
ADLN – Perpustakaan Universitas Airlangga 
 

PKL  Laporan Praktek Kerja... Dela Shabrina Putri 

 

BAB IV 

PENUTUP  

 

IV.1 KESIMPULAN 

Perpustakaan merupakan sumber informasi yang terpecaya 

ditengah-tengah ledakan informasi yang berkembang pesat pada saat ini 

karena kecanggihan dari teknologi. Namun perpustakaan Universitas 

Airlangga Kampus B Surabaya sebagai salah satu lembaga  organisasi 

pengelola informasi telah memiliki fokus yang jelas dan prinsip yang kuat 

dalam menjalankan organisasinya yaitu pada bidang pelayanan dan 

pengolahan yang dijalankan seoptimal mungkin untuk para penggunanya. 

Maka dalam laporan magang yang penulis lakukan di Perpustakaan 

Universitas Airlangga Kampus B Surabaya ini terdapat banyak hal yang 

dapat disimpulkan sebagai berikut :  

- Pengolahan yang ada pada perpustakaan Universitas Airlangga 

Kampus B Surabaya ini sudah cukup baik dan sesuai dengan teori 

yang ada, walaupun terdapat beberapa yang tidak sesuai atau 

bertentangan dengan teori yang ada, seperti halnya pada saat 

penempelan punggung buku. Dimana Penempelan punggung buku 

pada bahan pustaka di perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B 

Surabaya ini sendiri menggunakan cara dalam menyatakan 

penempelan nomor punggung buku dengan menggunakan ukuran 3cm 

dari bawah.  
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- Kemudian untuk bagian pelayanan dapat disimpulkan bahwa, semua 

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 dan juga 

elektronik library (e-library) sudah efisien.  

- Sedangkan pada bagian elektronik library (di Perpustakaan 

Universitas Airlangga Kampus B Surabaya sudah efektif dengan 

adanya perkembangan saat ini, sehingga layanan elektronik library ini 

sangat diminati oleh pengunjung perpustakaan Universitas Airlangga 

Kampus B Surabaya khususnya bagi Mahasiswa tingkat akhir yang 

hendak menyelesaikan tugas akhir (skripsi).  

Selain itu menurut penulis ada hal yang menarik di perpustakaan 

UNAIR terkait dengan literasi informasi (Information Literacy). Dimana 

materi literasi informasi telah masuk pada kegiatan Pengembangan dan 

Pelatihan (Divisi Litbang), semua mahasiswa di perpustakaan UNAIR  akan 

mendapatkan materi terkait informasi literasi dan materi tentang pelatihan 

yang telah tersedia di perpustakaan UNAIR. Dimana materi tersebut 

langsung dilakukan dan disampaikan oleh para pustakawan perpustakaan 

UNAIR, dan tidak hanya itu saja pihak perpustakaan UNAIR juga 

memberikan fasilitas pembinaan maupun pelatihan terkait literasi informasi 

di luar kegiatan tersebut seperti dengan adanya pelatihan reference manager, 
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Turnittin, Ms.Office, Prezi, Information Literacy Skill, Familliar with 

Google, Pelatihan Blog, Pelatihan Penyusunan Bookmark Skripsi, dll. 

Kegiatan ini juga dapat bisa mengundang pustakawan untuk mengisi ke 

kelas atau pengguna (mahasiswa dan dosen) bisa datang langsung ke 

perpustakaan baik secara individu maupun kelompok karena sudah 

disediakan ruang khusus pembelajaran.  

Dengan adanya kegiatan tersebut pengguna mendapatkan user 

education yang sudah bagus terutama terkait literasi informasi agar nantinya 

pengguna bisa memanfaatkan sumber informasi yang ada di pepustakaan 

UNAIR secara maksimal, selain itu pustakawan bisa andil dalam proses 

pembelajaran mahasiswa di sivitas akademika Universitas Airlangga. 

 

IV.2 SARAN 

 
Berdasarkan temuan – temuan yang ada di lokasi magang / PKL, 

maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai upaya untuk 

mengatasi berbagai permasalahan yang ada pada Perpustakaan Unair 

Kampus B Surabaya sebagai pihak penyedia jasa, yang antara lain sebagai 

berikut :   

1. Sistem pengolahan dan pelayanan pada perpustakaan Universitas 

Airlangga Kampus B Surabaya ini  sudah cukup baik, namun ada 

beberapa hal yang harus terus dilakukan perbaikan berkelanjutan, 

seperti halnya pada sistem teknologi barcode yang terdapat pada 

layanan ruang baca atas (RBA) sebaiknya sistem ini dikembangkan 
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lagi untuk memudahkan pustakawan ketika melakukan pengolahan 

data base statistic pengunjung kedalam database komputer.  

2. Pada sistem pelayanan sirkulasi, perlu perbaikan baik dari segi 

ruang maupun dari pelayanan informasinya. 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. oleh karena itu pada perpustakaan 

Universitas Airlangga Kampus B Surabaya sistem yang digunakan 

pada saat melakukan peminjaman dan pengembalian sudah efisien. 

Hal ini perlu terus dilakukan perkembangan dengan cara 

memaksimalkan sistem komputer yang ada sehingga semua 

pekerjaan dapat dikemas ke dalam sistem. Karena teknologi dapat 

membentuk kita sebagai individu dimasyarakat dalam hal 

bagaimana kita berfikir, merasa, dan bertindak berkaitan dengan 

fungsi-fungsi teknologi media sehingga dengan kecanggihan 

teknologi yang dapat mempermudah pelayanan informasi pada 

pengguna. Tidak hanya itu, sebaiknya perpustakaan selalu 

melakukan evaluasi jasa perpustakaan. Evaluasi jasa perpustakaan 

dimaksudkan untuk menjaga keefektifan sebuah jasa perpustakaan.  
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3. Pada bidang layanan internet yang tersedia di perpustakaan 

Universitas Airlangga Kampus B Surabaya ini juga harus 

dikembangkan lagi dengan memperbaruhi komputer – komputer 

yang sudah tidak berfungsi seperti misalnya dilayanan internet 

masih ada computer yang menyala tetapi tidak dapat difungsikan,  

sebaiknya hal ini  dapat dikembangkan kembali dengan 

memperbaiki program yang ada pada computer tersebut, agar 

computer dapat difungsikan kembali oleh pengguna perpustakaan, 

serta memperbaiki kembali jaringan internet agar stabil. Dan pada 

saat digunakan tidak mengalami keterlambatan dalam mengakses. 

Hal ini harus dilaksanakan agar pemustaka yang ingin mengakses 

informasi dapat mengakses dan mendapat informasi atau 

pengetahuan yang sesuai dengan keinginan tanpa ada kendala.  

4. Pada bagian lantai 3 (tiga) Perpustakaan Universitas Airlangga 

Kampus B Surabaya ini juga menyediakan layanan majalah. Pada 

layanan ini berisi terbitan berkala berupa majalah populer dan 

jurnal ilmiah yang ditata kedalam rak yang ditata secara urut sesuai 

abjad yang diambil dari  judul majalah. Dalam proses penataannya 

pada rak majalah ini sudah baik dan tertata secara rapi, akan tetapi 

untuk mempermudah dalam proses penataan dan pencarian 

sebaiknya disetiap rak di beri tanda pengenal seperti warna, huruf 

inisial, dan lain sebagainya, hal ini dilakukan untuk mempermudah 

petugas dalam melakukan proses shelving majalah kedalam rak.  
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5. Selain itu pada bidang hubungan masyarakat (Humas) di 

Perpustakaan Universitas Airlangga yang berperan sebagai 

mediator baik secara ekternal maupun internal ini sudah baik, dan 

sebaiknya pada saat menyampaikan materi dapat dikembangkan 

lagi, agar pemustaka dapat mengenal lebih dalam mengenai 

Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


