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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah penulis mengadakan penelitian dan menganalisa data yang 

diperoleh baik data dan literatur maupun data dan lapangan, dengan 

pembahasan skripsi yang berjudul “Manajemen Perpustakaan Berbasis 

Teknologi Informasi di Lembaga Tinggi Islam (Studi di Perpustakaan 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang”, maka dapat ditarik 

suatu kesimpulan, yakni sebagai berikut : 

1. Perencanaan (Planning) Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi 

Perencanaan yang dilakukan oleh perpustakaan UNISULA yaitu 

menggunakan RENSTRA (Perencanaan Strategis). Dengan mencermati 

kondisi internal dan eksternal UPT Perpustakaan melalui proses evaluasi 

yang seksama, disusun langkah-langkah strategis guna menutup 

kelemahan-kelemahan yang ada, agar menjadi suatu kekuatan serta 

mengurangi dan melokalisir ancaman dan tantangan yang ada menjadi 

peluang-peluang baru yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan 

UPT Perpustakaan. 

Rencana strategis merupakan wahana aksi untuk pengembangan UPT 

Perpustakaan berdasarkan evaluasi internal dan eksternal serta masalah-

masalah strategis yang dihadapi, yang dilaksanakan secara konsisten dan 

berkesinambungan. Rencana strategi pengembangan tersebut meliputi: 

Pengembangan sumber daya insane, pengembangan koleksi, pelayanan, 

pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan otomasi 

perpustakaan dan manajemen, catalog dan multimedia.    

Sejauh ini perpustakaan UNISULA sudah sangat baik dalam menerapkan 

perencanaan dalam jangka panjang dan saat mi sudah berjalan dalam 

melayani seluruh civitas akademik dan akan menuju yang lebih baik lagi. 
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2. Pengorganisasian Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi 

Pengorganisasian yang dilakukan oleh perpustakaan UNISULA 

membagi tugas  dan fungsi kepada  masing-masing  Unit Kerja 

Perpustakaan, yang meliputi: layanan user, layanan teknis, ilmu teknologi 

dan  pengembangan, administrasi. 

   Manajemen organisasi dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan 

untuk mendukung kinerja sistem agar berjalan baik sehingga dapat 

diwujudkan apa yang menjadi cita-cita oleh lembaga. Adanya pembagian 

tugas dan wewenang yang jelas akan berdampak pada efektifitas kinerja 

sesuai dengan bagian dan profesionalismenya masing-masing. Dengan 

demikian. tidak akan terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. 

Perpustakaan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor, Perpustakaan 

terdiri dari Kepala dan lima koordinator hidang, bagian tata usaha. teknis. 

sirkulasi. referensi. dan hidang otomasi dan perkembangan. Kelompok 

Pustakawan dan Kelompok Non Pustakawan. Sebagai upaya peningkatan 

kinerja Perpustakaan. maka diadakan pembagian tugas yang meliputi: 

bagian Tata Usaha, bagian Teknisi, bagian Sirkulasi, bagian Referensi. dan 

bagian Otomasi dan perkembangan. masing-masing dipimpin oleh seorang 

koordinator. 

Struktur organisasi merupakan mekanisme formal untuk 

pengelolaan din dengan pembagian tugas. wewenang dan tanggung jawab 

yang berbeda-beda. Oleh karena itu. struktur organisasi yang baik akan 

mencakup unsur-unsur spesialisasi kerja, strukturisasi, sentralisasi, dan 

koordinasi. 

Struktur organisasi yang efektif akan merefleksikan tujuan dan 

sasaran. Dengan adanya struktur program-program dan kegiatan 1ang 

hampir sama akan dapat diidentifikasi lalu dikelompokkan ke dalam suatu 

unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan perpustakaan. Dan sisi lain. 

struktur organisasi akan merefleksikan jaringan kerja sama dan 

komunikasi dari berbagai unit kerja dalam organisasi itu. 
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3. Pengawasan dan Penilaian Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi 

Pengawasan dan penilaian di perpustakaan UNISULA sudah 

menjalankan fungsi pengawasan, diantaranya konsep perencanaan, standar 

evaluasi dan sistem pengawasan dan untuk pengawasan teknologi 

informasi ini kepala perpustakaan bekerja sama dengan kepala 

pengembangan ilmu teknologi, untuk mengawasi berjalannya 

perpustakaan berbasis teknologi informasi. 

Dalam menjalankan fungsi pengawasan. hal yang diperhatikan 

adalah konsep perencanaan. standar evaluasi, dan sistem pengawasan. 

Oleh karena itu. kesesuaian perencanaan kegiatan. sumber daya manusia. 

sumber informasi, sistem, anggaran, dan sarana prasarana perpustakaan 

dan realisasi pad waktu tertentu perlu diperhatikan. Apabila dalam 

pengawasan itu diperlukan tindakan korektif, maka tindakan harus segera 

diambil. Tindakan korektif mungkin pada waktu tertentu perlu 

diperhatikan. Apabila dalam pengawasan itu diperlukan tindakan korektif, 

maka tindakan itu harus segera diambil. Tindakan korektif ini mungkin 

dilakukan dengan cara mengubah standar yang telah direncanakan, 

memperbaiki pelaksanaan, mengubah cara pengukuran pelaksanaan, atau 

mengubah cara interpretasi atas penyimpangan-penyimpangan.  

 

B. Saran-saran  

Setelah pembahasan tema skripsi ini, sesuai harapan penulis agar pikiran-

pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak/ oleh karena itu 

penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Untuk mahasiswa agar lebih bisa memanfaatkan perpustakaan yang telah 

disediakan oleh pihak akademik dengan memanfaatkan koleksi-koleksi buku 

sebagai bahan referensi atau membaca sebagai penambah ilmu pengetahuan.  

2. Untuk keamanan lebih ditingkatkan karena pengunjung bisa berbuat tidak baik 

yaitu dengan mencuri buku koleksi pada saat ini perpustakaan UNISULA 

belum menyediakan alat detektor.  
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3. Untuk staf sebaiknya ditambah mendekati ideal yaitu 40 staf, dengan asumsi 

pemakai 1000 orang.  

4. Untuk koleksi buku sebaiknya ditambah mendekati ideal yaitu 200.000 

eksemplar. Untuk saat ini perpustakaan UNISULA menyediakan koleksi 

50.000 – 55.000 eksemplar.  

5. Waktu pelayanan sebaiknya ditambah terutama hari dan waktu.  

6. Dalam sikap pelayanan sebaiknya dioptimalkan, misalnya sikap ramah, ikhlas, 

dan senyum sapa pengunjung.  

7. Untuk Kepala Perpustakaan sebaiknya mengusahakan tersedianya buku-buku 

perpustakaan sesuai dengan kebutuhan civitas akademik.  

8. Sebagai Kepala Perpustakaan harus bisa mendorong civitas akademik untuk 

memanfaatkan perpustakaan seoptimal mungkin sebagai sumber belajar.  

 

C. Penutup 

Seiring dengan karunia dan limpahan rahmat yang diberikan kepada 

segenap makhluk manusia. maka tiada puji dan puja yang patut dipersembahkan 

melainkan hanya kepada Allah SWT. Dengan hidayah-Nya pula tulisan sederhana 

ini dapat diangkat dalam skripsi yang tidak luput dan kekurangan dan kekeliruan. 

Menyadari akan hal itu. bukan suatu kepura-puraan bila penulis mengharap kritik 

dan saran menuju kesempurnaan tulisan mi. Harapan yang tidak terlalu jauh 

adalah manakala tulisan mi memiliki nilai manfaat dan nilai tambahan 

memperluas berfikir para pembaca. 

Akhirnya disertai dengan ucapan terimakasih kepada pembimbing yang 

telah meluangkan waktunya dalam penulisan skripsi mi sehingga dapat 

terselesaikan. Dan juga kepada semua pihak yang telah memberikan 

sumbangsihnva baik tenaga pikiran dan doa kepada sahabat-sahabat yang telah 

membantu dan mendorong penulis menyelesaikan penulisan skripsi kepada 

penulis dibalas oleh Allah SWT yang setimpal dan kita selalu dilindungi baik di 

kehidupan di dunia dan akhirat, jazakumulloh khoirul jaza. Amin.  

 


