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 BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1  KESIMPULAN 

Perpustakaan merupakan suatu sumber informasi yang didaptakan 

dengan cara yang relevan, dengan semakin banyak ledakan informasi pada 

era teknologi informasi menjadikan informasi yang didapatkan tidak 

relevana. Maka dari itu untuk mendapatkan suatu keaslian informasi yang 

dibutuhkan maka pengguna atau masyarakat umum harus dapat 

mengelolah informasi yang benar-benar teruji kebenaranya. 

Dari hasil praktik kerja lapangan atau magang yang telah dilakukan 

oleh penulis pada perpustakaan Universits Airlangga Surabaya, 

berdasarkan bidang kerja yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Bidang Kesekretariatan 

Perpustakaan Universitas Airlangga memiliki suatu manajemen 

yang dikelola dengan sangat baik dan sesuai dengan teori yang 

ada yaitu teori Sutarno NS, 2006 mengatakan bahwa dalam 

perpustakaan yang berdasarkan dengan teori serta ilmu 

manajeman akan menjadikan perpustakaan lebih baik lagi, 

efektif, efisien serta akan memberikan dampak yang positif 

bagi pengguna yang akan menggunakan perpustakaan tersebut. 

Jadi menurut pendapat penulis dalam perpustakaan Univerditas 
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Airlangga sudah baik dalam system manajemen yang dikelola 

oleh kasubang TU yang mana tugas, peran dan tanggung jawab 

kasubang TU adalah melakukan penyusuanan rencana dan 

menyelenggarakan tugas-tugas ketausahaan. Dalam 

perpustakaan Universitas Airlangga sudah memenuhi teori 

yang ada karena dalam setiap perpustakaan pasti memerlukan 

manajemen perpustakaan untuk membuat rencana yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. 

Maka dari itu perpustakaan Universitas Airlangga dalam 

bidang kesekretariatan ini mengelolah surat-menyurat, 

keuangan, manajemen kepegawaian serta sarana prasarana 

yang dibutuhkan oleh pengguna untuk memberikan suatu 

pelayanan.   

b. Bidang Layanan Pengguna 

Dalam layanan pengguna di perpustakaan Universitas 

Airlangga bertujuan untuk memberikan kenyaman kepada 

pengguna atau pemustaka agar dapat mencari suatu informasi 

yang dibutuhkankan tersedia pada perpustakaan tersebut. 

Apalagi dalam pada layanan e-library perlu ditingkatkan lagi 

pada area internet, pada area internet pemustaka sering 

menggunakan area tersebut untuk mencari informasi yang tidak 

disediakan oleh pustakawan.  
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Pada bagian layanan dapat disimpulkan bahwa, dalam  

kegiatan yang dilakukan sesuai dengan teori yang ada, tetapi 

masih ada yang harus terus di perbaiki dalam segi pelayanan 

seperti pintu masuk saat scand KTM pengunjung masih belum 

efisien, masih banyak pengunjung yang lupa saat absen 

kedangan dengan me-scan KTM . pada peminjaman buku, 

pengembalian buku sudah efisien. Sedangkan pada layanan 

ruang baca perlu adanya peraturan yang membuat agar 

pengguna melakukan penscanan saat pengunjungi layanan 

ruang baca, serta dihimbau agar dalam mengembalikan bahana 

pustaka yang berupa buku setelah dibaca sebaiknya 

dikembalikan pada keteta buku, dan dalam pencarian buku juga 

harus dikembalikan sesuai dengan nomer klasifikasi yang 

sudah terdapat pada punggung buku, agar para pustakawan 

tidak kerepotan dalam mengembalikan bahan pustaka dan 

pemustaka yang akan membutuhkan koleksi buku tersebut 

yang akan dicari dalam OPAC (Online Public Catalog) ada 

tetapi dalam rak buku tidak ada. itu yang menjadikan suatu 

permasalahan bagi pemustaka serta pemustaka akan kecewa 

akan tidak tersedianya koleksi bahan pustaka yang akan 

dibutuhkanya.     

c. Bidang Humas 



ADLN – Perpustakaan Universitas Airlangga 
 

PKL Laporan Praktek Kerja… Hesti Lingga Hardianti 

Pada bidang Humas pada perpustakaan Universitas Airlangga 

sudah sangat baik, karena dengan bagian humas akan membatu 

pemustaka akan mendapatkan suatu informasi yang berkaitan 

dengan perpustakaan seperti adanya suatu pelatihan yang 

diselenggarakan oleh pihak perpustakaan dengan memberikan 

inrmasi mengenai pelatihan diharapkan pemustaka juga dapat 

menambah informasi dan pengetahuan yang akan dipergunakan 

pada dunia kerja yang akan datang. Apalagi dengan 

menerapkan layanan 101yaitu suatu layanan yang 

diperuntungkan bagi anak maba (mahasiswa baru) untuk lebih 

mengenal perpustakaan Universitas Airlangga dengan cara 

menjelaskan layanan apa saja yang terdapat pada perpustakaan 

tersebut, diperkenal pula mempergunakan OPAC (Online 

Public Accsess Catalog) bagi mahasiswa baru, Penggunaan 

layanan mandiri dalam system layanan  mandiri pemustaka 

dapat melakukan peminjman sendiri dengan cara yang telah 

dijelaskan oleh pustakawan. Dengan adanya layanan mandiri 

akan membantu pustakawan dalam peminjaman bahan pustaka. 

d. Bidang Pembinaan Koleksi 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis yang ada 

pada perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya sudah 

cukup baik terhadap pengelolahan, pengadaan, layanan dan 

sesuai dengan teori yang ada. Pada analisis pengelolahan 
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khususnya dalam system penempelan nomer klasifikasi pada 

punggung buku sudah sesuai dengan teori  (Sulistyo Basuki, 

1991) menyatakan penempelan nomor punggung buku dengan 

menggunakan ukuran 2,5cm dari bawah, tetapi kenyataan yang 

penulis amati bahwa dalam mengeolah buku atau koleksi 

institutional reporsitori penempelan nomer punggung buku 3cm 

dari bawah. Maka dari itu bagian pengelolahan bahan pustaka 

lebih memilih kebijakan yang telah ditentukan oleh kepala 

perpustakaan dengan cara mendapatakan sumber informasi 

yang terpercaya serta mendapatkan suatu informasi dengan 

cara berdiskusi dengan orang yang memiliki keahlian dalam 

bidang perpustakaan.   

e. Bidang Pelatihan dan Pengembangan 

Menurut pendapat penulis dengan adanya penerapan 

pelatihan maka akan menambah dan mengasah soft skill khususnya 

pada mahasiswa, dosen dan dikalangan masyarakat disekitar.  

Penulis mendapatkan ilmu dan informasi tentang suatu 

pelatihan yang mana dalam suatu hasil karya tidak boleh mencuri 

hasil karya orang lain dikarena dalam hal mengambil hasil karya 

orang lain sama saja dengan mencuri miliki orang lain, dalam 

mencuri hasil karya orang lain terdapat undang-undang yaitu Hak 

Cipta yang mana dalam undang-undang hak cipta mengatakan 
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bahwa “dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau 

seluruh isis buku tanpa izin penerbit 

 

 

f. Bidang Teknologi informasi  

Teknologi Informasitidak hanya terbatas pada teknologi 

komputer (software & hardware) yang digunakan untuk 

memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga 

mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi 

(Martin, 1999) atau dapat di definisikan yaitu menurut Sulistyo 

Basuki , mengatakan bahwa teknologi informasi adalah 

teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, 

memperoleh, serta menyebarkan informasi (sulistyo Basuki, 

1991).   

Menurut pendapat penulis perpustakaan Universitas 

airlangga dalam layanan pengguna khususnya dalam layanan 

internet jarinagan wifinya perlu di percepat lagi karena dengan 

adanya jaringan  internet dalam  layanan pengguna akan 

membantu pengguna untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Namun menurut pengamatan  penulis secara 

langsung untuk masalah jaringan khususnya di bagian ruang 

internet sering terjadi masalah  karena beberapa kabel seperti 

kabel konektor LAN nya sering di copot in mahasiswa untuk di 
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masukan ke dalam laptopnya mahasiswa agar mereka bisa 

mengakses internet di laptop mereka, selain itu tak jarang pula 

banyak adaptor yang rusak karena sering di lepas cabut dan 

bahkan tak sedikit yang hilang karena diambilmahasiswa, 

tatanan kabel pun sudah tidak begitu rapi karena olah pengguna 

yang mencabut kabel tersebut dan kadang tidak dikembalikan 

pada posisi awal, padahal menurut pustakawan sudah 

disediakan ruangan khusus Wifi 

 

IV.2  SARAN 

 

Dalam system pengelolahan baha pustaka dan system pelayanan 

pada perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya sudah cukup baik, 

namun ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan berkelanjutan 

seperti dalam layanan e-library untuk layanan pencarian informasi 

menggunakan internet gratis barang inventaris computer lebih 

diperhatikan lagi, dengan meningat pengguna yang akan menggunakan 

amat banyak, sampai harus bergiliran untuk memakainya. Serta computer 

yang tidak dapat digunakan sebaiknya di perbaiki atau bisa diganti dengan 

computer yang baru atau lebih diperbanyak lagi layanan e-library pada 

penelusuran informasi.  Pada layanan e-library dalam system penelusuran 

informasi untuk mencari suatu informasi volume atau jaringan wi-finya 

lebih dicepatkan lagi dengan mengingat penulis saat sedang mencari suatu 
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informasi yang dibutuhkan selalu tidak bisa digunakan cuman ada 

beberapa yang dapat digunakan untuk penelusuran informasi. diharapkan 

pustakawan lebih mementingkan kebutuhan pengguna dari pada kehabisan 

dana untuk menegeluarkan barang yang dibutuhakan oleh lembaga 

perpustakaan tersebut. 

Sedangkan pada system pelayanan sirkulasi sudah sangat baik baik 

ruanganya serta komunikasi pustakawan dengan pengguna. Namun ada 

satu kejanggalan pada penulis yaitu lemotnya system LARIS yang 

digunakan di layanan sirkulasi, agar bagian TI dapat memperbaruhi system 

Laris tersebut agar berjalan dengan lancer tanpa gangguan apapaun. 

Terutama pada pelayanan sirkulasi harus diperhatikan, mengingat 

pelayanan sirkulasi merupakan jasa perpustakaan yang berhubungan 

langsung dengan pengguna dan sirkulasi juga menyangkut masalah citra 

perpustakaan dan baik tidaknya sebuah perpustakaan sangat berkaitan erat 

dengan bagaimana pelayanan pada sirkulasi yang diberikan oleh 

pengguna.  

Dalam layanan ruang baca diharapkan pengguna lebih mengingat 

pentingnya mengisi kehadiran yaitu berupa menscan KTM yang dimana 

dalam fungsing penscanan KTM diharapkan pustakawan mampu 

melaksanakan tugas dengan baik yaitu dengan cara merekap penggunjung 

yang saat ini berkunjung ke ruang baca, pemustaka juga harus 

memperhatikan lagi kebijakan yang telah diberi informasi mengenai tata 

cara mengembalikan buku yang habis dibaca atau habis diambil agar 
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dikembalikan pada tempatnya yaitu dalam kereta buku, yang mana buku 

yang tidak dikembalikan pada kereta buku akan menyusahkan pustakawan 

untuk merapikan atau dalam kasus pencarian buku dalam system OPAC 

terdapat perintah anvalibel berarti buku tersebut dalam keadaan baik dan 

tidak dipinjam oleh pemustaka lain, tetapi pada kenyataan yang ada buku 

yang akan dicari tidak ada dalam rak buku itu akan menyulitkan 

pustakawan dalam mencarikan buku yang akan dibutuhkan oleh pengguna. 

Terkadang pemustaka juga nakal dalam pencarian buku di rak buku 

diambil serta akan dipinjam namun pada akhirnya pemustaka tidak jadi 

meminjam buku tersebut, sebaiknya buku tersebut dikembalikan pada 

kelas buku yang ada pada punggung buku sebaliknya tidak dikembalikan 

melainkan buku yang tidak jadi dipinjam diletakan pada rak buku yang 

tidak sesuai dengan nomer punggung yang tidak sebenarnya diletahkan 

pada nomer yang tidak sesuai.  

 

 

 

 

 

 

 




