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BAB 4 

 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

 Perkembangan informasi dan teknologi saat ini mempengaruhi kebutuhan 

informasi di masyarakat. Meningkatnya kebutuhan informasi ini didasari oleh 

tersajinya berbagai jenis informasi serta meningkatnya ilmu pengetahuan 

masyarakat. Dari awalnya informasi tersaji di media cetak, kini masyarakat 

dimudahkan dengan adanya media elektronik atau online sebagai media penyebar 

informasi. Dengan media online masyarakat dapat mengakses informasi 

dimanapun dan kapanpun. Dari media online juga memungkinkan masyarakat 

mendapatkan informasi – informasi lain terkait dengan kebutuhannya maupun 

diluar kebutuhannya.Di tengah melimpahnya segala jenis informasi tersebut, 

masyarakat harus memiliki keahlian untuk memilah informasi mana saja yang 

falid. Salah satu media informasi online yang dapat mempermudah masyarakat 

dalam memperoleh informasi falid adalah Direktori Online. Direktori online juga 

menjadi jenis produk yang telah dipilih oleh penulis untuk menyelesaikan Tugas 

Akhir. Topik yang dipilih oleh penulis dalam pembuatan produk tugas akhir ini 

adalah Provider Visa Umroh dan Haji di Pulau Jawa dengan judul “Direktori 

Online Provider Visa Umroh dan Haji di Pulau Jawa”. Dengan adanya website 

tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mencari informasi terkait 

provider visa umroh dan haji di pulau jawa. Produk yang dibuat oleh penulis dapat 

diakses melalui alamat website : 

 http://direktorionlinebiropenyediaprovidervisaumrohdanhaji.wordpress.com/ .  

http://direktorionlinebiropenyediaprovidervisaumrohdanhaji.wordpress.com/
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Berdasarkan proses pembuatan website ini dapat disimpulkan bahwa : 
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1. Website ini dapat mempermudah masyarakat dalam mencari informasi 

terkait provider visa umroh dan haji di pulau jawa.  

2. Informasi yang terdapat pada direktori online ini berasal dari data Provider 

Visa Kementrian Agama RI sehingga dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya.  

3. Pada saat ini belum ada website yang menyediakan informasi terkait 

kumpulan website provider visa umroh dan haji resmi dari kementrian 

agama khususnya yang berada di wilayah pulau jawa, sehingga diharapkan 

dapat mempermudah masyarakat dalam mencari informasi tersebut. 

4. Di dalam website ini penulis memberikan informasi mengenai kontak, peta 

lokasi, paket perjalanan serta alamat website resmi dari biro provider visa 

untuk mengakses informasi lebih lanjut.  

 

4.2 Saran  

Pembuatan website direktori online provider visa umroh dan haji di pulau 

jawa dirasa masih belum maksimal, oleh sebab itu akan terus 

membutuhkan penyempurnaan agar dapat digunakan dengan mudah oleh 

masyarakat yang menggunakan website direktori online ini. Beberapa 

saran yang  diberikan penulis untuk pengguna dan pembuatan direktori 

online ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Disarankan  kepada pengguna setelah menggunakan dan  membaca 

informasi yang ada di website direktori online ini, supaya merujuk pada 

website resmi biro yang disediakan penulis. Sebab informasi yang lengkap 
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terdapat pada website resmi dari biro tersebut, sedangakan dalam website 

yang penulis buat hanya memberikan informasi singkat mengenai konten 

website resmi dari masing – masing biro. 

2. Dalam pembuatan direktori online ini  harus lebih disempurnakan dari segi 

penampilan. Penampilan situs yang menarik dapat menarik minat 

pengguna untuk mengunjungi website penulis. Selain itu penampilan 

website harus bisa membuat nyaman pengguna yang melihat dilihat dari 

pemilihan warna. 

3. Disarankan kepada pengguna untuk menelusur informasi yang spesifik 

untuk mempermudah mendapatkan informasi yang diinginkan.  

  


