
BAB VI 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Area 

Hotspot (Wi-Fi) bagi Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pemustaka di Kantor 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara, dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1.  Terdapat pengaruh yang signifikan antara area hotspot terhadap pemenuhan 

kebutuhan informasi pemustaka di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten 

Jepara. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya kebutuhan informasi 

pemustaka dengan adanya area hotspot sebanyak 66 % dari jumlah 

pemustaka dan sangat terpenuhi sebanyak 26,4 dari jumlah pemustaka.   

2. Keberadaan area hotspot sangat membatu bagi pemenuhan kebutuhan 

informasi pemustaka di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara 

memberikan kontribusi yang cukup besar. Besarnya kontribusi yang 

diberikan variabel area hotspot terhadap pemenuhan kebutuhan informasi 

pemustaka berdasarkan hasil penelitian ini adalah 77,4 % dari jumlah 

pemustaka. 

3. Hasil penghitungan dengan uji t menunjukkan thitung 4,393 > t tabel 1,675. 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan yaitu “Ada pengaruh positif antara 

area hotspot bagi pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka di Kantor 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara” diterima. 

4. Permasalahan berdasarkan wawancara, kuesioner dan pengamatan hasilnya 

kecepatan akses dengan hotspot kurang cepat, lokasi area hotspot kurang 

luas, kurangnya jumlah stop kontak,  ruangan area hotspot belum ber-AC 



 52

(Air Conditioner), dan berdasarkan pengamatan, petugas area hotspot 

pengetahuannya kurang dalam memandu pemustaka di area hotspot.  

 

B. Saran 

 Berdasarkan simpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat kami berikan 

kepada pihak Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara mengenai area 

hotspot agar lebih berguna dalam pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka 

adalah sebagai berikut: 

1. Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Jepara hendaknya menambah 

brandwith-nya agar pengaksesan internet lebih cepat, karena selama ini banyak 

sekali keluhan tentang lambatnya akses dan seringnya jaringan terputus. 

2. Penambahan server agar jangkauan area hotspot lebih luas, sehingga dapat di 

jangkau dari segala arah. 

3. Jumlah stop kontak untuk colokan untuk daya laptop atau notebook hendaknya 

ditambah agar menambah kenyaman dalam berinternet dengan hotspot. 

4. Area hotspot sedapat mungkin ber-AC (Air Conditioner), agar pemustaka betah 

berlama-lama di perpustakaan, karena selama ini area hotspot masih memakai 

kipas angin 

5. Menambah pengetahuan bagi petugas perpustakaan untuk memandu atau 

membimbing  pemustaka yang mempunyai kesulitan akses dengan hotspot (Wi-

Fi), baik berupa diklat atau bimbingan teknis karena selama ini hanya sebagian 

petugas yang mampu memandu pemustaka di area hotspot.  

 


