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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa terdapat hubungan antara ketersediaan koleksi digital dengan 

pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka di Perpustakaan Badan 

Teknologi Nuklir. Tingkat hubungan antara ketersediaan koleksi digital 

dengan pemenuhan kebutuhan informasi berada pada kategori kuat dan 

memiliki makna. Tidak hanya berada pada kategori kuat, koleksi digital pun 

memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan informasi  

pemustaka di Perpustakaan BATAN. 

Secara khusus pada penelitian ini menghasilkan beberapa poin  penting. 

Pertama terdapat hubungan koleksi digital dengan  pemenuhan kebutuhan 

informasi yang bersifat mutakhir (current need approach). Kategori yang 

didapatkan termasuk dalam kategori sedang. Artinya terdapat hubungan yang 

menunjukkan bahwa koleksi digital yang tersedia di Perpustakaan BATAN 

sudah cukup baik berkontribusi pada kebutuhan informasi mutakhir yang 

dibutuhkan. 

Kedua, terdapat hubungan koleksi digital dengan  pemenuhan 

kebutuhan informasi yang bersifat rutin (everyday need approach). Kategori 

yang didapatkan termasuk dalam kategori kuat. Artinya terdapat hubungan 

yang menunjukkan bahwa koleksi digital yang tersedia di Perpustakaan 

BATAN sudah baik berkontribusi pada kebutuhan informasi rutin yang 

dibutuhkan. 

Ketiga, terdapat koleksi digital dengan  pemenuhan kebutuhan 

informasi yang bersifat mendalam (exhausetive need approach). Kategori 

yang didapatkan termasuk dalam kategori sedang. Artinya terdapat hubungan 

yang  menunjukkan bahwa koleksi digital yang tersedia di Perpustakaan 

BATAN sudah cukup baik berkontribusi pada kebutuhan informasi 

mendalam yang dibutuhkan. 
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Terakhir terdapat hubungan koleksi digital dengan  pemenuhan 

kebutuhan informasi yang bersifat sekilas (catching-up need approach). 

Kategori yang didapatkan termasuk dalam kategori sedang. Artinya terdapat 

hubungan yang menunjukkan bahwa koleksi digital yang tersedia di 

Perpustakaan BATAN sudah cukup baik berkontribusi pada kebutuhan 

informasi sekilas yang dibutuhkan. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disimpulkan di 

atas, rekomendasi diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Pustakawan Perpustakaan Pusat BATAN  

Pustakawan diharapkan lebih meningkatkan kuantitas koleksi, 

baik yang tercetak maupun koleksi digital sesuai dengan visi dan misi 

lembaga induknya. Tidak hanya itu, Perpustakaan BATAN diharapkan 

memperhatikan koleksi baik tercetak maupun digital dan menjalin 

komunikasi yang baik dengan Perpustaan BATAN Jakarta, Perpustaan 

BATAN Bandung, dan Perpustaan BATAN Yogya. 

 

2. Pemustaka Pusat BATAN  

Pemustaka BATAN diharapkan dapat lebih mengoptimalkan 

penggunaan koleksi tercetak pada umumnya, dan koleksi digital pada 

khususnya yang sudah disediakan oleh pihak perpustakaan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi. Koleksi digital yang dimaksud baik 

koleksi digital dalam bentuk full-text, bahan multimedia digital, situs 

internet yang ada dalam web http://digilib.batan.go.id/, dan juga 

mengoptimalkan sumber daya metadata yang ada, salah satunya adalah 

database INIS.  

Selain itu, diharapkan pemustaka BATAN juga tetap 

menghidupkan perpustakaan yang ada di wilayahnya masing-masing. 

Baik Perpustakaan yang ada di BATAN Bandung, BATAN 

Yogyakarata, BATAN Jakarta, dan BATAN Serpong. 

 

http://digilib.batan.go.id/
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3. Penelitian Selanjutnya 

Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian mengenai koleksi digital dengan pemenuhan kebutuhan 

infromasi pemustaka di perpustakaan, khususnya di perpustakaan 

khusus, yakni perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam 

mengenai pengaruh atau analisa ketersediaan koleksi digital yang 

dihubungkan dengan faktor-faktor lain. Contohnya analisa 

ketersediaan koleksi digital dengan pengambilan keputusan di 

perpustakaan khusus. 

 

 


