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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1 Kesimpulan  

 Pada perkembangan teknologi saat ini yang semakin pesat, membuat 

penyedia informasi lebih dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif dalam 

menyediakan informasi terhadap pengguna agar dapat mengikuti perkembangan 

saat ini dan tetap dapat dinikmani informasinya. Dengan begitu penyedia 

informasi tidak akan ketinggalan dengan perkembangan saat ini. Salah satu 

contoh dalam mengikuti perkembangan teknologi tetapi tetap dapat menyediakan 

informasi yang dibutuhkan adalah dengan menciptakan penelusuran ataupun 

pengelolahan informasi elektronik yang dapat diakses menggunakan jaringan 

internet. Contoh dari salah satu informasi elektronik tersebut adalah menggunakan 

direktori online, seperti produk yang dibuat oleh penulis yaitu “Direktori Online 

Klinik Kecantikan di Indonesia”. Produk tersebut telah penulis buat dan telah 

disajikan kepada pembaca yang sedang memerlukan informasi tentang klinik 

kecantikan yang ada di wilayah Indonesia. Pembacadapat mengaksesnya direktori 

online penulis ini dengan mengakses melalui alamat ini 

http://direktorionlineklinikkecantikan.wordpress.com/. Penulis berharap dengan 

dibuatnya produk direktori online ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 

digunakan dengan sebaik – baiknya untuk mencari informasi tentang klinik 

kecantikan yang ada di Indonesia. 

 Berdasarkan proses pembuatan produk direktori online ini, dapat 

disimpulkan bahwa : 
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1. Produk website yang dihasilkan oleh penulis ini cukup membantu bagi 

masyarakat yang masih kebingungan dengan informasi – informasi 

mengenai klinik kecantikan di Indonesia.  

2. Informasi yang ada pada direktori online penulis ini dapat diakui 

kebenarannya karena memiliki alamat website yang resmi dan memiliki 

alamat wilayah yang lengkap.  

3. Informasi – informasi yang tersaji pada produk direktori online penulis 

terdapat informasi – informasi terbaru tentang klinik kecantikan yang ada 

di Indonesia akan terus di update untuk memberikan informasi yang up to 

datebagi pembaca yang membutuhkannya. 

Dengan dibuatnya direktori online ini, informasi tetap akan tersajikan dengan 

memanfaatkan teknologi dan jaringan internet yang akan lebih membantu bagi 

pengguna yang membutuhkan seputar informasi tanpa perlu berada ditempat 

tertentu. Dengan kemudahan dari direktori online ini, pengguna dapat mengakses 

informasi tentang klinik kecantikan yang ada di Indonesia dimana saja dan kapan 

saja.  

 

IV.2 Saran 

 Dari proses pembuatan produk direktori online klinik kecantikan di 

Indonesia ini, penulis masih merasa belum maksimal dalam pengerjaan dan 

penyajian informasi berupa tampilan dari produk ini. Penulis masih membutuhkan 

banyak masukan – masukan dan saran dalam memaksimalkan penyajian informasi 

pada produk direktori online klinik kecantikan di Indonesia ini. Oleh karena itu 

penulis merasa masih banyak proses penyempurnaan dan pengembangan yang 
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harus dilakukan oleh penulis dalam memaksimalkan produk direktori online ini 

agar lebih baik lagi. Saran yang dapat penulis berikan untuk pembuatan dan 

penggunaan direktori online ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi semua mahasiswa baik itu mahasiswa D3 Teknisi Perpustakaan 

ataupun mahasiswa di luar Universitas Airlangga yang ingin melakukan 

perawatankulit / kecantikan khususnya yang mempunyai masalah dan 

yang sedang kebingungan mencari lokasi atau informasi mengenai klinik 

kecantikan untuk dapat berkunjung di website penulis dengan 

linkhttp://direktorionlineklinikkecantikan.wordpress.com/.  

2. Dalam proses pencarian informasi pada website ini, diharapkan pengguna 

memasukan untukkeyword atau kata kunci yang tepat agar informasi yang 

diinginkan dapat oleh pengguna segera ditemukan. 

3. Untuk kekurangan dari penyajian informasi atau tampilan dari direktori 

online penulis, pengguna / pengunjung dapat memberikan komentar yang 

sudah tersedia pada website penulis yang nantinya dapat menjadi masukan 

untuk membuat direktori online penulis menjadi lebih baik. 
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