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Abstract: This study aimed to test the effect of the Service System and Information Technology on
the competitiveness of library. Competitiveness in this study indicated in some ways, first, the
contribution of libraries to their institutions according with the functions and roles; second, the role of
supporting teaching and learning process, the third is renewal of the current issue of library
collections; fourth, the new references procurement; fifth, the financing; sixth, the utilization
opportunity amid the lack of operational funds. This research receipts quantitative approach using
regression analysis. Populations of this study were Junior High School in Surabaya by using purposive
sampling method. This research reveals that library service factor and library information system can
explain the building blocks of competitiveness by 29.2% or 30%. And the rest, 70% is another
element. Service system have a significant influence on the competitiveness simultaneously indicated
the value of significance 0.000 <  (0.05). Meanwhile, the results of regression independent variable
(X) on the competitiveness of (Y) partially, indicating that only a library service system that provides
significant partial effect, with the value of significant is 0.000 <  (0.05) and 0.649 >  (0, 05) for
information technology..
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Partisipasi petugas, keterlibatan pustakawan
dalam membantu pengguna perpustakaan sangat
memberikan kesan emosional bagi pengguna.
Hal ini sekaligus membuktikan bahwa pelayanan
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dalam membentuk daya saing perpustakaan
sekolah.
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SIMPULAN

bergerak dalam dunia bisnis maupun pendidikan
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sangat bergantung pada pelayanan. Dalam kasus

ini, terbukti bahwa teknologi hanyalah sebatas
tools atau alat untuk membantu manusia bekerja.

Ia belum menjadi sumber utama peningkatan
daya saing. Hal ini lebih dikarenakan bahwa jasa
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atau pelayanan lebih mengutamakan service dan
human touching. Teknologi belum menjadi
jawaban atas kepuasan pelanggan dalam kasus

O

ini. Kepuasan pelanggan atau pemustaka hanya
didapatkan

ketika

pelanggan

mendapatkan
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service atau pelayanan yang prima. Pelanggan
tidak menampikkan akan pentingnya teknologi
untuk membantu mereka dalam pencarian
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informasi. Namun dalam kasus ini, pelayanan
dari petugas perpustakaan menjadi kunci utama
membentuk daya saing.
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