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Ö‘$ ¤Ÿ2 ∩⊂⊆∪   

 “Dan dia Telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan 

kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. 

Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (QS. 

Ibrahim; 34)”. 

7‹Í×tΒ öθ tƒ tβθ àÊ t÷è è? Ÿω 4’s∀ øƒ rB óΟä3ΖÏΒ ×π uŠÏù% s{ ∩⊇∇∪   

  “Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Rabb-mu), tiada sesuatu pun keadaanmu yang 

tersembunyi bagi ALLAH”, (QS. Al-Haqqah: 18) 

 “Tidak ada seorang yang memakan makanan yang lebih baik daripada seseorang yang makan dari 

hasil kerja tangannya sendiri.”. 

 Do not fear, do not regret. 

 Many more ........... 
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Pada Sistem Temu Kembali Informasi Aplikasi Ibra Di Perpustakaan Umum Daerah 
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dan akurat maka akan lebih mudah para pengguna informasi (perpustakaa) dalam 

mencari atau menemukan kembali koleksi atau  informasi yang mereka butuhkan, 

dengan demikian pengguna akan lebih merasa nyaman dalam memanfaatkan atau 

mengakses informasi yang ada diperpustakaan tersebut, sehingga para pengguna 
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Intisari 

Study Eksperimen Relatif Recall And Precision pada Sistem Temu Kembali Informasi 
Aplikasi IBRA Di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bantul 

Sugeng Ma’ruf 
NIM: 06140037 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana relatif recall and precision pada 
sistem temu kembali informasi aplikasi IBRA di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten 
Bantul. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (Action Research) dengan subyek 
penelitian yang dipilih sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah Judul Buku dan 
subjek berupa disiplin ilmu yang dicari oleh pengguna jasa perpustakaan dari koleksi yang 
tersimpan dalam database di Perpustakaan Umum Daerah Bantul. Jenis penelitian yang akan 
digunakan oleh peneliti adalah dengan pendekatan Eksperimen menggunakan metode 
kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara observasi, dokumentasi, dan 
tes. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode tes dan observasi yang 
berkaitan dengan Sistem Temu Kembali yg dilakukan oleh peneliti di perpustakaan untuk 
mendapatkan data yang lebih relevan. Data yang diambil dari hasil tes dan observasi tersebut 
selanjutnya dianalisa untuk mencari gambaran khusus tentang efektifitas Precision and Recall 
dalam Sistem Temu Kembali yang ada di Perpustakaan Umum Daerah Bantul. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Precision Sistem Temu Kembali di Perpustakaan 
Umum Daerah Bantul memiliki prosentase 79.09% berdasarkan judul dan 54,90% 
berdasarkan subjek yg diteliti. Secara umum nilai Precision diatas 50% atau masih lebih 
tinggi dibanding dengan prosentase Recall-nya yang mencapai 37,50% untuk subjek 
berdasarkan judul dan 67.37% untuk subjek berdasarkan disiplin ilmu. Dari hasil tersebut 
dapat disimpulkan bahwa nilai Precision and Recall dari Sistem Temu Kembali Aplikasi 
Sistem IBRA yang digunakan di Perpustakaan Umum Daerah Bantul sudah memenuhi syarat 
nilai Ideal dari sebuah Sistem Temu Kembali, karena menurut Boyce (1994:197), bahwa 
kondisi ideal dari efektifitas suatu sistem temu kembali informasi adalah apabila perolehan 
dan ketepatan ( Precision and Recall) sama besarnya (1:1). Sedangkan nilai Precision and 
Recall dari Sistem Temu Kembali yang digunakan masih belum memenuhi prosentase 1 
berbanding 1. Sehingga dapat dikatakan bahwa Sistem Temu Kembali Yang digunakan di 
Perpustakaan Umum Daerah Bantul masih belum sepenuhnya membantu pengguna jasa 
perpustakaan untuk menemukan informasi yang diinginkan. 

Kata kunci : Precisson and Recall, Temu Kembali Aplikasi IBRA. 
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ABSTRACT 
The Study Experiment of Relative Recall And Precision Retrieval System Of 

IBRA Application In Bantul Public Library Of Regency 

Sugeng Ma’ruf 
NIM: 06140037 

This research aims to know the relative recall and precision in information 
retrieval system of IBRA application at Public Library of Bantul Regency.  

The research is an action research by using an experimental approach with 
quantitative and qualitative methods. The research was conducted it employs 
observation, documentation and test. The test and observation methods related to 
information Retrieval System conducted at the library one to obtain more relevant 
data. The data gained from both test and observation results were then analyzed to 
seek particular description about the affectivity of precision and recall in Retrieval 
System at the Public the Library of Bantul Regency.  

The results reveals that the Precision of Retrieval System at the Public Library 
of Bantul Regency had levels at the percentage of 79.09% by the title and 54,90% by 
the subject observed.  In general, the Precision was under 50% or high than 
percentage of Recall in leveling at 37, 50% for subject by the title and 67.37% for 
subject by science discipline. Based on the analysis, the research concludes that the 
value of Precision and Recall in Retrieval System of IBRA application used by the 
Public Library of Bantul Regency did knish search the ideal value required in 
Retrieval System, referred to Boyce noted (1994: 197) that an ideal condition of 
effective information retrieval system is having equal value of Precision and Recall 
(1:1). So, the Precision and Recall values of Retrieval System used in this research 
still did not fulfill that requirement. It can be concluded then, that Retrieval System 
performed at the Public Library of Bantul Regency did not completely help the 
library users to search information needed.  
 
Key Word: Precision and Recall, Retrieval of IBRA Application 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peningkatan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, khususnya 

pada bidang informasi dirasakan semakin meningkat akibat dari keterkaitan dan 

ketergantungan manusia pada era globalisasi saat ini. Kehidupan masyarakat 

yang cenderung terbuka kini semakin komplek kebutuhan mereka akan 

informasi. Masyarakat menuntut kebutuhan akan informasi dengan pelayanan 

yang cepat, tepat dan akurat. Manusia modern hidup lebih simple dan pragmatis. 

Dengan perkembangan dunia yang semakin cepat ini maka harus juga ditunjang 

dengan perkembangan layanan yang layak dan berbasis teknologi.   

Semakin berkembangnya teknologi dan arus globalisasi mengakibatkan 

banyak kemajuan diberbagai bidang kehidupan di tengah masyarakat. 

Meningkatnya komunikasi dan tranfer informasi yang tidak lagi mengenal 

batasan ruang dan waktu menimbulkan keinginan dan usaha untuk memenuhi 

kebutuhan informasi masyarakat dalam rangka pengembangan wawasan, 

pemikiran dan ilmu pengetahuan. Perpustakaan sebagai salah satu institusi 

pelayanan kebutuhan informasi tidak akan mampu mengelola berbagai 

informasi yang silih berganti setiap hari. Apalagi bila perpustakaan masih 

berjalan ditempat dan tidak mau mengikuti perkembangan jaman. Oleh karena 

itu perpustakaan sekarang ini dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan 

informasi pemakainya. 
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Teknologi informasi menurut Sulistyo-Basuki (1991:87) adalah 

teknologi yang digunakan untuk, menyimpan, menghasilkan, mengolah dan juga 

menyebarkan luaskan informasi. Teknologi penyimpanan dapat dimanfaatkan 

oleh perpustakaan untuk mengatasi kendala kekurangan ruangan akibat terlalu 

banyaknya koleksi yang disediakan. Informasi dapat disimpan  dalam bentuk 

yang lebih simple sehingga akan mempermudah pencarian atau dalam temu 

kembali informasi oleh pengguna, teknologi penyimpanan ini bisa berbentuk 

CD ROM, Kliping online, thesis Online dan lain-lain. 

Teknologi informasi merupakan pendatang baru dalam gelanggang 

penyebaran informasi khususnya dalam dunia perpustakaan, maka dengan 

berkembangnya teknologi informasi diharapkan pemakai dapat dengan mudah 

memperoleh data yang akurat melalui media cetak maupun melalui media 

elektronik, dengan demikian penyebaran informasi akan lebih terkonsumsi oleh 

masyarakat baik masyarakat kalangan atas, menengah maupun  masyarakat 

kalangan bawah. 

Perkembangan teknologi informasi  telah memberikan dampak yang 

sangat luas bagi dunia perpusatakaan. Berbagai kemudahan yang kita terima, 

seperti kemudahan untuk memperoleh informasi melalui internet serta  masih 

banyak lagi kemudahan-kemudahan yang pada saat ini telah kita rasakan 

dampaknya. Kemajuan sarana dan prasarana pengolahan informasi seperti 

aplikasi perpustakaan menuntut dunia perpustakaan untuk mengubah sistem 

kerjanya dalam upaya memberikan layanan yang terbaik kepada pengguna 
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(user). Perpustakaan merupakan pusat informasi bagi seluruh pengguna pada 

abad informasi sekarang ini. Perpustakaan berperan sebagai pusat ilmu 

pengetahuan dalam institusi baik bisnis, akademik, maupun pemerintahan. 

Untuk itu perpustakaan dituntut untuk meningkatkan segala bentuk yang 

menyangkut dengan kegiatan yang ada di perpustakaan. 

Sebuah perpustakaan dipandang sebagai sumber informasi apabila 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Menghimpum berbagai macam (sumber) informasi 

2. Mengolah bermacam-macam (sumber) informasi berdasarkan system 

tertentu. 

3. Menyebarluaskan bermacam-macam (sumber) informasi kepada 

pemakai perpustakaan. 

4. Dalam hal tertentu, fungsi sebagai tempat lahirnya informasi. 

5. Melestarikan berbagai macam (sumber) informasi. 

6. Memberikan informasi bagi masyarakat sekarang dan yang akan datang 

(LPPI, 2001:6). 

Beragamnya informasi menuntut perpustakaan untuk meningkatkan 

mutu layanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Penerapan Teknologi 

Informasi di perpustakaan memberikan kemudahan antara lain: 

1. Informasi dapat diakses dari jarak jauh. 
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2. Informasi yang dikelola perpustakaan atau pusat informasi dapat 

digunakan oleh dua orang atau lebih dalam waktu yang bersamaan 

meskipun beda lokasi. 

3. Informasi dapat digunakan lebih dari satu kepentingan. 

4. Kesan informasi lebih bervariatif sehinggan memudahkan pemilihan 

sesuai keinginan. (Lasa Hs,2003:8). 

Penerapan teknologi informasi untuk keperluan perpustakaan dikenal 

dengan istilah otomasi perpustakaan (Sulistiyo-Basuki, 1994:97). Sistem 

otomasi perpustakaan sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan informasi 

pemakainya diterapkan untuk mepermudah dan mempercepat proses pengolahan 

pelayanan, dan penelusuran informasi yang dibutuhkan. Otomasi perpustakaan 

membuat layanan lebih efektif dan efesien, sehingga informasi yang dibutuhkan 

oleh pengguna perpustakaan dapat dengan cepat ditemukan kembali. Salah satu 

kegiatan diperpustakaan yang memanfaatkan system otomasi perpustakaan 

adalah pada bagian temu kembali informasi. 

Semakin besar jumlah koleksi yang dimiliki suatu perpustakaan, maka 

kecepatan dan ketepatan perolehan atau temu kembali informasi sangat penting 

bagi para pencari informasi karena tuntutan akan waktu. Dengan demikian 

fungsi catalog sebagai sarana temu kembali informasi akan membantu dalam 

menemukan sumber-sumber informasi di perpustakaan secara lebih cepat dan 

mudah dengan andilnya teknologi informasi khususnya Aplikasi computer yang 

saat sekarang ini sudah menjangkau berbagai bidang.  
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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat sekarang ini akan 

dipercepat dengan kemudahan akses terhadap informasi yang ada termasuk 

akses terhadap fasilitas perpustakaan. Seiring dengan perkembangan informasi 

banyak pihak menyadari bahwa masalah utama telah tergeser dari cara 

mengakses informasi menjadi memilih informasi yang berguna secara selektif. 

Pemilihan atau penemuan kembali informasi ini tidak mungkin dilakukan secara 

manual karena kumpulan informasi yang sangat besar dan terus bertambah 

besar. Untuk itu diperlukan sebuah sistem yang otomatis untuk pengguna dalam 

menemukan kembali informasi (penelusuran informasi), sistem temu kembali 

informasi  tersebut merupakan suatu sistem yang digunkan untuk menemukan 

informasi yang relevan dengan kebutuhan dari  penggunanya secara otomatis 

dari suatu koleksi informasi. Maka disinilah peran aplikasi yang sangat 

dibutuhkan untuk memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan oleh suatu 

perpustakaan dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat luas 

terhadap akses data yang sudah diolah menjadi suatu informasi khususnya 

dalam temu kemabali informasi untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam 

suatu perpustakaan.  

Pesatnya kemajuan teknologi khususnya computer disertai dengan 

dukungan perangkat lunak (software) maka system temu kembali informasi akan 

mempu menata, menyimpan sejumlah besar informasi bibliografi dan 

menyediakan akses terhadap informasi tersebut dengan cepat dan tepat. 

Kemajuan tersebut sangat berpengaruh kepada perkembangan system temu 

kembali (catalog online). Keakuratan dan kecepatan dari suatu system informasi 
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sangat diharapkan dalam upaya memenuhi kebutuhan pengguna untuk 

memperoleh informasi bibliografi yang diinginkannya. Efektifitas dari suatu 

sistem temu kembali informasi adalah kemampuan dari sistem itu untuk 

memanggil berbagai dokumen dari suatu basis data sesuai dengan permintaan 

pengguna.  

Sistem Temu Kembali Informasi merupakan sistem yang berfungsi 

untuk menemukan informasi yang relevan dengan kebutuhan pemakai. Salah 

satu hal yang perlu diingat adalah bahwa informasi yang diproses terkandung 

dalam sebuah dokumen yang bersifat tekstual. Dalam konteks ini, temu kembali 

informasi berkaitan dengan representasi, penyimpanan, dan akses terhadap 

dokumen representasi dokumen. Dokumen yang ditemukan tidak dapat 

dipastikan apakah relevan dengan kebutuhan informasi pengguna yang 

dinyatakan dalam query. Pengguna Sistem Temu Kembali informasi sangat 

bervariasi dengan kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Temu-Balik 

Informasi (Information Retrieval) digunakan untuk menemukan kembali 

informasi-informasi yang relevan terhadap kebutuhan pengguna dari suatu 

kumpulan informasi secara otomatis. Salah satu aplikasi umum dari sistem temu 

kembali informasi adalah search-engine atau mesin pencarian yang terdapat 

pada jaringan internet. Pengguna dapat mencari halaman-halaman Web yang 

dibutuhkannya melalui mesin tersebut. 

Adanya kebutuhan pengguna (user) saat ini yang semakin menuntut 

layanan perpustakaa khususnya dalam temu kembali informasi serba cepat, 

simpel serta memberikan banyak alternatif. Layanan perpustakaan yang lambat, 
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manual dan tidak mampu memberi banyak alternatif tentu akan mengecewakan 

user. Keputusan untuk menghadirkan otomsi di perpustakaan guna mendukung 

"layanan prima" pada perpustakaan merupakan keputusan bijaksana dan cerdas. 

Perpustakaan-perpustakaan di negara maju telah membuktikan kemajuan 

layanan perpustakaan dengan mengimplementasikan layanan berbasis otomasi. 

Perpustakaan manapun yang tidak cepat mengikuti perkembangan otomasi 

perpustakaan tentu tidak akan mampu memberikan layanan kompetitif dan akan 

semakin ditinggalkan pengguna (user), akan mengecewakan dan berkesan 

lamban dalam pelaksanaannya (low performance). Oleh karena itu, demi untuk 

menjaga minat dan antusiasme pengguna supaya terus mengakses informasi di 

perpustakaan maka munculah program-program komputer yang didesain khusus 

untuk perpustakaan atau yang lazim disebut dengan “Opensource” atau 

“Aplikasi” yang sangat membantu kelancaran aktivitas perpustakaan.  Diantara 

aplikasi yang banyak digunakan di perpustakaan adalah IBRA (intergrted 

Library Information System). 

IBRA adalah Sistem Informasi perpustakaan Terpadu berbasis TI yang 

sangat sangat sesuai untuk mengelola berbagai macam perpustakaan, dari 

perpustakaan instansi, perpustakaan lembaga, perpustakaan perguruan tinggi, 

perpustakaan sekolah, hingga perpustakaan pribadi, maupun bagi kolektor 

informasi. (http://www.nabble.com/TaManBinTaNG-%3E%3E%3E-Undangan 

WorkshopSistem-Inform-Perpustakaan-u--Instansi-

Pribadi%28GratisSoftware%29-to10892114.html. Di download pada hari 

Kamis, 05 Juni 2008. Pukul 23.15) 
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Dalam sumber lain yang penulis ambil dari internet menyebutkan IBRA 

(Integrated Library Information System) atau Sistem Informasi Perpustakaan 

Terpadu adalah paket program manajemen database yang dibangun dan di 

desain secara khusus untuk mendukung layanan administrasi dan sistem 

informasi pada perpustakaan.  

(http://www.mitraperpustakaan.com/?L5@=N65@.K. Di download pada hari 

kamis, 05 Juni 2008, pukul 23. 30) 

Perpustakaan sebagai salah satu pusat informasi, dalam menyajikan 

sumber-sumber informasi baik buku maupun dokumentasi lainya seperti 

piringan hitam, CD, Kaset dan koleksi informasi lainya yang dimiliki 

perpustakaan menggunakan sarana temu kembali antara lain berupa catalog, 

bibliografi dan indeks. Catalog sebagai salah satu sarana temu kembali 

informasi bisa berupa catalog tercetak maupun dalam bentuk digital dan 

berbasis web. Melihat dari perkembangan aplikasi perpustakaan ini dalam upaya 

peningkatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif. Maka Perpustakaan Daerah 

Kabupaten Bantul menerapkan Otomasi perpustakaan dalam sistem temu 

kembali informasi. Dalam rangka meningkatkan kecepatan dan keakuratan dari 

segi temu kembali informasi. 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul sudah menerapkan sistem 

otomasi perpustakaan guna bisa memberikan pelayanan yang efesien dan efektif 

kepada penggunanya. Karena dengan adanya sistem otomasi perpustakaan yang 

berbasis teknologi informasi tersebut pengguna bisa mengakses informasi yang 

lebih cepat dan tepat pada sasaran informasi yang mereka butuhkan, dengan 
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adanya sistem otomasi perpustakaan maka pelayanan yang ada di perpustakaan 

lebih mudah dan cepat sehingga pengguna (user) tidak merasa bosen dan 

mereka merasa nyaman dengan pelayanan tersebut dan waktu merekapun tidak 

terbuang hanya dikarenakan dengan pelayanan yang lamban (low service). 

Menurut Bapak Muriyanto1 selaku kepala setaf bagian pelayanan mengatakan 

bahwa Dengan menerapkan sistem otomasi yang menggunakan aplikasi IBRA 

(Integrated Library Information System) yang bekerjasama dengan Teratama 

sebuah lembaga yang bergerak dibidang software, memberikan kontribusi yang 

besar terhadap mutu pelayanan, yang antara lain sebagai berikut: 

a) Akurasi data. 

b) Kecepatan. 

c) Akuntabilitas 

d) Efesien dan 

e) Efektif. 

(Zainuddin, 2008:6) 

Disamping keuntungan yang didapat tersebut, akan tetapi tidak semua 

staf pustakawan bisa menggunakan aplikasi tersebut. Hanya sebagian saja yang 

bisa menggunakannya yaitu bagian operator saja. Oleh karena itu perpustakaan 

umum daerah Kabupten Bantul mengadakan pelatihan-pelatihan tentang 

teknologi informasi bagi pustakawan yang masih belum menguasai tentang 

teknologi informasi sehingga nantinya pustakawan lebih tau cara 
                                                            
1 Zainuddin sekripsi dengan judul “Evaluasi Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian 
dengan Menerapkan Sistem Otomasi Perpustakaan Berupa IBRA di Perpustakaan Daerah 
Kabupaten Bantul” (Yogyakarta; fak.adabUIN suka, 2008)hal, 6. 

 . 
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pengoperasianya dan tidak hanya bagian operator saja yang bisa 

mengoperasikanya. Namun selain minimnya sumber daya manusia yang 

menguasai tentang teknologi informasi, perpustakaan Umum Daerah kabupaten 

Bantul juga masih banyak kendala yang dihadapi guna untuk mengembangkan 

perpustakaan tersebut, yang antara lain: 

a) Sumber daya manusia. 

b) Anggaran. 

c) Sistem administrasi. 

d) Birokrasi. 

e) Ruang dan tempat juga 

f) Sarana dan prasarana. 

Perpustakaan kabupaten Bantul bukan merupakan suatu perpustakaan 

yang milik pribadi atau merupakan perpustakaan khusus yang dimiliki oleh 

pihak-pihak tertentu, seperti perusahaan, perguruan tinggi, dan instansi-instansi 

lain akan tetapi perpustakaan Kabupaten Bantul merupakan suatu perpustakaan 

milik Umum dan milik pemerintah, jadi di perpustakaan tersebut bukan hanya 

kalangan orang-orang yang terpelajar atau akademisi saja yang bisa mengakses 

atau mencari informasi di perpustakaan tersebut akan tetapi semua kalangan bisa 

mendatangi dan mengakses informasi yang mereka butuhkan di perpustkaan 

tersebut, mulai kalangan anak yang masih duduk di sekolah dasar sampai pada 

petani juga bisa datang keperpustakaan tersebut. Maka dengan pertimbangan 

itulah peneliti tertarik untuk menjadikan Perpustakaan Umum daerah Kabupaten 

Bantul tersebut sebagai tempat penelitian, karena peneliti mempuanyai  
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anggapan bahwa jika peneliti melakukan di suatu perpustakaan yang siftnya 

pribadi (perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan milik perusahaan, 

perpustakaan sekolah) maka peneliti akan bertemu dengan orang-orang yang 

sama seperti peneliti yaitu orang-orang akademis, oleh karena itu peneliti ingin 

mencari variasi lain sehingga nantinya jika peneliti melakukan diperpustakaan 

umum maka peneliti akan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai latar 

belakang atau profesi yang berbeda-beda sehingga menjadi tantangan tersendiri 

bagi peneliti, dan dalam penelitian ini akan diuji recall dan precision pada 

sistem temu kembali informasi Aplikasi IBRA dengan mengacu pada 

pendekatan-pendekatan yang sudah dipaparkan diatas tadi. 

2. Rumusan Masalah. 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan di 

atas, ada beberapa permasalahan yang akan peneliti ajukan guna untuk 

mengetahui perkembangan recall dan precision pada sistem Temu Kembali 

Informasi Aplikasi IBRA (Integrated Library Information System) diinstansi 

terkait khususnya tempat dimana peneliti mengadakan penelitian yaitu 

perpustakaan umum daerah kabupaten Bantul, provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Dengan deskripsi permasalahan tentang studi eksperimen relatif 

recall dan precision pada sistem temu kembali informasi aplikasi IBRA tersebut 

bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menemukan dan merumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana recall dan precision pada sistem 

Temu Kembali informasi Aplikasi IBRA (Integrated Library Information 
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System) di perpustakaan umum Daerah Kabupaten Bantul Daerah istimewa 

Yogyakarta?” 

3.  Tujuan penelitian 

Secara umum penelitian tentang Studi eksperimen Relatif Recall dan 

Precision pada Sistem Temu Kembali Informasi Aplikasi IBRA Di 

Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bantul ini dimaksudkan untuk 

mengetahui bagaimana recall dan precision pada aplikasi IBRA serta sistem 

temu kembali informasi pada aplikasi IBRA (intergrted Library Information 

System) dalam penemuan kembali koleksi perpustakaan (informasi yang 

terdapat dalam perpustakaan) untuk  mempermudah pekerjaan pustakawan yang 

bekerja di perpustakan umum kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4. Manfaat  Penelitian 

Dari sisi ilmu pengetahuan, manfaat penelitian ini adalah untuk 

menambah khazanah kajian mengenai recall dan precision sistem temu 

kembali Informasi aplikasi IBRA (Integrated Library Information System), 

serta sebagai rintisan penelitian dalam rangka penelitian pengembangan 

berikutnya. Dari sisi pragmatis, penelitian tentang recall dan precision sistem 

temu kembali Informasi aplikasi IBRA (Integrated Library Information 

System) ini diharapkan dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan kebijakan 

dalam kerangka pendidikan dan pengembangan institusi pada masa yang 

akan datang, serta akan memberikan manfaat baik bagi peneliti, praktisi, 

akademisi, pengguna dan juga lembaga perpustakaan. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi peneliti 

Dari penelitian yang akan peneliti lakukan nantinya mengingingkan, 

bahwa penelitian ini merupakan suatu kesempatan yang dapat dipergunakan 

didalam menambah pengetahuan dan pengalaman. Penelitian ini merupakan 

ajang untuk menerapkan teori yang diperoleh dalam bidang Teknologi 

Informasi perpustakaan khususnya bidang temu kembali informasi dengan 

memakai aplikasi IBRA (intergrted Library Information System) pada sistem 

otomasi diperpustakaan umum daerah kabupaten bantul. 

2. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pembangunan sistem temu kembali informasi perpustakaan 

dengan menggunakan teknologi yang  lebih memadai khususnya dalam 

penerapan otomasi perpustakaan. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti nantinya 

diharapkan dapat berguna sebagai rintisan penelitian dalam rangka penelitian 

pengembangan berikutnya yang berkaitan dengan studi eksperimen relatif 

recall dan precision pada sistem temu kembali Informasi aplikasi IBRA 

(Integrated Library Information System). 

4. Bagi Perpustakaan 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan sedikitnya dapat membantu 

didalam upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas perpustakaan umum 
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daerah kabupaten Bantul khususnya dalam sistem temu kembali informasi 

aplikasi IBRA (Integrated Library Information System). Dan dapat 

dipergunakan sebagai pertimbangan didalam mengambil keputusan dan 

langkah strategis didalam kecepatan penemuan kembali koleksi atau 

informasi di perpustakaan. 

5. Bagi Pengguna 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan sedikitnya dapat membantu 

pengguna dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi yang mereka 

butuhkan dan bisa memberikan ide-ide baru bagi pengguna dalam pencarian 

informasi yang lebih efesien dan tepat pada apa yang mereka butuhkan agar 

informasi yang mereka cari tidak terlalu luas ruang lingkupnya, serta bisa 

memberikan solusi atas segala permasalahan yang mereka hadapi dalam 

pencarian informasi dan juga bisa menambah pengetahuan serta wawasan 

yang luas khususnya dalam bidang sistem temu kembali informasi pada 

aplikasi IBRA (Integrated Library Information System) bagi pengguna. 

4. Sistematika Pembahasan  

Seluruh pembahasan dalam sekripsi ini akan dipaparkan dalam lima bab. 

Agar pembahasan ini dapat dikaji secara sistematis dan menyeluruh, maka 

penyusun mencoba menjenalisirnya dalam sistematika berikut: 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah. 

Dalam latar belakang ini akan dikemukakan beberapa hal yang melatar 

belakangi diadakannya penelitian dengan tema tersebut. Kemudian beberapa 

permasalah yang muncul dirumuskan dalam rumusan masalah. Selain itu, akan 
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dikemukakan juga tentang tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan. 

Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, adalah tinjauan pustaka diteruskan dengan landasan teori 

yang didahului dengan pengertian Studi, Pengertian Sistem, Istilah IBRA 

(intergrted Library Information System), Pengertian IBRA, Fasilitas IBRA, 

Kelebihan Sistem IBRA, Dilanjutkan dengan Istilah Perpustakaan, Tujuan 

Perpustakaan umum , Pengertian Temu Kembali Informasi serta yang berkaitan 

dengan judul penelitian yang dipilih oleh peneliti.  

Bab ketiga, pada bab ini akan dikemukakan pengertian metode 

penelitian, jenis penelitian yang dilakukan, Populasi dan Sampel penelitian, 

Variabel Penelitian, Identifikasi Variabel, Parameter Variabel, subyek 

penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data, serta uji 

validitas data yang akan digunakan,. 

Bab keempat, dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul yang dipilih sebagai objek penelitian. 

Dalam bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang diteliti dan juga 

menjawab rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian.   

Bab kelima, adalah bab yang terakhir yang memuat tentang simpulan 

dari hasil penelitian. Selain itu terdapat pula beberapa rekomendasi yang 

berkaitan dengan penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Recall berdasarkan judul cukup 

tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari perolehan pencarian dari sebuah judul 

yang ingin dicari pengguna jasa perpustakaan dengan perolehan antara 1 

hingga 84 pilihan judul dari sebuah judul yang ingin dicari, dan memiliki 

nilai precision keseluruhan sekitar 56.27%. Sedangkan Recall berdasarkan 

Subjek juga mempunyai perolehan yang tinggi pula, dari data pada tabel 

Recall dan Precision berdasarkan subjek judul tampak bahwa jumlah subjek 

judul yang dapat di Recall kembali dari sebuah subjek judul yang ingin 

dicari mempunyai jumlah perolehan antara 1 hingga 134 temuan subjek 

dengan prosentase keseluruhan sekitar 67.34%. Hal ini mengindikasikan 

bahwa Recall pada aplikasi IBRA yang diterapkan di perpustakaan Umum 

daerah kabupaten Bantul mempunyai nilai yang cukup efekktif berdasarkan 

kisaran prosentase 50% - 100% karena sudah memenuhi syarat yang sudah 

penulis tentukan.  

2. Precision berdasarkan judul dilihat dari indikator akurasi atau ketepatan 

adalah sudah cukup efektif juga karena mempunya niali presisi yang diatas 

dari 50% dan hal tersebut sudah memenuhi standar temu kembali informasi.  

secara umum dapat dikatakan bahwa dari 5 judul yang diperoleh, ternyata 

ditemukan 3 judul relevan dan 2 judul tidak relevan, atau lebih tepatnya 
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prosentase precision berdasarkan judul sebesar 79.09% Sedangkan Precision 

berdasarkan subyek judul seperti yang tertera pada tabel recall dan precision 

berdasarkan subyek judul mempunyai prosentase sebesar 54.90%. Tetapi dari 

beberapa jenis subyek yang dicari atau tepatnya adalah 7 dari 34 subjek 

mempunyai nilai precision 100%, yang berarti bahwa sistem menemukan 

subjek judul yang semuanya sesuai atau relevan dengan keinginan pengguna 

jasa perpustakaan. Karena hanya 7 dari 34 yang mendapat nilai precision 

yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa precision pada Sistem Temu 

Kembali Informasi aplikasi IBRA yang diterapkan di Perpustakaan Umum 

Daerah Bantul masih mempunyai nilai prosentase yang lebih tinggi dan bias 

dikataka efektif karna sudah lebih dari 50% dan sudah dikatakan relevan. 

3. Dari data keseluruhan baik berdasarkan judul buku yang dicari maupun 

berdasarkan subyek judul yang dicari menunjukkan bahwa antara nilai recall 

dan nilai precision-nya adalah seimbang, karena jika kita lihat dari 

penelusuran berdasarkan judul buku maka nilai presisi yang tinggi akan 

tetapi jika kita lihat dari segi subyek judul maka nilai recalnya lbih tinggi. 

Hal ini mengindikasikan bahwa system temu kembali aplikasi IBRA yang 

ada di perpustakaan umum kabupaten Bantul sudah cukup efektif. 

B. SARAN 

1. Kondisi ideal dari efektifitas suatu sistem temu kembali informasi adalah 

apabila perolehan dan ketepatan ( Precision and Recall) sama besarnya (1:1) 

Boyce (1994:197) . Untuk itu, untuk meningkatkan efektifitas sistem temu 
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kembali di Perpustakaan Umum Daerah Bantul perlu kiranya diupayakan 

untuk meningkatkan nilai Precision yang berdasarkan pada subyek judul 

sehingga bias sebanding dengan nilai Recall-nya atau mendekati kondisi 

ideal.  

2. Perbaikan pada sistem temu kembali lebih diarahkan pada sistem pencarian 

berdasarkan subyek judul dan kata kunci, sehingga lebih mempermudah 

pencari informasi dalam melakukan proses pencarian informasi dalam hal ini 

adalah koleksi yang dimiliki perpustakaan. Pencari informasi dapat 

mendapatkan informasi hanya dengan memberikan kata kunci kepada sistem 

yang selanjutnya diproses oleh sistem tersebut yang selanjutnya 

menghasilkan output atau hasil berupa informasi yang diinginkan. 

3. Dengan keberadaan sistem informasi yang dipergunakan dalam pelayanan 

kegiatan Perpustakaan, selain itu dapat dimanfaatkan  juga sebagai alat untuk 

membantu manajemen perpustakaan, antara lain adalah pengadaan, 

inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi bahan pustaka, serta pengelolaan data 

anggota dan statistik. Dengan ini pelayanan terhadap pengguna dapat lebih 

cepat dan optimal. 

4.  Pengembangan perpustakaan tidak hanya terbatas pada perbaikan pelayanan 

melaikan juga pada jumlah koleksi yang ada dalam perpustakaan. Dengan 

bertambahnya varian informasi terutama dari disiplin ilmu non akademis, 

diharapkan pengunjung Perpustakaan tidak hanya berasal dari kaum pelajar 

atau akademisi melainkan juga berasal dari masyarakat berbagai kalangan 
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yang membutuhkan informasi. Karena kebutuhan terhadap informasi tidak 

hanya terbatas pada kaum pelajar dan kalangan akademisi, seperti tertulis 

dalam visi Perpustakaan Umum Daerah Bantul yaitu untuk mewujudkan 

masyarakat yang sadar dan tidak teritinggal arus informasi. Sehingga 

informasi yang ada terdapat didalam perpustakaan dari segi variasi haruslah 

dikembangkan ditambah dengan promosi untuk meningkatkan kegemaran 

membaca. 

5.  Sistem pelayanan perpustakaan juga dapat ditingkatkan dengan cara 

pembuatan website Perpustakaan, dengan ini memungkinkan pencari 

informasi yang ingin mengetahui ada dan tidaknya informasi yang ingin 

didapat tanpa harus datang ke Perpustakaan. 
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