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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada mahasiswa semester VI prodi 

Administrasi Bisnis Polsri serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-

bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Jumlah mahasiswa semester akhir prodi Adminsitrasi Bisnis yang telah 

memanfaatkan Polsri Digilib sebagai sumber referensi ialah sebesar 67%. 

Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pemanfaatan Polsri 

Digilib serta ketidakpuasan mahasiswa terhadap keadaan beberapa fitur 

serta koleksi dari Polsri Digilib itu sendiri. 

2. Faktor paling dominan yang memotivasi mahasiswa menggunakan Polsri 

Digilib dalam penyusunan Laporan Akhir (LA) ialah fungsi dari Polsri 

Digilib yang merupakan sebuah alternatif sumber referensi yang juga 

dapat diakses secara lebih cepat dibanding sumber referensi lainnya. 

3. Faktor yang paling dominan yang mendukung mahasisswa dalam 

memanfaatkan Polsri Digilib sebagai sumber referensi LA ialah 

kemungkinan akses dimana dan kapan saja, murah, efisien, dan memiliki 

koleksi yang terjamin keasliannya. 

4. Faktor yang paling dominan dalam menghambat pemanfaatan Polsri 

Digilib sebagai sumber referensi LA ialah ketergantungan pada 

ketersediaan tenaga listrik, kurangnya jumlah koleksi yang diperlukan 

serta beberapa fungsi dalam Polsri Digilib yang belum berjalan dengan 

optimal. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, dihasilkan beberapa saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Adapun saran-saran yang 

dimaksud yaitu: 

1. Pihak pengelola Polsri Digilib sebaiknya meningkatkan sosialisasi 

pemanfaatan Polsri Digilib agar para mahasiswa mengetahui keberadaan 

serta cara-cara menggunakan Polsri Digilib terutama dalam fungsinya 

sebagai salah satu sumber referensi dalam penyusunan Laporan Akhir. 

2. Pihak pengelola Polsri Digilib sebaiknya makin mengoptimalkan manfaat 

Polsri Digilib untuk memotivasi mahasiswa agar meningkatkan 

pemanfaatan Polsri Digilib sebagai sumber referensi dalam penyusunan 

LA. 

3. Pihak pengelola Polsri Digilib sebaiknya meningkatkan kemudahan akses 

serta kualitas koleksinya secara optimal sehingga dapat  membantu 

mahasiswa memanfaatkannya sebagai sebuah sumber referensi dalam 

penyusunan LA. 

4. Pihak pengelola Polsri Digilib sebaiknya terus meminimalisir kelemahan 

yang ada pada Polsri Digilib seperti meningkatkan jumlah koleksi dan 

memperbaiki beberapa fitur yang tersedia agar tidak menghambat 

mahasiswa dalam memanfaatkannya sebagai sumber referensi dalam 

penyusunan Laporan Akhir.  


