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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di UPT Perpustakaan 

Universitas PGRI Palembang, maka peneliti membuat kesimpulan untuk 

menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Adapun 

kesimpulan yang dimaksud adalah : 

1. Untuk rencana pengembangan koleksi di UPT Perpustakaan PGRI 

Palembang disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dan juga 

disesuaikan dengan minat dan tuntunan program pembelajaran di 

Universitas  PGRI Palembang.  

2. Kebijakan pengembangan koleksi di UPT Perpustakaan Universitas 

PGRI Palembang sudah cukup baik dan terarah, dan juga sudah memiliki 

kebijakan tertulis. Kebijakan koleksi di UPT Perpustakaan Univeristas 

PGRI Palembang ada dua macam yaitu yang pertama melalui mahasiswa 

tingkat akhir yang mau diwisuda di wajibkan bebas putaka dengan 

menyumbangkan buku sesuai dengan kriteria jurusan. Dan yang kedua 

melalui dana dari pusat atau yayasan. Untuk peraturan kebijakan yang 

dilakukan telah disesuaikan dengan peraturan yang ada di Universitas 

PGRI Palembang baik dari rektorat maupun dari standar nasional 

perpustakaan untuk perguruan tinggi. Proses pengembangan koleksi di 

UPT Perpustakaan Universitas PGRI Palembang yaitu sebagai berikut: 

kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan, penyiangan, dan 

evaluasi. 
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3. Untuk faktor kendala dalam rencana pengembangan koleksi ada dua 

macam yaitu pertama dari anggaran atau dana dan yang kedua yaitu 

sarana dan prasarana nya. Untuk solusi yang dilakukan UPT 

Perpustakaan Universitas PGRI Palembang untuk mengatasi kendala 

yang dihadapi yaitu dana tahun ini lebih besar dari dana tahun kemaren. 

Sedangkan untuk sarana jika sudah lumayan banyak ada yang rusak 

seperti komputer biasanya terkadang virusan, dan juga biasanya AC yang 

terkadang mati. maka pihak perpustakaan sudah memiliki kenalan, maka 

pihak perpustakaan akan menelpon orang ahli dalam bidang tersebut, 

namun jika sudah tidak bisa diperbaiki lagi sarana tersebut dibiarkan saja 

terlebih dahulu dan kemudian pihak perpustakaan akan melaporkan 

kepada bagian rektorat.  

B. Saran  

Saran yang dapat penulis berikan untuk UPT Perpustakaan 

Univeristas PGRI Palembang 

1. Untuk memberikan kenyamanan bagi para pemustaka, diharapkan 

pihak perpustakaan dapat membantu berperan dalam penelurusan 

informasi bagi pemustaka yang kesulitan dalam mencari koleksi 

(informasi) yang dibutuhkan. 

2. UPT Perpustakaan Universitas PGRI Palembang sebaiknya melakukan 

penambahan dana disetiap tahunnya supaya buku-buku yang 

dibutuhkan diadakan, dan segala kegiatan yang ada di UPT 

Perpustakaan Universitas PGRI Palembang berjalan dengan lancar. 
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3. Petugas perpustakaan harus lebih memperhatikan dalam kegiatan 

proses pengembangan koleksi agar UPT Perpustakaan Universitas 

lebih berkembang. 

4. Perpustakaan harus menambahkan koleksi yang lengkap dan 

berkualitas agar pemustaka dapat tertarik untuk berkunjung dan 

memanfaatkan bahan pustaka yang ada perpustakaan. 


