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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1. Kesimpulan 

Perkembangan suatu foundation pada saat ini sangat pesat karena semua 

manusia pada dasarnya mempunyai rasa empati dan simpati kepada semua orang 

yang membutuhkan. Keberadaan badan amal di tengah-tengah kehidupan manusia 

sangat membantu adanya. Pasalnya, foundation ini mempermudah para penerima 

bantuan untuk mengurangi bebannya dan mempermudah para pemberi bantuan untuk 

menyalurkan niat baiknya 

Penulis membuat direktori “100 Foundation terbesar Dunia Tahun 2015”, Salah 

satunya yaitu dapat melakukan penelusuran ataupun pengelolaan informasi elektronik 

yang diakses melalui media internet. Penelusuran informasi ini menggunakan 

direktori online “100 Foundation terbesar Dunia Tahun 2015” yang telah penulis buat 

dan sajikan untuk pengguna di www.top100foundations.myfreesites.net dan 

diharapkan website ini dapat bermanfaat bagi semua pengguna serta mampu 

memanfaatkan teknologi informasi untuk mengemas informasi yang kian hari makin 

bertambah sehingga informasi bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna. 

Berdasarkan proses pembuatan website ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pada website ini dapat memudahkan pengguna dalam melakukan 

penelusuran informasi yang berkaitan mengenai  visi , misi ,kegiatan amal 

dan jumlah asset yang dimiliki sebuah foundation terbesar di dunia .  
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2. Informasi yang ada pada direktori online ini mencakup 100 foundation 

terbesar di dunia yang sudah di pilih oleh peneliti dari seluruh dunia pada 

tahun 2015. 

3. Website ini juga menyajikan panel news yang berfungsi untuk mengetahui 

berita terkini dan kegiatan apa saja yang sedang terjadi di lingkup 

foundation. 

4. Pada panel Galeri menyediakan album foto yang memuat tentang kegiatan 

amal yang dilakukan yayasan amal internasional yang berisi keceriaan 

anak-anak yang sedang membutuhkan uluran tangan. 

5. Tampilan yang ada pada direktori online top 100  ini akan terus 

mengalami proses penyempurnaan sesuai dengan keinginan penulis. 

IV.2. Saran  

Tampilan website direktori online Top 100 Foundation terbesar di dunia yang 

penulis buat masih membutuhkan banyak penyempurnaan agar dapat dipergunakan 

dengan mudah oleh pengguna, oleh karena itu masih banyak proses penyempurnaan 

dan pengembangan yang harus dilakukan oleh penulis. Saran yang dapat penulis 

berikan untuk pembuatan dan penggunaan direktori online ini adalah sebagai berikut : 

1. Dalam proses penyusunan dan pembuatan direktori ini harus memiliki 

konsep yang matang agar hasil dari penyajian tampilan website dan isi 

website maksimal. 

2. Diharapkan direktori ini mampu memfasilitasi pengguna dalam 

mencari informasi tentang foundation atau kegiatan amal yang terjadi 
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di setiap Negara, sehingga apabila pengguna ingin melihat , pengguna 

dapat melakukan donasi. 

3.  Dalam penelusuran informasi pengguna diharapkan memasukkan kata 

kunci yang tepat agar penelusuran yang dilakukan menghasilkan 

informasi yang tepat.  
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