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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 SIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah di peroleh mengenai evaluasi sistem 

informasi  Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu terhadap kepuasan 

pengguna untuk memberikan rekomendasi perbaikan layanan, di peroleh 3 

kesimpulan dengan menyesuaikan rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Hal  yang harus di perbaiki dari sistem informasi terhadap komponen pieces 

framework yang menentukan kepuasan pengguna untuk memberikan 

rekomendasi perbaikan layanan sistem informasi Dinas Perpustakaan dan 

Arsip Kabupaten Indramayu yaitu kelengkapan menu dan format pada 

website, penyediaan informasi mengenai pelatihan pengelolaan 

perustakaan, penyediaan peningkatan kemudahan pengguna dalam 

mendapatkan informasi terkait kegiatan, jadwal kunjungan dan pelibatan 

masyarakat, perpustakaan perlu menjamin keamanan data pengguna saat 

mengunduh file berupa dokumen, foto, audio, video dll, perpustakaan perlu 

meningkatkan kesesuaian informasi dengan kebutuhan pengunjung 

perpustakaan, perpustakaan perlu meningkatkan gangguan / error yang 

terjadi di website. 

2. Pada analisis piecess framework maka dapat diketahui tingkat keseluruhan 

kepuasan pengguna perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten 

Indramayu mendapatkan hasil dengan nilai 88,7% dapat ditarik kesimpulan 

bahwa evaluasi sistem informasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten 

Indramayu terhadap kepuasan pengguna untuk memberikan rekomendasi 

perbaikan layanan versi website bila di tinjau dari analisis pieces framework 

dapat dinyatakan baik, efisien dan efektif. Sistem informasi Dinas 

Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu berdasarkan komponen 

pieces framework sudah mampu memberikan kepuasan kepada pengguna. 

3. Rata-rata tingkat kepuasan pengguna perpustakaan dari 6 komponen piecess 

framework yaitu performance (kerja) rata-rata sebesar  4,55 yang 
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mengartikan komponen tersebut dinyatakan sangat puas terhadap kinerja 

perpustakaan., komponen information (informasi) rata-rata sebesar  4,45 

yang mengartikan komponen tersebut dinyatakan sangat puas terhadap 

berbagai infromasi yang telah disampaikan perpustakaan melalui website 

perpustakaan, komponen economics (ekonomi) rata-rata sebesar 4,55 yang 

mengartikan komponen tersebut dinyatakan sangat puas terhadap nilai 

ekonomi perpustakaan melalui website perpustakaan., komponen control 

(keamanan) rata-rata sebesar 4,53 yang mengartikan komponen tersebut 

dinyatakan sangat puas terhadap keamanan dan kerahasiaan data penggunan 

website perpustakaan, komponen efficiency (efisiensi) rata-rata sebesar 4,57 

yang mengartikan komponen tersebut dinyatakan sangat puas  terhadap 

efisiensi website penggunaan website perpustakaan., dan komponen service 

(layanan) rata-rata sebesar 4,52 yang mengartikan komponen tersebut 

sangat puas terhadap layanan website penggunaan website perpustakaan. 

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa rekomendasi untuk 

meningkatkan kepuasan pengguna Sistem Informasi Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Kabupaten Indramayu berdasarkan dari temuan hasil dan rekomendasi bahwa 

sistem informasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu sudah sangat 

baik, namun tetap perlu adanya perbaikan layanan dan pengembangan sistem 

informasi yang terus perlu dilakukan untuk menutupi kelemahan dan kekurangan 

yang terdapat pada sistem informasi perpustakaan di Kabupaten Indramayu. 

5.2 IMPLIKASI 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya 

mengenai evaluasi sistem informasi terhadap kepuasan pengguna di perpustakaan 

untuk menjadikan lebih baik lagi layanan yang tersedia di perpustakaan. Selain itu 

penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana evaluasi kepuasan pengguna di 

perpustakaan menggunakan komponen pieces framework. 

5.3 REKOMENDASI 

1. Bagi Perpustakaan : Diharapkan pihak Dinas Perpustakaan untuk terus 

meningkatkan kepuasan pengguna sistem informasi dan mengembangkan 
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sistem informasi kedepanya secara konsisten agar para pengguna sistem 

informasi perpustakaan terus meningkatkan penggunaanya, dan diharapkan 

dapat meningkatkan pengetahuan pengguna terhadap keberadaan sistem 

informasi perpustakaan versi website, dari evaluasi kepuasan pengguna 

perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Indramayu, sehingga 

kedepanya lebih baik lagi serta dapat tercapai keberhasilan sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. 

2. Bagi Pengunjung Perpustakaan : Pengunjung dapat memanfaatkan website 

yang sudah di sediakan oleh perpustakaan sebagai sarana media informasi 

yang relevan dan di percaya dalam menghindari informasi-informasi yang 

tidak valid dari luar dengan sajian  informasi yang di share oleh dinas 

perpustakaan dan arsip kabupaten indramayu . 

3.  Bagi Peneliti Selanjutnya : Bagi Peneliti Selanjutnya Dapat menjadikan 

landasan, reverensi penelitian dan memodifikasi ulang tentang evaluasi 

sistem informas dinas perpustakaan dan arsip kabupaten indramayu 

terhadap kepuasan pengguna untuk memberikan rekomendasi layanan 

kepada perpustakaan sehingga perpustakaan dapat berkembang dan menjadi 

lebih baik setelah di lakukan nya evaluasi yang menentukan nilai evaluasi 

terkait website.  


