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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dengan adanya direktori online sebagai salah satu sumber 

informasi bagi para pengguna tentunya memiliki manfaat yang besar bagi 

kehidupan. Dengan dibuatnya direktori online berbasis website ini 

diharapkan bahwa informasi yang dikemas didalamnya dapat diakses 

dengan mudah dimana saja, kapan saja,  oleh siapa saja yang 

menginginkan informasi terkait.  

Kebutuhan informasi pada saati ini memiliki banyaknya 

perkembangan, semakin meningkatnya dunia teknologi maka semakin 

berkembang pesat pula komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh 

masyarakat umum. Menurut para pengelola informasi, saat ini nilai guna 

informasin turut berkembang dengan pesat, yang mulanya untuk 

pengetahuan didalam lokal saja kini dengan berbasis teknologi canggih 

dan internet informasi mampu berkembang untuk menyajikan berbagai 

macam sumber referensi bagi penyedianya. Sudah barang pasti jika ini 

merupakan suatu kewajiban bagi pengelola informasi untuk mengelola 

informasi apa saja yang saat ini telah masuk dan berkembang, 

mengingatnya saat ini banyaknya informasi darimana saja dan mengalir 

kapanpu dibutuhkan sudah barang tentu seorang pengolah informasi untuk 
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menyaring agar informasi yang didapatkan berguna secara efisien dan 

efektif menjadi sumber informasi bagi para penggunanya. 

Dengan adanya teknologi ini lah yang disinyalir mampu membantu 

setiap individu mencari informasi dengan mudah, membantu para 

penyedia informasi untuk menyebar luaskan informasi yang telah 

diterbitkannya, membantu para peniliti untuk menemukan data lebih 

lengkap dan terkini, membantu segala kegiatan yang ada di aspek 

kehidupan, itulah yang diharapkan dengan adanya penerapan teknologi 

pada kehidupan terutama sebagai sumber informasi bagi masyarakat. 

Dengan bantuan teknologi pula mampu terciptanya direktori online 

yang memudahkan bagi masyarakat untuk mengakses direktori dengan 

cepat, mudah, dan terpercaya tanpa harus membuka atau membawa 

koleksi kemana-mana. Cukup dengan mengakses internet yang ada pada 

gadget, setiap hari individu dapat mengakses direktori online dimana saja 

dan kapan saja. 

4.2  Saran  

Dari kesimpulan yang terdapat diatas, dapat diberikan saran bahwa : 

1. Masyarakat yang selalu ingin mengetahui perkembangan informasi saat ini 

yang berjalan secara cepat dan mudah didapatkan dimana saja. Masyarakat 

ingin menelusur secara mudah dan cepat tentang suatu informasi seperti 

alamat sebuah instansi atau oragnisasi melalui laman website yang 

disediakan oleh pihak instansi tersebut. Didalam website juga terdapat 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR DIREKTORI ONLINE “CAKE ... ALVINNA AUDRIA PRATIWI



37 
 

kontak umum yang menuliskan tentang alamat intansi, nomor yang dapat 

dituju, dan e-mail terkait. Karena alasan itu penulis membuat suatu website 

dimana didalamnya berisi tentang kumpulan data subyek yang dipilih oleh 

penulis yakni bakery shop. Alamat website direktori nya adalah 

https://wordpress.com/direktorionlinecakeshopdikotakotabesardipulaujawa

.wordpress.com .  

2. Penyajian informasi dalam bentuk online directory diharapkan mampu 

mempermudah pengguna untuk menemukan informasi relevan yang 

terkait dan mampu dijadikan sebagai bahan referensi yang bagus untuk 

para pembacanya. 

3. Online direktori diharapkan untuk selalu berkembang, mengingat dari 

koleksi manual secara cetak kini sudah mampu berbasis teknologi dengan 

bagus dan semakin mudah melakukan pencarian, diharapkan online 

direktori akan selalu berkembang. 

4. Untuk menelusur informasi yang diinginkan, sebaiknya bagi para 

pengguna untuk menentukan terlebih dahulu subyek yang ingin dicari, 

dengan sudah ditentukannya subyek yang dicari maka pengguna dapat 

menelusurnya kedalam laman website dengan mengetikkan keywords yang 

sesuai dengan subyek yang akan dikaji atau informasi yang terkait. 

5. Direktori online juga merupakan sebuah sarana dan fasilitas bagi 

masyarakat luas bahwa menelusur informasi tidak harus satu persatu 

melalui beberapa laman, dengan direktori online ini diharapkan mampu 
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membuka berbagai laman website dengan terpacu pada list beberapa 

website yang tersedia dalam dierektori online tersebut. 
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