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ABSTRAK

PENGARUH DIMENSI LINGKUNGAN FISIK (SERVICESCAPE)
TERHADAP KEPUASAN PEMUSTAKA DI PERPUSTAAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS LAMPUNG
(UNILA)

Oleh

Lia Hikmatul Maula
Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi lingkungan fisik
(servicescape) pada kepuasan pemustaka. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif verifikatif. Jenis data yang digunakan adalah data
kualitatif dan kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah kualitatif dan
kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada
100 responden yang dipilih berdasarkan metode non probability sampling dengan
teknik purposive sampling dengan kriteria yang telah ditetapkan. Analisis data
menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 16.0. Hasil penelitian
uji t didapat secara parsial dimensi lingkungan fisik (Servicecape) yakni: Faktor
Ambien (XI), dan Faktor Disain (X2), Faktor Sosial (X3). Faktor Ambien (XI),
dan Faktor Disain (X2) berpengaruh positif dan signifikan pada kepuasan
pemustaka (Y) dan Faktor Sosial (X3) berpengaruh tidak berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan (Y). Besarnya kontribusi dimensi lingkungan fisik
(servicescape) pada kepuasan konsumen sisanya dipengaruhi oleh variabel lain
yang tidak diteliti.

Kata Kunci : Lingkungan Fisik dan Kepuasan Pemustaka



ABSTRACT

By

Lia Hikmatul Maula
Management, Faculty of Economic and Business, University Of Lampung

This research aims to determine the effect of physical environment dimension
(servicescape) on consumer satisfaction. The method used in this research is
descriptive verification. The type of data used is qualitative and quantitative data.
Data source in this research qualitative and quantitative data. Data collection
was done by distributing questionnaires to 100 respondents selected based on
nonprobability sampling methode with purposive sampling technique with
predefined criteria. Data analysis using multiple linear regression with the help of
SPSS 16.0. The result of t-test is obtained by partial dimension of physical
environment (servicescape) namely: ambient factor (X1), desigh factor (X2),
social factor (X3). Ambient factor (X1), desigh factor (X2) have positive and
significant effect on user satisfaction (Y) and social factor (X3) have no
significant effect on user satisfaction (Y). The amount of contribution of the
physical environment dimension (servicescape) on user satisfaction of  the rest is
influenced by other variables that are not examined.

Keywords : Servicescape and User Satisfaction
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pemasaran sering diartikan sebagai kegiatan dalam memasarkan

suatu produk yang diperjual belikan oleh perusahaan atau organisasi dan

ditujukan kepada para konsumen. Namun jika dilihat makna sebenarnya

pemasaran bukan hanya sekedar menjual produk saja, akan tetapi

pemasaran juga memiliki aktivitas penting dalam menganalisis dan

mengevaluasi segala kebutuhan dan keinginan para konsumen. Pemasaran

juga meliputi segala aktivitas di dalam perusahaan atau organisasi. Selain

itu kegiatan pemasar untuk menjalankan bisnis (profit dan non profit) guna

memenuhi kebutuhan pasar dengan barang atau jasa, menetapkan harga,

mendistribusikan, serta mempromosikannya melalui proses pertukaran

agar memuaskan konsumen dan mencapai tujuan perusahaan.

Proses pemasaran terdapat unsur penciptaan, pengkomunikasian,

penyerahan kepada pelanggan serta mengelola hubungan baik dengan

pelanggan. Hal ini berarti konsep pemasaran telah berkembang menjadi

suatuproses yang dilakukan perusahaan tidak hanya untuk memuaskan

pelanggan, namun juga menciptakan nilai dalam benak pelanggan agar

dapat mempertahankan pelanggan yang ada.
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Pemasaran juga mempelajari prilaku konsumen. Menurut Kotler dan

Keller (2008:166) Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana

individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan

bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan

kebutuhan dan keinginan konsumen

Prilaku konsumen memungkinkan perusahaan atau organisasi memahami

dengan tepat kebutuhan dan keinginan pelanggannya sehingga dapat

membantunya untuk memuaskan pelanggan. Sepertihalnya dengan

pengunjung perpustakaan atau pemustaka. Pengamatan perilaku-perilaku

pengunjung perpustakaan diharapkan pemustaka dapat menggunakan

perpustakaan dengan intensif. Membuat pemustaka menggunakan layanan

perpustakaan dengan intensif pihak manjemen perpustakaan harus

membuat pemustaka nyaman dengan dukungan layanan fisik (servicescape)

dan juga layanan jasa dari perpustakaan.

Perpustakaan merupakan suatu organisasi yang salah satu  fungsinya

adalah sebagai unit informasi dan penyebar informasi. Kemajuan yang

pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi

mengakibatkan banjirnya arus informasi dalam dunia pendidikan dan

kehidupan masyarakat. Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu

badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik

berupa buku maupun bukan buku yang diatur secara sistematis menurut

aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi

setiap pemakainya.
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Perpustakaan perguruan tinggi merupakan salah satu jenis perpustakaan

yang memiliki peranan penting bagi civitas akademika dalam memberikan

pelayanan edukatif, informatif, penelitian, rekreatif dan peningkatan

kecerdasan.Perpustakaan perguruan tinggi merupakan jantung bagi

universitas, nilai suatu universitas juga bergantung pada perpustakaannya.

Hal ini dikarenakan fungsi perpustakaan pada perguruan tinggi sebagai

unsur penunjang terlaksananya tri dharma perguruan tinggi, yaitu

pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. (Tim Direktorat

Permbinaan Akademi dan Kemahasiswaan (DPAK):2003) dalam Undang

– Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2003 pasal 20 ayat 2 yaitu, perguruan tinggi berkewajiban

menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat dalam bentuk perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan

perguruan tinggi dituntut untuk memberikan layanan yang berkualitas

tinggi dalam memenuhi kebutuhan dan harapan penggunanya, sehingga

tujuan didirikannya perpustakaan perguruan tinggi dapat tercapai seperti

yang diharapkan.

Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampungadalah

salah satu bentuk perpustakaan perguruan tinggi yang diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar bagi civitas akademiknya.

Seringnya perpustakaan dikunjungi oleh civitas akademiknya. Berdasarkan

harapan tersebut, yang harus dipikirkan oleh kepala perpustakaan dan tim

kerjanya (staf perpustakaan dan pustakawan) adalah faktor apakah yang

menjadi alasan pemustaka untuk datang ke perpustakaan. Apabila
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diketahui faktor-faktornya maka akan terus diperbaiki sehingga kehadiran

perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampungakan

bermanfaat bagi pemustaka.

Bedasarkan teori servicescape menurut Hightower (2009) adalah sebagai

berikut :

1. Faktor ambien yaitu faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi

alam bawah sadar manusia. Indikator dari dimensi ini adalah

 Pencahayaan, perpustakaan memiliki pencahayaan yang cukup

untuk membaca

 Temperatur, perpustakaan memiliki suhu yang baik dan bisa

diterima pemustaka.

 Musik, apakah perpustakaan membutuhkan music klasik untuk

mempermudah membaca dalam proses belajar

 Aroma, perpustakaan memiliki aroma yang baik

2. Dimensi desain adalah isyarat visual yang bisa membuat seseorang

berpikir secara lisan dari apa yang terlihat. Indikator dari dimensi

ini adalah

 Tata letak, tata letak rak buku dan sirkulasi membaca enak di

pandang dan membuat nyaman

 Kenyamanan, pengunjung nyaman berada di dalam

perpustakaan

 Arsitektur, arsitektur menarik

 Warna, skema warna pdi perpustakaan menarik

 Material, material fasilitas perpustakaan terbuat dengan
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 Gaya, gaya di perpustakaan friendly sehingga pengunjung tidak

bosan

3. Dimensi sosial yaitu sebagai komponen manusia dalam lingkungan

jasa. Indikator dari dimensi ini adalah

 Jumlah karyawan, jumlah karyawan cukup untuk melayani

pengunjung

 Penampilan karyawan, berpenampilan rapi dan menggunakan

pakaian yang bagus

 Keramahan, karyawan di perpustakaan ramah kepada

pengunjung perpustakaan

Berikut ini grafik pengunjung Perpustakaan FEB Unila

Sumber: www.feb.unila.ac.id, 2018

Gambar 1 Grafik Pengunjung Perpustakaan FEB Unila Tahun 2017

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, terlihat jelas bahwa kunjungan di

bulan Januari-Februari masih kosong karena Perpustakaan FEB Unila belum

beroperasi. Di bulan Maret sudah ada jumlah 650 mahasiswa yang

berkunjung di Perpustakaan FEB Unila yang dimana di bulan Maret

Perpustakaan FEB Unila sudah beroperasi, di bulan April mulai meningkat
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dengan jumlah 670 mahasiswa di bulan Mei terus mengalami peningkatan

dengan jumlah 700 mahasiswa yang berkunjung di Perpustakaan FEB Unila,

hingga bulan Juni mulai penurunan dengan jumlah 450 hingga bulan Juli

mengalami penurunan drastis dengan jumlah 100 mahasiswa karena di

bulan Juni dan bulan Juli sudah memasuki akhir perkuliahan dan libur tahun

ajaran baru. Di bulan Agustus mulai meningkat dengan jumlah 200

mahasiswa dan di bulan September jumlah 600 mahasiswa sampai bulan

Oktober mengalami peningkatan dengan jumlah 700 mahasiswa yang

berkunjung di Perpustakaan FEB Unila ,dan di bulan November sedikit

mengalami penurunan dengan jumlah 500 mahasiswa hingga di bulan

Desember mulai mengalami penurunan dengan jumlah 450 mahasiswa

menjelang libur semester ganjil.

Sumber :www.feb.unila.ac.id, 2018

Gambar 2. Pengunjung Perpustakaan Feb Unila Januari-September
2018

Gambar 2 menunjukkan pergerakan pengunjungsetiap bulan dari bulan

Januari sampai bulan September mengalami fluktuasi pengunjung.

Pengunjung Bulan Juni paling sedikit yaitu 349 orang pengunjung dan

pengunjung yang paling banyak pada bulan Maret dengan jumlah 2221
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orang pengunjung. Pengunjung tersebut di kunjungi dari Magister

Akuntansi, Manajemen, Ilmu Ekonomi, Mahasiswa S1 Manajemen,

Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan, D3 Manajemen Keuangan dan

Perbankan, Perpajakan, Akuntansi, Pemasaran, juga pimpinan FEB Unila,

dosen, dan pengunjung bukan anggota yang di mana bisa dari Fakultas

selain FEB dan dari Universitas lain.

Perpustakaan memiliki macam peralatan yang dimana peralatan tersebut

memiliki material yang baik sehingga pengunjung dapat menggunakannya

dengan baik. Rak-rak buku yang berbahan kokoh dan bewarna-warni

membuat perpustakaan menarik dikunjungi, namun beberapa peralatan

yang digunakan meghambat mahasiswa  untuk membantu mereka

mengerjakan tugasnya seperti colokan listrik yang hanya tersedia sedikit

dan terkadang tidak bias digunakan, selain itu computer yang ada di

perpustakaan digunakan untuk membantu mahasiswa mencari ketersediaan

buku yang di butuhkan terkadang tidak siap digunakan.

Definisi servicescape dijelaskan oleh Bitner (1992) dalam Ulli Aulia Ruki

(2011) sebagai lingkungan fisik yang didalamnnya mencakup pelayanan

pada suatu fasilitas interior ataupun fasilitas di eksteriornya.Hal-hal yang

termasuk dalam kategori servicescape adalah suasana ruang perpustakaan;

desain perpustakaan; mebulair/furniture perpustakaan; penampilan staf

perpustakaan; penerangan dan pencahayaan ruang perpustakaan.

Aspek servicescape seperti yang telah disebutkan sebelumnya termasuk

hal penting untuk diperhatikan khususnya dalam konsep perpustakaan
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perguruan tinggi dimana aspek servicescape menekankan dampak

lingkungan fisik di mana suatu proses layanan berlangsung.

Selain layanan yang diberikan, dukungan dari atsmofir lingkungan

perpustakaan itu sendiri perlu diperhatikan. Situasi dan kondisi

perpustakaan perlu dibuat friendly, menarik, rapi, tertata baik agar sebelum

pemustaka memasuki area perpustakaan merasa senang dan menikmati

suasana perpustakaan sebelum memasuki ruang perpustakaan.Menurut

Lovelock dan Wirtz (2011) kepuasan konsumen merupakan hasil

perbandingan antara jasa yang dirasakan konsumen dengan jasa yang

diharapkan konsumen. Jika konsumen merasa bahwa jasa aktual yang

diberikan lebih baik dari harapannya, mereka akan berbahagia, akan tetapi

bila lebih rendah dari harapannya maka individu akan kurang puas.

Bedasarkan uraian yang dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dalam skripsi yang berjudul “PENGARUH DIMENSI

LINGKUNGAN FISIK (SERVICESCAPE) TERHADAP KEPUASAN

PEMUSTAKA DI PERPUSTAAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN

BISNIS (FEB) UNIVERSITAS LAMPUNG (UNILA)”

B. Rumusan Masalah`

Bedasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian

ini adalah :

1. Apakah faktor ambien berpengaruh signifikan terhadap kepuasan

pemustaka di Perpustakaan FEB Universitas Lampung
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2. Apakah faktor desain berpengaruh signifikan terhadap kepuasan

pemustaka di Perpustakaan FEB Universitas Lampung

3. Apakah faktor sosial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan

pemustaka di Perpustakaan FEB Universitas Lampung

C. Tujuan  Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah di atas tujun penelitian yang diambil

adalah :

1. Untuk mengetahui apakah faktor ambien berpengaruh signifikan

terhadap kepuasan pemustaka di Perpustakaan FEB Unila

2. Untuk mengetahui apakah faktor desain berpengaruh signifikan

terhadap kepuasan pemustaka di Perpustakaan FEB Unila

3. Untuk mengetahui apakah faktor sosial berpengaruh signifikan

terhadap kepuasan pemustaka di Perpustakaan FEB Unila.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

 Bagi perkembangan ilmu pengetahuan: hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu perpustakaan,

khususnya memasarkan perpustakaan yang terfokus pada kajian

tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan pemustaka untuk

berkunjung di perpustakaan;

 Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung: hasil

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan civitas

akademika (Dosen, Mahasiswa, Staf) sebagai pemustaka perpustakaan
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dalam meningkatkan pemanfaatan perpustakaan;

 Bagi pustakawan: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan pengetahuan dalam meningkatkan kunjungan, layanan dan

pemanfaatan koleksi dan fasilitas yang ada diperpustakaan.

2. Manfaat Empiris:

 Bagi management Universitas Lampung: hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberi masukan terkait kebijakan pengembangan

perpustakaan Universitas Lampung di masadepan.

 Bagi Peneliti: penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi

penelitian selanjutnya.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN
HIPOTESIS

A. Manajemen Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan yang dilakukan oleh

perusahaan atau organisasi dalam usaha mencapai tujuan. Berhasil

tidaknya mencapai tujuan tergantung dari keahlian mereka dibidang

pemasaran, produksi, dan bidang-bidang lain yang menunjang tujuan

tersebut. Pemasaran suatu perusahaan atau organisasi dapat ditempuh

dengan berbagai macam cara.

Menurut Kotler (2009:5) “Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu

memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan

pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan

nilai pelanggan yang unggul”. Menurut American Marketing Association

(AMA) dalam Kotler (2009:5) pemasaran adalah suatu fungsi organisasi

dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan

memberi nilai untuk pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan

dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan.

Menangani proses pertukaran ini membutuhkan banyak kerja dan
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keterampilan. Manajemen pemasaran terjadi ketika setidaknya satu pihak

dalam sebuah pertukaran potensial berfikir tentang cara-cara untuk

mencapai respons yang diinginkan pihak lain.

Menurut Kotler (2009:45) manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu

memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan

pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan

nilai pelanggan yang unggul. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan

bahwa manajemen pemasaran adalah suatu proses meliputi perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan, yang mencakup baik barang atau jasa yang

bertujuan untuk memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan

konsumen.

B. Pemasaran Jasa

1. Pengertian Pemasaran Jasa

Perkembangan dunia bisnis pada era globalisasi menuntut kinerja yang

sempurna dari setiap proses yang dijalankan oleh perusahaan. Pemasaran

tidak lagidipandang sebagai bagian yang terpisah dari organisasi yang

hanya berperan sebagai proses penjualan produk. Perkembangan konsep

pemasaran sendiri tidak terlepas dari fungsi-fungsi organisasi yang lain

dan pada akhirnya mempunyai tujuan untuk memuaskan pelanggan.

Pemasaran yang tidak efektif dapat membahayakan bisnis karena dapat

berakibat pada konsumen yang tidak puas. Pemasaran yang efektif justru

berakibat sebaliknya yaitu menciptakan nilai atau utilitas. Menciptakan

nilai dan kepuasan pelanggan adalah inti pemikiran pemasaran modern.
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Tujuan kegiatan pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan

menjanjikan nilai yang tepat dan mempertahankan pelanggan saat ini

dengan memenuhi harapannya sehingga dapat menciptakan tingkat

kepuasan. Menurut Lupiyoadi (2006:170), pemasaran jasa adalah setiap

tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang

secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan

apapun. Sedangkan menurut Umar (2003:76), pemasaran jasa adalah

pemasaran yang bersifat intangible dan immaterial dan dilakukan pada

saat konsumen berhadapan dengan produsen.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran jasa adalah suatu

tindakan yang ditawarkan pihak produsen kepada konsumen, dalam arti

jasa yang diberikan tidak dapat dilihat, dirasa, didengar atau diraba

sebelum dikonsumsi. Bauran pemasaran jasa merupakan pengembangan

bauran pemasaran. Bauran pemasaran produk hanya mencakup 4P, yaitu :

Product, Price,Place, dan Promotion. Menurut Kotler dan Amstrong

(2012:62) marketing mix mencangkup :

1. Produk

Produk adalah mengelola unsur produk termasuk perencanaan dan

pengembangan produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan

dengan mengubah produk atau jasa yang ada dengan menambah dan

mengambil tindakan yang lain yang mempengaruhi bermacam-macam

produk atau jasa.
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2. Harga

Harga adalah suatu sistem manajemen perusahaan yang akan menentukan

harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa dan harus menentukan

strategi yang menyangkut potongan harga, pembayaran ongkos angkut dan

berbagi variabel yang bersangkutan.

3. Distribusi

Distribusi yakni memilih dan mengelola saluran perdagangan yang dipakai

untuk menyalurkan produk atau jasa dan juga untuk melayani pasar

sasaran, serta mengembangkan sistem distribusi untuk pengiriman dan

perniagaan produk secara fisik.

4. Promosi

Promosi adalah suatu unsur yang digunakan untuk memberitahukan dan

membujuk pasar tentang produk atau jasa yang baru pada perusahaan

melalui iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan,

maupun publikasi.

5. Sarana Fisik

Sarana fisik merupakan hal nyata yang turut mempengaruhi keputusan

konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang

ditawarkan. Unsur yang termasuk dalam sarana fisik antara lain

lingkungan atau bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna dan

barang-barang lainnya.

6. Orang

Orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan penting dalam

penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen
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dari orang adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain.

Semua sikap dan tindakan karyawan, cara berpakaian karyawan

dan penampilan karyawan memiliki pengaruh terhadap

keberhasilan penyampaian jasa.

7. Proses

Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang

digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini memiliki arti

sesuatu untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa merupakan faktor

utama dalam bauran pemasaran jasa seperti pelanggan jasa akan senang

merasakan sistem penyerahan jasa sebagai bagian jasa itu sendiri.

2. Pengertian Jasa

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata “jasa”

(service) itu sendiri mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi

sampai jasa sebagai suatu produk.Sejauh ini sudah banyak pakar

pemasaran jasa yang berusaha mendefinisikan pengertian jasa. Zeithaml

dan Bitner (1996) (dikutip dalam Lupiyoadi, 2006:6) mendefinisikan jasa

sebagai berikut:

“Service is all economic activities whose output is not a physical product
orconstruction is generally consumed at that time is produced, and
provides addedvalue in forms (such as convenience, amusement, comfort
or health)”

Jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk

produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi

secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan,

hiburan, kesenangan, atau kesehatan konsumen). Tidak jauh berbeda
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dengan definisi diatas, Kotler (1994) (dikutip dalam Lupiyoadi, 2006:6)

mendefinisikan jasa sebagai berikut:

“Setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak

kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan

kepemilikan apapun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau

sebaliknya”.Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

didalam jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pihak

produsen (jasa), meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu

menyadari. Jasa bukan suatu barang, melainkan suatu proses atau aktivitas

yang tidak berwujud.

3. Karakteristik Jasa

Berbagai riset dan literatur manajemen dan pemasaran jasa

mengungkapkan bahwa jasa memiliki empat karakteristik yang

membedakan barang dan jasa yang dinamakan paradigma IHIP:

Intangibility, Heterogeneity, Inseparability, dan Perishability (dikutip

dalam Tjiptono dan Chandra, 2005:121).

1. Intangibility

Jasa bersifat intangible, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium

didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Seorang konsumen

jasa tidak dapat menilai hasil dari sebuah jasa sebelum ia mengalami atau

mengkonsumsinya sendiri. Bila pelanggan membeli jasa tertentu, maka ia

hanya menggunakan, memanfaatkan, atau menyewa jasa tersebut.

Pelanggan tersebut tidak lantas memiliki jasa yang dibelinya.
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2. Heterogeneit

Jasa bersifat Heterogeneity karena merupakan non-standarized output

artinya terdapat banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada

siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi. Sebagai contoh, dua

orang yang datang ke salon yang sama dan meminta model rambut yang

sama tidak akan mendapatkan hasil yang seratus persen identik (kecuali

kalau keduanya minta rambutnya dibuat plontos).

3. Inseparability

Jasa bersifat inseparability artinya jasa dijual terlebih dahulu, baru

kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama.

Sedangkan barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual,

baru dikonsumsi.Sebagai contoh, dokter gigi tidak dapat memproduksi

jasanya tanpa kehadiran pasien. Selain hadir secara fisik dan mental,pasien

bersangkutan secara aktual juga berperan sebagai co-producer dalam

operasi jasa, dengan jalan menjawab pertanyaan-pertanyaan dokter dan

menjelaskan gejala sakit atau kebutuhan spesifiknya.

4. Perishability

Jasa bersifat perishability artinya jasa merupakan komoditas yang tidak

tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu datang,

dijual kembali, atau dikembalikan. Sebagai contoh, kursi pesawat yang

kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, atau jam tertentu tanpa pasien di

tempat praktik dokter umum akan berlalu atau hilang begitu saja karena

tidak bisa disimpan.
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Sedangkan menurut Griffin (1996) (dikutip dalam Lupiyoadi, 2006:6)

karakteristik jasa adalah sebagai berikut:

1. Intangibility (tidak berwujud)

Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa

itu dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai tak berwujud yang dialami

konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau kenyamanan.

2. Unstorability (tidak dapat disimpan)

Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah

dihasilkan.Karakteristik ini disebut juga inseparability (tidak dapat

dipisahkan), mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi

secara bersamaan.

3. Customization (kustomisasi)

Jasa seringkali didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Jadi berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

sifat atau karakteristik utama dari jasa adalah tidak dapat dilihat, dirasa,

diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli, kemudian jasa juga

tidak dapat disimpan, dan jasa memiliki banyak variasi bentuk, kualitas

serta jenis tergantung pada siapa jasa tersebut dijual, hal ini disebabkan

oleh kebutuhan konsumen jasa yang berbeda-beda, sehingga jasa yang

dijual disesuaikan dengan permintaan konsumennya.

C. Servicescape (Lingkungan Fisik)

Hightower (2009:381) serviscape didefinisikan sebagai segala sesuatuyang

secara fisik hadir di sekitar konsumen selama transaksi pertemuan layanan.
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Sedangkan menurut Bitner (1992:58) servicescape adalah “The way the

physical setting is created in organic nations has barely been tapped as a

tangible organizational resource” artinya pengaturan lingkungan fisik

diciptakan supaya mendukung layanan yangdiberikan oleh suatu

organisasi. Mudie dan Pirrie (2006:84) mengutip pendapat Bitner (1992)

Servicescape memiliki dimensi kunci yang terdiri atas kondisi lingkungan

(ambient conditions), ruang dan fungsi (space and functionality), dan

penggunaan tanda-tanda, simbol dan artefak (the use of signs, symbols,

and artefaks).

Hightower (2009) membagi dimensi dari servicescape pada tiga dimensi

utama, yaitu:

1. Faktor ambien yaitu faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi

alam bawah sadar manusia. Indikator dari dimensi ini adalah

temperatur, cahaya, musik, suhu.

2. Dimensi desain adalah isyarat visual yang bisa membuat seseorang

berpikir secara lisan dari apa yang terlihat. Indikator dari dimensi

ini adalah tata letak, kenyamanan, arsitektur, warna, material, dan

gaya.

3. Dimensi sosial yaitu sebagai komponen manusia dalam lingkungan

jasa. Indikator dari dimensi ini adalah jumlah karyawan, penampilan

karyawan, dan keramahan karyawan.



20

D. Kepuasan Konsumen

Menurut Kotler and Keller (2013:32) “Satisfaction reflects a person’s

judgment of a product’s perceived performance in relationship to

expectations.” Yang artinya, kepuasan adalah perasaan senang atau

kecewa seseorang yang mucul setelah membandingkan hasil kinerja (hasil)

produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan.

Kepuasan konsumen merupakan faktor awal yang mempengaruhi

intensitas konsumen dalam melakukan pembelian berulang menjadi lebih

tinggi. Tentu saja setiap perusahaan menginginkan terjadinya pembelian

yang berulang dari setiap konsumen yang dimilikinya.

Menurut Zeithaml dan Bitner (2003) definisi kepuasan adalah respon atau

tanggapan konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan. Kepuasan

merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa,

atau produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen. Kepuasan

konsumen dapat diciptakan melalui kualitas, pelayanan dan nilai. Di dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan dua hal pokok yang dipaparkan oleh

Zeithaml dan Bitner sebagai indikator kepuasan konsumen, yaitu kinerja

dan harapan konsumen. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan

konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan

harapannya (Umar, 2003). Seorang pelanggan, jika merasa puas dengan

nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya

menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Selain faktor penting bagi

kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan konsumen dapat
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meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Konsumen yang puas

terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali

produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama

muncul kembali dikemudian hari. Hal ini berarti kepuasan merupakan

faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan pembelian ulang yang

merupakan porsi terbesar dari volume penjualan perusahaan.

Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen, terdapat lima faktor

utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan yaitu:

1. Kualitas produk

Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan

bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas.

2. Kualitas pelayanan

Konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang

baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan.

3. Emosional

Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa

oranglain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan

merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih

tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi

nilai sosial yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek

tertentu.

4. Harga

produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang
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yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi

kepadakonsumennya.

5. Biaya

Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu

membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung

puas terhadap produk atau jasa itu.

Menurut Philip Kotler dalam Tjiptono (2008:34) mengidentifikasi 4

metode cara yang dapat dilakukan untuk mengukur kepuasan yaitu:

1. Sistem keluhan dan saran

Organisasi yang berpusat pelanggan (Customer Centered) memberikan

kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan

saran dan keluhan. Informasi-informasi ini dapat memberikan ide-ide

cemerlang bagi perusahaan dan memungkinkannya untuk bereaksi secara

tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul.

2. Pelanggan Bayangan (Ghost shopping)

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan

pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk

berperanatau bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan

temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan

dan pesaing berdasarkan pengalaman dalam pembelian produk-produk

tersebut. Selain itu para ghot shopper juga dapat mengamati cara

penanganan setiap keluhan.

3. Tingkat Kehilangan Konsumen (Lost customer analysis)
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Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah

berhentimembeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami

mengapahal itu terjadi. Bukan hanya exit interview saja yang perlu,

tetapipemantauan customer loss rate juga penting, peningkatan customer

lossrate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan

pelanggannya.

4. Survai kepuasan pelanggan

Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan

penelitian survei, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara langsung.

Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara

langsungdari pelanggan dan juga memberikan tanda (signal) positif bahwa

perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya.

Dari teori diatas, dapat disimpulkan bahwa servicescape dapat

mempengaruhi kepuasan konsumen.Apabila harapan konsumen sesuai

dengan servicescape yangada maka itu dapat menjadi kesuksesan bagi

perpustakaan. Selain itu apabila konsumen merasa puas, konsumen akan

merekomendasikan kepada pihak lain. Pengukuran baik dan buruknya

servicescape Perpustakaan FEB Universitas Lampung dilakukan dengan

survei yaitu melalui pertanyaan yang ditujukan kepada konsumen

mengenai tanggapan terhadap ketiga dimensi servicescape yaitufaktor

ambien, faktor disain, dan faktor sosial. Lalu pengukuran kepuasan

konsumen dilakukan dengansurvei dalam bentuk pertanyaan langsung

kepada Pemustaka FEB Universitas Lampung.
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E. Hubungan Servicescape dengan Kepuasan Konsumen

Menurut Kotler (2009:138), kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan

seseorang setelah membandingkan (kinerja atau hasil) yang dirasa

dibandingkan dengan harapannya. Perpustakaan dikategorikan kedalam

personal experience , karena pengunjung/ konsumen akan mendapatkan

pengalaman personal ketika dansetelah mengunjungi sebuah perpustakaan.

Salah satu cara untuk membangun kesanyang baik adalah yaitu dengan

memberikan sebuah pengalaman dalam mengkonsumsi jasa yang telah

diberikan melalu pemanfaatan lingkungan fisik pada perusahaan yang baik

sehingga terciptanya kepuasan konsumen.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Referensi Penelitian Terdahulu

NO Judul Jurnal Alat Analisis Hasil

Penelitian

1 Servicescapes:
The

Impact of
Physical

Surroundings
on

Customers and
Employees

Mary Jo Bitner,
Journal of

Marketing Vol.
56 (April 1992),

57-71

Analisis
Kualitatif

Perseptions of
Surroundings
berpengaruh
signifikan
terhadap
perilaku

konsumen

2 Roscoe
Hightower Jr.

dan
Mohammad

Shariat Global
Review of

Business and
Economic

Reserch, Vol. 5
No. 2 (200)

Servicescapes’s
Hierarchical

Factor Structure
Model (School of

Business and
Industry, Florida
A&M University)

Analisis
Faktor

Persepsi
konsumen
terhadap

servicescape
merupakan

faktor
pembangun

struktur hirarki
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G. Hipotesis

Berdasarkan uraian teoritis dan kerangka pemikiran di atas, dapat ditarik

hipotesis yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

H1:faktor ambien berpengaruh terhadap kepuasan pemustaka di Perpustakan

FEB   Unila.

H2: Faktor desain berpengaruh terhadap kepuasan pemustaka di Perpustakan

FEB Unila.

H3:Faktor social berpengaruh terhadap kepuasan pemustaka di Perpustakan

FEB Unila.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah pejelasan gambar, maksudnya gambar harus

sama arti dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dibawah ini

adalah kerangka pikir yang berkaitan dengan masalah yang diteliti :

servicescape

Faktor Ambien (X1)

Faktor Disain (X2)

Faktor Sosial(X3)

Kepuasan Konsumen (Y)



III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif verifikatif

yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan penggambaran atau

pemaparan tentang variabel-variabel yang diteliti yang selanjutnya

mencoba untuk menarik kesimpulan, Sugiyono (2011:206).

Penelitian ini terdiri dari variabel bebas (X) (independent variable) yaitu

servicescape yang dimensinya sesuai dengan teori Hightower (2009),

yang terdiri dari kondisi faktor ambien, faktor desain, dan faktor sosial,

sedangkan variabel terikat (Y) (dependent variable) yaitu kepuasan

konsumen.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di masing-masing gedung jurusan di FEB

Universitas Lampung.

C. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan

data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2004:225). Data ini tidak

tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file.Data

ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya
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pemustaka, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang

yang dijadikan sebagai saran mendapatkan informasi ataupun data.

Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban pemustaka yang

diperoleh langsung melalui kuesioner yang disebarkan, mengenai

indikator yang diajukan dalam variabel-variabel Servicescape yang

meliputi, faktor ambien, faktor desain, faktor sosialserta variabel

kepuasan konsumen.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak

memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data.

Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut

dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain

(Sugiyono, 2012:225). Data ini digunakan untuk mendukung infomasi

dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari

observasi langsung ke lapangan. Penulis juga menggunakan data

sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, penulis

membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu

literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
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D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini

adalah:

a. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti menelaah berbagai literatur, jurnal

internasional dan bahan teori lainnya yang berkaitan dengan masalah yang

dibahas.

b. Kuesioner

Merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan daftar

pernyataan tertulis kepada pemustaka.

c. Wawancara

Teknik pengumpulan data dimana pelaksanaannya dapat dilakuakan secara

langsung berhadapan dengan yang diwawancarai dapat juga secara tidak

langsung.

E. Variabel Penelitian dan Skala Pengukuran

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala suatu yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:38).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas

(independent) dan variabel terikat (dependent). Penjelasannya adalah sebagai

berikut:
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a. Variabel Bebas (Independent Variable)

Menurut Sugiyono (2013:39) variabel bebas adalah variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah lingkungan fisik

atau servicescape yang terdiri dari faktor ambien(X1),faktor desain (X2), dan

faktor sosial(X3).

b. Variable Terikat (Dependent Variable)

Menurut Sugiyono (2013:39) variabel terikat adalah variabel yang

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas.Dalam

penelitian ini yang menjadi variabel dependet yaitu Kepuasan Konsumen (Y).

Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Dimensi Definisi Indikator Skala

X
SERVICESCAPE

(Hightower2009)

1.Faktor
ambien

Non fisual,
kondisi latar

belakang
dalam

lingkungan
layanan

1. Temperatur
2. pencahayaan
3. Music
4. Aroma

Interval

2.Faktor
Dimensi

Sebagai
isyarat visual

membuta
seseorang
berpikir

secara verbal
apa yang

dilihat

1. Tata letak
2. Kenyamanan
3. Arsitektur
4. Warna
5. Material
6. Style

Interval

3. Faktor
Sosial

Komponen
dalam

lingkungan
manusia

1. Jumlah
karyawan

2. Penampilan
karyawan

3. Keramahan
karyawan

Interval

Y
KEPUASAN

(Kotler dan Keller
2009)

Perasaan atau
kecewa

seseorang
yang muncul

setelah
membanding-

kan kinerja

1.     Kenyamanan
lingkungan

2.     Kesesuaian
fasilitas untuk
dinikmati

3.    Kepuasan
pengunjung

Interval
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(hasil) produk
yangdipikirka

n terhadap
kinerja yang
di harapkan

1. y
a
m
a
n
a
n

l
i
n
g

2. Skala Pengukuran

Pengisian kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala interval. Skala

ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009:86).

Daftar pernyataan digolongkan ke dalam lima tingkatan yang di ubah dalam

skala interval :

 Kategori Sangat Setuju (SS) diberi nilai = 81-100

 Kategori Setuju (S) diberi nilai = 61-80

 Kategori Netral (N) diberi nilai = 41-60

 Kategori Tidak Setuju (TS) diberi nilai =21-40

 Kategori Sangat Tidak Setuju (STS)diberi nilai = 1-20

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:117).



31

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pengunjung Perpustakaan FEB

Unila dengan jumlah yang tidak terbatas..

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2013:116), sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode yang digunakan

dalam pengambilan sampel yaitu non probability sampling dengan cara

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi

peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk

dipilih menjadi sampel. Sampel dalam penelitian ini mempunyai kriteria

tertentu, adapun kriiteria tersebut sebagai berikut:

a. Konsumen yang pernah mengunjungi Perpustakaan FEB Unila

c. Bersedia menjadi Pemustaka.

Berdasarkan pendapat Hair (2006:112) bahwa jumlah sampel penelitian yang

tidak diketahui jumlah populasi pastinya, minimal berjumlah 4 atau 5 kali

variabel yang dianalisa atau indikator pertanyaan. Indikator pertanyaan dalam

penelitian ini terdiri dari 10 variabel bebas dan 3 variabel terikat. Maka

diperoleh hasil perhitungan sampel sebagai berikut:

Jumlah sampel = 5 x 13

= 65 sampel

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil 65 sampel. Agar hasil penelitian dapat

dipercaya maka jumlah unit sampel dibulatkan menjadi 100 pemustaka.

Menurut Frankel dan Wallen (1993:92) menyarankan besar sampel minimum

untuk penelitian deskriptif adalah sebanyak 100 sampel.
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G. Uji Item Pernyataan

1. Uji Validitas

Ghozali (2006:49) menyatakan uji validitas digunakan untuk mengukur sah

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika

pernyataan dan kuesioner mampu mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh

kuesioner tersebut.

Menurut Sekaran (2011:115) apabila hasil model analisis faktor menunjukan

bahwa dengan signifikansi dibawah 0,05 dan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

Measure of Sampling Adequacy (MSA), Anti Image Correlation dan Factor

Loading ≥ 0,5 maka item pernyataan dinyatakan valid dan sampel bisa diteliti

lebih lanjut. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS

2. Uji Reliabilitas

Sugiyono (2013:132) mengemukakan pengujian reliabilitas ditunjukan oleh

koefesien Cronbach’s Alpha. Hasil pengujian dikatakan reliabel jika nilai

Cronbach’s Alpha ≥ 0,5 dan nilai Cronbach’s Alpha≥Cronbach’s Alpha if

item Deleted. Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan

SPSS.

H. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan

regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan

konsisten. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji

asumsi normalitas.
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Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pegganggu atau residual memiliki distribusi normal. Menurut Ghozali

(2006:147) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, baik variabel dependen maupun variabel independen keduanya

mempunyai distribusi normal atau tidak.

 Jika Probabilitas / sig > 0,05 maka distribusi normal.

 Jika Probabilitas / sig < 0,05 maka berdistribusi tidak normal.

I. Teknik Analisis Data

1. Analisis Tabulasi

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak berbentuk angka-angka yang

diperoleh dari pengamatan maupun wawancara. Dalam penelitian ini analisis

kualitatif tersebut adalah hasil pernyataan pemustaka yang tertuang pada

kuesioner kemudian disimpulkan.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis ini digunakan untuk mengasumsikan bahwa terdapat hubungan linear

antara variabel lingkungan fisik (servicescape) pada kepuasan konsumen.

Analisis yang digunakan meliputi pengujian terhadap kondisi sekitar (ambien

factor), faktor desain (desain factor), dan sosial faktor (factor sosial)

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Adapun

bentuk umum persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:Y = a + β1 Χ1 + β2 Χ2 + β3 Χ3 + е
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Keterangan:

Y   = Kepuasan Konsumen X2 = Faktor desain

a    = Konstanta X3 = Faktorsosial

β    = Koefisien Regresi ε    = Standard Error

X1 = Faktor ambien

J. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji-t)

Sugiyono (2011:215) mengemukakan bahwa uji-t menentukan seberapa besar

pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pengujian ini

dilakukan dengan uji-t pada tingkat keyakinan 95% dengan kriteria pengujian:

Ho diterima dan Ha ditolak bila t hitung ≤ t tabel

Ho ditolak dan Ha diterima bila t hitung ≥ t table

2. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Fungsi dari koefisien determinasi (R2) adalah untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent.Nilai

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil menunjukkan

kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel

dependent yang sangat terbatas.Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-

variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variasi dependent.
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V. SIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data pada penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa

variabel servicecape yang berpengaruh dioleh Perpustakaan FEB Unila

adalah faktor ambient dan faktor disain yang mampu mempengaruhi

kepuasan pemustaka.Menurut Hightower (2009:381) serviscape

didefinisikan sebagai segala sesuatuyang secara fisik hadir di sekitar

konsumen selama transaksi pertemuan layanan. Hal ini bedasarkan

perhitungan sebagai berikut :

1. Faktor ambien berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan

pemustaka di Perpustakaan FEB Unila. Faktor lingkungan merupakan

kondisi latar belakang seperti temperature, pencahayaan, dan aroma

perpustakaan.

2. Faktor disain berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan

pemustaka di Perpustakaan FEB Unila. Faktor dimensi merupakan

gambaran visual yang yang terdiri dari tata letak, kenyamanan,

arsitektur, warna, material, style.

3. Faktor Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan

pemustaka di Perpustakaan FEB dikarenakantujuan pemustaka yang
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datang ke perpustakaan untuk meminjam buku atau sekedar membaca

buku di perpustakaan. Faktor sosial merupakan komponen manusia

dalam lingkungan.

4. Dimensi yang paling berpengaruh terhadap kepuasan Pemustaka di

Perpustakaan FEB Unila adalah faktor disain bedasarkan hasil

koefisien regresi yang memiliki nilai tertinggi. Hal ini dikarenakan

Perpustakaan FEB Unila mampu memberikan kepuasan terhadap

visual pemustaka termasuk kenyamanan di dalamnya. Sedangkan

faktor social tidak signifikan .

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka beberapa

halyang dapan menjadi masukan pada penelitian ini adalah:

1. Berkaitan dengan faktor ambien, di harapkan tim perpustakaan dapat

meningkatkan aroma enak yang membuat rileks di Perpustakan FEB

Unila sehingga pemustaka lebih nyaman untuk mengunjungi

perpustakan.

2. Pada variabel X2 yaitu faktor disainpada indikator tata letak diharapkan

perpustakaan memiliki interior yang menarik seperti menambahkan

lukisan atau foto. Pada indikator arsitektur diharapkan tim perpustakaan

dapat meningkatkan keadaan interior perpustakaan seperti suhu apakah

cukup untuk pemustaka, cahaya apakah sudah baik, tata letak, jarak rak

buku dengan tempat membaca, agar pemustaka senang berada di

perpustakaan. Pada indikator skema warna di harapkan perpustakaan
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dapat menciptakan perpaduan skema warna yang menarik sehingga

pemustaka lebih tertarik untuk mengunjungi perpustakan. Pada indikator

material diharapkan perpustakaan menggunakan alat dan perlengkapan

yang baik dan mempersiapkan peralatan atau perlengkapan di

perpustakaan dengan baik lagi seperti menyalakan komputer sebelum

pemustaka datang dan menambah jumlah stopkontak. Pada indikator

style agar perpustakaan lebih terlihat modis, tim perusahaan harus

memperhatikan segalah hal perpaduan interior agar perpustakaan terlihat

modis dapat dilihat dari cahaya, material, alat-alat dan perlengkapan

yang digunakan perpustakaan, tata letak, dan juga skema warna di

perpustakaan.

3. Berkaitan denan faktor sosial (X3) pada indikator jumlah karyawan

diharapkan tim perpustakan dapatmelayani perpustakaan dengan baik

tanpa membuat pemustaka lain antrimenunggu lama dalam transaksi

peminjaman atau pengembalian buku. Pada indikator penampilan

karyawan diharapkan karyawan berpenampilan rapi, menggunakan

paikaian seragam dan pada indikator keramahan karyawan diharapkan

karyawan bersikap responsif, meningkatkan interaksi antara pemustaka

dan karyawan seperti memberikan senyum dan sapaan ketika pemustaka

masuk, aktif membantu pemustaka yang sedang mencari buku.

4. Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian

ini di harapkan dapat lembih memperdalam penelitian ini.
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