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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perpustakaan ialah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun 

gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan 

lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk 

digunakan pembaca, bukan untuk dijual (Sulistyo-Basuki, 1991: 3). Di 

dalam perpustakaan menyimpan koleksi-koleksi bahan pustaka yang 

diperuntukkan kepada seluruh masyarakat yang ada di lingkungan 

perpustakaan tersebut. Misalnya perpustakaan perguruan tinggi, mayoritas 

penggunanya adalah para mahasiswa, dosen dan staf yang ada di sana. 

Namun tidak menutup kemungkinan masyarakat umum juga ikut 

mengakses perpustakaan itu.  

Selain tempat yang strategis, tersedianya koleksi yang ada di 

perpustakaan akan sangat berpengaruh terhadap para pemustaka. Tanpa 

adanya koleksi yang baik dan memadai maka perpustakaan tidak akan 

memberikan layanan yang baik kepada masyarakat pemakainya. 

Penyediaan koleksi di perpustakaan bertujuan untuk menunjang 

pelaksanaan program pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Pada dasarnya tugas utama setiap perpustakaan ialah 

membangun koleksi yang kuat demi kepentingan pemakai perpustakaan 

(Yuyu Yulia, 2011: 1.5).  
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Kegiatan penyediaan koleksi di perpustakaan terangkum dalam 

kegiatan layanan pengguna perpustakaan. Kegiatan layanan ini merupakan 

kegiatan yang penting, agar pemanfaatan koleksi dapat maksimal. Oleh 

karena itu, di sebuah perpustakaan perlu diselenggarakan kegiatan layanan 

perpustakaan sebaik-baiknya, sehingga memberikan kepuasan pengguna 

(Purwanti Istiana, 2014: 1).  

Di UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Banjarmasin, selain 

terdapat layanan sirkulasi dan referensi terdapat juga layanan BI Corner. 

BI Corner adalah salah satu bentuk perhatian BI (Bank Indonesia) kepada 

masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan jiwa-jiwa yang gemar akan 

membaca. Bank Indonesia membangun BI Corner di setiap perpustakaan 

di seluruh Indonesia.  Sedangkan layanan BI Corner itu sendiri adalah 

sebuah layanan yang biasanya terdapat di pojok ruangan sebuah gedung 

perpustakaan. Pada layanan BI Corner pemustaka akan mendapatkan 

fasilitas yang pastinya membuat pemustaka nyaman berada di sana. 

Pemustaka dapat membaca buku sesuai yang diinginkan, tetapi buku-buku 

tersebut hanya diperbolehkan dibaca di tempat.  

Buku-buku yang ada di BI Corner kebanyakan membahas tentang 

ekonomi dan keuangan, karena sesuai dengan salah satu tujuan BI Corner 

yaitu memberikan akses perolehan informasi terkini yang berkualitas baik 

dari dalam maupun luar negeri, terutama di bidang ekonomi dan keuangan. 

Selain itu, BI Corner juga ingin mengenalkan peran dan tugas Bank 
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Indonesia kepada masyarakat luas. Para pengunjung perpustakaan sering 

memanfaatkan BI Corner sebagai tempat untuk belajar. 

Seperti BI Corner yang terdapat di UPT Perpustakaan Politeknik 

Negeri Banjarmasin, terlihat sangat bersih dan rapi. BI Corner di sana 

disediakan untuk umum, selain mahasiswa masyarakat luar juga 

diperbolehkan menggunakan fasilitas layanan yang ada. Koleksi bukunya 

juga banyak, mahasiswa juga sering menggunakan BI Corner sebagai 

tempat untuk berdiskusi. Sayangnya, buku-buku yang ada pada BI Corner 

di UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Banjarmasin jarang ada yang 

memanfatkan. Buku-bukunya selalu terlihat rapi pada rak karena tidak ada 

yang mengambilnya untuk dibaca. Kebanyakan para pengunjung datang ke 

BI Corner setelah mengambil buku terlebih dahulu di rak koleksi sirkulasi. 

Hal tersebut selalu berulang-ulang setiap harinya dan menjadi suatu 

pemandangan yang biasa di perpustakaan.  

Bisa dikatakan koleksi-koleksi yang ada pada BI Corner di UPT 

Perpustakaan Politeknik Negeri Banjarmasin masih jarang digunakan para 

pemustaka. Perlu adanya suatu tindakan untuk membuat koleksi yang ada 

bisa dimanfaatkan dengan baik. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah 

mengevaluasi atau menilai koleksi-koleksi tersebut, apakah koleksi-

koleksi tersebut sesuai dengan kebutuhan para pemustaka atau sebaliknya. 

Seperti yang dikatakan oleh Yuyu Yulia (2011), kegiatan evaluasi koleksi  

bertujuan untuk menentukan kualitas koleksi dan mengetahui apakah 
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tujuan dari perpustakaan tersebut sudah tercapai. Melalui evaluasi koleksi 

ini kita bisa membantu pengguna untuk memenuhi kebutuhan mereka.  

Melihat kondisi tersebut, penulis tertarik untuk membahas tentang 

evaluasi pemanfaatan koleksi pada BI Corner yang ada di UPT 

Perpustakaan Politerknik Negeri Banjarmasin, yang mana di dalamnya 

akan dibahas tentang cara mengevaluasi koleksi lebih dalam lagi. Dari 

hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini penulis akan membahas masalah 

ini ke dalam karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) yang berjudul “EVALUASI 

PEMANFAATAN KOLEKSI BI CORNER DI UPT PERPUSTAKAAN 

POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN”, yang akan penulis bahas 

secara rinci pada bab selanjutnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah pokok dalam penulisan ini adalah mengevaluasi bagaimana 

koleksi-koleksi pada BI Corner di UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri 

Banjarmasin, apakah sudah termanfaatkan atau sebaliknya.  

 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengevaluasi 

pemanfaatan koleksi pada BI Corner di UPT. Perpustakaan Politeknik 

Negeri Banjarmasin. 
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D. Manfaat Penulisan 

1. Penulis dan pembaca mendapatkan pengetahuan tentang evaluasi 

pemanfaatan koleksi yang ada pada BI Corner di UPT. Perpustakaan 

Politeknik Negeri Banjarmasin. 

2. Penulis dapat mengetahui sejauh mana koleksi-koleksi yang ada pada 

BI Corner di UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Banjarmasin 

termanfaatkan. 

3. Penulis dan pembaca dapat menambah wawasan tentang cara menulis 

karya tulis yang benar dan tepat. 

4. Penulis dan pembaca dapat menambah banyak ilmu pengetahuan. 

 

E. Metode 

Metode pengumpulan data pelaporan merupakan hal yang harus 

dilakukan untuk mendapatkan data yang benar-benar sesuai  dengan apa 

yang diharapkan. Dalam kajian yang penulis lakukan pada penyusunan 

tugas akhir ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan 

yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek 

pengamatan. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memperjelas 

penelitian. Dalam pelaksanaannya penulis mengadakan pengamatan 
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dan pencatatan langsung mengenai kegiatan yang dilakukan di 

perpustakaan. Metode ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

pemanfaatan koleksi pada BI Corner di UPT. Perpustakaan Politeknik 

Negeri Banjarmasin. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk tanya jawab dengan 

narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, 

penjelasan, fakta dan bukti tentang suatu masalah atau peristiwa. 

Metode wawancara terbagi dalam beberapa bentuk, namun yang sering 

digunakan yaitu metode wawancara sistematik dan wawancara terarah. 

Wawancara sistematik adalah wawancara yang dilakukan dengan 

terlebih dahulu mempersiapkan pedoman tertulis yang akan ditanyakan 

kepada responden, sedangkan wawancara terarah adalah wawancara 

yang dilakukan secara bebas tetapi tidak terlepas dari pokok 

permasalahan. Adanya metode wawancara ini, penulis melakukan 

wawancara sistematis dengan mahasiswa, pustakawan dan dosen di 

Politeknik Negeri Banjarmasin mengenai pemanfaatan koleksi pada BI 

Corner yang ada di UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Banjarmasin. 

 

F. Sitematika Penulisan 

Guna memudahkan penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis 

menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari V BAB, dengan 

susunan sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode 

penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM UPT. PERPUSTAKAAN 

POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN 

 Pada bab ini membahas tentang sejarah singkat 

perpustakaan, visi dan misi perpustakaan, motto dan janji 

layanan perpustakaan, fungsi perpustakaan, jam layanan 

perpustakaan, struktur organisasi perpustakaan, sumber 

daya manusia di perpustakaan, daftar inventaris sarana dan 

prasarana perpustakaan, jumlah koleksi perpustakaan, 

pendanan perpustakaan, peraturan perpustakaan dan 

keanggotaan perpustakaan.  

BAB III LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini membahas tentang pengertian perpustakaan 

perguruan tinggi, evaluasi koleksi dan layanan BI Corner. 

BAB IV EVALUASI PEMANFAATAN KOLEKSI BI CORNER DI 

UPT. PERPUSTAKAAN POLITEKNIK NEGERI 

BANJARMASIN 

 Pada bab ini membahas tentang pemanfaatan koleksi BI 

Corner di UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri 
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Banjarmasin serta presepsi dosen dan pustakawan terhadap 

koleksi pada BI Corner.  

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini merupakan penutup yang dilengkapi dengan 

kesimpulan, saran dan masukan untuk UPT. Perpustakaan 

Politeknik Negeri Banjarmasin. Pada bagian akhir Tugas 

Akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran untuk 

menjelaskan tugas akhir. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  

 


