
 

 
Novera Sumaryati, 2014 
Implementasi software senayan Library Management Systems (SLIMS) pada Perpustakaan 
Sekolah 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 
 

 NO.37/S1/KTP/PERPUSINFO/DESEMBER/2014 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan telah dipaparkan 

pada BAB IV, dapat disimpulkan bahwa Software Senayan mampu membantu 

kegiatan perpustakaan baik pelayanan maupun pengolahan bahan pustaka. 

Beberapa simpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Perencanaan implementasi Software Senayan  

Dalam perencanaan implementasi Software Senayan perpustakaan SMA 

Negeri 2 Kota Bandung cukup baik, karena pihak sekolah SMA Negeri 2 

Kota Bandung membentuk perencanaan secara tertulis, dengan melakukan 

konsultasi pada ahli Software, melakukan analisis SWOT serta 

menetapkan sasaran dan target. 

2. Pengelolaan Software Senayan 

Pengelolaan Software Senayan yang dimulai dengan proses intalasi 

Software Senayan dapat dilakukan oleh tenaga pengelola perpustakaan 

SMA Negeri 2 Kota Bandung. Sedangkan pemeliharaan yang dilakukan 

oleh tenaga pengelola perpustakaan SMA Negeri 2 Kota Bandung 

terhadap Software Senayan hanya dilakukan ketika terjadi kerusakan baik 

pada hardware maupun software yang digunakan. Dengan kata lain tidak 

dilakukan tindakan pencegahan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi 

pada hardware maupun software. 

3. Dampak dari implementasi Software Senayan  

Software Senayan memberikan dampak yang positif pada perpustakaan 

SMA Negeri 2 Kota Bandung. Dampak yang diberikan antara lain: 1) 

pelayanan dan pengolahan koleksi lebih cepat, 2) proses temu kembali 
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informasi lebih mudah, 3) kinerja pustakawan lebih efektif dan efesien, 

dan 4) kunjungan perpustakaan lebih meningkat. 

 

4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Software 

Senayan 

Kendala yang dihadapi oleh perpustakaan SMA Negeri 2 Kota Bandung 

dalam implementasi Software Senayan yaitu, sumber daya manusia dan 

fasilitas perpustakaan. Sumber daya manusia yang belum mencukupi, baik 

dari segi kuantitas maupun kualitas dalam memahami ilmu perpustakaan. 

Sedangkan fasilitas yaitu minimnya jumlah komputer yang ada di 

perpustakaan SMA Negeri 2 Kota Bandung. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan dan pengalaman yang dirasakan 

oleh peneliti selama melakukan penelitian, peneliti memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Perpustakaan SMAN 2 Kota Bandung 

Sebaiknya otomasi perpustakaan didukung dengan fasilitas yang memadai 

dan menambah sumber daya manusia pada bagian pengelolaan koleksi. 

Karena apabila yang mengelola pelayanan dan pengolahan koleksi hanya 

satu orang, maka dikhawatirkan tidak akan tertangani dengan baik. 

2. Pustakawan 

Sebaiknya pustakawan lebih tanggap akan perkembangan teknologi, 

dengan cara memperbaharui pengetahuan pustakawan tentang 

perpustakaan khususnya tentan teknologi di perpustakaan. 

3. Peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

yang sudah dilakukan. Terutama mengenai implementasi Software 

Senayan terhadap kinerja pustakawan dan pengaruh Software Senayan 

terhadap pemanfaatan perpustakaan oleh pemustaka. 



104 
 

 
Novera Sumaryati, 2014 
Implementasi software senayan Library Management Systems (SLIMS) pada Perpustakaan 
Sekolah 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 NO.37/S1/KTP/PERPUSINFO/DESEMBER/2014 

 


