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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Kontribusi Koleksi e-

Journlas Perpustakaan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi 

Pemustaka (Studi Deskriptif Korelasi di Perpustakaan Institut Teknologi 

Bandung)”, dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang 

sangat kuat antara koleksi e-Journals perpustakaan terhadap pemenuhan 

kebutuhan informasi pemustaka di Perpustakaan ITB. 

Secara khusus pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada 

variabel koleksi e-Journals perpustakaan mengenai aksesibilitas koleksi e-

Journals dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka termasuk 

dalam kategori baik. Pemustaka dapat melakukan aksesibilitas seluruh 

koleksi e-Journals di Perpustakaan ITB dengan menggunakan username 

dan password, dapat mengakses koleksi e-Journals dimana saja dan kapan 

saja, pemustaka dapat melakukan pencarian koleksi e-Journals dengan 

menggunakan kata kunci berupa judul dan dapat menggunakan kata kunci 

subjek.  

Kecepatan akses informasi dari koleksi e-Journals perpustakaan 

dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka termasuk dalam 

kategori baik karena pemustaka dapat menemukan informasi yang 

dibutuhkannya dengan cepat, pemustaka dapat menemukan dan 

mengumpulkan informasi dari  koleksi e-Journals yang dibutuhkannya, 

serta isi informsi dari koleksi e-Journals dapat dengan mudah dipahami 

oleh pemustaka.  

Kemudahan akurasi dari koleksi e-Journals perpustakaan dalam 

pemenuhan kebutuhan informasi pemustakan termasuk dalam katergori 

baik karena pemustaka dapat menemukan informasi menggunakan koleksi 

e-Journals dengan mudah, tidak mengalami kesulitan atau hambatan 

dalam menemukan koleksi e-Journals yang dibutuhkannya serta pencarian 
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dengan koleksi e-Journals dapat menghemat waktu dalam pencarian 

informasi. 

 

5.2 Saran  

Saran bagi pengguna perpustakaan (pemustaka), sebainya ketika akan 

melakukan penelusuran e-Journals perpustakaan untuk mencari informasi 

menggunakan beberapa tehnik dengan cara memasukkan pencarian 

berdasarkan kata kunci judul dan subjek. Sehingga dapat menemukan 

koleksi e-Journal yang dibutuhkan secara cepat dan efektif sesuai dengan 

keinginannya dan terus meningkatkan pencarian informasi menggunakan 

koleksi e-Journals dalam menemukan informasi yang dibutuhkan.  

Saran bagi institusi, pihak perpustakaan harus selalu mengembangkan 

sistem pengelolahan web pada e-Journals agar tampilan web lebih atraktif 

dan pengadaan koleksi e-Journals perpustakaan dapat diadakan sesuai 

dengan kebutuhan informasi dari pemustaka. Serta melaksanakan promosi 

mengenai koleksi e-Journals yang terbaru untuk mengetahui agar 

pemustaka dapat terus meningkatkan penggunaan informasi dalam melalui 

pencarian koleksi e-Journals. 

 


