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 Dalam skripsi yang berjudul  Mengukur Kinerja OPAC Di 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Penilaian Precision Dan 

Recall dengan Pendekatan Judul dan Subyek) tersebut disusun guna untuk 

memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar 

sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Temu kembali informasi 

merupakan hal yang paling penting dalam dunia perpustakaan, dengan adanya 

system temu kembali informasi yang cepat, tepat dan akurat maka akan lebih 

mudah para pengguna informasi (perpustakaa) dalam mencari atau menemukan 

kembali koleksi atau  informasi yang mereka butuhkan. 

 Penulisan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, Dengan segala kerendahan hati, sudah menjadi suatu kelayakan bagi 
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INTISARI 
 

Mengukur Kinerja OPAC Di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
(Penilaian Precision Dan Recall dengan Pendekatan Judul dan Subyek) 

 
Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang begitu cepat berimbas pada 

perpustakaan. Perpustakaan merupakan institusi yang berperan dalam 
pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian informasi akan memprioritaskan 
penggunaan search engine sebagai sarana information retrival atau temu kembali 
informasi.  

Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga merupakan 
salah satu perpustakaan perguruan tinggi yang telah menerapkan search engine 
dalam proses temu kembali informasi, yaitu dengan menggunakan OPAC (online 
public access catalogue). Tetapi sebagai sarana temu kembali informasi, OPAC 
belum diketahui tingkat efektifitasmya. Dalam skripsi ini peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui tingkat efektifitas 
OPAC dalam proses temu kembali informasi dengan pendekatan judul dan 
subyek, serta mengetahui keefektifan antara keduanya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sedangkan 
obyeknya mengukur kinerja OPAC. Metode pengumpulan data menggunakan 
metode observasi, dokumentasi, wawancara. 

Dari penelusuran yang menggunakan pendekatan judul pada OPAC, 
diperoleh nilai Precission rata-rata 79,89%. Nilai Recall rata-rata 64,60%. Sedang 
penelusuran dengan menggunakan subyek diperoleh Precission rata-rata 20,12%. 
Sedangkan nilai rata-rata recall 59,10%. Dari hasil diatas diketahui bahwa 
penelusuran dengan menggunakan judul terdapat perbedaan dibandingkan dengan 
penelusuran dengan menggunakan Subyek. 
 
Kata Kunci: Temu Kembali Informasi, OPAC,Precission dan Recall. 
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ABSTRACT 
 

Measuring OPAC in The Library of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
(Assesment Of Precision And Recall With Title And Subject Approach) 

 
The rapid development of Information Technology give great impact on 

the library. As an institution that play a role in gathering, processing and 
distributing information will prioritised search engine as an information retrieval 
tool. 

The Library of State Islamic University Sunan Kalijaga is one of the 
university libraries that has already applied search engine in the information 
retrieval process using OPAC (Online Public Access Catalogue). But as an 
information retrieval tool, the level of effectiveness is not knowing yet. In this 
paper, I am interested in doing this research because I did to know the level the 
effectiveness of OPAC in information retrieval with title and subject approach 
also, want to know the differences between them. 

This research is descriptive-quantitative. The object of this research is 
measuring OPAC. The methode to gathering data are observation, documentation 
and interview. 

The tittle approach show the result of Precision is average 79,89% while 
the Recall is average 64,60%. Meanwhile, the subject approach show that the 
result of Precision is average 20,12% while the Recall is average 59,10%. 
According to that result, it is known that the result of information retrieval using 
those approach indicate differences. 
 
Keyword : Information retrieval, OPAC, Precision and Recall.  
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi saat ini menjadi tulang punggung dalam setiap sisi kehidupan. 

Pada saat ini, lembaga-lembaga pendidikan, bisnis, perbankan, pemerintahan, 

lembaga dakwah dan tidak ketinggalan perpustakaan menjadikan teknologi 

sebagai sarana untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat atau 

konsumennya. Usaha ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan dapat 

memuaskan masyarakat konsumennya. Ketika masyarakat semakin akrab dengan 

perangkat teknologi informasi maka berbagai lembaga tersebut, makin tertarik 

untuk memberikan layanan berbasis teknologi informasi kepada masyarakat.  

Lembaga-lembaga yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat 

bantu pelayanan semakin banyak. Kalangan pendidikan mulai menggunakan 

teknologi informasi yang disebut e-learning, dalam bidang bisnis atau 

perdagangan disebut e-commerce, dalam dunia perbankan dikenal istilah e-

banking dan dalam dunia pemerintahan muncul e-goverment. Berbagai istilah 

tersebut muncul sebagai konsekuensi atas penerapan teknologi informasi, yang 

pada akhirnya memudarkan batasan fisik yang selama ini sering menjadi kendala 

dalam memberikan layanan kepada masyarakat.  

Informasi merupakan sumber daya yang strategis sepanjang hidup kita. 

Sebagai negara yang sedang membangun maka informasi merupakan bagian yang 

sangat penting dalam pembangunan Indonesia. Informasi juga sangat diperlukan 

didalam pendidikan dan penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi. Di perguruan tinggi perpustakaan merupakan suatu lembaga yang 

mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan informasi dari sejak menghimpun, 

mengolah sampai mendesiminasikan informasi kepada para penggunanya baik 

civitas akademika maupun bukan civitas akademikanya. Dengan digunakannya 

teknologi internet, dewasa ini perkembangan jumlah informasi elektronis 

mengalami peningkatan yang sangat drastis sehingga menimbulkan 2 masalah 

besar, yakni teknologi penyimpanan informasi (Information Storage) dan temu 

kembali informasi (Information Retrieval). Penyimpanan informasi berikut 

pencarian dan penemuan kembalinya harus diusahakan secepat mungkin. terdapat 

beberapa model yang dapat digunakan dalam proses temu kembali informasi, 

yakni Boolean model, probabilistic model, vector space model, dan Precission, 

recall. 

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang begitu cepat berimbas pada 

perpustakaan. Perpustakaan merupakan institusi yang berperan dalam 

pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian informasi akan memprioritaskan 

penggunaan OPAC sebagai sarana information retrival atau temu kembali 

informasi diperpustakaan. Temu kembali informasi adalah ilmu pencarian 

informasi pada dokumen, pencarian untuk dokumen itu sendiri, pencarian untuk 

metadata yang menjelaskan dokumen, atau mencari di dalam database, baik relasi 

database yang stand-alone atau hipertext database yang terdapat pada network 

seperti internet atau World Wide Web atau intranet, untuk teks, suara, gambar, 

atau data. Information retrieval (IR) adalah ilmu yang lahir dari berbagai disiplin 
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ilmu, baik ilmu komputer, matematika, ilmu kepustakaan, ilmu informasi, 

psikologi kognitif, linguistik, statistik, maupun fisika. 

Secara prinsip, penyimpanan informasi dan penemuan kembali informasi 

adalah hal yang sederhana. Misalkan terdapat tempat penyimpanan dokumen-

dokumen dan seseorang (user) merumuskan suatu pertanyaan (request atau query) 

yang jawabannya adalah himpunan dokumen yang mengandung informasi yang 

diperlukan yang diekspresikan melalui pertanyaan user. User bisa saja 

memperoleh dokumen-dokumen yang diperlukannya dengan membaca semua 

dokumen dalam tempat penyimpanan, menyimpan dokumen-dokumen yang 

relevan dan membuang dokumen lainnya. Hal ini merupakan perfect retrieval, 

tetapi solusi ini tidak praktis. Karena user tidak memiliki waktu atau tidak ingin 

menghabiskan waktunya untuk membaca seluruh koleksi dokumen, terlepas dari 

kenyataan bahwa secara fisik user tidak mungkin dapat melakukannya. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu sistem temu kembali informasi untuk membantu user 

menemukan dokumen yang diperlukannya. 

Pustakawan yang bergelut dengan penelusuran sumber daya informasi 

online, setidaknya harus dapat memiliki keahlian ketika menggunakan OPAC. 

Yaitu mengartikulasikan strategi penelusuran dari sisi pemilihan istilah, 

penggabungan konsep, maupun sintaksisnya.  

Salah satu penerapan prinsip relevansi yang sejak dahulu digunakan dalam 

pengembangan sistem temu kembali adalah penggunaan ukuran recall and 

precision. Sejak teori tentang temu kembali informasi berkembang di tahun 

1940an, para ilmuan selalu memeras otak, bagaimana caranya membuat sistem 
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temu kembali informasi yang benar-benar handal. Bagaimana mengukur 

keefektifan sebuah sistem temu kembali informasi dalam memenuhi permintaan 

informasi? Bagaimana mengukur kemampuan sistem dalam menyediakan 

dokumen yang relevan dengan kebutuhan pemakai?  

Precision dapat diartikan sebagai ketepatan atau kecocokan (antara 

permintaan informasi dengan jawaban terhadap permintaan itu) Pendit 

(2008:257). Jika seseorang mencari informasi di sebuah sistem, dan sistem 

menawarkan beberapa dokumen, maka kepersisan ini sebenarnya juga adalah 

relevansi. Artinya, seberapa persis atau cocok dokumen tersebut untuk keperluan 

pencari informasi, bergantung pada seberapa relevan dokumen tersebut bagi si 

pencari. Sedangkan terjemahan yang pas untuk istilah recall dalam bahasa 

Indonesia adalah perolehan Pendit (2008:257). Istilah recall Di bidang temu 

kembali informasi, recall berkaitan dengan kemampuan menemukan-kembali 

butir informasi yang sudah tersimpan.  

Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga merupakan 

salah satu perpustakaan perguruan tinggi yang telah menerapkan otomasi 

perpustakaan. Dalam otomasi perpustakaan tersebut perpustakaan UIN Sunan 

Kalijaga menggunakan OPAC (online public access catalogue) dalam proses 

temu kembali informasi,  

OPAC merupakan suatu pangkalan data cantuman bibliografi yang 

biasanya menggambarkan koleksi perpustakaan tertentu. OPAC menawarkan 

akses secara online ke koleksi perpustakaan melalui terminal komputer. Pengguna 

dapat melakukan penelusuran melalui pengarang, judul, subjek, kata kunci dan 
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sebagainya. Pendapat ini selain menunjukkan fungsi OPAC pada penelusuran 

informasi, juga menekankan fungsi lain dari OPAC yaitu untuk menunjukkan 

keberadaan atau kekayaan koleksi dari suatu perpustakaan tertentu. Melalui 

OPAC, pengguna akan bisa mengetahui seberapa banyak judul, subjek, 

eksemplar, dan sebagainya dari koleksi suatu perpustakaan tertentu. Dalam skripsi 

ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena peneliti ingin 

mengetahui precission dan recall pada OPAC di perpustakaan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Serta mengetahui perbedaan antara penelusuran dengan 

pendekatan judul dan pendekatan subyek. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan: 

1. Bagaimana precission dan recall pada OPAC di perpustakaan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta? 

2. Apakah ada perbedaan nilai precision dan recall antara penelusuran 

dengan pendekatan judul dan pendekatan subyek? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui precission dan recall pada OPAC di perpustakaan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

2. Untuk mengetahui perbedaan precission dan recall antara penelusuran 

dengan pendekatan judul dan pendekatan subyek 

 

 



 

 

6

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Secara praktis : bagi pengguna perpustakaan sebagai rujukan bagi 

pengguna perpustakaan agar dapat menelusur informasi dengan cepat 

dan akurat. 

2. Secara teoritis: bagi Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi sebagai 

rujukan bagi keilmuan di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. 

1.4. Sistematika Pembahasan 

Sistematikan pembahasan dalam skripsi ini di susun secara sistematis 

sebagai berikut : 

Bab I berisi mengenai latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab II yang merupakan bab tentang tinjauan pustaka dan landasan teori berisi 

landasan teori dan tinjauan pustaka yang digunakan dalam kegiatan penelitian. 

Bagian pertama dari bab ini berisi tentang referensi-referensi terdahulu terkait 

dengan subyek penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini juga dijelaskan 

perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan berbagai referensi tersebut. 

Sedangkan bagian kedua berisi tentang teori-teori yang peneliti gunakan.  

Bab III Berisi paparan metode yang digunakan dalam penelitian kali ini. Bagian 

ini menguraikan berbagai cara yang dipakai dalam penelitian untuk 

mengumpulkan data. Bab IV terdiri dari gambaran umum perpustakaan UIN 

Sunan Kalijaga, gambaran OPAC, hasil analisa hasil penelitian.  
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Bab V adalah Bab ini berisi simpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. 

Pada bab ini dapat diketahui simpulan yang peneliti peroleh dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan serta saran-saran yang peneliti berikan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Hasil dari penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Kinerja OPAC di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga di ukur dari precision   

dan Recall dengan pendekatan judul tinggi. 

2. Kinerja OPAC di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga di ukur dari Precision   

dan Recall dengan pendekatan Subyek rendah 

3. Terdapat perbedaan nilai rata-rata precision dan recall antara pendekatan 

judul dan subyek. Yaitu nilai Precision dengan menggunakan pendekatan 

judul diperoleh 79.89% dan Recall 64.60%. sedangkan nilai Precision 

dengan menggunakan pendekatan subyek diperoleh 20.12% dan Recall 

dengan nilai 59.10%. 
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5.2. Saran 

Penelitian ini kiranya dapat memberi sumbangan fakta yang ada dan 

sebaiknya dilakukan penelitian berkelanjutan guna semakin sempurnanya hasil 

berdasarkan situasi dan kondisi yang selalu berbeda. Berdasarkan hasil pada 

waktu penelitian yang telah dilakukan ada beberapa masukan yang dapat 

dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas OPAC di perpustakaan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari hasil evalusi yang telah peneliti lakukan ada 

beberapa saran yang peneliti berikan. Saran-saran tersebut antara lain: 

1. Seharusnya OPAC mengoptimalkan penelusuran dengan Subyek 

sehingga lebih banyak menjaring dokumen dengan subyek yang sama, 

dan tidak tergantung dengan Judul. 

2. Sebaiknya OPAC dapat digunakan untuk menelusur koleksi yang ada 

pada digital library (GDL) perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

3. Agar komputer OPAC di lantai 4 dioptimalkan, karena banyak 

pengguna yang akan menelusur dengan OPAC harus turun ke lantai 3 

atau lantai 2. 
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Bagaimana sejarah OPAC di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ? 

Penerapan OPAC di perpustakaan UIN, untuk sistem informasi dan otomasi 

dimulai pada tahun 99/2000, itu masih menggunakan CDS/ISIS dan pada sampai 

tahun 2004 kita menggunakan CDS/ISIS sebagai aplikasi sistem informasi 

perpustakaan dan waktu itu masih sederhana dan dari segi pemorgraming masih 

susah. Karena masih menggunakan Pascal. 

Waktu itu masih berbasis dos atau web? 

Setelah tahun 2004 kita menggunakan system informasi perpustakaan dengan 

berbasis web dengan nama Sistem Informasi Perpustakaan atau Siprus. Siprus 

menggunakan browser hanya dg IE (Internet Explorer). Yang lain selain IE 

termasuk mozila atau opera tidak bisa. Itu mulai tahun 2004 sampai sekarang. 

Perjalanan  dari siprus ini mengalami beberapa perubahan menyeseuaikan dengan 

kebutuhan yang ada di perpustakaan ini. Khusus OPAC ada beberapa menu 

tambahan. Sebelum pindah ke sini kita menggunakan server sendiri. Semenjak 

kita di perpustakaan yang lama keberadaan server sangat penting bagi kita 

Karena selain juga server kita masih minim menggunakan server rakitan sendiri 

(bukan built up) dengan kita kelola sendiri. Sedangkan siprusnya kita 

kembangkan dengan mitra kerja.tampilan opac sampai saat ini seperti ini masih 

berjalan. Ini berbeda dg perpustakaan lama dengan server dti taruh di 

perpustakaan sendiri. Pada saat ini kita sudah ada Puskom (PKSI) kita jadikan 

Satu. 

Itu servernya jadi satu ? 

Tidak, itu servernnya sendiri-sendiri sedangkan gatewaynya jadi satu dengan 

PKSI. Jadi, dalam lingkungan UIN masih bisa mengakses server kita, server 



perpustakaan asal sudah masuk jaringan LAN.kemudian untuk tampilan menu-

menunya seperti ini, ada daftar koleksi, daftar buku baru dll. Dan ini sudah terbaru 

dan pada saat pertama hanya daftar koleksi, usul pemesanan buku, saran kritik dan 

pengumuman. Tapi perkembangan semakin bagus ini kita tambah ada menu buku 

baru, ada opac untuk perpustakaan psw,OPAC perpustakaan LEMLIT, atau 

perpustakaan di lingkungan UIN yang memang sudah menggunakan sistem 

informsi berbasis web. Pada saat yang akan datang rencananya kita akan 

integrasikan seluruh perpustakaan di lingkungan UIN yang sudah menggunakan 

sistem informsi yang berbasis web kita link-kan dengan perpustakaan induk. 

Jadi kita dapat mengakses OPAC perpustakaan di lingkungan UIN ? 

Syaratnya satu harus terhubung dengan jaringan yang ada di UIN.dan OPAC ini 

berlum di on-line kan. 

Jadi OPAC perpustakaan UIN belum online? 

Belum, jadi hanya bisa di akses di lingkup UIN saja. Jadi OPAC langsung saja 

ketik siprus.uinsuka.ac.id/pengunjung 

Berapa unit komputer untuk mengakses OPAC yang ada di perpustakaan ini? 

Yang bisa di akses oleh penginjung saat ini dilantai 2 ada lima komputer, 

sedangkan  dilantai 3 ada tiga, dan di lantai 4 ada 4 komputer tapi karena sekarang 

ada editing data maka masih digunakan untuk editing data. 

Database apa yang digunakan OPAC ? 

Databasenya kita gunakan My SQL untuk scriptnya PHP. 

Berapa kapasitas maksimum dari database? 

Saya belum mengetahuinnya,tapi kayaknnya tak terbatas. 

Berapa jumlah record yang ada di database ? 

Jumlah record yang ada di perpustakaan ini ada 24.549 judul. 

Apa saja koleksi yang sudah tercakup di perpustakaan UIN ? 

Untuk OPAC itu ada koleksi buku, jurnal,  majalah, laporan penelitian, dan 

skripsi. Dan katagorinnya ada arab referensi, dan ada juga arab sirkulasi, yaitu 

koleksi yang berbahasa arab yang bisa dipinjam. 

Apakah koleksi multimedia seperti video, tutorian, rekaman suara dll sudah 

ada? 



Untuk sementara kita belum meng-input data, sebenarnnya koleksi tersebut sudah 

ada tapi kita belum meng inputnya karena keterbatasan tenaga. 

Bagaimana untuk rencana kedepannya? 

Rencanannya, di bank data ini akan muncul koleksi cd macam-macam,pada 

intinya koleksi non book material. 

Koleksi seperti skripsi yang berformat digital itu sudah di input kedalam 

OPAC? 

Kalo untuk itu tidak menggunakan siprus, tapi kita gunakan GDL. Tapi 

rencananya akan kita link-kan kedalam OPAC. Sebenarnya itu kurang efektif, jadi 

seharusnya sudah ter integrasi dalam OPAC ini. Tapi rencananya untuk menelusur 

data deskripsi bibliografi bisa dilihat di OPAC siprus ini. Nanti kita tambahkan 

menu di bank data ini dengan menu non book material. Tapi hanya deskripsi 

bibiogarfinya. Karena sekarang dalam proses upgrade maka kita belum lakukan. 

Bagaimana hasil penelusuran OPAC ? apakah hanya dengan keyword atau 

dengan subyek? 

Hasil penelusuran pada OPAC dilakukan tidak hanya dengan keyword tetapi juga 

dengan menggunakan subyek tertentu. Musalnnya kita mencari “Hukum Waris” 

maka kita akan menemukan tidak hanya koleksi yang mengandung hukum waris 

saja, tetapi juga subyek yang berkenaan dengan hukum waris dengan bahasa lain 

seperti bahasa Arab dan Inggris walaupun koleksi tersebut tidak mengandung kata 

hukum waris. Karena subyek yang digunakan hukum waris sehingga koleksi yang 

akan dicari dapat ditemukan walaupun dengan bahasa lain. 

Jadi hasil pencarian OPAC berbeda dengan search engine lain seperti 

Google, atau yahoo? 

Betul, karena OPAC juga menggunakan subyek tidak hanya dengan keyword saja. 

Dari semua menu yang ada, apakah OPAC dapat di gunakan oleh 

pengguna? 

Bisa, karena OPAC dirancang khusus untuk pengguna, jadi semua menu yang ada 

di OPAC dapat digunakan oleh pengguna. 

Seperti openbiblio ada menu admin,jadi pengguna biasa tidak dapat 

mengaksesnya, apakah OPAC juga ada? 



Jadi begini, siprus ini dibagi menjadi tiga bagian, yang pertama itu administrator, 

yang kedua operator, dan yang ketiga pengunjung.untuk adminstrator itu saya 

sendiri, untuk operator itu semua unit yang ada disini (perpustakaan; pen) entah 

itu pengadaan, sirkulasi, pemeliharaan, mutimedia, informasi, serial, referensi 

semuannya itu di operator. Setiap orang dari setiap uni tidak dapat mengakses unit 

yang lain. Seperti bagian sirkulasi tidak dapat mengakses bagian pengolahan. 

Karena semua orang dari setiap uni mempunyai ID dan pasword sendiri. Kecuali 

diberi wewenang yang diberikan adminstrator untuk membantu bagian lain. Untuk 

menu OPAC LEMLIT dan OPAC PSW itu tergantung dari sever perpustakaan 

tersebut. Jika server perpustakaan tersebut mati maka kita tidak dapat 

mengaksesnya. 
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