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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang sudah ada, maka dapat disimpulkan bahwa 

Direktori Online Toko Elektronik di jawa adalah suatu kumpulan yang menyajikan 

toko elektronik yang terdapat pada provinsi-provinsi di jawa. Direktori ini 

memberikan informasi berupa nama toko, kontak atau nomer telpon yang dapat 

dihubungi, deskripsi singkat mengenai toko tersebut dan contoh barang yang 

disediakan. Pembuatan direktori online ini memanfaatkan situs wordpress yang 

berperan besar dalam proses pengolahan dan penyelesaian tugas akhir yang 

dikerjakan penulis. 

Pembuatan direktori sendiri dimulai dengan pengumpulan data toko elektronik 

hingga pengklasifikasian yang kemudian dilanjutkan dengan tahap inti berupa 

pendaftaran akun hingga penginputan data kedalam situs wordpress sehingga 

keseluruhan informasi yang dimaksud dalam website direktori. Setelah melakukan 

tahap awal hingga inti, selanjutnya dilakukan penyelesaian yaitu pengecekan website 

direktori yang akan disajikan kepada pengguna atau masyarakat terutama daerah 

provinsi jawa. Dalam pembuatan Tugas Akhir berupa Direktori Toko Elektronik di 

Jawa sangat diharapkan bermanfaat bagi semua masyarakat unum yang 

membutuhkan refferensi atau informasi dalam pembelian barang-barang elektronik. 

IV.2 Saran 

Saya sebagai penulis merasa sangat kurang sempurna dalam pembuatan laporan 

Tugas Akhir ini, oleh karena itu saran untuk kedepannya antara lain : 

1. Sebelum pembuatan produk direktori ini terlebih dahulu memiliki judul yang 

tepat agar dapat melakukan proses pengumpulan data secara tepat dan cepat. 

Karena proses pencarian data memakan waktu yang sangat lama dan harus 

sangat teliti dalam pengelompokannya. 
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2. Selanjutnya perhatikan toko elektronik yang memiliki website resmi dan data 

yang lengkap, karena sangat banyak website yang tidak berfungsi bahkan 

tidak jelas dalam pembelian elektronik. 

3. Setelah data yang dibutuhkan lengkap hendaknya menggolongkan 

berdasarkan daerah tempat toko elektronik itu berada, supaya dapat 

memudahkan pengguna dalam menemukan informasi tersebut. 

4. Dalam proses penelusuran yang dilakukan oleh pengguna dalam mencari 

informasi mengenai toko elektronik di jawa hendaknya memasukan kata kunci 

yang jelas. Bisa menggunakan nama toko atau daerah toko elektronik berada. 

5. Pada halaman yang terdapat di dalam website Direktori Online Toko 

Elektronik diharapkan pengguna dapat memberi saran atau komentar kepada 

penulis jika ada informasi yang kurang sesuai dengan informasi yang 

tersedia. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DIREKTORI ONLINE ... YUDHA CAHYO RAMADHAN SUBEKITUGAS AKHIR


