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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu aktivitas yang penting bagi perusahaan, 

karena setiap perusahaan ingin bertahan dan terus berkembang. Tetapi seringkali 

masyarakat awam berpendapat bahwa pemasaran memiliki pengertian yang sama 

dengan penjualan. Pandangan semacam ini perlu diubah, karena penjualan 

merupakan salah satu aspek dari pemasaraan. Pemasaran mengidentifikasi 

kebutuhan dan keinginan konsumen pasar sasarannya, serta bagaimana cara 

memuaskannya. Pemasaran telah didefinisikan dalam banyak cara dan 

dikemukakan oleh beberapa ahli dalam pemasaran.  

Menurut Kotler-Keller (2007:6) Pemasaran adalah proses sosial yang 

didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain. Sedangkan pengertian pemasaran menurut 

Marketing Association of Australia and New Zealand (MAANZ) (2007:3), 

memberikan pengertian Pemasaran sebagai berikut : “Activities that facilitate and 

expedite the exchange of mutually satisfying relationships through the creation, 

distribution, promotion and pricing of goods, services and ideas.” Artinya, 

aktivitas yang memfasilitasi dan memperlancar suatu hubungan pertukaran yang 

salin memuaskan melalui penciptaan, pendistribusian, promosi dan penentuan 

harga dari barang, jasa, dan ide. 

Dari uraian diatas maka dapat di simpulkan bahwa pengertian pemasaran 

merupakan suatu aktivitas organisasi perusahaan yang dilakukan untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen melalui proses pertukaran yang 

adil berupa barang atau jasa serta mengelola hubungan pelanggan dengan cara 

yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya guna mencapai 

tingkat kepuasan yang lebih tinggi melalui pencipataan produk yang berkualitas. 
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2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran merupakan suatu proses yang melibatkan analisa, 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap barang, jasa dan gagasan 

dimana terjadi pertukaran yang bertujuan untuk menghasilkan kepuasan bagi 

pihak-pihak yang terlibat. Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba yang 

maksimal dan hal tersebut dapat diperoleh jika perusahaan mampu menghasilkan 

produk atau jasa yang menarik minat pembeli, karena produk atau jasa tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga konsumen 

memperoleh kepuasan. 

Manajemen pemasaran menurut Kotler yang dikutip oleh Alma (2007:130) 

adalah kegiatan  menganalisis, merencanakan, mengimplementasi dan mengawasi 

segala kegiatan (program), guna memperoleh tingkat pertukaran yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi. Sedangkan pengertian manajemen pemasaran lainnya adalah 

pelaksanaan tugas untuk mencapai pertukaran yang diharapkan dengan pasar 

sasaran Sunarto (2006). 

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa manajemen pemasaran 

adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu perusahaan atau 

organisasi memilih pasar sasaran yang sesuai, yang dapat mendukung terciptanya 

tujuan perusahaan dan menjalin hubungan yang baik dengan pasar sasaran 

tersebut yang bertujuan untuk menciptakan pertukaran barang dan jasa yang 

bertujuan untuk menghasilkan kepuasan bagi pihak-pihak yang terlibat. 

 

2.1.3 Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan salah satu konsep utama dalam pemasaran 

modern. Dengan kata lain, bauran pemasaran menjadi alat bagi aktivitas 

pemasaran perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan dalam mempengaruhi 

konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan di pasar. Pengertian 

bauran pemasaran (marketing mix) menurut Kotler (2007:23), bauran pemasaran 

adalah Seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar 

tujuan pemasarannya. 
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Sedangkan menurut Rambat Lupiyoadi (2006:70) menyatakan pengertian 

bauran pemasaran adalah alat bagi pemasar yang terdiri dari atas berbagai unsur 

suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi 

pemasaran dan positioning  yang ditetapkan dapat berjalan dengan sukses. 

Unsur marketing menurut Rambat Lupiyoadi & A. Hamdani (2006:70) 

sering kali kita kenal dengan sebutan 4P. Pengertian unsur-unsur marekting mix 

dapat diklasifikasikan menjadi (product, price, place, promotion). Sedangkan 

bauran pemasaran dalam bentuk jasa perlu ditambahkan menjadi 7P, sehingga 

bauran pemasaran jasa menjadi (product, price, place, promotion, people, 

Physical Evidence, Process). Adapun pengertian masing-masing bauran 

pemasaran diatas adalah : 

1. Produk (Product) 

Produk merupakan unsur terpenting dalam bauran pemasaran yang 

memiliki berbagai macam arti dan  makna, namun secara umum 

produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan  kepada pasar 

untuk diperhatikan, dibeli, digunakan dan dikonsumsi. 

2. Harga (Price) 

Dalam menetukan harga, manajemen harus menentukan harga dasar 

yang tepat bagi produknya. Manajemen harus menentukan strategi 

harga yang menyangkut potongan harga, pembayaran ongkos angkut 

dan berbagai variabel yang bersangkutan. 

3. Tempat (Place) 

Menunjukan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk 

menjadikan suatu produk yang dihasilkan dapat diperoleh dan tersedia 

bagi konsumen pada waktu dan tempat yang tepat dimanapun 

konsumen berada. 

4. Promosi (Promotion)  

Merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan 

tujuan utama untuk menginformasikan, membujuk, mempengaruhi 

dan mengingatkan konsumen agar membeli produk dari perusahaan. 

Dalam hal ini keputusan-keputusan yang diambil mencakup iklan, 

penjualan personal, promosi penjualan dan publikasi. 
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5. Orang (People) 

Perusahaan dapat membedakan dirinya dengan cara merekrut dan 

melatih karyawan yang lebih mampu dan lebih dapat diandalkan 

dalam berhubungan dengan pelanggan daripada karyawan pesaingnya. 

6. Lingkungan Fisik (Physical Evidence) 

Merupakan lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan perusahaan 

berinteraksi dengan konsumennya dan setiap konmponen tengible 

memfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa. 

7. Proses (Process) 

Merupakan sebuah prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktifitas 

jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian operasi jasa. 

Berikut adalah bauran pemasaran jasa yang diperluas untuk jasa menurut 

Zeithaml & Bitner yang dikutip Yazid (2003:18-19), yaitu pada tabel 2.1 : 

 

Tabel 2.1 

Bauran Pemasaran yang diperluas untuk jasa 

Produk Distribusi Promosi Harga Partisipan Bukti Fisik Proses 

Feature fisik 

barangTingkat 

kualitas 

Asesoris 

Pembungkusan 

Garansi 

Lini produk 

Penentuan 

merk 

Jenis saluran  

Perantara 

Lokasi outlet 

Transportasi 

Penyimpanan 

Mengelola 

saluran 

Bauran promosi 

Eksposure  

Tenaga 

penjualan 

Jumlah 

Seleksi 

Training 

Insemtif 

Periklanan 

Target 

Jenis media 

Jenis periklanan 

Hak copy 

Promosi 

penjualan 

Publisitas 

Fleksibilitas 

Tingkat harga 

Istilah-istilah: 

Deferensias 

Diskon 

Kuota 

 

Karyawan 

Panarikan 

Training 

Motivasi 

Penghargaan 

Tim kerja 

Konsumen 

Pendidikan 

Training 

Komunikasi 

Kultur dan nilai 

atau manfaat 

Riset karyawan 

 

 

Desain 

fasilitas 

Keindahan 

Fungsi 

Kondisi yang 

tak menentu 

Peralatan 

Rambu-

rambu 

Pakaian 

karyawan 

Tangible 

lainnya 

Laporan 

Kartu bisnis 

Pernyataan 

jaminan 

Aliran 

aktivitas 

Standardisir 

Custoized 

Jumlah 

langkah 

Sedikit 

Banyak 

Tingkat 

keterlibatan 

konsumen 

Sumber : Zeithaml dan Bitner yang dikutip Yazid (2003:18-19) 
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2.2 Ruang Lingkup Jasa 

2.2.1 Pengertian Jasa 

Setiap perusahaan baik jasa maupun non jasa, didirikan selain tujuan untuk 

mempertahankan eksistensi juga memberikan pelayanan yang memuaskan kepada 

setiap pelanggan. Kualitas pelayanan adalah faktor terpenting dalam perusahaan 

karena kualitas yang baik akan membuat konsumen merasa puas yang pada 

akhirnya akan menjadi loyal terhadap perusahaan dan berkemungkinan besar akan  

menarik konsumen baru. Konsumen yang telah merasa loyal pada suatu  produk 

atau jasa  juga dapat diartikan  konsumen tersebut merasa terpuaskan kebutuhan 

sehingga melakukan pembelian lebih dari sekali. Kepuasan pelanggan  merupakan 

suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan kebutuhan  pelanggan dipenuhi. 

Suatu  pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pengukuran kepuasan palanggan merupakan 

elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan 

lebih efektif.  

Menurut Zeithaml dan Bitner dalam Hurriyati (2005:28) Jasa pada 

dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam 

pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan 

nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud (intangible) bagi pembeli 

pertamanya. Sedangkan menurut Kotler (2000) mengemukakan pengertian jasa 

(service) sebagai berikut : “ A service is any act or performance that one party 

can offer to another that is essentially intangible and does not result in the 

ownership of anything. It`s production may or may not be tied to a pshyical 

product “ (Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu 

pihak ke pihak yang lain yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak 

menyebabkan perpindahan kepemilikan, produksi jasa dapat terikat atau tidak 

terikat pada suatu produk fisik). 

Sedangkan Zeithaml & Bitner (2003:3) mengemukakakn definisi jasa 

sebagai berikut : include all economic, activities whoise output is not physical 

product or construction is generally consumed at the time it`s produced and 
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provided added value in forms (such as convenience, amusement,, timeliness, 

comfort or health) that are essentially intangible concerns of it`s first purchaser. 

Jasa pada dasarnya adalah seluruh ativitas ekonomi dengan output selain 

produk dalam pengertian fisik, dikomsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan , 

memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli 

pertamanya. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka jasa pada sasarnya adalah 

sesuatu yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Tidak berwujud tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 

2. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan 

3. Suatu produk fisik 

4. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan 

5. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. 

 

2.2.2 Karakteristik Jasa 

Jasa memiliki karakteristik yang membedakannya dari produk berupa 

barang. Karakteristik utama yang membedakan jasa dengan produk adalah sifat 

jasa yang tidak dapat dilihat (tidak nyata) di samping keterlibatan konsumen 

secara aktif dalam proses penyampaian jasa. Secara keseluruhan dapat dilihat 

perbedaan antara barang dan jasa pada tabel 2.2 berikut. 
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Tabel 2.2 Perbedaan Barang dan Jasa 

Barang Jasa 

Dapat dilihat Proses atau aktivitas tidak dapat dilihat 

Konsumen tidak Terlibat dalam 

proses produksi 

Konsumen terlibat dala proses produksi 

produksi dan konsumsi terpisah  Produksi dan konsumsi bersamaan waktu 

dan tempat 

Produk atau proses bersifat homogen Proses dan hasil berbeda-beda 

Dimungkinkan hubungan yang tidak 

langsung antara produsen dan 

konsumen 

Hubungan langsung adalah hal yang sangat 

utama 

Persediaan dapat diciptakan Penciptaan persediaan tidak mungkin atau 

sulit 

Dapat dibawa Tidak dibawa(melekat kepada penyedia 

jasa) 

Dapat diekspor Sulit untuk diekspor 

Nilai tambah diciptakan di dalam 

pabrik 

Nilai tambah terjadi pada waktu interaksi 

antar produsen dan konsumen 

Konsentrasi pada suatu proses 

produksi tertentu dapat dilakukan 

Konsentrasi pada suatu proses produksi 

tertentu tidak dapay dilakukan karena 

tersebarnya daerah produksi 

Kepemilikan berpindah pada saat 

penjualan 

Tidak ada perpindahan kepemilikan 

Dapat diujicobakan sebelum dijual Tidak ada sebelum penjualan dan sangat 

sulit untuk diujicobakan 

Pengembalian barang dimungkinkan 

seperti halnya pemberian garansi  

Pengembalian tidak dimungkinkan, 

pemberian garansi juga sangat sulit 

Penjualan barang bekas 

dimungkinkan 

Penjualan tidak mungkin dilakukan lebih 

dari satu kali 

Dapat diberi hak paten  Susah untuk diberi hak paten 

Sumber : Jasfar, 2005 
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Fandy Tjiptono (2004:18) mengutarakan ada lima karakteristik utama jasa 

bagi pembeli pertamanya. 

1. Tidak berwujud (Intangibility) 

 Jasa bebeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat, 

atau benda; maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, 

proses, kinerja (performance), atau usaha. Oleh sebab itu, jasa tidak 

dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan 

dikonsumsi. Bagi para pelanggan, ketidakpastian dalam pembelian 

jasa relatif tinggi karena terbatasnya search qualities, yakni 

karakteristik fisik yang dapat dievaluasi pembeli sebelum pembelian 

dilakukan. Untuk jasa, kualitas apa dan bagaimana yang akan 

diteriman konsumen, umumnya tidak diketahui sebelum jasa 

bersangkutan dikonsumsi. 

2. Tidak dapat dipisahkan (Inseparability) 

Barang biasa diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 

3. Berubah-ubah (Variability / Heterogeneity) 

Jasa bersifat variabel karena merupakan non-standarizedoutput, 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung kepada 

siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi. Hal ini dikarenakan 

jasa melibatkan unsur manusia dalam proses produksi dan 

konsumsinya yang cenderung tidak bisa diprediksi dan cenderung 

tidak konsisten dalam hal sikap dan perilakunya. 

4. Tidak tahan lama (Perishability) 

Jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Sifat jasa yang mudah 

rusak (pershiability) tersebut tidak akan menjadi masalah apabila 

permintaan tetap berjalan lancar. Jika permintaan berfluktuasi, maka 

akan berdampak pada perusahaan-perusahaan jasa. 
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5. Lack of Ownership 

Lack of ownership merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. 

Pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas 

penggunaan dan manfaat produk yang dibelinya. Mereka bisa 

mengkonsumsi, menyimpan atau menjualnya. Di lain pihak, pada 

pembelian jasa, pelanggan mungkin hanya memiliki akses personel 

atas suatu jasa untuk jangka waktu terbatas (misalnya kamar hotel, 

bioskop, jasa penerbagan san pendidikan). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa jasa memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan barang berwujud. Hal ini berakibat dalam pemasarannya jasa akan 

memerlukan penanganan yang berbeda. 

 

2.2.3 Klasifikasi Jasa 

Lupiyoadi (2008) menjelaskan tentang klasifikasi jasa melalui beberapa 

cara, yaitu : 

1. Berdasarkan atas tingkat kontak konsumen dengan pemberi jasa, 

didalamnya mencakup: 

a. Sistem kontak tinggi (high-contact system), konsumen harus 

menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa. Contoh : jasa 

pendidikan, rumah sakit, dan transportasi. 

b. Sistem kontak rendah (low-contact system), konsumen tidak perlu 

menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa. Contoh: jasa 

reparasi mobil dan jasa perbankan. 

2. Berdasarkan kesamaannya dengan operasi manufaktur, jasa dapat 

dibedakan menjadi tiga kelompok: 

a. Jasa murni (pure service), meerupakan jasa yang tergolong kontak 

tinggi, tanpa persediaan, atau dengan kata lain sangat berbeda 

dengan manufaktur. Contoh: jasa tukang cukur atau operasi 

pembedahan. 
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b. Jasa semimanufaktur (quasimanufacturing service), merupakan 

jasa yang tergolong kontak rendah, memiliki kesamaan dengan 

manufaktur, dan konsumen tidak harus menjdai bagian dari proses 

produksi jasa. Contoh: jasa pengantaran, perbankan, asuransi, dan 

kantor pos. 

c. Jasa campuran (moderate-contact), gabungan beberapa sifat jasa 

murni dan jasa semimanufaktur. Contoh: jasa bengkel, dry 

cleaning, ambulans, pemadam kebakaran, dan lain-lain. 

Pengklasifikasian jasa sangat penting untuk mempertahankan sebuah 

perusahaan dalam bidang bisnis. Klasifikasi jasa akan memberi keuntungan yang 

lebih baik dalah menjalankan perusahaan bisnis. 

Penawaran suatu perusahaan kepada pasar biasanya mencakup beberapa 

jenis jasa layanan. Komponen jasa layanan ini dapat merupakan bagian kecil 

ataupun bagian utama atau pokok dari keseluruhan penawaran tersebut. 

Berdasarkan klasifikasi organisasi perdagangan dunia (World Trade 

Organization---WTO), sesuai dengan GATS/WTO---Central Product 

Classification/MTN.GNS/W120 yang dikutip oleh Rambat Lupiyoadi & A. 

Hamdani (2006:7), ruang lingkup klasifikasi bisnis jasa meliputi : 

1. Jasa Bisnis 

2. Jasa Komunikasi 

3. Jasa Kontruksi dan Jasa Teknik  

4. Jasa Distribusi 

5. Jasa Pendidikan 

6. Jasa Lingkungan Hidup 

7. Jasa Keuangan 

8. Jasa Kesehatan dan Jasa Sosial 

9. Jasa Kepariwisataandan jasa Perjalanan 

10. Jasa Rekreasi, Budaya dan Olahraga 

11. Jasa Transportasi 
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2.2.4 Kualitas Jasa 

Zeithaml & Berry (2003) menjelaskan bahwa terdapat faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas dari jasa itu sendiri yaitu jasa yang di harapkan (expected 

service) dan jasa yang dipersepsikan (perceived service) oleh pengguna jasa 

tersebut. kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan. Kualitas juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menentukan 

kepuasan pelanggan dan upaya perubahan ke arah perbaikan terus menerus. Hal 

ini dikenal dengan istilah QMATCH (Quality-meets Agreed Terms and Changes) 

Gaspersz (2008). 

Parasuraman (2010) menyimpulkan bahwa terdapat lima dimensi kualitas 

jasa sebagai berikut : 

1. Berwujud (tangible), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya pada pihak eksternal. Hal ini meliputi 

fasilitas fisik, perlengkapan, dan peralatan yang digunakan serta 

penampilan pegawainya. 

2. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan layanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang 

berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan 

tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. 

3. Ketanggapan (responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk membantu 

dan memberikan layanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada 

pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas.  

4. Jaminan dan kepastian (assurance), yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan, kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini 

meliputi beberapa komponen antara lain, komunikasi, kredibilitas, 

keamanan, kompetensi, dan sopan santun. 
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5. Empati (empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan pelanggan.  

 

2.3 Atribut Jasa Perpustakaan 

Atribut jasa mempunyai pengaruh besar pada persepsi pengguna 

perpustakaan terhadap jasa tersebut. Zeithaml & Bitner (2001) mengungkapkan 

bahwa atribut jasa pada hakekatnya dapat dibagi kedalam tiga dimensi, yaitu : 

1. Orang (people) 

Perusahaan dapat membedakan dirinya dengan cara merekrut dan 

melatih karyawan yang lebih mampu dan lebih dapat diandalkan 

dalam berhubungan dengan pelanggan daripada karyawan 

pesaingnya.  

2. Proses (process) 

Merupakan sebuah prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktifitas 

jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian operasi jasa. 

3. Bukti fisik (physical evidence) 

Merupakan lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan 

perusahaan berinteraksi dengan konsumennya dan setiap 

konmponen tengible memfasilitasi penampilan atau komunikasi 

jasa. 

Hal itu disebabkan karena dengan apa yang dirasakan terhadap atribut jasa 

membawa berbagai manfaat yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna 

perpustakaan, karena pada dasarnya atribut jasa perpustakaan berfokus kepada 

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta ketepatan penyampaiannya 

untuk mengimbangi harapan mahasiswa. Layanan jasa perpustakaan ini dapat 

dilihat dari berbagai bidang, mulai dari layanan dalam bentuk fisik, sampai 

layanan berbagai fasilitas dan petugas yang berkualitas Buchari Alma (2005:46). 

Dari pengetian tersebut atribut jasa yang dimiliki oleh perpustakaan meliputi 

petugas yang melayani pengunjung perpustakaan, proses berupa instrumen serta 

tahapan pelayanan perpustakaan dalam melayani pemakai perpustakaan, dan bukti 
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fisik yang dapat dilihat dari fasilitas bangunan dan koleksi buku berkualitas yang 

dimiliki oleh perpustakaan.   

Pengertian perpustakaan menurut Sutarno (2006: 11) adalah mencakup 

suatu ruangan, bagian dari gedung atau bangunan, atau gedung tersendiri, yang 

berisi buku-buku koleksi, yang disusun dan diatur demikian rupa, sehingga mudah 

untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca. 

Menurut Sulistyo-Basuki (1999:1) perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian, 

atau subbagian dari sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan 

untuk menyimpan buku, biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu serta 

digunakan untuk anggota perpustakaan. Sedangkan definisi perpustakaan yang 

dikemukakan oleh Perpustakaan Nasional RI (2005:4) adalah unit kerja yang 

memiliki sumber daya manusia sekurang-kurangnya seorang pustakawan, 

ruangan/tempat khusus, dan koleksi bahan pustaka sekurang-kurangnya seribu 

judul dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis dan misi perpustakaan 

yang bersangkutan serta dikelola menurut sistem tertentu untuk kepentingan 

masyarakat penggunanya. 

 

2.3.1 Fungsi Perpustakaan 

Fungsi perpustakaan menurut Bafadal (2008:6-8) adalah : 

a. Fungsi informasi  

Perpustakaan yang sudah maju tidak hanya menyediakan bahan-bahan 

pustaka yang berupa buku-buku, tetapi juga menyediakan bahan-bahan 

yang berupa non buku seperti majalah, surat kabar, pamflet, guntingan 

artikel, peta, bahkan dilengkapi dengan alatalat pandang dengar seperti 

televisi, video tape recorder, dan sebagainya. Semua ini akan 

memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan oleh murid-

murid. 

b. Fungsi pendidikan 

Di dalam perpustakaan sekolah disediakan buku-buku fiksi maupun non 

fiksi. Adanya buku-buku tersebut dapat membiasakan murid-murid 

belajar mandiri tanpa bimbingan guru, baik secara individual maupun 

berkelompok. Adanya perpustakaan sekolah dapat meningkatkan 
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kemampuan membaca murid-murid. Selain itu di dalam perpustakaan 

sekolah tersedia buku-buku yang pengadaannya disesuaikan dengan 

kurikulum sekolah. Hal ini maksudkan untuk dapat menunjang 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

c. Fungsi tanggung jawab administratif 

Fungsi ini tampak pada kegiatan sehari-hari di perpustakaan sekolah, di 

mana setiap ada peminjaman dan pengembalian buku selalu dicatat oleh 

pustakawan. Setiap murid yang akan masuk ke perpustakaan sekolah 

harus menunjukkan kartu anggota. Apabila ada murid yang terlambat 

mengembalikan buku pinjamannya akan dikenai denda. Semua ini 

selain mendidik murid-murid ke arah tanggung jawab, juga 

membiasakan murid-murid bersikap dan bertindak secara administratif. 

d. Fungsi riset 

Adanya bahan pustaka yang lengkap, murid dan guru dapat melakukan 

riset yaitu mengumpulkan data atau keterangan-keterangan yang 

diperlukan. 

e. Fungsi rekreatif  

Adanya perpustakaan sekolah dapat berfungsi rekreatif berarti bahwa 

perpustakaan sekolah dapat dijadikan tempat mengisi waktu luang 

seperti pada waktu istirahat, dengan membaca buku-buku cerita, novel, 

roman, majalah, dan sebagainya. 

2.3.2 Tujuan Perpustakaan 

Tujuan perpustakaan sekolah. menurut Yusuf (2007:3) adalah: 

a. Mendorong dan mempercepat proses penguasaan teknik membaca para 

siswa. 

b. Membantu menulis kreatif bagi para siswa dengan bimbingan guru dan 

pustakawan. 

c. Menumbuh kembangkan minat dan kebiasaan membaca para siswa. 

d. Menyediakan berbagai macam sumber informasi untuk kepentingan 

pelaksanaan kurikulum. 
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e. Mendorong, menggairahkan, memelihara, dan memberi semangat 

membaca dan semangat belajar bagi para siswa.  

f. Memperluas, memperdalam, dan memperkaya pengalaman belajar para 

siswa dengan membaca buku dan koleksi lain yang mengandung ilmu 

pengetahuan dan teknologi, yang disediakan oleh perpustakaan.  

g. Memberikan hiburan sehat untuk mengisi waktu senggang melalui 

kegiatan membaca, khususnya buku-buku dan sumber bacaaan lain 

yang bersifat kreatif dan ringan, seperti fiksi, cerpen, dan lainnya. 

2.3.3 Layanan Perpustakaan 

Layanan perpustakaan adalah semua kegiatan yang berhubungan langsung 

atau tidak langsung dengan pemakai perpustakaan. Menurut Darmono (2007:166) 

kegiatan layanan perpustakaan perlu memperhatikan asas layanan sebgai berikut: 

a. Layanan selalu berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan 

pemakai perpustakaan. 

b. Layanan diberikan atas dasar keseragaman, keadilan, merata dan 

memandang pemakai perpustakaaan sebagai satu kesatuan yang 

menyeluruh dan tidak dipandang secara individual.  

c. Layanan perpustakaan dilandasi dengan tata aturan yang jelas dengan 

tujuan untuk mengoptimalkan fungsi layanan, peraturan perpustakaan 

perlu didukung oleh semua pihak agar layanan perpustakaan dapat 

berjalan dengan baik.  

d. Layanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor kecepatan, 

ketepatan, dan kemudahan dengan didukung oleh administrasi yang 

baik. 
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2.3.4 Unsur Layanan Perpustakaan 

Agar pengguna merasa puas, maka layanan pengguna perpustakaan harus 

berkualitas. Menurut Rahayuningsih (2007:86) karakteristik layanan perpustakaan 

yang berkualitas dapat dilihat dari: 

1. Koleksi  

Adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan 

untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan 

informasi. Adapun karakteristik koleksi adalah: 

a. Kuantitas berkaitan dengan banyaknya jumlah koleksi yang 

dimiliki oleh perpustakaan. 

b. Kualitas berkaitan dengan mutu, kemutakhiran, kelengkapan 

koleksi. 

2. Fasilitas  

Adalah segala hal yang memudahkan suatu kegiatan kelancaran tugas, 

seperti gedung, perlegakapan (meja, kursi, rak, dan sebagainya). 

Karakteristik fasilitas yang baik adalah: 

a. Kelengkapan, menyangkut lingkup layanan dan ketersediaan 

sarana pendukung serta layanan pelengkap lainnya. 

b. Kenyamanan memperoleh layanan, berkaitan dengan lokasi, 

ruangan, petunjuk, ketersediaan informasi, kebersihan dan lain-

lain. 

3. Sumber daya manusia 

yaitu petugas yang ada di bagian layanan. Karakteristik sumber daya 

manusia yang baik adalah: 

a. Kesopanan dan keramahan petugas memberi layanan, terutama 

bagi petugas yang berinteraksi langsung dengan pengguna. 

b. Tanggung jawab dalam melayani pengguna perpustakaaan. 

c. Empati, wajar dan adil dalam memecahkan masalah dan 

menangani keluhan pengguna. 

d. Profesionalisme petugas perpustakaan di bagian layanan pengguna 

tercermin dalam diri petugas yang berjiwa SMART, yaitu siap 

mengutamakan pelayanan, menyenangkan dan menarik, 
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antusias/bangga pada profesi, ramah dan menghargai pengguna 

jasa, tabah ditengah kesulitan. 

4. Layanan perpustakaan 

yaitu proses penyebarluasan segala macam informasi kepada 

masyarakat luas. Karakteristik layanan yang baik adalah: 

a. Ketepatan waktu layanan, berkaitan dengan waktu tunggu dan 

waktu proses. 

b. Akurasi layanan, berkaitan dengan layanan yang meminimalkan 

kesalahan 

c. Kemudahan mendapatkan layanan, berkaitan dengan banykanya 

petugas yang melayani, fasilitas pendukung seperti komputer. 

2.3.5 Jenis Layanan Perpustakaan 

Beberapa jenis layanan perpustakaan adalah sebagai berikut: 

1. Layanan Sirkulasi  

Dilihat dari makna, kata sirkulasi berasal dari bahasa Inggris yaitu 

circulation yang berarti perputaran atau peredaran. Dalam ilmu 

perpustakaan, sirkulasi sering disebut kegiatan peminjaman bahan 

pustaka atau kegiatan yang berkaitan dengan peminjaman dan 

pengembalian bahan pustaka Lasa (1993:1). Layanan sirkulasi di 

perpustakaan merupakan salah satu kegiatan yang berkaitan dengan 

pengguna perpustakaan. Pengertian layanan sirkulasi menurut 

Rahayuningsih (2007:95) adalah layanan pengguna yang berkaitan 

dengan peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan koleksi. 

Namun layanan sirkulasi perpustakaan bukan hanya sekedar pekerjaan 

peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan koleksi saja, melainkan 

suatu kegiatan menyeluruh dalam proses pemenuhan kebutuhan 

pengguna melalui jasa sirkulasi. Hal ini karena bagian layanan 

sirkulasi masih memiliki tugas ntuk penagihan koleksi yang belum 

dikembalikan, penagihan denda, memberikan surat bebas 

perpustakaan, mencatat jumlah pengunjung dan peminjam. Dalam 

layanan ini biasanya digunakan sistem tertentu, dengan aturan 
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peminjaman yang disesuaikan dengan kondisi perpustakaan. Menurut 

Qalyubi (2007: 221) bagian layanan sirkulasi mempunyai fungsi 

melayani pengunjung perpustakaan khususnya dalam hal berikut ini: 

a. Pengawasan pintu masuk dan keluar perpustakaan. 

b. Pendaftaran anggota perpustakaan, perpanjangan keanggotaan, 

dan pengunduran diri anggota perpustakaan. 

c. Peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan waktu bahan 

peminjaman. 

d. Pengurusan keterlambatan pengembalian koleksi yang dipinjam, 

seperti denda. 

e. Pengeluaran surat peringatan bagi buku yang belum dikembalikan 

pada waktunya dan surat bebas pustaka. 

f. Penugasan yang berkaitan dengan peminjaman buku, khususnya 

buku hilang atau rusak. 

g. Pertanggungjawaban atas segala berkas peminjaman. 

h. Pembuatan statistik peminjaman berupa statistik anggota yang 

memperbarui keanggotaanya, anggota baru, anggota yang 

mengundurkan diri, pengunjung perpustakaan, statistik peminjam, 

statistik jumlah buku yang dipinjam, statistik peminjaman buku 

berdasarkan subjek, dan jumlah buku yang masuk daftar. 

i. Penugasan lainnya, terutama yang berkaitan dengan peminjaman.  

2. Layanan Referensi  

Istilah referensi berasal dari bahasa Inggris to refer , menunjuk kepada 

suatu koleksi yang dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh 

pemakai perpustakaan Qalyubi (2007: 225). Layanan referensi adalah 

layanan yang diberikan oleh perpustakaan untuk koleksi-koleksi 

khusus seperti kamus, ensiklopedi, almanak, direktori, buku tahunan, 

yang berisi informasi teknis dan singkat. Definisi buku referensi 

menurut Widjajanti (2009: 249) adalah buku yang isi dan penyajiannya 

dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu 

pengetahuan, tekonologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas. 
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Maka koleksi ini tidak boleh dibawa pulang oleh pengunjung 

perpustakaan dan hanya untuk dibaca di tempat. 

3. Layanan Ruang Baca 

Layanan ruang baca adalah layanan yang diberikan oleh perpustakaan 

berupa tempat untuk melakukan kegiatan membaca di perpustakaan. 

Layanan ini diberikan untuk mengantisipasi pengguna perpustakaan 

yang tidak ingin meminjam untuk dibawa pulang, akan tetapi mereka 

cukup memanfaatkannya di perpustakaan. Layanan yang diberikan 

oleh suatu perpustakaan termasuk di dalamnya perpustakaan sekolah 

pada dasarnya menimbulkan perbedaan sikap di kalangan pemustaka. 

Sikap merupakan suatu pernyataan dalam bentuk positif maupun 

negatif seseorang terhadap suatu objek.  

 

2.4 Minat Baca 

2.4.1 Pengertian Minat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:744) secara umum arti 

minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu atau keinginan. 

Minat juga diartikan sebagai keinginan yang didorong oleh suatu keinginan, 

setelah melihat, mengamati dan membandingkan serta mempertimbangkan 

dengan kebutuhan yang diinginkannya. Bila mereka melihat bahwa sesuatu akan 

menguntungkan, mereka berminat kemudian mendatangkan kepuasan. Apabila 

kepuasan berkurang, minat pun akan berkurang. Selanjutnya minat merupakan 

suatu perangkat mental yang terdiri dari campuran antara perasaan, harapan, 

pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan 

seseorang kepada suatu pilihan tertentu Ginting (2005:17). 

Menurut Bafadal (2001:192) minat sering pula disebut dengan interest. 

Minat bisa dikelompokkan sebagai sifat atau sikap yang memiliki kecenderungan 

atau tendensi tertentu. Minat dapat merpresentasikan tindakan-tindakan, minat 

tidak bisa dikelompokkan sebagai pembawaan tetapi sifatnya bisa diusahakan, 

dipelajari dan dikembangkan. Minat juga merupakan suatu kecenderungan yang 

menyebabkan seseorang berusha untuk mencari ataupun mencoba aktivitas-
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aktivitas dalam bidang tertentu. Minat juga diartikan sebagai sikap positif 

terhadap aspek-aspek lingkungan. Selain itu, minat juga merupakan 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan menikmati suatu aktivitas 

disertai dengan rasa senang Sandjaja (2006:2). 

 

2.4.2 Pengertian Minat Baca 

Menurut Sulastri (2008:51) membaca adalah suatu proses yang dilakukan 

serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan penulis melalui medai kata-kata atau bahasa tulis. Membaca adalah 

kegiatan visual berupa serangkaian kegiatan mata dalam mengikuti baris-baris 

tulisan, pemusatan penglihatan pada kata dan kelompok kata, melihat ulang kata 

dan kelompok kata untuk memperoleh pemahaman terhadap bacaan.   

Minat baca seseorang dapat diartikan sebagai kecenderungan hati yang 

tinggi orang tersebut kepada suatu sumber bacaan tertentu Sutarno (2003:19). 

Pendorong bagi bangkitnya minat baca ialah kemampuan membaca, dan 

pendorong bagi berseminya budaya baca dalah kebiasaan membaca, sedangkan 

kebiasaan membaca terpelihara dengan tersedianya bahan bacaan yang baik, 

menarik, memadai baik jenis, jumlah maupun mutunya. Sedangkan menurut 

Amini (2007:62) minat baca merupakan salah satu aspek dari kesiapan membaca, 

dengan indikator menunjukkan ketertarikan pada berbagai lambang dan simbol, 

tertarik menyimak cerita, mampu bercerita, suka melihat-lihat gambar dalam 

buku, mempunyai rentang perhatian yang cukup untuk mengamati urutan gambar 

dalam buku, menceritakan suatu cerita dari sebuah gambar, meminjam buku untuk 

dibawa pulang atau membawa buku ke sekolah, dan mencoba mengenali kata-kata 

tertentu dalam buku yang dikenalnya.  

Menurut Sandjaja (2006:3) minat baca adalah suatu perhatian yang kuat 

dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca 

sehingga mengarahkan diri untuk membaca dengan kemauannya sendiri.  Minat 

membaca adalah sikap positif dan adanya rasa ketertarikan dalam diri terhadap 

aktivitas membaca dan tertarik terhadap buku bacaan. Berdasarkan pengertian 

diatas minat baca adalah dorongan dan sikap positif terhadap aktivitas membaca, 
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tertarik terhadap buku bacaan yang tetap, memperhatikan dan menikmati suatu 

kegiatan membaca yang dipilih karena menyenangkan. 

Dari pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa minat baca terkandung unsur 

perhatian, kemauan, dorongan dan rasa senang untuk membaca. Perhatian bisa 

dilihat dari perhatiannya terhadap kegiatan membaca, mempunyai kemauan yang 

tinggi untuk membaca, dorongan dan rasa senang yang timbul dari dalam diri 

maupun dari pengaruh orang lain. Semua itu merupakan aktivitas yang dilakukan 

dengan penuh ketekunan dan cenderung menetap. 

 

2.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Baca 

Menurut Sekar (2004) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat baca 

adalah : 

a. Budaya lisan 

Budaya lisan yang masih melekat dalam masyarakat kurang 

mendukung upaya pengembangan minta baca dan tulis. apalagi 

maraknya teknologi audiovisual yang membuat masyarakat bertradisi 

lisan semakin malas membaca. 

b. Perpustakaan yang tidak representatif 

Saat ini perkembangan perpustakaan menjadi lebih mirip gudang 

penyimpanan buku ketimbang sebuah tempat rekreasi pengetahuan 

yang menyenangkan. Perpustakaan sebagai tempat pengembangan 

minat baca belum memberikan motivasi bagi masyarakat untuk 

menjadikan buku sebagai teman. Perpustakaan yang ada cenderung 

miskin koleksi buku yang memiliki sarana dan prasarana yang kurang 

mendukung, seperti meja, kursi, pencahayaan dan penataan buku yang 

tidak teratur. 

c. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah membeli makanan merupakan 

hal yang utama dibandingkan dengan membeli buku. 
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Sedangkan menurut Crow & Crow dalam Supriyadi (1985:75), Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi minat seseorang yang mempengaruhi minat 

baca, yaitu: 

a. Kondisi fisik 

Seseorang yang biasanya tertarik pada permainan sepakbola, pada 

waktu ia jatuh sakit enggan memperhatikan. Misalnya: mengikuti 

dalam berita surat kabar, radio, melihat di tanah lapang dan 

sebagainya. Mungkin individu yang sedang dalam keadaan lelah, akan 

kurang minatnya terhadap opbyek, yang mungkin bila dalam keadaan 

sehat obyek itu menarik baginya. 

b. Kondisi mental 

Tak bedanya seperti kondisi fisik, kondisi mental otak banyak 

pengaruhnya terhadap minat seseorang. Orang yang sedang kacau 

pikirannya, akan lain minatnya bila sedang dalam keadaan tenang, 

harmonis atau seimbang. 

c. Status emosional 

Individu dalam suatu situasi tertentu, dapat mengalami status emosi 

tertentu, mungkin status emosinya tinggi atau rendah. Orang yang 

dalam keadaan marah, banyak dikuasai emosi, minat terhadap obyek 

di luar dirinya akan lain dibandingkan dengan pada waktu dapat 

menguasai atau mengendalikan emosinya. 

d. Lingkungan sosial 

Dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan sosial anak bermacam-

macam jenisnya. Anak yang hidup dalam lingkungan sosial petani, 

lain minatnya dengan orang yang hidup dalam lingkungan sosial 

pedagang walaupun sama-sama menghadapi suatu pbyek yang sama. 
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2.4.4 Aspek-Aspek dari Minat Baca 

Menurut Sinambela dalam Sandjaja (2006:3), minat baca dibentuk dari 

aspek : 

a.  Kesenangan membaca 

Individu yang memiliki minat baca membaca rendah, membaca 

merupakan aktivitas yang membosankan sehingga cenderung 

menghindari aktivitas ini. 

b.  Frekuensi membaca 

Individu yang memiliki minat membaca sangat jarang membaca. 

Mereka lebih menyukai melakukan kegiatan lain seperti menonton 

televisi. 

c.  Kesadaran akan manfaat membaca 

Individu yang memiliki minat baca rendah kurang begitu tahu 

kandungan dari isi sebuah bacaan sehingga kurang begitu tahu manfaat 

yang ada dalam bacaan. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa aspek yang 

membentuk minat seseorang untuk membaca adalah kesenangan membaca, 

frekuensi membaca dan kesadaran akan manfaat membaca.  

 

2.5 Hubungan Antara Atribut Jasa Perpustakaan Terhadap Minat Baca 

Mahasiswa 

Sebuah perpustakaan akan mempunyai peran penting jika masyarakat 

pemakai di perpustakaan itu mau memanfaatkan perpustakaan tersebut secara 

proporsional yaitu apabila bahan perpustakaan yang ada di perpustakaan tersebut 

sering dibaca Djufandi (2002:20). Selanjutnya kegiatan membaca oleh pengguna 

perpustakaan sangat erat kaitannya dengan minat baca. 

Menurut Sandjaja (2006:3) minat baca adalah suatu perhatian yang kuat 

dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca 

sehingga mengarahkan diri untuk membaca dengan kemauannya sendiri.  Minat 

membaca adalah sikap positif dan adanya rasa ketertarikan dalam diri terhadap 

aktivitas membaca dan tertarik terhadap buku bacaan. Berdasarkan pengertian 
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diatas minat baca adalah dorongan dan sikap positif terhadap aktivitas membaca, 

tertarik terhadap buku bacaan yang tetap, memperhatikan dan menikmati suatu 

kegiatan membaca yang dipilih karena menyenangkan.  

Farida Rahim (2005: 28) juga mengemukakan bahwa minat baca ialah 

keinginan yang kuat disertai dengan usaha-usaha seseorang untuk membaca. 

Orang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkannya dalam 

kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas 

kesadarannya sendiri atau dorongan dari luar. Minat baca selalu disertai dengan 

perasaan senang dan adanya perhatian terhadap kegiatan membaca. Dengan 

demikian, apabila seseorang mengadakan suatu kegiatan dapat diartikan bahwa 

terdapat motivasi yang baik timbul dalam dirinya maupun pengaruh dari luar 

dirinya.  

Oleh sebab itu, dalam upaya menumbuhkan minat baca seseorang 

perpustakaan perlu mengupayakan agar sumber informasi dan atribut jasa yang 

diberikan dapat dimanfaatkan oleh segenap pengguna perpustakaan.  

Atribut jasa merupakan bagian dari pemasaran jasa, hal ini dikarenakan 

people, process, dan physical evidence adalah alat-alat pemasaran jasa yang sering 

digunakan oleh perusahaan. Menurut Zeithaml & Bitner dalam Zulganef (2002) 

mengemukakan bahwa atribut jasa pada hakekatnya dapat dibagi kedalam tiga 

dimensi, yaitu : Orang (people), Proses (process), dan Bukti fisik (physical 

evidence). Mengacu kepada konsep tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa 

produk dan jasa akan dipersepsi atau dievaluasi oleh konsumen sebagai daya tarik 

yang akan menimbulkan minat seseorang untuk menggunakan produk dan jasa 

guna memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Apabila 

seseorang telah memiliki minat tersebut, maka dapat diartikan bahwa terdapat 

motivasi yang baik timbul dalam dirinya maupun pengaruh dari luar dirinya. 

Fungsi motivasi lebih ditekankan pada pemberian dorongan atau motivasi yang 

sifatnya datang dari lingkungan luar. 

Dalam kaitannya dengan pembinaan minat baca, pustakawan harus dapat 

menstimulasi agar motif untuk membaca yang ada pada diri seseorang dapat 

bekerja dengan efektif untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu faktor yang dapat 

diperhatikan pustakawan adalah atribut jasa yang dimiliki perpustakaan, 
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mengingat bahwa atribut jasa merupakan suatu daya tarik seseorang untuk 

menggunakan suatu produk dan jasa tertentu. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

Sofa (2008) bahwa terdapat motivasi internal dan faktor internal yang dapat 

mempengaruhi minat baca antara lain tenaga pengelola perpustakaan, bahan 

pustaka, variasi jenis layanan perpustakaan, perabot dan peralatan perpustakaan, 

serta strategisnya lokasi perpustakaan. 


