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BAD IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Sebagai salah sam perpustakaan Perguruan Tirrggi yang merupakan salah 

satu sumber Informasi . Perpustakaan STIE Perbanas memberikan informasi 

yang dibutuhkan seluruh penggunanya. Pengguna dapat menelusur dan 

menemukan infonnasi yang dibutuhkan dengan cepet dan tepat. 

Adapun fungsi indeks sendin yai!" sebaga; petunjuk dalam menelusue sumber 

informasi yang ditunjuk untak merujuk peda informasi yang dieari seeara 

lengkap. 

Dalam penyusunan Tugas Akhir bibliogrnfi buku beranowi tentang 

subyek Manajemen Perbanksn lui penolis <Ii Perpustakaan snE Perbanas 

tidak begitu mengalarni kenadala yang berati, karena dalam pembuatan 

bibliografi ini penulis rnasih menggunakan no koleksi yang sesuai dengan 

yang ada peda perpustakaan STIE Perbenas. Dan penulis juga membuat 

entrian bibHografi ber'anotasi manajemen dengan spesifikasj hidang 

Manajemen Perbenkan. Penyusunan bibliografi ini dilakukan penolis secara 

manual dan secara on~line mengunakan program elektronik. Bibliografi secara 

manual memuat inforrnasi yang dicari seperti pengarang. judu) serta anotasi. 

Penyajian secant on-line menggunakan program CDSIlSIS yang 

menggunakan ander dos. 

TUGASAKHlR 
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Program ini memiliki fusilitas yang menguntungkan di31ltaranya adalah 

penyediaan fasilitas yang dapat mendefinisikan runs sesuai dengar. keperluan. 

kemampuan dalam pertukamn data dan edanya beberapa unsur data yang 

dapat terulangkan. 

Pada bibliografi iill penulis juga menyertakan anotasi untuk 

memudahkan pengguna dalam menelusur informasi yang dibutuhkan 

tentunya sesuai dengan karya bibliografi ini juga untul< memudahkan pam 

pegaWlil agar tidak kelja berkali-kali misalnya dalam membuat katalog 

(katalog print). Pada kary. bibliografi ini penulis juga menyertakan indeks 

untuk melengkapi penelusuran yang nantinya juga akan bisa digunak.an 

pengguna dalam menelusur infOnllasi. 

Untuk memajukan dan mengembangkan Perpustakaan dalam hal 

pcnelusuran informasi. Adapun saran yang dapat penulis berikan, diuraikan 

sebagai berikut: 

• 	 Menarnbah jumlah komputer guna peneJusuran infonnasi seeara on-Hne, 

mengingat semakin banyaknya pengguna yang memerlukan inionnasL 

• 	 Mcmperbaiki sumber daya manusia yang ada diperpustakaan sehingga 

kinetja di perpustakaan samakin meningkat dan penempan teknologi 

bertambah baik. 
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