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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Seperti yang telah diuraikan pada bab satu, bahwa penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh ketersediaan koleksi perpustakaan terhadap tingkat 

kunjungan pemustaka di Perpustakaan Institut Teknologi Nasional. Berdasarkan 

data hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa ketersediaan koleksi perpustakaan mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap tingkat kunjungan pemustaka di Perpustakaan Institut Teknologi 

Nasional. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari kelengkapan koleksi yang ada di 

Perpustakaan Institut Teknologi Nasional. Namun dalam hal ini, tingkat 

kunjungan pemustaka di Perpustakaan Institut Teknologi Nasional tidak hanya 

dipengaruhi oleh ketersediaan koleksi perpustakaan, melainkan ada faktor-faktor 

lain selain faktor ketersediaan koleksi perpustakaan yang dapat mempengaruhi 

tingkat kunjungan pemustaka yang tidak diteliti oleh peneliti.  

Adapun kesimpulan dari hasil pengujian terhadap setiap indikator X 

terhadap variabel Y yaitu sebagai berikut: 

1. Ketersediaan koleksi pada indikator relevansi koleksi perpustakaan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kunjungan 

pemustaka di Perpustakaan Institut Teknologi Nasional. Berdasarkan 

interpretasi koefisien korelasi, besaran pengaruh tersebut berada pada 

tingkatan sedang. Hal ini menunjukan bahwa relevansi koleksi 

perpustakaan masih belum sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Semakin 

besar relevansi koleksi perpustakaan berakibat kepada semakin meningkat 

kunjungan pemustaka ke Perpustakaan Institut Teknologi Nasional. 

2. Ketersediaan koleksi pada indikator kelengkapan koleksi perpustakaan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kunjungan 
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pemustaka di Perpustakaan Institut Teknologi Nasional. Berdasarkan 

interpretasi koefisien korelasi, besaran pengaruh tersebut berada pada 

tingkatan kuat. Hal ini menunjukan bahwa kelengkapan koleksi di 

Perpustakaan Institut Teknologi Nasional cukup lengkap dilihat dari 

jumlah koleksi dan jenis koleksi yang tersedia di Perpustakaan Institut 

Teknologi Nasional. 

3. Ketersediaan koleksi pada indikator kemutakhiran koleksi perpustakaan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kunjungan 

pemustaka di Perpustakaan Institut Teknologi Nasional. Namun jika 

dilihat berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, besaran pengaruh 

tersebut berada pada tingkatan sangat rendah. Hal ini menunjukan bahwa 

kemutakhiran koleksi perpustakaan tidak banyak berpengaruh terhadap 

tingkat kunjungan pemustaka di Perpustakaan Institut Teknologi Nasional 

dilihat dari koleksi yang tersedia belum sesuai dengan perkembangan 

zaman. Semakin besarnya ketersediaan koleksi yang mutakhir berakibat 

kepada semakin meningkat kunjungan pemustaka ke Perpustakaan Institut 

Teknologi Nasional. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran 

agar dapat menjadi masukan bagi perpustakaan perguruan tinggi khususnya di 

Perpustakaan Institut Teknologi Nasional, beberapa saran tersebut yaitu: 

1. Untuk perpustakaan Institut Teknologi Nasional diharapkan dapat lebih 

meningkatkan penyediaan koleksi perpustakaan. Hendaknya dalam 

menyediakan koleksi, perpustakaan Institut Teknologi Nasional perlu 

melakukan pengembangan koleksi. Pengembangan tersebut dilakukan agar 

pengadaan koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka yang 

dilayaninya. Diharapkan pengembangan koleksi yang dilakukan untuk 

penyediaan koleksi di Perpustakaan Institut Teknologi Nasional terutama 
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dalam penyediaan koleksi yang mutakhir semakin ditingkatkan lagi, 

sehingga dapat menarik perhatian pemustaka untuk berkunjung dan 

memanfaatkan koleksi. Dengan demikian, semakin besar ketersediaan 

koleksi perpustakaan berakibat kepada semakin meningkat kunjungan 

pemustaka ke Perpustakaan Institut Teknologi Nasional. 

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat meneliti atau mengkaji 

faktor-faktor lain selain faktor ketersediaan koleksi perpustakaan seperti 

fasilitas dan layanan perpustakaan yang dapat mempengaruhi tingkat 

kunjungan pemustaka di Perpustakaan Institut Teknologi Nasional, sehingga 

dapat memberikan lebih banyak masukan untuk perpustakaan Institut 

Teknologi Nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


