
 

30 
 

BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 Kesimpulan 

Perkembangan dan kebutuhan informasi saat ini pesat dan pekat diperoleh 

dengan berbagai cara. Pencarian informasi yang cepat, tepat dan efektif sangatlah 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan informasi setiap penggunannya. Sehingga 

oleh karena itu penulis membuat produk direktori online mengenai komestik yang 

menjajikan informasi kepada pengguna, salah satunya dapat melakukan 

penelusuran ataupun pengelolahaan informasi elektronik yang diakses melalui 

internet. Penulusuran informasi ini menggunakan direktori online " Label 

Kosmetik" yang telah penulis buat dan sajikan untuk pengguna di 

www.merkkosmetik.wordpress.com. Dan dibarapkan website ini dapat 

bermanfaat untuk seluruh pengguna yang akan membeli kosmetik. Berdasarkan 

proses pembuatan website ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pada website ini dapat bermanfaat untuk seluruh pengguna dalam melakukan 

penelusururan informasi berkaitan dengan label kosmetik yang ada.  

2. Informasi yang ada pada direktori online ini dapat digunakan sebagai rujukan 

untuk pengguna apabila ingin melihat website label kosmetik, dan dapat diakui 

kebenarannya karena bersumber pada website resmi label kosmetik yang termuat 

dalam direktori ini.  
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3. Tampilan yang ada pada direktori online "Label kosmetik" ini terus mengalami 

proses penyempurnaan sesuai dengan keinginan penulis. Merubah tampilan dan 

mengunduh template yaitu pada situs www.wordpress.com dengan login akun dan 

passeord wordpress. 

4. Penyebaran informasi melalui website yang cepat ini sangatlah dimanfaatlan 

oleh pengguna, dimana informasi ini dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin 

mengetahui informasi tentang "Label Kosmetik" 

IV.2 Saran 

Tampilan website direktori online "Label Kosmetik" yang penulis buat 

masih membutuhkan bannyak penyempurnaan agar dapat digunakan dengan 

mudah oleh pengguna, oleh karena itu masih bannyak tahap-tahap 

penyempurnaan dan pengembangan yang harus dilakukan oleh penulis. Saran 

yang dapat penulis berikan untuk pembuatan dan penggunaan direktori online 

adalah: 

1. Dalam pembuatan direktori online ini hal pertama yang harus diperhatikan 

adalah mengetahui dan paham apa yang di maksud dengan direktori online 

sendiri, sehingga dalam proses pembuatanya tidak banyak mengalami 

kendala. 

2. Penentuan judul yang tepat dan mencari subjek dari beberapa sumber 

pembantu penelusuran informasi yang dapat dipercaya sehingga dapat 

menjadi website yang mampu menjadi bahan rujukan sesuai dengan 

pengguna. 
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3. Penyusunan suatu website harus terdapat rancangan terlebih dahulu terkait 

dengan label kosmetik, tanpa ada rancangan awal maka dalam pembuatan 

website tidak akan berjalan secara baik dan lancar. 

4. Pemilihan warna sangat menentukan menarik tidaknya website tersebut, 

pada saat membuat direktori online "Label Kosmetik" pilihan warna tidak 

terlalu bannyak dipergunakan agar tampak menarik.  

5. Dalam penulusuran informasi pada direktori online diharapkan 

memasukan kata kunci yang tepat agar penulusuran yang dilakukakn 

menghasilkan informasi yang tepat dan sesuai yang diinginkan. 
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