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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kecepatan Temu Kembali Informasi 

di Depo Arsip Koran Suara Merdeka dengan Sistem Manual dan Foto Repro 

menggunakan studi komparatif, maka kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah bahwa mahasiswa dan informan umum memiliki 

pendapat yang berbeda terhadap kecepatan temu kembali informasi di Depo 

Arsip Suara Merdeka. Menurut mahasiswa penelusuran informasi di Depo 

Arsip Suara Merdeka secara manual dirasa lebih cepat dan memiliki banyak 

manfaat seperti mereka dapat merasa seakan-akan kembali ke zamannya, 

lebih santai, lebih cepat, lebih mudah dalam melakukan proses penelusuran 

informasi, dan dirasa lebih sehat untuk mata karena mengurangi intensitas 

mata untuk berhadapan secara langsung dengan radiasi sinar komputer. Waktu 

yang dibutuhkan para mahasiswa untuk melakukan penelusuran informasi dari 

hitungan jam sampai hitungan hari sesuai dengan banyaknya informasi yang 

mereka butuhkan, semakin banyak informasi yang mereka butuhkan maka 

akan semakin lama juga waktu yang diperlukan dalam proses penelusuran 

informasi, maka dari itu mahasiswa lebih menyukai penelusuran informasi 

secara manual. Sedangkan informan umum beranggapan bahwa melakukan  
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penelusuran informasi secara digital lebih cepat, efektif dan efisien maka dari 

itu informan umum lebih menyukai penelusuran informasi secara digital yang 

arsipnya disimpan secara foto repro.  

 

6.2. SARAN  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan simpulan di atas, maka peneliti 

memberikan saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan Depo Arsip 

Koran Suara Merdeka dalam meningkatkan kualitas layanan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Depo Arsip Koran Suara Merdeka perlu mengadakan penambahan 

karyawan supaya pengunjung lebih mudah untuk dipandu dalam  

melakukan penelusuran informasi, terutama untunk pengunjung yang 

belum mengerti bagaimana cara melakukan proses penelusuran informasi 

di tempat tersebut. 

2. Manfaat arsip yang sebenarnya begitu besar untuk menunjang 

pengetahuan sebaiknya diimbangi dengan fasilitas dan infrastruktur yang 

memadahi untuk Depo Arsip Koran Suara Merdeka dan pengelolanya 

sehingga kelestarian arsip tetap terjaga dan dalam melayani kebutuhan 

masyarakat akan informasi dapat lebih baik lagi. 

3. Mengikutsertakan petugas Depo Arsip Koran Suara Merdeka dalam 

seminar-seminar, workshop, dan pelatihan khususnya mengenai Temu 

Kembali informasi guna meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan. 
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4. Proses pengindeksan yang telah dilakukan oleh petugas Depo Arsip Koran 

Suara Merdeka hendaknya segera diselesaikan agar pengunjung dapat 

dengan mudah melakukan temu kembali informasi tanpa menghabiskan 

waktu yang lama.  

5. Diadakan penyimpanan arsip dalam satu database sehingga arsip dapat 

dengan mudah ditemukan kembali dalam waktu yang lebih cepat dari 

sebelumnya. 

6. Perlu adanya automasi data dalam rangka penyimpanan dan temu kembali 

informasi di Depo Arsip Koran Suara Merdeka. 


