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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tentang evaluasi pemanfaatan 

koleksi BI Corner di UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Banjarmasin, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pemanfaatan koleksi BI Corner di UPT. Perpustakaan Politeknik 

Negeri Banjarmasin dapat dilihat dari pemanfaatannya di dalam 

perpustakaan, karena koleksi hanya bisa dibaca di tempat tidak boleh 

dibawa pulang. Koleksi yang sering digunakan pengunjung adalah 

koleksi Ekonomi dan Bisnis. Adapun koleksi umum yang lain seperti 

koleksi tentang motivasi dan kewirausahaan, juga sering digunakan 

oleh pengunjung. Walaupun koleksi terbanyak yang dimanfaatkan 

pengunjung adalah koleksi Ekonomi dan Bisnis. Itu dikarenakan 

pengunjung BI Corner yang paling sering datang adalah pengunjung 

yang mahasiswa jurusan Akuntansi dan Adm. Bisnis, yang dapat dilihat 

dari jumlah kartu pengunjung BI Corner dan jumlah koleksi setiap 

harinya yang terpakai.  

2. Persepsi dosen terhadap BI Corner adalah sebagai berikut: 1) adanya 

layanan BI Corner dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan, 2) 

mengenai koleksi di BI Corner masih kurang lengkap dan perlu adanya 
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penambahan lagi, 3) BI Corner dianggap sudah berhasil untuk menarik 

minat mahasiswa untuk datang dan memanfaatkan BI Corner.  

3. Persepsi pustakawan terhadap BI Corner adalah sebagai berikut: 1) 

adanya layanan BI Corner bagus untuk para mahasiswa karena lebih 

nyaman tempatnya untuk belajar, 2) kebanyakan mahasiswa yang 

datang ke perpustakaan selalu memanfaatkan layanan BI Corner, 3) 

untuk koleksi di BI Corner memang belum sesuai dengan semua 

jurusan yang ada di Politeknik Negeri Banjarmasin, akan tetapi untuk 

beberapa jurusan sudah ada.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, penulis mempunyai  

saran untuk dipertimbangkan dan diperhatikan oleh pihak pimpinan UPT. 

Perpustakaan Politeknik Negeri Banjarmasin, sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukannya penambahan koleksi, agar memperbanyak dan 

melengkapi koleksi yang dimiliki BI Corner.  

2. Bagi mahasiswa diharapkan untuk bisa meningkatkan pemanfaatan 

koleksi-koleksi yang ada di BI Corner.  

3. Perlu dibuatkan absen pengunjung yang menyebutkan identitas 

pengunjung agar dapat diketahui datanya secara jelas.  

 


