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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan data temuan dalam penelitian, diperoleh simpulan terkait 

pengaruh penggunaan kedua format skripsi dalam pemenuhan kebutuhan 

informasi. Simpulan tersebut terdiri atas simpulan umum dan simpulan khusus. 

5.1.1 Simpulan Umum 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan skripsi digital berpengaruh 

lebih besar dalam upaya pemenuhan kebutuhan informasi secara umum bila 

dibandingkan dengan pengaruh skripsi tercetak, kendati memiliki selisih persentasi 

pengaruh yang tipis.  

 

5.1.2 Simpulan Khusus 

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan informasi mutakhir, penggunaan skripsi 

digital memegang pengaruh lebih besar dibanding pengaruh penggunaan skripsi 

tercetak. Ini berarti bahwa mahasiswa TELKOM University lebih mengandalkan 

skripsi digital untuk memenuhi kebutuhan akan pembahasan dan topik-topik terkini 

terkait penelitian yang tengah dilakukan. 

Penggunaan skripsi digital juga memiliki pengaruh lebih besar daripada 

penggunaan skripsi tercetak dalam pemenuhan kebutuhan informasi harian. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa skripsi digital dalam bentuk flipping book 

yang tersedia di situs daring perpustakaan cenderung diakses dan dimanfaatkan 

setiap saat oleh mahasiswa TELKOM University. 

Pengaruh penggunaan skripsi tercetak lebih besar jika dibandingkan dengan 

pengaruh penggunaan skripsi digital dalam memenuhi kebutuhan informasi 

mendalam. Berdasarkan temuan ini dapat ditarik simpulan bahwa mahasiswa 

TELKOM University dapat menemukan informasi yang lebih mendetail pada 

skripsi tercetak yang tersedia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa TELKOM University lebih 

mengandalkan penggunaan skripsi digital untuk menemukan informasi secara  
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ringkas dan cepat. Hal ini didukung oleh fitur find yang tersedia dalam skripsi 

digital, sehingga pemustaka dapat menemukan informasi dari kata kunci; juga 

abstrak yang merangkum keseluruhan isi bacaan. 

 

5.2 Implikasi  

Temuan dari penelitian ini dapat diimplikasikan dalam perumusan kebijakan 

dan pelaksanaan kegiatan pengadaan koleksi dalam kedua format. Guna memenuhi 

kebutuhan pemustaka akan informasi akademik dan penelitian, perpustakaan dapat 

menyajikan koleksi skripsi dalam dua format secara berimbang. Sebab, kedua 

format tersebut memiliki keunggulan tersendiri dalam penyediaan keempat jenis 

informasi. Informasi mutakhir, informasi harian, serta informasi ringkas lebih 

mudah ditemukan pada skripsi digital. Sementara skripsi tercetak lebih mampu 

memenuhi kebutuhan akan informasi mendalam. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang 

dapat diterapkan oleh perpustakaan dan unit penyedia layanan skripsi dan tugas 

akhir, pemustaka, serta peneliti selanjutnya. 

5.3.1 Lembaga penghimpun, pengelola, dan penyedia informasi/ 

perpustakaan 

Layanan skripsi dan tugas akhir merupakan bagian penting dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan informasi akademis pemustaka, terutama bila berkaitan 

dengan penelitian. Keberadaan layanan ini juga ditunjang dengan disediakannya 

bahan pustaka dalam berbagai format, baik tercetak maupun digital. Meskipun hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penggunaan skripsi digital lebih besar 

dibandingkan dengan pengaruh penggunaan skripsi tercetak, namun kedua format 

skripsi tersebut harus tetap tersedia. Hal ini dikarenakan secara khusus, skripsi 

tercetak masih unggul dalam penyediaan informasi mendalam yang dibutuhkan 

mahasiswa. Sementara skripsi digital dianggap handal dalam penyediaan informasi 

mutakhir, informasi harian, dan informasi singkat. 
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5.3.2 Peneliti selanjutnya 

Demi kemajuan penelitian terkait keberlangsungan skripsi dalam beragam 

format, penelitian lanjutan perlu dilakukan di masa yang akan datang. Penelitian 

tersebut dapat dikembangkan dari format skripsi yang kian beragam, atau dari jenis 

kebutuhan informasi yang semakin bertambah. Peneliti selanjutnya juga dapat 

melakukan perbandingan pada  penggunaan skripsi dalam format yang sama namun 

jenis yang berbeda (misalkan, dengan membandingkan penggunaan flipping book 

dengan penggunaan skripsi dalam format file pdf). Penelitian lanjutan ini akan 

memudahkan pihak perpustakaan dalam penyediaan bahan pustaka, serta 

memudahkan pemustaka dalam pencarian sumber informasi sesuai kebutuhan.  

 


