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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang persepsi pemustaka 

terhadap layanan deposit di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi pemustaka terhadap prosedur layanan deposit adalah baik. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa 89,5% 

responden mempersepsikan prosedur layanan deposit di Perpustakaan 

Daerah Jawa Tengah baik. 

2. Persepsi pemustaka terhadap ketepatan koleksi layanan deposit di 

Perpustakaan Daerah Jawa Tengah adalah sesuai. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa 63,2% responden 

mempersepsikan ketepatan koleksi layanan deposit di Perpustakaan 

Daerah Jawa Tengah sesuai dengan kebutuhan informasi pemustaka. 

3. Persepsi pemustaka terhadap kecepatan layanan deposit di Perpustakaan 

Daerah Jawa Tengah adalah kurang cepat. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

analisis yang menunjukkan bahwa 52,6% responden mempersepsikan 

kecepatan layanan deposit di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah kurang 

cepat mendapatkan koleksi layanan deposit. 

4. Persepsi pemustaka terhadap profesionalisme pustakawan layanan deposit 

di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, berdasarkan hasil analisis 
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menunjukkan bahwa 76,3% responden mempersepsikan pustakawan 

layanan deposit tanggap, 81,6% responden mempersepsikan pustakawan 

layanan deposit cepat dalam memberikan informasi, 76,3% responden 

mempersepsikan pustakawan layanan deposit membantu mencari 

informasi yang dibutuhkan pemustaka dan 78,9% responden 

mempersepsikan sikap pustakawan layanan deposit sopan dan ramah. 

5. Persepsi pemustaka terhadap tampilan layanan deposit di Perpustakaan 

Daerah Jawa Tengah, berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 

52,6% responden mempersepsikan penataan eksterior dan interior ruang 

layanan deposit cukup bagus, 65,8% responden mempersepsikan puas 

dengan fasilitas yang ada di layanan deposit, 68,4% responden 

mempersepsikan ventilasi dan pencahayaan ruang layanan deposit sesuai 

dengan harapan pemustaka dan 68,4% responden mempersepsikan 

kebersihan ruang layanan deposit sesuai dengan harapan pemustaka. 

6. Persepsi pemustaka terhadap layanan deposit di Perpustakaan Daerah Jawa 

Tengah tergolong baik dengan  persentase 55.3%. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa 47% responden 

mempersepsikan layanan deposit di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah 

baik dan 7.9% responden mempersepsikan layanan deposit di 

Perpustakaan Daerah Jawa Tengah sangat baik. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, Saran 

yang dapat penulis sampaikan sebagai masukan bagi layanan deposit 

Perpustakaan Daerah Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya penambahan alat penelusuran untuk memudahkan pemustaka 

dalam penelusuran informasi dan pencarian koleksi di layanan deposit. 

Untuk hal tersebut bisa dilakukan dengan cara penambahan OPAC (Online 

Public Access Catalogue), pembuatan bibliografi, indeks dan sebagainya. 

2. Perlu adanya peningkatan fasilitas layanan deposit. Kemungkinan yang 

dapat ditempuh dengan cara mengganti computer yang sudah rusak. 

3. Perlu adanya promosi layanan deposit kepada pemustaka agar pemustaka 

lebih tahu tentang layanan deposit dan dapat memanfaatkan layanan 

deposit secara optimal seperti pada layanan-layanan lain yang ada di 

Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Adapun pendekatan yang dapat 

dilakukan antara lain membuatkan buku pedoman tata cara penggunaan 

koleksi deposit, mengadakan display, pembuatan brosur dan sebagainya. 


