
PENGARUH DESAIN INTERIOR BAGIAN LAYANAN PERPUSTAKAAN
TERHADAP MINAT BERKUNJUNG

KE PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA SEMARANG

 SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan
studi pada Program Studi S1 Ilmu Perpustakaan

Oleh :

DINI SUKESI
NIM: A2D207006

PROGRAM STUDI S-1 ILMU PERPUSTAKAAN

FAKULTAS SASTRA

UNVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2009

ABSTRAK

Salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  untuk  menunjang  keberhasilan  sebuah  layanan
perpustakaan  adalah  desain  interior  perpustakaan,  berdasarkan  permasalahan  tersebut  penulis
meneliti dan mengkaji  masalah  tentang  pengaruh  desain  interior  bagian  layanan  perpustakaan
dengan minat berkunjung di Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang. Adapun tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui seberapa pengaruh desain interior bagian layanan perpustakaan terhadap
minat berkunjung ke Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini  menggunakan  variabel  bebas  yaitu  desain
interior bagian  layanan  dan  variabel  terikat  yaitu  minat  berkunjung.  Jumlah  populasi  selama
penulis meneliti sejumlah 309 orang dengan  sempel  yang  digunakan  mengunakan  sampel  acak
berjumlah 30 orang. Adapun metode penelitian ini mengunakan metode kuesioner dan wawancara
dengan analisis secara kuantitatif dan analisis  regensi  tunggal,  baik  perhitungan  secara  manual
maupun dengan bantuan pengolahan SPSS versi 12.

Hasil analisis data menunjukkan variabel desain interior  bagian  layanan  dapat  dikatakan
sudah memenuhi keinginan pengunjung, karena pengaruh desain interior  bagian  layanan  dengan
kategori sesuai sebesar 40 % (12 pengunjung), cukup sesuai sebesar 30  %  (9  orang)  dan  sangat
sesuai sebesar 10 % (3 orang). Demikian  juga  variabel  minat  berkunjung  ke  Perpustakaan  dan
Arsip Kota Semarang  dengan  kategori  kadang-kadang  sebesar  50  %  (15  pengunjung),  cukup
sering sebesar 26,67% (8 orang), sering sebesar 13,33%  (4  orang)  dan  sangat  sering  6,67%  (2
orang). Dari hasil anasisis regensi tunggal ditunjukkan dengan nilai F (line) hitung (393,5461  )  >  F



line table (49,4) dan F (sign) hitung (-0,983737)  <  F  sign  table  (26,6).  Sehingga  dapat  disimpulkan
bahwa Hipotesis Analisis (Ha) diterima.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penataan  desain  interior
bagian layanan Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang berpengaruh terhadap minat berkunjung.
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