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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil analisa latar belakang dan permasalahan diatas, maka 

penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh kualitas layanan terhadap jumlah pengunjung di Dinas Kearsipan 

dan Perpustakaan Kota Mataram sangat berpengaruh. Hal itu dapat dilihat 

dari 7 aspek indikator yang digunakan oleh peneliti semua terlaksana 

walaupun masih ada yang belum maksimal yaitu, indikator penampilan, 

tepat waktu dan tepat janji, kesopanan dan ramah. Hal ini disebabkan oleh 

pustakawannya yang masih belum maksimal dalam memberikan layanan 

kepada pemustaka seperti halnya pustakawan tidak memperhatikan 

bagaimana seharusnya bersikap di depan pengunjung agar pengunjung 

merasa senang dan nyaman sehingga ingin berkunjung lagi ke perpustakaan 

seperti halnya SDM merupakan ujung tombak didalam perpustakaan. Dan 

pustakawan juga kurang memperhatikan ketepatan waktu dalam 

memberikan layanan, terutama pada saat siang dikarenakan pada saat 

jamnya buka pustakawannya belum ada sehingga menyebabkan pemustaka 

menunggu lama di luar. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas layanan di 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram sebagai berikut yaitu, 

anggaran yang masih kurang untuk pengadaan koleksi, sarana prasarana dan 

lain sebagainya, koleksi yang masih kurang jika di bandingkan dengan 
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jumlah masyarakat yang ada di kota Mataram, sarana prasarana yang masih 

kurang memadai dalam meningkatkan kualitas layanan yang ada di 

perpustakaan kota Mataram, ahli IT yang masih belum ada, promosi yang 

masih kurang, padahal yang dimana promosi yang berkelanjutan sangat 

perlu dilakukan, dan lokasi yang kurang strategis 

5.2. Saran  

Seharusnya anggarannya di sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram dan koleksinya juga sebaiknya 

ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Mengenai sarana dan 

prasarana sebaiknya lebih dioptimalkan lagi demi meningkatkan kunjungan dan 

kenyamanan pengunjung, dan untuk SDMnya seharusnya di tambahkan lagi 

terutama untuk tenaga ahli IT. Dan untuk promosi sebaiknya tetap dilakukan 

secara terus menerus atau bahkan mencoba opsi dengan bentuk promosi yang 

belum pernah dilakukan sehingga keberadaan perpustakaan kota Mataram juga 

dapat diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan terkhusunya masyarakat kota 

Mataram. 
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HASIL WAWANCARA 

NO NAMA HASIL WAWANCARA 

1.  Glesia Hardinarti  

 

1) Penampilannya biasa saja dan 

pustakawannya kurang senyum 

2) Tepat waktu dalam memberikan 

layanan 

3) Petugas layanan hanya 

memberikan arahan dan tidak 

langsung mencarikan koleksi 

yang kita butuhkan tersebut.   

4) Petugasnya ramah dan sopan  

5) Iya hanya pemberitahuan  

6) Tidak ada pengeluaran uang 

ataupun sejenisnya  

7) Koleksinya jarang diupgrade dan 

untuk meja koleksi sudah pas  

dan lokasi perpustakaan sudah 

strategis  

8) Sebaiknya buku yang lama tidak 

dikembalikan dikomfirmasi ke 

penggunanya dan dalam 

penempatan koleksinya tidak 

sesuai dengan klasifikasi 

2.  Muhammad Agung Muslimin 

 

1) Orang – orangnya sopan, baik 

hati dan sangat membantu para 

pengunjung. Untuk pakaian 

sudah sopan 

2) Layanan yang diberikan sudah 

tepat waktu dan  untuk batas 

waktu peminjaman sangat 

memuaskan 

3) Kalau ada yang kurang dipahami 

kita dikasi tahu  

4) Orangnya ramah – ramah  

5) Sangat terbuka sekali  

6) Untuk biaya pendaptaran kartu 

anggota gratis tapi kalo untuk 

denda saya kurang tahu karena 

tidak pernah denda. Waktu 

meminjam sangat memuaskan 

cukup untuk membaca. 

Produknya juga berkualitas dan 

update 

7) Koleksinya cukup lengkap, untuk 

sarana prasarana sangat 



 

 

 

memuaskan apalagi ada wifi dan 

computer gratis dan juga 

ruangannya sangat nyaman jadi 

enak untuk belajar disana juga. 

Lokasi perpustakaan pun sangat 

strategis. 

8) Untuk penyimpanan bukunya 

kalau bisa rutin kembali 

disesuaikan. Misalkan mencari 

buku sosial tidak ketemu dirak 

sosial, ketemunya di rak lain. 

Kalau bisa dituliskan himbauan 

agar para pengunjung 

menyimpan kembali sesuai 

dengan tempatnya sehabis baca 

3.  Novita Sari 1) Penampilan para pustakawan 

sudah cukup baik, tutur katanya 

baik dan ramah dalam melayani 

pengunjung dan berbusana yang 

sopan 

2) Tidak tahu  

3) Pada saat saya kesulitan mencari 

buku yang saya butuhkan untuk 

tugas kuliah saya, petugas bagian 

layanan memberikan bantuan 

agar saya mencari buku yang 

saya perlukan di rak nomor xxx, 

tidak hanya diarahkan tetapi ikut 

membantu untuk mencarikannya 

di rak. Akan tetapi buku yang 

saya cari tidak ada jadi saya 

diberikan rujukan ke 

perpustakaan daerah. 

4) Kebanyakan yang ramah tetapi 

ada saja yang cuek dan hanya 

terfokus pada pekerjaannya 

5) Kurang tahu  

6) Saya tidak tahu apakah 

dikenakan denda atau tidak kalau 

telat kembalikan buku  

7) Koleksinya kurang lengkap, 

karena ada buku yang saya cari 

tidak saya temukan. Untuk lokasi 

perpustakaannya kurang 

strategis, dikarenakan lokasinya 

didalam sebuah gang, jadi jarang 



 

 

 

ada yang tahu  

8) Perlu ditambahkan lagi koleksi – 

koleksi buku yang ada guna 

melengkapi buku – buku yang 

kurang agar para pengunjung 

senang berkunjung dan pasti 

kebanyakan orang  orang tidak 

tahu letak perpustakaan kota ini 

walaupun ada plang didepan 

gang untuk menunjukkan adanya 

lokasi perpustakaan kota ini, 

tetapi kurang besar petunjuk 

plangnya seperti itu. 

4.  Abdul Munawir 1) Tutur kata baik, sopan dan ramah  

2) perpustakaan kota Mataram 

sudah tepat waktu dalam 

memberikan layanan, sehingga 

dengan jam yang tepat siapapun 

dapat masuk ke perpustakaan 

tanpa harus menunggu 

3) Petugas memberikan pertolongan 

misalnya kita ketinggalan catatan 

binder kita, catatan kita akan 

diamankan dan bisa kita peroleh 

kembali 

4) Tidak selalu senyum, tapi dalam 

melayani pengunjung ramah dan 

sopan  

5) Petugasnya jujur, ya karena 

memang tidak ada seperti gelagat 

yang ditutup – tutupin  

6) Waktu yang sangat singkat dalam 

memberikan layanan  

7) Koleksi ini kadang ada yang 

tidak sesuai dirak buku sama 

diklasifikasi buku, kadang ada 

koleksi yang tercampur di rak 

tidak sesuai sama nomor 

kelasnya. Kursi dan meja baca 

masih kurang sehingga pengguna 

bisa tidak betah. Lokasipun 

masih kurang strategis soalnya 

masih masuk – masuk jalan kecil 

gitu tidak dipinggir jalan besar 

yang mudah ditemukannya, 

untuk orang yang baru tahu 



 

 

 

kawasan sekitaran sana akan sulit 

menemukan lokasinya, itupun 

petunjuk jalannya hanya dikasi 

plat dipinggir jalan besar. 

8) Sarannya tempat penyimpanan 

barang misalnya itukan ada 

disediakan tapi untuk kuncinya 

kadang tidak tersedia. Untuk 

raknya ada yang sudah kropos, 

jam istirahatnya kan dari jam 12 

sampai jam 1 menurut saya itu 

bisa menyendat pelayanan 

kepada pengguna perpustakaan 

kalau tidak pakai sistem rolingan 

gitu. 

5.  Nyoman Ayu Santi Widiawati 1) Pustakawannya baik, sopan dan 

percaya diri  

2) Sudah tepat waktu sesuai dengan 

aturan yang berlaku  

3) Petugas layanan selalu membantu 

jika saya memiliki kesulitan saat 

berkunjung  

4) Petugas selalu ramah dan sopan 

ketika saya berkunjung  

5) Petugas memberikan informasi 

dengan jujur dan benar sesuai 

dengan informasi yang ada 

6) Sudah sesuai dengan prinsip 

murah biaya, waktu singkat dan 

jasa yang berkualitas 

7) Koleksi sudah lengkap, buku 

yang ingin dicari selalu 

didapatkan, untuk sarana 

prasarana sudah lengkap juga 

untuk menunjang layanan 

perpustakaan. Lokasi kurang 

strategis karena perpustakaan 

tidak dijalan besar/jalan utama 

jadi banyak orang yang tidak 

tahu karena tidak pernah lewat 

sana tapi untungnya ada petunjuk 

jalan sebelum masuk gang jadi 

kalau orang ingin ke 

perpustakaan bisa dibantu dengan 

petunjuk jalan 

8) Saran untuk petugas pelayanan 



 

 

 

untuk tetap mempertahankan 

kinerjanya, tetap ramah dan 

sopan, tepat waktu, sehingga 

pengunjung selalu merasa puas 

setiap berkunjung dan koleksi 

bukunya agar selalu ditambah 

dan diperbaharui sehingga 

pengunjung dapat menemukan 

buku dengan mudah 

6.  Herlina Muksin 1) Tergantung soalnya beda – beda 

petugasnya, ada yang 

menyenangkan wajahnya ada 

yang tidak, yang tidak biasanya 

usianya sudah tua, kalau masalah 

tutur kata ataupun bahasanya 

baik sesuai dan menyenangkan, 

orang – orang disana juga 

welcome, jadi kita yang 

berkunjung disana berasa 

nyaman. 

2) Tepat waktu sekali orang – orang 

sana, disiplin lah intinya sesuai 

dengan aturan yang berlaku 

3) Iya bisa membantu dan 

mengarahkan kita sebagai 

pengunjungnya 

4) Rata – rata ramah seperti mereka 

membimbing gitu 

5) Mungkin ada yang tidak terlalu 

transparan, tapi mereka 

memberikan ataupun 

menyampaikan informasi dan 

layanan sesuai dengan kebutuhan 

pengunjungnya masing – masing. 

6) Kalau untuk pembuatan kartu 

tidak dikenakan biaya, akan 

tetapi kalau telat mengembalikan 

buku maka di kenakan denda. 

Dan tidak masalah juga karena 

masih bisa dikatakan cukup 

untuk kantongnya mahasiswa.  

7) Koleksi , sarana dan 

prasarananya sudah memadai 

soalnya pengunjung juga 

disediakan wifi. Lokasi bisa 

dibilang strategis, soalnya 



 

 

 

tenpatnya rapi nyaman bersih. 

8) Sarannya tambahkan kipas 

disetiap ruangan biar tidak terlalu 

panas dan lebih konsen 

7.  Bq. Fitria Darmayani Putri 1) Sejak datang mereka sudah 

berpenampilan menarik dan 

sopan, bertutur kata dengan baik 

dan tidak ada yang galak dan 

sombong malah kita dilayani 

dengan baik disana 

2) Tepat waktu karena kalau jam 

layanan sudah tutup kita disuruh 

keluar 

3) Memberikan bantuan dengan 

memberikan arahan mengenai 

keberadaan koleksi tersebut 

4) Kalau petugas yang ada di 

perpustakaan kota ramah, kalau 

kita baru datang saja mereka 

tersenyum dan menyuruh kita 

menulis buku kunjungan dan 

menaruh tas dengan sopan, tidak 

ada petugas yang judes ataupun 

egois  

5) Petugasnya jujur dan transparan  

6) Tidak tahu  

7) Koleksinya kurang lengkap dan 

banyak buku yang masih 

tercampur satu sama lain 

makanya kita kesulitan dalam 

menemukan bukunya. Sarana 

prasarananya sudah agak 

memuaskan karena ada 

computer, kipas dan tempat 

duduk agar nyaman. Lokasinya 

kurang strategis karena harusnya 

perpustakaan itu harus ada 

didekat jalan yang besar agar 

semua orang tahu dan bisa 

berkunjung. 

8) Sarannya buku harus sesuai 

dengan kelasnya, sebaiknya ada 

karpet yang disediakan biar 

pengunjung lebih nyaman, 

sebaiknya koleksi bukunya lebih 

banyak yang terbaru biar 



 

 

 

pengunjung berminat 

membacanya diharapkan buku – 

bukunya tertera dengan rapi agar 

enak dilihat 

8.  Hidayatul Aini 1) Kalau dari segi penampilan 

mereka menarik, sopan percaya 

diri bahkan enak dipandang tapi 

kalau tingkat keramahannya 

kayaknya kurang, hanya 

beberapa saja yang terlihat ramah 

selain itu seperti kurang perduli 

gitu cuek 

2) Kadang –kadang tergantung 

layanan seperti apa yang 

dibutuhkan pemustaka  

3) Iya mereka berusaha sebaik 

mungkin memberikan bantuan, 

pertolongan bahkan solusi yang 

kita hadapi di jasa pelayanan  

4) Kadang – kadang tergantung 

siapa yang jadi petugas layanan  

5) Iya menyampaikan informasi 

secara transparan dan jujur  

6) Kadang – kadang  

7) Koleksinya kurang, yang 

diperbanyak Cuma bacaan novel, 

bacaan anak sama agama. Selain 

itu susah nyarinya bahkan ada 

buku yang tidak bakalan kita 

temukan disana. Sarana 

prasarananya masih kurang juga 

terutama tempat bacanya. 

Lokasinya kurang strategis 

bahkan banyak yang tidak tahu 

8)  - 

9.  Feni Silfana Dewi 1) Penampilan Pustakawan cukup 

baik  

2) Cukup memperhatikan ketepatan 

waktu  

3) Tidak  

4) Iya ramah  

5) Iya petugas menyampaikan 

informasi secara transparan dan 

jujur mengenai keadaan 

perpustakaan  

6) Iya mungkin  



 

 

 

7) Koleksinya cukup banyak, sarana 

dan prasarananya juga cukup 

baik, tetapi ada kekurangannya 

yaitu kapur barus yang 

menyengat, saya rasa bau kapur 

barus dapat mengganggu 

kenyamanan pemustaka. Lokasi 

kurang strategis karena lumayan 

masuk kedalam  

8)  - 

10.  Muhammad Rizqan Raditia 1) Para pustakawan yang ada disana 

cukup ramah, mulai dari tutur 

kata yang baik hingga sopan 

santun kepada para pemustaka 

yang datang berkunjung ke 

perpustakaan tersebut. Untuk 

cara berbusana para pustakawan 

cukup rapi menggunakan pakaian 

dinas yang terlihat rapi 

2) Untuk masalah pelayanan ini 

berhubung dengan informasi 

yang saya cari selalu ada, maka 

dari itu saya kurang tahu untuk 

pemenuhan janji  

3) Pustakawan disana selalu 

membantu saya apabila saya sulit 

menemukan bahan pustaka yang 

saya inginkan  

4) Petugas perpustakaan selalu 

ramah terhadap pemustaka yang 

datang, selalu tersenyum dan 

tidak cemberut 

5) Iya petugas selalu menyampaikan 

informasi dengan jujur dan 

transparan  

6) Murah biaya belum oernah 

mengalami, masalah waktu 

lumayan cepat  

7) Koleksi yang ada disana untuk 

pemenuhan kebutuhan informasi 

sudah cukup bagus dan untuk 

sarana dan prasarana yang ada 

sudah sangat bagus untuk 

memanjakan para pemustaka. 

Untuk lokasi perpustakaan belum 

strategis karena tidak terletak 



 

 

 

dipinggir jalan utama sehingga 

para pemustaka kesulitan dalam 

menemukan lokasi perpustakaan 

tersebut 

8) Saran saya menyarankan agar 

lebih mengembangkan 

perpustakaan kearah digital 

seperti membuat aplikasi e-

library yang memudahkan 

pemustaka untuk 

membaca/meminjam tanpa harus 

pergi ke perpustakaan. 

11.  Haerunnisah 1) Baik, penampilannya juga sesuai 

dengan pekerjaan mereka, 

wajahnya juga menarik dan tutur 

katanya sangat – sangat sopan  

2) Sangat memperhatikan ketepatan 

waktu  

3) Kalau butuh sesuatu pasti 

diarahkan kalaupun tidak ada 

bukunya disana pasti diberikan 

solusinya  

4) Sejauh ini pelayanannya cukup 

baik, ramah dan sopan mereka 

juga selalu tersenyum  

5) Pastinya tidak ada yang ditutup – 

tutupi  

6) Ya murah biaya, waktu singkat 

dan menghasilkan jasa yang 

berkualitas  

7) Sarana prasarananya cukup 

memenuhi standar perpustakaan. 

Lokasi tidak terlalu strategis 

seperti terlalu terpencil tidak 

langsung depan jalan utama  

8) - 

12.  Lalu Muhammad Turmuzi 1) Dari semua yang disebutkan tadi 

itu sangat ada di setiap 

pustakawan yang ada di dinas 

kearsipan dan perpustakaan kota 

mataram  

2) Ketepatan waktu masih kurang 

terutama pelayanan pada waktu 

siang  

3) Cukup puas untuk masalah 

bantuan  



 

 

 

4) Petugas yang ada di perpustakaan 

semuanya ramah tamah  

5) Iya petugas menyampaikan 

informasi secara transparan dan 

jujur  

6) Petugas sangat baik dalam murah 

biaya, waktu singkat dan produk 

jasa yang berkualitas  

7) Masalah koleksi masih belum 

terlalu lengkap sama sarana dan 

prasarananya juga. Lokasipun 

tidak terlalu strategis karena 

terlalu dalam  

8) Sarannya mohon untuk sarana 

dan prasarananya lebih 

ditingkatkan lagi contohnya 

sarana masalah meja baca yang 

masih kurang agar pemustaka 

lebih nyaman untuk membaca di 

tempat dan juga untuk lokasinya 

agar lebih ditingkatkan lagi 

masalah papan petunjuk agar 

semua masyarakat tahu 

khususnya masyarakat yang 

belum terlalu mengetahui 

lokasinya tersebut dikarenakan 

lokasinya terlalu tersembunyi 

13.  Riski Isma Wulandari 1) Ya, pustakawan yang ada di 

Dinas Kearsipan dan 

perpustakaan kota Mataram 

sopan, baik , percaya diri dan 

menggunakan pakaian yang 

sopan   

2) Petugas yang ada di Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Kota 

Mataram dalam memberikan 

layanan memperhatikan 

ketepatan waktu  

3) Petugas selalu memberikan 

pertolongan ataupun bantuan 

kepada pengunjung  

4) Petugas yang ada di bagian 

layanan baik, ramah, sopan dan 

tidak egois  

5) Iya petugas yang ada di 

Perpustakaan kota jujur dalam 



 

 

 

memberikan informasi  

6) Layanan yang diberikan yaitu 

murah biaya karena dapat 

dijangkau oleh pengunjung  

7) Koleksi, sarana dan prasarana 

yang ada di Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kota Mataram 

sudah baik dan sangat membantu  

8) Sarannya menyediakan sarana 

dan prasarana yang lebih 

mendukung kenyamanan dan 

menambah koleksi buku yang 

secara umum dibutuhkan di 

perguruan tinggi 

14.  M. Ilyas 1) Mimik muka bervariasi, kadang 

ada yang jutek, pendiem, kurang 

percaya diri, kurang familier 

karena cara pelayanannya kurang 

semangat. Mengenai busana 

sudah bagus cocok dengan 

pekerjaannya dan lumayan serasi  

2) Sudah tepat waktu, sesuai aturan 

dan bentuk layanan pustakawan  

3) Bantuan dan pengertian terhadap 

pengunjung sudah bagus, walau 

tidak semua aturan  layanan saya 

minta   

4) Maaf, yang kurang yaitu kurang 

senyum  

5) Mengenai itu hanya Tuhan dan 

mereka yang tahu  

6) 60% tidak berkualitas karena  

bagi saya buku – buku yang ada 

di perpustakaan tidak 

diperbaharui dalam arti banyak 

buku – buku lama  

7) Koleksi, sarana dan prasarana 

kurang berkualitas, walaupun 

saya tidak pernah sama sekali 

menggunakan jaringan wifi  

8) Sarannya terlebih dahulu 

hadirkan program – program 

baru untuk memperbaharui 

kualitas perpustakaan, ajukan 

pada pemerintah pusat, hadirkan 

kegiatan pelatihan khusus untuk 



 

 

 

karyawan agar semakin 

berpengalaman 

15.  Saras Wati 1) Sudah menyenangkan, tapi soal 

busana yang serasi, sopan dan 

pantas masih ada kekurangan  

2) Soal waktunya dengan perjanjian 

ada yang sudah bagus dan masih 

ada juga yang belum tepat  

3) Selama saya kesana yang saya 

liat layanannya ada yang bagus 

dan masih saja ada yang tidak 

bagus dalam memberikan 

layanan ke setiap orang yang 

berkunjung  

4) Selama saya kesana yang saya 

liat pelayanannya kurang baik, 

dimana petugasnya kurang ramah 

sama pengunjung dan tidak 

memperdulikan pengunjung yang 

mengalami kesulitan dan juga 

jarang tersenyum kepada 

pengunjung yang datang  

5) Iya, sangat bagus dalam 

menyampaikan informasi  

6) Iya, semuanya bagus  

7) Koleksi, sarana dan prasarana 

masih kurang memadai dan 

belum tertata rapi  

8) Sarannya menurut saya 

sebaiknya pemerintah dan 

petugas harus banyak 

memperhatikan sarana dan 

prasarana 

16.  Riri Aminati  1) Dari sikap/prilaku dalam 

pelayanannya biasa saja sih, tidak 

terlalu gimana – gimana, busana 

yang digunakan sopan, pantas, 

serasi  

2) Kurang tahu  

3) Lumayan membantu saat 

menanyakan buku yang ingin 

dibaca ada atau tidak  

4) Biasa aja  

5) Iya menyampaikan informasi 

secara transparan dan jujur 

6) Untuk pinjam buku kurang tahu, 



 

 

 

untuk informasi lumayan cepat 

sih respon pegawainya buat 

ngasih  

7) Koleksinya cukup lengkap, 

sarana dan prasarananya juga 

lumayang oke lah, lokasinya 

cukup strategis karena dekat area 

kantor, sekolah dan kampus  

8) Sarannya selalu mengupgrade 

buku – bukunya dan menjaga 

kebersihannya 

17.  Lala Harisah  1) Iya penampilan pustakawan yang 

ada di Dinas Kearsipan dan 

perpustakaan kota Mataram 

semuanya ramah, bahasanya juga 

baik dan sopan sekali 

2) Iya para pustakawan selalu 

memenuhi janji untuk ketepatan 

waktu yang sudah dibuat  

3) Iya dalam pelayanan para petugas 

pustakawan selalu menolong 

saya saat berkunjung kesana dan 

terkadang suka memberikan 

solusi  

4) Para petugas dalam melayani 

saya sangat ramah, sopan dan 

tidak egois, mereka selalu 

memberikan senyuman kepada 

saya  

5) Iya para petugas disana 

memberikan informasi yang jujur 

kepada saya  

6) Iya para petugas disana memiliki 

prinsip dengan ketepatan waktu 

yang singkat dengan biaya yang 

murah dan tetap menghasilkan 

produk/jasa yang berkualitas  

7) Untuk koleksi sarana dan 

prasarana disana saya kurang 

tahu. Lokasinya menurut saya 

tidak terlalu strategis karena 

banyak orang yang tidak tahu 

dimana itu Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan kota Mataram 

8) Kalau untuk saran dari saya 

mungkin lokasinya saja yang 



 

 

 

belum memenuhi karena 

tempatnya terkesan tertutup, 

untuk yang lainnya menurut saya 

sudah lumayan baik 

18.  Wahyu Harlianti  1) Sangat menyenangkan dan 

pustakawannya bersikap sopan 

dan ramah  

2) Kurang tahu  

3) Pustakawan yang ada di 

perpustakaan kota Mataram 

memberikan semuanya, iya entah 

itu bantuan, pertolongan maupun 

solusi  

4) Menjadi karakter yang ramah 

adalah salah satu sifat seorang 

pustakawan dan tentunya tidak 

egois  

5) Iya jujur  

6) Tidak tahu  

7) Perpustakaan kota mataram 

menjadi pusat keunggulan dalam 

menompang kebutuhan 

masyarakat, untuk koleksi masih 

kurang mungki bisa ditingkatkan 

lagi supaya bisa memenuhi 

keinginan pustakawan dalam 

mencari bahan pustaka dan untuk 

sarana prasarananya sudah 

lumayan lengkap  

8) -  

19.  Hijas Septiani  1) Sejauh ini karena saya tidak 

pernah melihat semua 

pustakawan disana hanya 

sebagian yang saya lihat. Kurang 

memberikan kenyamanan dari 

segi bertutur kata, karna waktu 

saya pertama kali kesana saya 

melihat wajah para pustakawan 

tidak senyum, untuk berbusana 

yang saya lihat sangat rapi dan 

menarik 

2) Masalah ini saya belum tentu 

paham, Karen tidak pernah 

berlama – lama di perpustakaan 

jadi saya tidak bisa 

memperhatikan pustakawannya 



 

 

 

memberikan pelayanan dan 

perjanjian dengan tepat waktu 

3) Iya petugas memberikan layanan 

tersebut ketika sedang mencari 

bahan pustaka dan tidak 

mendapatkannya, petugas 

memberikan arahan rak dimana 

tempat bahan pustaka tersebut 

disimpan  

4) Pengalaman saya pertama kali 

mengunjungi perpustakaan 

tersebut tidak mendapatkan 

layanan yang baik, karena 

petugasnya tidak memberikan 

senyum yang ramah hanya saja 

mereka memberikan arahan 

dimana letak bahan pustaka 

tersebut saja 

5) Iya petugas menyampaikannya 

dengan jujur  

6) Untuk layanan murah biaya ini 

belum saya coba  

7) Koleksinya belum terlalu banyak 

dan sarana prasarananya kurang 

efektif. Dan lokasinya kurang 

startegis karena berada di pingir 

jalan kecil sehingga tidak mudah 

dijangkau  

8) Perlu merehab gedung 

perpustakaan agar tidak terlalu 

sumpek karena banyaknya 

koleksi serta tempat yang 

strategis  

 

 

NO NAMA  HASIL WAWANCARA  

1.  Bq. Elita Listiani, SE 

(Kasi Pengembangan Koleksi) 

1) S1 Manajemen  

2) Untuk koleksinya sudah lumayan 

dan perlu sedikit penambahan 

koleksi edisi terbaru 

3) Sarana prasarananya agak kurang 

seperti halnya rak dan tempat baca 

yang masih agak kurang dan juga 

masih kurangnya gedung besar 

dan luas dengan kapasitas 



 

 

 

menampung yang banyak.   

4) Perlunya ahli IT yang khusus 

menjalankan sistem seperti halnya 

e-book dan lain – lain dan itu 

belum ada  

5) Untuk lokasinya masih kurang 

strategis, karena seharusnya 

berada dijalan utama  

6) Promosi sudah sering dilakukan 

terutama ke sekolah – sekolah, 

masyarakat pada umumnya dan 

sebagainya  

7) Anggaran masih kurang apalagi 

kita sebenarnya mau pengadaan e-

book 

2.  Lalu Ciptadi Romadhoni, 

S.Sos. MM 

(Staf) 

1) S1 Ilmu Informasi dan 

Perpustakaan, Master Manajemen 

SDM, dan Master Library and 

Information Management 

2) Koleksi masih kurang, kemarin 

kita memiliki koleksi kurang lebih 

80.000 eksamplar dan judulnya 

sekitar 40.000 judul, seharusnya 

kan kita punya penduduk kota 

mataram 400.000 jiwa, seandinya 

mau di cover setengahnya yaitu 

sekitar 200.000 jiwa, dengan 

200.000 jiwa berarti minimal kita 

punya 200.000 eksamplar dan 

dikalikan 2 jadi ada 400.000 

eksamplar dan itu masih sangat 

jauh 

3) Sarana prasarana seperti halnya 

Gedung standar minimal sudah ok, 

akan tetapi belum maksimal. 

Seharusnya untuk dinas, punya  

lahan parkir sendiri, untuk 

karyawan terpisah untuk 

pengunjung terpisah, tidak bisa 

dijadikan satu tapi ini karena 

keterbatasan lahan, kalau bisa 

seharusnya lahannya ditambah. 

Dan kami tidak punya aula 

(fungsional room) seharusnya 

punya sendiri  untuk aula atau 

ruang serbaguna dan kita masih 



 

 

 

belum punya ruang itu.  Dan juga 

mobil perpustakaan keliling, kita 

hanya punya dua dan itu dua – 

duanya bantuan dari pusat dan 

belum bisa pengadaan sendiri. 

sarana prasarana infrastructure 

teknologinya kita belum punya, 

wifie juga tidak begitu kencang, 

lelet, tersendat – sendat. Dan 

website kita masih gabung dengan 

kominfo kota, seharusnya kita 

punya sendiri 

4) Ahli IT yang spesifik belum ada, 

tapi untuk yang otodidak sudah 

ada 

5) Lokasi masih belum strategis, 

karena kita tidak dijalur utama, 

akses untuk public transport masih 

zero, artinya secara lokasi tidak 

bisa dilihat dari berbagai arah, 

tetapi secara batas minimal masih 

ok 

6) Promosi terus menerus dilakukan, 

promosi regular Promosi lewat 

acara lomba – lomba, 

perpustakaan keliling, lewat 

Koran, lewat TVRI, Lombok TV, 

Suara NTB 

7) Anggaran masih kurang, Cuma 

untuk standar minimal ok. Apalagi 

dalam situasi covid saat ini, 

anggarannya dipangkas untuk 

covid-19.  

3.  Nurhayati, SE 

(Pustakawan) 

1) S1 Ekonomi Pembangunan  

2) Pernah ikut pelatihan CPTA 

(Calon Pustakwan Tingkat Ahli) 

selama 3 bulan 

3) Untuk layanan yang ada di 

perpustakaan kota Mataram sudah 

baik  

4) koleksi yang ada di perpustakaan 

kota Mataram Sudah baik, kualitas 

koleksinya lebih bagus karena 

dipilih 2-3 tahun terakhir 

5) Sarana dan prasarana yang ada di 

perpustakaan kota Mataram masih 



 

 

 

belum memadai. 

6) Ahli IT di perpustakaan kota 

Mataram masih belum ada atau 

bahkan belum tersedia, yang 

dimana dalam menjalankan sistem 

– sistem yang menggunakan 

komputer diperlukan ahli IT jika 

terjadi masalah dengan sistem – 

sistem itu, akan tetapi kita tidak 

mempunyai ahli IT itu. 

7) Lokasi perpustakaan kota sudah 

bagus dan strategis  

8) Promosi tetap dilakukan mengenai 

koleksi yang ada di perpustakaan 

kota Mataram, dalam melakukan 

promosi kita juga mengadakan 

lomba – lomba dan juga langsung 

ke sekolah – sekolah door to door. 

Akan tetapi kesadaran masyarakat 

memang masih rendah. Hal yang 

sama diungkapkan oleh informan” 

9) Kendalanya dalam meningkatkan 

kualitas layanan yaitu 

anggarannya, karena anggaran 

masih kurang, dan anggaran ini 

tergantung persetujuan APBD 

4.  Ahsanul Amri IZ, A.Md 

(Pustakawan) 

1) D3 Ilmu Perpustakaan  

2) Pernah mengikuti pleatihan SDM 

3) Untuk layanan yang ada di 

perpustakaan kota Mataram sudah 

bagus 

4) Koleksi yang ada di perpustakaan 

kota Mataram perlu ditambah lagi. 

5) Sarana prasarana yang ada di 

perpustakaan kota Mataram masih 

kurang, seperti halnya wifi internet 

disini yang lelet dan ruang ataupun 

gedung perlu ditambah . 

6) Di perpustakaan kota Mataram 

belum ada ahli IT, dan kami perlu 

adanya ahli IT 

7) Lokasi perpustakaan kota ini 

sudah bagus dan strategis  

8) Belum ada kegiatan kali ini karena 

dalam keadaan situasi covid  

9) Tidak tahu 



 

 

 

5.  Baiq Liana Oktaviana, A.Md 

(Pustakawan) 

1) D3 Ilmu Perpustakaan 

2) Tidak pernah  

3) Layanan yang ada di perpustakaan 

kota sudah baik  

4) Perlu penambahan koleksi anak 

karena di roling di mobil keliling 

dan untuk bacaan umum sudah 

melebihi kapasitas  

5) Sarana prasarana sudah pas akan 

tetapi ruang atau gedung perlu 

ditambah tempat buku untuk 

penyiangan juga. 

6) Disini belum ada ahli IT, dan kita 

sangat perlu ahli IT untuk 

menjalankan komputer yang ada 

7) Lokasi perpustakaan ini kurang 

strategis karena letaknya yang 

dibelakang  

8) Promosi tetap dilakukan secara 

terus menerus, ke masyarakat 

umum, kampus, sekolah dan 

sebagainya  

9) Tidak tahu 

6.  Aldina Ika Rosiana R, A.Md 

(Pustakawan) 

1) D3 Ilmu Perpustakaan  

2) Tidak pernah ikut pelatihan  

3) Cukup baik untuk layanan di 

perpustakaan ini 

4) Koleksi yang ada di perpustakaan 

kota Mataram sudah banyak 

5) Sarana prasarana seperti ruang 

atau gedung yang ada di 

perpustakaan kota Mataram masih 

kurang.  

6) Ahli IT yang belum ada  

7) Lokasi perpustakaan kota 

Mataram ini sudah strategis 

8) promosi yang dilakukan oleh 

Perpustakaan Kota Mataram masih 

kurang dan promosi ini harus terus 

dilakukan untuk peningkatan 

layanan di Perpustakaan Kota 

Mataram 

9) Anggaran masih kurang, karena 

tidak ada anggaran dana untuk 

koleksi tahun ini dan anggaran 

dana dialihkan untuk Covid.   
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LAYANAN SIRKULASI  
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