantin Mini 

Fasililitas kantin mini ini berada di pojok sebelah kanan dari 

gedung perpustakaan lantai 2. Sarana ini disajikan untuk 

mempermudah akses pengunjung untuk beristirahat sejenak dan 

menikmati sedikit kudapan makanan dan minuman untuk 

mengembalikan stamina yang kemungkinan terkuras saat melakukan 

proses pembelajaran di dalam ruangan perpustakaan. 
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d. Fasilitas Musholla 

Fasilitas musholla yang terdapat di UPT Perpustakaan berada 

di lantai 3 dan 4. Lokasi tersebut dibedakan untuk pengunjung prua 

dan wanita. Bagi peria, bias mengakses fasilitas ini di lantai 3 

perpustakaan, sedangkan bagi yang wanita diperkenankan 

menggunakan fasilitas musholla yang ada di lantai 4. 

e. Fasilitas Toilet 

Fasilitas toilet tersedia di setiap lantai yang ada di UPT 

Perpustakaan. Dengan kondisi kebersihan toilet yang cukup bersih, 

sehingga memungkinkan pengunjung untuk melakukan aktifitas toilet 

dengan optimal dan dinilai kondusif. 

f. Fasilitas Disabilitas 

Fasilitas Disabilitas (Disability Corner) merupakan fasilitas 

pojok bacaan dengan jenis koleksi tertentu bagi pemustaka 

dengan/atau memiliki kondisi berkebutuhan khusus. Fasilitas yang 

baru dikembangkan ini merupakan hasil kerja sama dengan jurusan 

program studi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Jakarta. 

4.1.2 Penyajian Data 

Setelah dilakukan uji coba angket, didapatkan bahwa butir 

item pernyataan dalam angket memiliki hasil yang valid serta 

memiliki koefisien relibialitas sangat tinggi. Maka agket tersebut telah 

memenuhi syarat dan digunakan sebagai alat pengumpulan data 

penelitian kepada 66 responden yang terdiri dari mahasiswa program 

studi Geografi angkatan 2015 yang menjadi pengguna layanan UPT 

Perpustakaan UNJ sebagai sampel penelitian. Angket terdiri dari 54 

butir pernyataan diantaranya yaitu Fasilitas Perpustakaan (X1) 

sebanyak 12 item pernyataan, Pelayanan Perpustakaan sebanyak 14 

item pernyataan, dan Kepuasan sebagai Pengguna sebanyak 28 item 

pernyataan. Angket terdiri dari lima alternatif jawaban dengan skor 1 

(sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (netral), 4 (setuju), dan 5 
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(sangat setuju). Setelah dilakukan skor dan tabulasi, maka hasilnya 

dapat di deskripsikan sebagai berikut: 

A. Fasilitas Perpustakaan (X1) 

Data yang berkaitan tentang Fasilitas Perpustakaan 

diperoleh melalui angket yang terdiri dari 12 item pertanyaan. 

Sehingga memiliki jumlah skor maksimal jika responden 

memperoleh skor 5 untuk seluruh item pertanyaan adalah adalah 

60 dan jumlah skor minimal apabila responden memperoleh nilai 

1 adalah 12. Hasil skoring angket menunjukkan variable X1 yakni 

Fasilitas Perpustakaan yang terdapat di UPT Perpustakaan 

Universitas Negeri Jakarta diperoleh skor tertinggi responden 

sebesar 58 dan skor terendah adalah 31 dengan besaran rata-rata 

skor yakni 42,77, median sebesar 43, modus sebesar 44, dan 

standar deviasi sebesar 5,705 (Lampiran 1). 

Tabel 4.1 Deskripsi Data Fasilitas Perpustakaan di UPT Perpustakaan Universitas 

Negeri Jakarta 

 Nilai 

Jumlah sampel 

Mean 

Median 

Modus 

Variansi 

Standar Deviasi 

Skor Minimum 

Skor Maksimum 

66 

42,77 

43 

44 

32,548 

5,705 

31 

58 

Sumber: Data Primer diolah  

B. Pelayanan Perpustakaan (X2) 

Data yang berkaitan tentang Pelayanan Perpustakaan 

diperoleh melalui angket yang terdiri dari 14 item pertanyaan. 
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Sehingga memiliki jumlah skor maksimal jika responden 

memperoleh skor 5 untuk seluruh item pertanyaan adalah adalah 

70 dan jumlah skor minimal apabila responden memperoleh nilai 

1 adalah 14. Hasil skoring angket menunjukkan variable X1 yakni 

Fasilitas Perpustakaan yang terdapat di UPT Perpustakaan 

Universitas Negeri Jakarta diperoleh skor tertinggi responden 

sebesar 70 dan skor terendah adalah 38 dengan besaran rata-rata 

skor yakni 54,70, median sebesar 55, modus sebesar 52, dan 

standar deviasi sebesar 7,367 (Lampiran 1). 

Tabel 4.2 Deskripsi Data Pelayanan Perpustakaan di UPT Perpustakaan 

Universitas Negeri Jakarta 

 Nilai 

Jumlah sampel 

Mean 

Median 

Modus 

Variansi 

Standar Deviasi 

Skor Minimum 

Skor Maksimum 

66 

54,70 

55 

52 

54,276 

7,367 

38 

70 

Sumber: Data Primer diolah 

C. Kepuasan sebagai Pengguna Layanan Perpustakaan (Y) 

Data yang berkaitan tentang Kepuasan sebagai Pengguna 

Layanan Perpustakaan diperoleh melalui angket yang terdiri dari 

28 item pertanyaan. Sehingga memiliki jumlah skor maksimal 

jika responden memperoleh skor 5 untuk seluruh item pertanyaan 

adalah adalah 140 dan jumlah skor minimal apabila responden 

memperoleh nilai 1 adalah 28. Hasil skoring angket menunjukkan 

variable X1 yakni Fasilitas Perpustakaan yang terdapat di UPT 

Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta diperoleh skor tertinggi 
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responden sebesar 145 dan skor terendah adalah 49 dengan 

besaran rata-rata skor yakni 102,48, median sebesar 105, modus 

sebesar 112, dan standar deviasi sebesar 16,766 (Lampiran 1). 

Tabel 8. Deskripsi Data Kepuasan sebagai Pengguna Layanan Perpustakaan di 

UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta 

 Nilai 

Jumlah sampel 

Mean 

Median 

Modus 

Variansi 

Standar Deviasi 

Skor Minimum 

Skor Maksimum 

66 

 102,48 

105 

112 

281,115 

16,766 

49 

145 

 Sumber: Data Primer diolah 

4.2 Pengujian Prasyarat Analisis (Uji Asumsi Klasik) 

Uji asumsi klasik digunakan supaya kesimpulan yang didapat tidak 

menyimpang dari kebenaran dari kebenaran yang seharusnya. Maka sebelum 

melakukan analisis regresi berganda, perlu dilakukannya uji asumsi klasik 

untuk memenuhi kebutuhan analisis dalam penelitian. Adapun uji asumsi 

klasik yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain; 

4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji dalam model regresi 

dengan kedua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat 

memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji 

normalitas dari masing-masing skor variabel dilakukan dengan 

menggunakan uji kolmogorov-smirnov (Husein Umar, 2011:181). 

Berikut merupakan hasil dari pengujian sampel dalam model regresi 
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linear berganda yang menggunakan uji normalitas dengan data yang 

telah peneliti olah, didapat: 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 66 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,127 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 

Sumber: Data Primer diolah 

 

Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas 

Apabila didapatkan bahwa nilai kurang dari taraf signifikansi yang 

ditentukan, yakni sebesar 5% disimpulkan bahwa data tersebut tidak 

berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai Asymp. Sig. ≥ 5% maka data 

tersebut dikatakan berdistribusi normal. Berdasarkah hasi uji tabel diatas, 

menunjukkan bahwa nilai yang didapat sebesar 0,200 karena nilai tersebut 
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lebih dari taraf signifikansi, maka data yang diuji tergolong pada data 

berdistribusi normal. 

4.2.2 Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui masing-masing 

variabel penelitian yang digunakan mempunyai hubungan yang linier 

atau tidak secara signifikan (Ali Muhson, 2005: 59). Dalam melakukan 

uji linearitas menggunakan test for linearity dengan taraf signifikansi 

0,05. Variabel dikatakan mempunyai hubungan linier apabila 

mempunyai nilai signifikansi > 0,05. Hasil uji linearitas yaitu: 

Tabel 10 Hasil Uji Linearitas 

Variabel 
F Sig. 

Bebas Terikat 

X1 Y 1,846 0,060 

X2 Y 1,206 0,321 

Sumber: Data Primer diolah 

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel di atas menunjukkan 

bahwa Sig > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas 

dengan variabel terikat mempunyai keterikatan hubungan yang linier. 

4.2.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk meguji ada tidaknya 

korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas yang 

terdapat dalam model regresi. Dalam model ini jika terdeteksi adanya 

multikolinearitas terjadi apabila korelasi kedua variabel bebas lebih 

tinggi dibandingkan dengan korelasi dari salah satu atau kedua variabel 

bebas dengan variabel terikat. 

Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Toleransi VIF Kesimpulan 

X1 0,744 1,581 Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 
X2 0,744 1,581 

Sumber: Data Primer diolah 
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Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas, dapat disebutkan 

bahwa asumsi terpenuhi, karena tidak terdeteksi adanya 

multikolinearitas pada variabel uji, sehingga data tersebut terbebas dari 

gejala multikolinearitas dan analisis dapat dilakukan lebih lanjut. 

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji terdapat 

ketidaksamaan antara variane and residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lainnya. Untuk mengetahui ada tidaknya unsur 

heteroskedastisitas dalam suatu penelitian, maka perlu dilakukan 

analisis uji Glesjer. Dapat dikatakan memenuhi syarat ketika nilai 

signifikansi yang dihasilkan ≥ 0,05 jika variabel independen secara 

signifikan dan statistic tidak adanya ditemukan pengaruh variabel 

dependen, sehingga tidak ditemukan indikasi terjadinya 

geteroskedastisitas. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

No. Variabel Sig. Kesimpulan 

1. Fasilitas Perpustakaan 0,140 Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 
2. Pelayanan Perpustakaan 0,462 

Sumber: Data Primer diolah 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pada kolom nilai signifikansi (Sig.) menunjukkan 

angka > 0,05 sehingga dapat dikatakan data yang diolah tidak terjadi 

gejala Heteroskedastisitas. 

4.3 Pengujian Hipotesis 

4.3.1 Uji T (Parsial) 

Uji parsial atau T-test digunakan untuk mengetahui besarnya 

signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

individual (parsial), dengan menganggap variabel terikat lain bersifat 

konstan. Jika nilai thitung lebih besar dari ttabel maka Ho ditolak, artinya 

variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabek terikat. 

Sedangkan jika nilai thitung lebih kecil dari ttabel maka Ho diterima, 
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artinya variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat. 

Tabel 4.8 Hasil Uji T (Parsial) 

Coefficients2 

Model 

Unstandardized 

Coefficient 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
  

Fasilitas Perpustakaan 0,734 0,322 2,278 0,026 

Pelayanan Perpustakaan 1,235 0,250 4,950 0,000 

Sumber: Data Primer diolah 

1. Pengaruh Persepsi Mahasiswa tentang Fasilitas Perpustakaan 

terhadap Kepuasan Mahasiswa Pengguna Layanan UPT 

Perpustakaan UNJ 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan uji t atau secara 

parsial dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi (b1) pengaruh 

fasilitas perpustakaan terhadap kepuasan mahasiswa pengguna UPT 

Perpustakaan UNJ diperoleh nilai sebesar 0,734. Dengan 

menggunakan taraf signifikansi 5% dapat diketahui bahwa thitung 

sebesar 2,278 dan nilai signifikansi sebesar 0,026. Dengan koefisien 

regresi yang mempunyai tanda positif dan nilai signifikansi (p) < 

0,05 maka disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi 

“Terdapat   pengaruh   positif   dan   signifikan pada persepsi 

mahasiswa tentang fasilitas perpustakaan terhadap kepuasan 

mahasiswa pengguna layanan UPT Perpustakaan UNJ” diterima. 

2. Pengaruh Persepsi Mahasiswa tentang Pelayanan Perpustakaan 

terhadap Kepuasan Mahasiswa Pengguna Layanan UPT 

Perpustakaan UNJ 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan uji t atau secara 

parsial dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi (b2) pengaruh 

pelayanan perpustakaan terhadap kepuasan mahasiswa pengguna 

UPT Perpustakaan UNJ diperoleh nilai sebesar 1,235. Dengan 
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menggunakan taraf signifikansi 5% dapat diketahui bahwa thitung 

sebesar 4,950 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Dengan koefisien 

regresi yang mempunyai tanda positif dan nilai signifikansi (p) < 

0,05 maka disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang berbunyi 

“Terdapat   pengaruh   positif   dan   signifikan pada persepsi 

mahasiswa tentang pelayanan perpustakaan terhadap kepuasan 

mahasiswa pengguna layanan UPT Perpustakaan UNJ” diterima. 

4.3.2 Uji F (Simultan) 

F-Test atau Uji Simultan digunakan untuk mengatahui apakah 

semua variabel bebas secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap 

variabel terikat. Uji F digunakan untuk menghitung besarnya perubahan 

nilai variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh perubahan nilai semua 

variabel bebas. berikut merupakan tabel hasil uji simultan: 

Tabel 14. Hasil Uji F (Simultan) 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Square 
df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9523,018 2 4761,509 34,285 .000b 

Residual 8749, 467 63 13.880 

Total 1827 65  

Sumber: Data Primer diolah 

Berdasarkan hasil Uji Simultan (Uji F) di atas dapat dijelaskan 

bahwa secara simultan variabel Fasilitas Perpustakaan dan Pelayanan 

Perpustakaan berpengaruh terhadap Kepuasan Mahasiswa Pengguna 

Perpustakaan. Hal ini ditunjukkan dari nilai Fhitung sebesar 34,285 

dengan nilai signifikansi F sebesar 0,000 pada taraf signifikansi 5%. 

Dengan demikian hipotesis ketiga yang berbunyi “Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan persepsi mahasiswa tentang fasilitas dan 

pelayanan perpustakaan terhadap kepuasan mahasiswa pengguna 

layanan UPT Perpustakaan UNJ” diterima. Hal ini dapat menjelaskan 

bahwa variabel fasilitas dan pelayanan perpustakaan mempunyai 
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pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan mahasiswa pengguna UPT 

Perpustakaan UNJ. 

4.3.3 Menghitung Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi adalah mengukur kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien 

deterrminasi adalah antara nol dan satu (0 ≤ R2 ≥ 1). Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat 

sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel terikat secara simultan. 

Tabel 15. Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin 

Watson 

1 0,722a 0,521 0,506 11,785 2,029 

Sumber: Data Primer diolah 

Berdasarkan     tabel     hasil     pengujian     regresi     ganda 

menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0,521 atau 

52,1%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebesar 52,1% tingkat 

kepuasan mahasiswa sebagai pengguna layanan UPT Perpustakaan 

UNJ di pengaruhi oleh keberadaan fasilitas dan pelayanan   

perpustakaan, sedangkan sisanya sebesar 47,9% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Terdapat   pengaruh   positif   dan   signifikan dari fasilitas perpustakaan 

terhadap kepuasan mahasiswa pengguna layanan UPT Perpustakaan UNJ. 

Diperoleh nilai sebesar 1,235, dengan menggunakan taraf signifikansi 5% 

dapat diketahui bahwa thitung sebesar 4,950 dan nilai signifikansi sebesar 

0,001. Dengan koefisien regresi yang mempunyai tanda positif dan nilai 

signifikansi (p) < 0,05. 

2. Terdapat   pengaruh   positif   dan   signifikan dari pelayanan perpustakaan 

terhadap kepuasan mahasiswa pengguna layanan UPT Perpustakaan UNJ. 

Diperoleh nilai sebesar 0,734, dengan menggunakan taraf signifikansi 5% 

dapat diketahui bahwa thitung sebesar 2,278 dan nilai signifikansi sebesar 

0,026. Dengan koefisien regresi yang mempunyai tanda positif dan nilai 

signifikansi (p) < 0,05. 

3. Terdapat   pengaruh   positif   dan   signifikan dari fasilitas dan pelayanan 

perpustakaan secara bersamaan terhadap kepuasan mahasiswa pengguna 

layanan UPT Perpustakaan UNJ. Ditunjukkan dari nilai Fhitung sebesar 

34,285 dengan nilai signifikansi F sebesar 0,000 pada taraf signifikansi 

5%. 

5.2 Saran 

1. Pada penelitian ini, hanya mengambil dua variabel penentu tingkat 

keberpengaruhan terhadap tingkat kepuasan, terhitung sebesar 52,1%. 

Sehingga didapatkan 47,9% sisanya belum teridentifikasi secara 

signifikan. Maka dari itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk 

menentukan variabel lain yang memengaruhi kepuasan mahasiswa sebagai 

pegguna layananan. 

2. Sebagai bahan masukan untuk UPT Perpustakaan UNJ dalam 

meningkatkan pelayanan optimal dan memenuhi kebutuhan akan fasilitas 

yang memadai berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan pada 

ketersediaan fasilitas dan pelayanan prima. 
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3. Sebagai bahan pertimbangan bagi UPT Perpustakaan UNJ dalam 

menentukan arah kebijakan berkenaan dengan strategi dan pengelolaan 

manajemen mutu layanan perpustakaan. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini pengambilan data hanya didasarkan pada isian 

angket sehingga  tidak  dapat  dihindari  unsur  kurang  objektif  dari  

responden ketika menjawab pertanyaan, seperti tergesa-gesa, hanya ikut-

ikutan responden lain dan hanya asal cepat menjawab.  
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Lampiran 1. Angket Penelitian 

ANGKET PENELITIAN 

 

Kepada Yth. 

Mahasiswa Geografi 2015 

Universitas Negeri Jakarta 

 

Dalam rangka menyelesaikan penelitian APMM dengan judul “Pengaruh Fasilitas dan Pelayanan Perpustakaan  terhadap  

Kepuasan  Mahasiswa  Pendidikan Geografi Angkatan 2015 Sebagai Pengguna  Layanan UPT Perpustakaan Universitas Negeri 

Jakarta”, saya mohon kesediaan dari saudara/i meluangkan waktunya untuk memberikan jawaban atas pernyataan-pernyataan dalam 

kuesioner berikut. 

Pada penelitian ini, tidak ada jawaban yang benar atau salah, sehingga saya berharap saudara/i dapat memberikan jawaban yang 

sejujur-jujurnya secara objektif pada seluruh pernyataan dalam kuesioner ini. Semua jawaban dan identitas saudara/i bersifat privasi, dan 

tidak akan saya publikasikan, namun akan saya simpan sebaik-baiknya sebagai arsip penelitian. Atas kesediaan waktu yang diluangkan untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini, saya ucapkan terima kasih. 

             Hormat saya, 

 

  

             Muhammad Alimuddin Thohir 

             NTA. 028 15 15 01 01 
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ANGKET PENELITIAN 

“Pengaruh Fasilitas dan Pelayanan Perpustakaan terhadap Kepuasan Mahasiswa Pendidikan Geografi Angkatan 2015 Sebagai 

Pengguna  Layanan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta” 

 

A. Identitas Responden 

1. Nama  : 

2. NIM  : 

3. Kelas  : 

 

B. Petunjuk Pengisian 

Berikan tanda ceklist (√) pada kolom pernyataan berikut yang sudah disediakan sesuai dengan kenyataan yang saudara/i rasakan 

dan alami sebagai pengguna Layanan UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta. Kuisioner bersifat objektif, telah dilakukan validasi 

awal oleh ahli melalui sampel sederhana secara acak, selanjutnya sampel tersebut disebut sebagai informan. 

 

Keterangan: 

(SS) : Sangat Setuju  (TS) : Tidak Setuju 

(S) : Setuju   (STS) : Sangat Tidak Setuju 

(N) : Netral 
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A. Fasilitas 

Pernyataan pada nomor 1-12 digunakan untuk mengungkapkan tentang fasilitas yang ada di UPT Perpustakaan Universitas Negeri 

Jakarta. 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Fasilitas penelusuran buku koleksi menggunakan katalog komputer sudah sesuai dengan 

kebutuhan pengguna perpustakaan 

     

2 Fasilitas jumlah komputer yang menggunakan katalog komputer sudah sesuai dengan 

banyaknya pengguna perpustakaan 

     

3 Ukuran ruang baca sudah sesuai dengan banyaknya pengguna perpustakaan      

4 Penerangan di ruang baca sudah bagus bagi pengguna perpustakaan      

5 Pendingin ruangan yang merata di seluruh ruangan perpustakaan      

6 Pendingin ruangan di ruang sirkulasi kurang      

7 Tas perpustakaan mampu membawa peralatan pengguna perpustakaan      

8 Jumlah tas perpustakaan mampu mencukupi pengguna perpustakaan      

9 Adanya fasilitas meja dan kursi yang memadai bagi pengguna perpustakaan      

10 Meja dan kursi mampu mencukupi jumlah pengguna perpustakaan      

11 Adanya terminal listrik bagi pengguna laptop di perpustakaan      

12 Terminal listrik mampu mencukupi bagi pengguna perpustakaan      
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B. Pelayanan 

Pernyataan pada nomor 1-14 digunakan untuk mengungkapkan tentang pelayanan yang ada di Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta. 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Petugas kebersihan lingkungan mampu menjaga ruangan perpustakaan tetap bersih      

2 Petugas kebersihan mampu menjaga ruangan mushola dan toilet tetap bersih      

3 Petugas perpustakaan mampu menata ruangan perpustakaan dengan rapi      

4 Petugas perpustakaan mampu menyusun ruangan perpustakaan sesuai dengan tata letak 

perpustakaan 

     

5 Petugas perpustakaan mampu menjaga ketenangan pengguna perpustakaan dengan Baik      

6 Petugas perpustakaan mampu menjaga lingkungan perpustakaan yang nyaman dan 

tenang serta memudahkan pengguna perpustakaan dalam menjalankan kegiatannya 

     

7 Petugas perpustakaan mampu menjaga ruangan penitipan barang bawaan pengguna 

perpustakaan dengan aman 

     

8 Petugas perpustakaan mampu menyiapkan ruangan penitipan barang bawaan 

pengguna perpustakaan dengan memadai 

     

9 Petugas perpustakaan mampu menjaga keamanan pengguna perpustakaan dalam 

melakukan presensi 

     

10 Petugas perpustakaan memberi kemudahan bagi pengguna perpustakaan dalam 

melakukan presensi tanpa mengantre 

     

11 Petugas perpustakaan mampu menjaga tidak adanya gangguan mengantre pada saat 

pengambilan tas perpustakaan 
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12 Petugas perpustakaan mampu menjaga tidak adanya gangguan mengantre pada saat 

pengambilan nomer penitipan tas bagi pengguna perpustakaan 

     

13 Petugas sirkulasi mampu melayani proses peminjaman buku dengan optimal      

14 Petugas sirkulasi mampu memberikan petunjuk dan prosedur peminjaman dan lama waktu 

pinjam serta prosedur perpanjangan peminjaman 

     

 

C. Kepuasan 

Pernyataan pada nomor 1-28 digunakan untuk mengungkapkan tentang kepuasan Mahasiswa Geografi 2015 terhadap Fasilitas dan 

Layanan yang ada di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta. 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Prosedur peminjaman buku koleksi di ruang sirkulasi mudah      

2 Jumlah buku koleksi di ruang sirkulasi memadai bagi pengguna perpustakaan      

3 Prosedur pengembalian buku sirkulasi mudah      

4 Persyaratan pengembalian buku mempermudah pengguna perpustakaan      

5 Fasilitas perpanjangan buku sirkulasi selama 2x14 hari menguntungkan pengguna 

Perpustakaan 

     

6 Adanya persyaratan dalam memperpanjang buku sirkulasi      

7 Buku yang tersedia di ruang buku sirkulasi memadai bagi pengguna perpustakaan      

8 Adanya kelengkapan buku sirkulasi yang dapat dipinjam      

9 Susunan buku sirkulasi yang ada di rak buku relatif rapi      

10 Kerapian dalam menyusun buku dalam rak buku kurang      

11 Mudahnya mencari buku sirkulasi sesuai susunan buku yang ada dalam rak buku      
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12 Susunan buku sudah sesuai dengan label buku      

13 Adanya petugas perpustakaan  yang ada di ruang sirkulasi      

14 Adanya kejelasan identitas petugas perpustakaan dalam membantu pengguna 

Perpustakaan 

     

15 Adanya kewenangan yang jelas bagi petugas perpustakaan      

16 Kurangnya pelayanan petugas perpustakaan dalam membantu pengguna perpustakaan      

17 Adanya keberadaan petugas perpustakaan saat dibutuhkan oleh pengguna 

Perpustakaan 

     

18 Adanya kenyamanan yang didapat saat petugas perpustakaan membantu pengguna 

Perpustakaan 

     

19 Ketaatan petugas perpustakaan dalam melayani pengguna perpustakaan      

20 Ketaatan petugas perpustakaan terhadap waktu kerja sesuai dengan ketentuan yang 

Berlaku 

     

21 Kesediaan petugas perpustakaan untuk membantu pengguna perpustakaan yang 

Kesulitan 

     

22 Adanya kemudahan bagi pengguna perpustakaan yang kesulitan saat petugas 

perpustakaan selesai membantu 

     

23 Adanya ketanggapan petugas perpustakaan dalam merespon keluhan pengguna 

Perpustakaan 

     

24 Mudahnya dalam memberikan keluhan terhadap petugas mengenai perpustakaan      

25 Adanya kemampuan petugas perputakaan dalam menjawab pertanyaan pengguna 

Perpustakaan 
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No Pernyataan SS S N TS STS 

26 Adanya kemudahan bagi pengguna perpustakaan setelah mendapat jawaban dari 

petugas perpustakaan 

     

27 Adanya kemampuan petugas perpustakaan dalam menenangkan pengguna 

perpustakaan setiap ada masalah dalam perpustakaan 

     

28 Mudahnya pengguna perpustakaan dalam menyampaikan masalah yang ada dalam 

Perpustakaan 
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Lampiran 2. Statistik Deskriptif 

Fasilitas Perpustakaan (X1) 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Fasilitas Perpustakaan 66 27 31 58 42.77 5.705 32.548 .450 .295 .450 .582 

Valid N (listwise) 66           

 

Pelayanan Perpustakaan (X2) 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Skor_Total 66 32 38 70 54.70 7.367 54.276 -.186 .295 -.030 .582 

Valid N (listwise) 66           

 

Kepuasan Pengguna sebagai Pengguna (Y) 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Skor_Total 66 96 49 145 102.48 16.766 281.115 -.540 .295 .932 .582 

Valid N (listwise) 66           
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Statistics 

 Fasilitas Pelayanan Kepuasan 

N Valid 66 66 66 

Missing 0 0 0 

Mean 42.77 54.70 102.48 

Median 43.00 55.00 105.00 

Mode 44 52 112 

Percentiles 25 39.00 51.00 93.00 

50 43.00 55.00 105.00 

75 46.00 60.00 112.50 

 

Fasilitas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 31 1 1.5 1.5 1.5 

32 1 1.5 1.5 3.0 

33 1 1.5 1.5 4.5 

34 1 1.5 1.5 6.1 

35 1 1.5 1.5 7.6 

36 4 6.1 6.1 13.6 

37 4 6.1 6.1 19.7 

38 2 3.0 3.0 22.7 

39 3 4.5 4.5 27.3 

40 4 6.1 6.1 33.3 

41 6 9.1 9.1 42.4 

42 4 6.1 6.1 48.5 

43 4 6.1 6.1 54.5 

44 8 12.1 12.1 66.7 

45 4 6.1 6.1 72.7 

46 4 6.1 6.1 78.8 

47 4 6.1 6.1 84.8 

48 1 1.5 1.5 86.4 

49 2 3.0 3.0 89.4 

50 1 1.5 1.5 90.9 

51 1 1.5 1.5 92.4 

52 1 1.5 1.5 93.9 

54 2 3.0 3.0 97.0 

58 2 3.0 3.0 100.0 

Total 66 100.0 100.0  
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Pelayanan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 38 2 3.0 3.0 3.0 

39 1 1.5 1.5 4.5 

41 1 1.5 1.5 6.1 

43 1 1.5 1.5 7.6 

44 2 3.0 3.0 10.6 

45 2 3.0 3.0 13.6 

48 3 4.5 4.5 18.2 

50 3 4.5 4.5 22.7 

51 2 3.0 3.0 25.8 

52 8 12.1 12.1 37.9 

53 2 3.0 3.0 40.9 

54 5 7.6 7.6 48.5 

55 5 7.6 7.6 56.1 

56 6 9.1 9.1 65.2 

57 3 4.5 4.5 69.7 

58 1 1.5 1.5 71.2 

59 2 3.0 3.0 74.2 

60 2 3.0 3.0 77.3 

61 3 4.5 4.5 81.8 

62 2 3.0 3.0 84.8 

63 1 1.5 1.5 86.4 

64 2 3.0 3.0 89.4 

65 3 4.5 4.5 93.9 

66 1 1.5 1.5 95.5 

69 2 3.0 3.0 98.5 

70 1 1.5 1.5 100.0 

Total 66 100.0 100.0  

 

Kepuasan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 49 1 1.5 1.5 1.5 

66 1 1.5 1.5 3.0 

72 1 1.5 1.5 4.5 

73 1 1.5 1.5 6.1 

76 1 1.5 1.5 7.6 



 

65 

 

78 2 3.0 3.0 10.6 

81 1 1.5 1.5 12.1 

82 1 1.5 1.5 13.6 

84 1 1.5 1.5 15.2 

85 1 1.5 1.5 16.7 

87 1 1.5 1.5 18.2 

89 1 1.5 1.5 19.7 

91 1 1.5 1.5 21.2 

92 1 1.5 1.5 22.7 

93 2 3.0 3.0 25.8 

94 1 1.5 1.5 27.3 

95 2 3.0 3.0 30.3 

96 1 1.5 1.5 31.8 

97 2 3.0 3.0 34.8 

98 1 1.5 1.5 36.4 

99 1 1.5 1.5 37.9 

101 2 3.0 3.0 40.9 

102 2 3.0 3.0 43.9 

103 2 3.0 3.0 47.0 

104 1 1.5 1.5 48.5 

105 3 4.5 4.5 53.0 

106 1 1.5 1.5 54.5 

107 2 3.0 3.0 57.6 

108 1 1.5 1.5 59.1 

109 2 3.0 3.0 62.1 

110 2 3.0 3.0 65.2 

111 3 4.5 4.5 69.7 

112 4 6.1 6.1 75.8 

114 1 1.5 1.5 77.3 

115 3 4.5 4.5 81.8 

117 1 1.5 1.5 83.3 

118 1 1.5 1.5 84.8 

119 2 3.0 3.0 87.9 

120 2 3.0 3.0 90.9 

121 1 1.5 1.5 92.4 

124 2 3.0 3.0 95.5 

130 2 3.0 3.0 98.5 

145 1 1.5 1.5 100.0 

Total 66 100.0 100.0  



 

66 

 

Lampiran 2. Uji Validitas Data 
 

Validasi 1: Fasilitas Perpustakaan (X1) 

Correlations 

 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Item_11 Item_12 Skor_Total 

Item_1 Pearson Correlation 1 .254* .224 .224 .267* -.013 .095 .006 -.036 -.029 .088 .093 .346** 

Sig. (2-tailed)  .040 .070 .071 .030 .918 .447 .963 .773 .815 .483 .458 .004 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_2 Pearson Correlation .254* 1 .113 .114 .209 .129 .169 .173 .201 .263* .171 .246* .532** 

Sig. (2-tailed) .040  .366 .363 .091 .303 .175 .164 .105 .033 .171 .047 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_3 Pearson Correlation .224 .113 1 .307* .386** .039 .279* .087 .360** .372** .076 .229 .588** 

Sig. (2-tailed) .070 .366  .012 .001 .756 .023 .486 .003 .002 .543 .065 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_4 Pearson Correlation .224 .114 .307* 1 .415** .085 .223 .164 .224 .181 .020 -.014 .471** 

Sig. (2-tailed) .071 .363 .012  .001 .500 .071 .188 .070 .145 .875 .908 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_5 Pearson Correlation .267* .209 .386** .415** 1 -.218 .344** .126 .057 .140 .011 .038 .467** 

Sig. (2-tailed) .030 .091 .001 .001  .078 .005 .313 .652 .261 .928 .765 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_6 Pearson Correlation -.013 .129 .039 .085 -.218 1 .114 -.101 .039 -.227 .011 -.098 .137 

Sig. (2-tailed) .918 .303 .756 .500 .078  .361 .417 .756 .067 .930 .432 .272 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_7 Pearson Correlation .095 .169 .279* .223 .344** .114 1 .232 .111 .455** .051 .234 .555** 

Sig. (2-tailed) .447 .175 .023 .071 .005 .361  .061 .377 .000 .686 .059 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
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Item_8 Pearson Correlation .006 .173 .087 .164 .126 -.101 .232 1 .236 .367** .155 .479** .533** 

Sig. (2-tailed) .963 .164 .486 .188 .313 .417 .061  .057 .002 .215 .000 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_9 Pearson Correlation -.036 .201 .360** .224 .057 .039 .111 .236 1 .485** .285* .270* .546** 

Sig. (2-tailed) .773 .105 .003 .070 .652 .756 .377 .057  .000 .020 .028 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_10 Pearson Correlation -.029 .263* .372** .181 .140 -.227 .455** .367** .485** 1 .145 .430** .620** 

Sig. (2-tailed) .815 .033 .002 .145 .261 .067 .000 .002 .000  .244 .000 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_11 Pearson Correlation .088 .171 .076 .020 .011 .011 .051 .155 .285* .145 1 .345** .415** 

Sig. (2-tailed) .483 .171 .543 .875 .928 .930 .686 .215 .020 .244  .005 .001 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_12 Pearson Correlation .093 .246* .229 -.014 .038 -.098 .234 .479** .270* .430** .345** 1 .591** 

Sig. (2-tailed) .458 .047 .065 .908 .765 .432 .059 .000 .028 .000 .005  .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Skor_Total Pearson Correlation .346** .532** .588** .471** .467** .137 .555** .533** .546** .620** .415** .591** 1 

Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .000 .000 .272 .000 .000 .000 .000 .001 .000  

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Validasi 2: Pelayanan Perpustakaan (X2) 

Correlations 

 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Item_11 Item_12 Item_13 Item_14 Skor_Total 

Item_1 Pearson 

Correlation 
1 .531** .599** .523** .335** .411** .343** .186 .315** .270* .400** .467** .267* .323** .658** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .006 .001 .005 .136 .010 .028 .001 .000 .030 .008 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
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Item_2 Pearson 

Correlation 
.531** 1 .557** .517** .515** .558** .194 -.029 .320** .289* .384** .430** .327** .346** .678** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .118 .817 .009 .019 .001 .000 .007 .004 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_3 Pearson 

Correlation 
.599** .557** 1 .747** .494** .584** .211 .057 .264* .448** .410** .468** .267* .284* .727** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .090 .648 .032 .000 .001 .000 .030 .021 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_4 Pearson 

Correlation 
.523** .517** .747** 1 .425** .565** .189 .098 .428** .342** .328** .444** .076 .130 .655** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .128 .433 .000 .005 .007 .000 .544 .297 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_5 Pearson 

Correlation 
.335** .515** .494** .425** 1 .739** .125 .026 .231 .226 .230 .279* .092 .209 .558** 

Sig. (2-tailed) .006 .000 .000 .000  .000 .316 .837 .062 .068 .064 .023 .465 .092 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_6 Pearson 

Correlation 
.411** .558** .584** .565** .739** 1 .135 .005 .208 .136 .262* .322** .248* .225 .617** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000  .281 .971 .094 .275 .034 .008 .044 .069 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_7 Pearson 

Correlation 
.343** .194 .211 .189 .125 .135 1 .618** .531** .355** .442** .519** .239 .322** .572** 

Sig. (2-tailed) .005 .118 .090 .128 .316 .281  .000 .000 .003 .000 .000 .054 .008 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_8 Pearson 

Correlation 
.186 -.029 .057 .098 .026 .005 .618** 1 .214 .321** .463** .275* .281* .301* .434** 

Sig. (2-tailed) .136 .817 .648 .433 .837 .971 .000  .085 .009 .000 .026 .022 .014 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
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Item_9 Pearson 

Correlation 
.315** .320** .264* .428** .231 .208 .531** .214 1 .366** .230 .354** .182 .144 .522** 

Sig. (2-tailed) .010 .009 .032 .000 .062 .094 .000 .085  .002 .063 .004 .144 .249 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_10 Pearson 

Correlation 
.270* .289* .448** .342** .226 .136 .355** .321** .366** 1 .552** .578** .329** .306* .620** 

Sig. (2-tailed) .028 .019 .000 .005 .068 .275 .003 .009 .002  .000 .000 .007 .012 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_11 Pearson 

Correlation 
.400** .384** .410** .328** .230 .262* .442** .463** .230 .552** 1 .735** .398** .574** .727** 

Sig. (2-tailed) .001 .001 .001 .007 .064 .034 .000 .000 .063 .000  .000 .001 .000 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_12 Pearson 

Correlation 
.467** .430** .468** .444** .279* .322** .519** .275* .354** .578** .735** 1 .418** .503** .760** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .023 .008 .000 .026 .004 .000 .000  .000 .000 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_13 Pearson 

Correlation 
.267* .327** .267* .076 .092 .248* .239 .281* .182 .329** .398** .418** 1 .694** .586** 

Sig. (2-tailed) .030 .007 .030 .544 .465 .044 .054 .022 .144 .007 .001 .000  .000 .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_14 Pearson 

Correlation 
.323** .346** .284* .130 .209 .225 .322** .301* .144 .306* .574** .503** .694** 1 .649** 

Sig. (2-tailed) .008 .004 .021 .297 .092 .069 .008 .014 .249 .012 .000 .000 .000  .000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

  



 

70 

 

Skor_Total Pearson 

Correlation 
.658** .678** .727** .655** .558** .617** .572** .434** .522** .620** .727** .760** .586** .649** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Validasi 3: Kepuasan Pengguna sebagai Pengguna (Y) 

Correlations 

  Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 Item_10 Item_11 Item_12 Item_13 Item_14 Item_15 

Item_1 Pearson 
Correlation 1 .376** .512** .593** .535** .419** .280* .385** .351** -,205 .349** .290* .374** ,174 .256* 

Sig. (2-tailed) 
  ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,023 ,001 ,004 ,099 ,004 ,018 ,002 ,163 ,038 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_2 Pearson 
Correlation .376** 1 .410** .271* .298* .271* .701** .478** .462** -,014 .466** .457** ,192 .368** .362** 

Sig. (2-tailed) 
,002   ,001 ,028 ,015 ,028 ,000 ,000 ,000 ,909 ,000 ,000 ,123 ,002 ,003 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_3 Pearson 
Correlation .512** .410** 1 .586** .401** .480** .416** .352** ,177 -,199 .246* .280* ,154 .280* ,233 

Sig. (2-tailed) 
,000 ,001   ,000 ,001 ,000 ,001 ,004 ,154 ,110 ,046 ,023 ,217 ,023 ,060 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
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Item_4 Pearson 
Correlation .593** .271* .586** 1 .448** .465** .340** .513** .313* -.249* .356** .334** ,223 ,190 ,144 

Sig. (2-tailed) 
,000 ,028 ,000   ,000 ,000 ,005 ,000 ,011 ,044 ,003 ,006 ,073 ,127 ,249 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_5 Pearson 
Correlation .535** .298* .401** .448** 1 .353** ,194 .302* ,239 -,171 ,115 ,133 .299* ,171 ,130 

Sig. (2-tailed) 
,000 ,015 ,001 ,000   ,004 ,118 ,014 ,054 ,171 ,358 ,285 ,015 ,169 ,299 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_6 Pearson 
Correlation .419** .271* .480** .465** .353** 1 .270* .348** .269* -,095 .302* ,234 ,096 ,154 ,187 

Sig. (2-tailed) 
,000 ,028 ,000 ,000 ,004   ,028 ,004 ,029 ,449 ,014 ,058 ,442 ,217 ,132 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_7 Pearson 
Correlation .280* .701** .416** .340** ,194 .270* 1 .576** .475** ,053 .463** .511** ,136 .353** .335** 

Sig. (2-tailed) 
,023 ,000 ,001 ,005 ,118 ,028   ,000 ,000 ,674 ,000 ,000 ,277 ,004 ,006 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_8 Pearson 
Correlation .385** .478** .352** .513** .302* .348** .576** 1 .581** ,151 .654** .636** .409** .548** .563** 

Sig. (2-tailed) 
,001 ,000 ,004 ,000 ,014 ,004 ,000   ,000 ,226 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_9 Pearson 
Correlation .351** .462** ,177 .313* ,239 .269* .475** .581** 1 -,008 .767** .648** .376** .483** .482** 

Sig. (2-tailed) 
,004 ,000 ,154 ,011 ,054 ,029 ,000 ,000   ,948 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
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Item_10 Pearson 
Correlation -,205 -,014 -,199 -.249* -,171 -,095 ,053 ,151 -,008 1 ,077 ,086 .251* ,177 ,231 

Sig. (2-tailed) 
,099 ,909 ,110 ,044 ,171 ,449 ,674 ,226 ,948   ,540 ,493 ,042 ,155 ,062 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_11 Pearson 
Correlation .349** .466** .246* .356** ,115 .302* .463** .654** .767** ,077 1 .814** .369** .490** .514** 

Sig. (2-tailed) 
,004 ,000 ,046 ,003 ,358 ,014 ,000 ,000 ,000 ,540   ,000 ,002 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_12 Pearson 
Correlation .290* .457** .280* .334** ,133 ,234 .511** .636** .648** ,086 .814** 1 .431** .477** .570** 

Sig. (2-tailed) 
,018 ,000 ,023 ,006 ,285 ,058 ,000 ,000 ,000 ,493 ,000   ,000 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_13 Pearson 
Correlation .374** ,192 ,154 ,223 .299* ,096 ,136 .409** .376** .251* .369** .431** 1 .628** .607** 

Sig. (2-tailed) 
,002 ,123 ,217 ,073 ,015 ,442 ,277 ,001 ,002 ,042 ,002 ,000   ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_14 Pearson 
Correlation ,174 .368** .280* ,190 ,171 ,154 .353** .548** .483** ,177 .490** .477** .628** 1 .854** 

Sig. (2-tailed) 
,163 ,002 ,023 ,127 ,169 ,217 ,004 ,000 ,000 ,155 ,000 ,000 ,000   ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_15 Pearson 
Correlation .256* .362** ,233 ,144 ,130 ,187 .335** .563** .482** ,231 .514** .570** .607** .854** 1 

Sig. (2-tailed) 
,038 ,003 ,060 ,249 ,299 ,132 ,006 ,000 ,000 ,062 ,000 ,000 ,000 ,000   

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
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Item_16 Pearson 
Correlation -,228 -.341** -.275* -.341** -.355** -,102 -.281* -,036 -,077 .408** ,026 ,040 ,032 -,127 -,046 

Sig. (2-tailed) 
,065 ,005 ,025 ,005 ,003 ,415 ,022 ,773 ,540 ,001 ,833 ,748 ,801 ,309 ,717 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_17 Pearson 
Correlation .382** .339** ,182 ,123 ,174 ,142 .354** .539** .560** .316** .587** .529** .464** .544** .652** 

Sig. (2-tailed) 
,002 ,005 ,144 ,327 ,163 ,254 ,004 ,000 ,000 ,010 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_18 Pearson 
Correlation .313* .370** .243* ,190 ,160 ,228 .444** .533** .507** .298* .534** .495** .462** .612** .730** 

Sig. (2-tailed) 
,010 ,002 ,049 ,127 ,198 ,066 ,000 ,000 ,000 ,015 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_19 Pearson 
Correlation ,216 .455** .331** ,215 ,192 ,207 .305* .471** .443** ,212 .463** .434** .445** .670** .719** 

Sig. (2-tailed) 
,081 ,000 ,007 ,083 ,123 ,095 ,013 ,000 ,000 ,087 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_20 Pearson 
Correlation ,199 .440** .367** .264* .332** ,023 ,239 .258* .300* ,056 .310* .352** .252* .369** .389** 

Sig. (2-tailed) 
,109 ,000 ,002 ,032 ,006 ,855 ,053 ,037 ,014 ,656 ,011 ,004 ,041 ,002 ,001 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_21 Pearson 
Correlation .379** .260* .379** .262* .397** .244* .252* .331** .378** ,067 .341** .332** .312* .469** .467** 

Sig. (2-tailed) 
,002 ,035 ,002 ,034 ,001 ,049 ,041 ,007 ,002 ,592 ,005 ,006 ,011 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
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Item_22 Pearson 
Correlation .504** .250* .319** .376** .387** ,228 ,210 .354** .417** -,028 .364** .354** .301* .410** .458** 

Sig. (2-tailed) 
,000 ,043 ,009 ,002 ,001 ,066 ,091 ,004 ,000 ,825 ,003 ,004 ,014 ,001 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_23 Pearson 
Correlation .431** .282* .267* .385** .332** ,161 ,222 .381** .450** -,055 .380** .392** .288* .472** .503** 

Sig. (2-tailed) 
,000 ,022 ,030 ,001 ,007 ,198 ,073 ,002 ,000 ,659 ,002 ,001 ,019 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_24 Pearson 
Correlation .330** .421** .335** .418** .257* ,112 .418** .371** .412** ,071 .434** .427** .315** .539** .509** 

Sig. (2-tailed) 
,007 ,000 ,006 ,000 ,037 ,370 ,000 ,002 ,001 ,573 ,000 ,000 ,010 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_25 Pearson 
Correlation .304* .330** ,234 ,228 .406** ,180 ,230 .394** .484** ,119 .309* .267* .290* .418** .465** 

Sig. (2-tailed) 
,013 ,007 ,059 ,065 ,001 ,147 ,064 ,001 ,000 ,342 ,012 ,031 ,018 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_26 Pearson 
Correlation .324** .252* ,167 .309* .348** ,124 ,205 .448** .474** ,083 .464** .432** .357** .464** .528** 

Sig. (2-tailed) 
,008 ,041 ,179 ,012 ,004 ,321 ,099 ,000 ,000 ,507 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_27 Pearson 
Correlation .347** .346** ,192 ,202 .425** ,189 ,129 .409** .482** ,106 .444** .374** .375** .560** .604** 

Sig. (2-tailed) 
,004 ,004 ,122 ,103 ,000 ,129 ,302 ,001 ,000 ,397 ,000 ,002 ,002 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
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Item_28 Pearson 
Correlation .356** .509** .298* ,188 .339** ,155 .412** .406** .561** ,128 .455** .414** .268* .439** .420** 

Sig. (2-tailed) 
,003 ,000 ,015 ,130 ,005 ,213 ,001 ,001 ,000 ,304 ,000 ,001 ,030 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Skor_Total Pearson 
Correlation .536** .605** .461** .465** .435** .376** .566** .747** .730** ,196 .741** .721** .581** .729** .770** 

Sig. (2-tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,115 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

 

Lanjutan.. 

Correlations 

  Item_16 Item_17 Item_18 Item_19 Item_20 Item_21 Item_22 Item_23 Item_24 Item_25 Item_26 Item_27 Item_28 Skor_Total  

Item_1 Pearson 
Correlation -,228 .382** .313* ,216 ,199 .379** .504** .431** .330** .304* .324** .347** .356** .536** 

Sig. (2-tailed) 
,065 ,002 ,010 ,081 ,109 ,002 ,000 ,000 ,007 ,013 ,008 ,004 ,003 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_2 Pearson 
Correlation -.341** .339** .370** .455** .440** .260* .250* .282* .421** .330** .252* .346** .509** .605** 

Sig. (2-tailed) 
,005 ,005 ,002 ,000 ,000 ,035 ,043 ,022 ,000 ,007 ,041 ,004 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_3 Pearson 
Correlation -.275* ,182 .243* .331** .367** .379** .319** .267* .335** ,234 ,167 ,192 .298* .461** 

Sig. (2-tailed) 
,025 ,144 ,049 ,007 ,002 ,002 ,009 ,030 ,006 ,059 ,179 ,122 ,015 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
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Item_4 Pearson 
Correlation -.341** ,123 ,190 ,215 .264* .262* .376** .385** .418** ,228 .309* ,202 ,188 .465** 

Sig. (2-tailed) 
,005 ,327 ,127 ,083 ,032 ,034 ,002 ,001 ,000 ,065 ,012 ,103 ,130 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_5 Pearson 
Correlation -.355** ,174 ,160 ,192 .332** .397** .387** .332** .257* .406** .348** .425** .339** .435** 

Sig. (2-tailed) 
,003 ,163 ,198 ,123 ,006 ,001 ,001 ,007 ,037 ,001 ,004 ,000 ,005 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_6 Pearson 
Correlation -,102 ,142 ,228 ,207 ,023 .244* ,228 ,161 ,112 ,180 ,124 ,189 ,155 .376** 

Sig. (2-tailed) 
,415 ,254 ,066 ,095 ,855 ,049 ,066 ,198 ,370 ,147 ,321 ,129 ,213 ,002 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_7 Pearson 
Correlation -.281* .354** .444** .305* ,239 .252* ,210 ,222 .418** ,230 ,205 ,129 .412** .566** 

Sig. (2-tailed) 
,022 ,004 ,000 ,013 ,053 ,041 ,091 ,073 ,000 ,064 ,099 ,302 ,001 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_8 Pearson 
Correlation -,036 .539** .533** .471** .258* .331** .354** .381** .371** .394** .448** .409** .406** .747** 

Sig. (2-tailed) 
,773 ,000 ,000 ,000 ,037 ,007 ,004 ,002 ,002 ,001 ,000 ,001 ,001 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_9 Pearson 
Correlation -,077 .560** .507** .443** .300* .378** .417** .450** .412** .484** .474** .482** .561** .730** 

Sig. (2-tailed) 
,540 ,000 ,000 ,000 ,014 ,002 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
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Item_10 Pearson 
Correlation .408** .316** .298* ,212 ,056 ,067 -,028 -,055 ,071 ,119 ,083 ,106 ,128 ,196 

Sig. (2-tailed) 
,001 ,010 ,015 ,087 ,656 ,592 ,825 ,659 ,573 ,342 ,507 ,397 ,304 ,115 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_11 Pearson 
Correlation ,026 .587** .534** .463** .310* .341** .364** .380** .434** .309* .464** .444** .455** .741** 

Sig. (2-tailed) 
,833 ,000 ,000 ,000 ,011 ,005 ,003 ,002 ,000 ,012 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_12 Pearson 
Correlation ,040 .529** .495** .434** .352** .332** .354** .392** .427** .267* .432** .374** .414** .721** 

Sig. (2-tailed) 
,748 ,000 ,000 ,000 ,004 ,006 ,004 ,001 ,000 ,031 ,000 ,002 ,001 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_13 Pearson 
Correlation ,032 .464** .462** .445** .252* .312* .301* .288* .315** .290* .357** .375** .268* .581** 

Sig. (2-tailed) 
,801 ,000 ,000 ,000 ,041 ,011 ,014 ,019 ,010 ,018 ,003 ,002 ,030 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_14 Pearson 
Correlation -,127 .544** .612** .670** .369** .469** .410** .472** .539** .418** .464** .560** .439** .729** 

Sig. (2-tailed) 
,309 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_15 Pearson 
Correlation -,046 .652** .730** .719** .389** .467** .458** .503** .509** .465** .528** .604** .420** .770** 

Sig. (2-tailed) 
,717 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 



 

78 

 

Item_16 Pearson 
Correlation 1 ,030 -,079 -,129 -.274* -.298* -.286* -.334** -.358** -.282* -.289* -,199 -.293* -,179 

Sig. (2-tailed) 
  ,813 ,528 ,302 ,026 ,015 ,020 ,006 ,003 ,022 ,018 ,109 ,017 ,150 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_17 Pearson 
Correlation ,030 1 .728** .576** .347** .589** .546** .457** .366** .567** .481** .551** .587** .760** 

Sig. (2-tailed) 
,813   ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_18 Pearson 
Correlation -,079 .728** 1 .688** .431** .556** .454** .470** .459** .514** .458** .421** .456** .757** 

Sig. (2-tailed) 
,528 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_19 Pearson 
Correlation -,129 .576** .688** 1 .709** .504** .459** .410** .482** .574** .434** .573** .356** .733** 

Sig. (2-tailed) 
,302 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_20 Pearson 
Correlation -.274* .347** .431** .709** 1 .450** .439** .353** .469** .449** .418** .429** .263* .557** 

Sig. (2-tailed) 
,026 ,004 ,000 ,000   ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,033 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_21 Pearson 
Correlation -.298* .589** .556** .504** .450** 1 .796** .664** .567** .639** .608** .566** .613** .689** 

Sig. (2-tailed) 
,015 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
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Item_22 Pearson 
Correlation -.286* .546** .454** .459** .439** .796** 1 .806** .655** .609** .708** .647** .607** .698** 

Sig. (2-tailed) 
,020 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_23 Pearson 
Correlation -.334** .457** .470** .410** .353** .664** .806** 1 .669** .721** .737** .622** .588** .687** 

Sig. (2-tailed) 
,006 ,000 ,000 ,001 ,004 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_24 Pearson 
Correlation -.358** .366** .459** .482** .469** .567** .655** .669** 1 .587** .699** .589** .644** .706** 

Sig. (2-tailed) 
,003 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_25 Pearson 
Correlation -.282* .567** .514** .574** .449** .639** .609** .721** .587** 1 .707** .716** .690** .697** 

Sig. (2-tailed) 
,022 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_26 Pearson 
Correlation -.289* .481** .458** .434** .418** .608** .708** .737** .699** .707** 1 .796** .673** .717** 

Sig. (2-tailed) 
,018 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Item_27 Pearson 
Correlation -,199 .551** .421** .573** .429** .566** .647** .622** .589** .716** .796** 1 .653** .727** 

Sig. (2-tailed) 
,109 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 
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Item_28 Pearson 
Correlation -.293* .587** .456** .356** .263* .613** .607** .588** .644** .690** .673** .653** 1 .713** 

Sig. (2-tailed) 
,017 ,000 ,000 ,003 ,033 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Skor_Total Pearson 
Correlation -,179 .760** .757** .733** .557** .689** .698** .687** .706** .697** .717** .727** .713** 1 

Sig. (2-tailed) 
,150 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

N 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 3. Uji Reliabilitas Data 

 

Reliabel 1: Fasilitas Perpustakaan (X1) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 66 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 66 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.692 12 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Item_1 38.62 29.962 .210 .689 

Item_2 39.76 27.417 .386 .664 

Item_3 39.17 26.879 .456 .654 

Item_4 38.61 28.981 .355 .672 

Item_5 39.06 27.873 .295 .679 

Item_6 39.39 32.058 -.062 .736 

Item_7 38.68 28.128 .446 .660 

Item_8 39.91 26.884 .365 .668 

Item_9 38.91 28.022 .430 .661 

Item_10 39.11 26.189 .484 .648 

Item_11 39.05 28.813 .254 .684 

Item_12 40.24 26.156 .437 .655 
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Reliabel 2: Pelayanan Perpustakaan (X2) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 66 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 66 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.872 14 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Item_1 50.26 49.179 .611 .863 

Item_2 50.73 46.294 .605 .860 

Item_3 50.76 45.356 .661 .857 

Item_4 50.77 45.532 .565 .862 

Item_5 50.74 48.010 .471 .867 

Item_6 50.62 47.716 .543 .863 

Item_7 50.70 48.707 .500 .866 

Item_8 50.94 49.350 .328 .874 

Item_9 50.64 49.250 .446 .868 

Item_10 50.79 47.770 .548 .863 

Item_11 50.77 46.609 .672 .857 

Item_12 50.67 47.364 .718 .857 

Item_13 51.23 46.178 .478 .868 

Item_14 51.45 44.313 .539 .866 
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Reliabel 3: Kepuasan sebagai Pengguna Layanan (Y) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 66 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 66 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.934 28 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Item_1 98.36 267.158 .500 .932 

Item_2 99.35 258.200 .556 .932 

Item_3 98.24 272.833 .434 .933 

Item_4 98.35 270.692 .432 .933 

Item_5 98.35 267.277 .383 .934 

Item_6 98.58 270.679 .329 .934 

Item_7 99.27 260.263 .516 .932 

Item_8 99.08 252.163 .712 .929 

Item_9 99.11 252.342 .693 .930 

Item_10 98.89 274.773 .127 .938 

Item_11 99.58 250.802 .704 .930 

Item_12 99.29 252.085 .681 .930 

Item_13 98.53 262.130 .538 .932 

Item_14 98.86 255.597 .697 .930 

Item_15 98.74 257.117 .745 .929 

Item_16 99.12 288.016 -.235 .941 

Item_17 98.77 256.548 .732 .929 

Item_18 98.65 257.061 .730 .929 

Item_19 98.80 257.299 .703 .930 

Item_20 98.79 265.216 .519 .932 

Item_21 98.70 262.584 .661 .931 

Item_22 98.70 262.738 .672 .931 

Item_23 98.77 261.409 .657 .931 

Item_24 99.06 258.242 .674 .930 

Item_25 98.68 262.066 .670 .931 

Item_26 98.76 260.586 .690 .930 

Item_27 98.79 261.339 .702 .930 

Item_28 98.92 259.733 .684 .930 
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Lampiran 3.  Uji Asumsi Klasik 

 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 66 

Normal Parametersa,b Mean 102.48 

Std. Deviation 16.766 

Most Extreme Differences Absolute .086 

Positive .059 

Negative -.086 

Test Statistic 

Kolmogorov-Smirnov Z 

.086 

.127 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. .689e 

95% Confidence Interval Lower Bound .680 

Upper Bound .698 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
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Uji Linearitas 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Fasilitas * Kepuasan Between 

Groups 

(Combined) 1787.174 42 42.552 2.980 .003 

Linearity 708.583 1 708.583 49.624 .000 

Deviation from 

Linearity 
1078.592 41 26.307 1.842 .060 

Within Groups 328.417 23 14.279   

Total 2115.591 65    

Pelayanan * Kepuasan Between 

Groups 

(Combined) 2947.356 42 70.175 2.780 .005 

Linearity 1699.547 1 1699.547 67.328 .000 

Deviation from 

Linearity 
1247.809 41 30.434 1.206 .321 

Within Groups 580.583 23 25.243   

Total 3527.939 65    

 

Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.544 12.256  .289 .773   

Fasilitas .734 .322 .250 2.278 .026 .632 1.581 

Pelayanan 1.235 .250 .543 4.950 .000 .632 1.581 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.544 12.256  .289 .773   

Fasilitas .734 .322 .250 2.278 .026 .632 1.581 

Pelayanan 1.235 .250 .543 4.950 .000 .632 1.581 

a. Dependent Variable: Kepuasan 



 

86 

 

Lampiran 4. Uji Hipotesis 

Uji Parsial (T-Test) 

                                                                       Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.544 12.256  .289 .773 

Fasilitas .734 .322 .250 2.278 .026 

Pelayanan 1.235 .250 .543 4.950 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

 

Uji Simultan (F-Test) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9523.018 2 4761.509 34.285 .000b 

Residual 8749.467 63 138.880   

Total 18272.485 65    

a. Dependent Variable: Kepuasan 

b. Predictors: (Constant), Pelayanan, Fasilitas 

 


