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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Perkembangan teknologi informasi pada saat ini semakin canggih dan pesat, hal ini pula 

yang mendorong para penyedia informasi juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan 

informasi karena kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat luas semakin 

beragam.Penyajian informasi saat ini tidak hanya berbentuk manual seperti buku, dengan seiring 

berkembangnya jaman maka informasi dalam bentuk digital sudah disajikan oleh penyedia 

informasi. Dengan adanya informasi yang berbentuk digital akan mempermudah para pengguna 

informasi mencari informasi yang mereka butuhkan. Selain itu pengguna juga dapat mengakses 

informasi tanpa terbatas ruang dan waktu karena saat ini informasi dalam media online sudah 

banyak tersedia. Penelusuran informasi ini salah satunya menggunakan direktori online 

Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera yang telah penulis buat dan sajikan untuk pengguna di 

www.perguruantinggiswastaSumatera.wordpress.comserta diharapkan dengan adanya website ini 

dapat bermanfaat dan membantu pelajar tingkat akhir SMA/SMK sederajat yang akan 

melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan  ingin mengetahui informasi mengenai 

perguruan tinggi swasta yang ada di Sumatera. Berdasarkan pembuatan website ini dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Website direktori Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera ini dapat memudahkan pengguna 

dalam melakukan penelusuran informasi berkaitan dengan perguruan tinggi swasta yang 

ada di Sumatera. 
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2. Informasi yang terdapat pada website direktori online Perguruan Tinggi Swasta di 

Sumatera ini dapat diakui kebenarannya karena bersumber pada website resmi perguruan 

tinggi swasta yang termuat dalam direktori online ini. 

3. Penyebaran informasi yang sangat cepat sangat membantu penulis dalam menyusun 

informasi mengenai perguruan tinggi swasta yang ada di Sumatera untuk dapat diakses 

dengan mudah oleh masyarakat luas. 

4.2 Saran 

 Selama pembuatan website ni penulis merasa masih memiliki bannyak kekurangan dari 

segi tampilan dan juga widget pendukung yang ada pada website penulis. Selain itu masih 

banyak hal yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan dari website penulis. Saran yang dapat 

penulis berikan dalam pembuatan website adalah sebagai berikut : 

1. Dalam proses pembuatan dan penyusunan website direktori online ini harus mempunyai 

persiapan dan konsep yang matang, selain konsep untuk tampilan, hal lain yang perlu di 

persiapkan dengan matang adalah data-data yang akan ditampilkan agar dalam proses 

penyusunan berjalan dengan lancar dan hasil penyajian tampilan website dan isi website 

maksimal dalam pemakaiannya oleh pengguna. 

2. Saat melakukan proses pencarian data harus sangat teliti dan juga menggunakan kata 

kunci yang tepat agar hasil yang didapatkan tepat dan akurat. 

3. Disarankan kepada pengguna setelah menggunakan dan membaca informasi yang ada 

pada website direktori online ini supaya juga merujuk pada website resmi perguruan 

tinggi swasta yang telah tersedia. Sebab informasi yang lebih jelas dan detail ada pada 

website resmi dari perguruan tinggi swasta tersebut, dalam website yang penulis buat 
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hanya menyuguhkan ringkasan informasi mengenai perguruan tinggi swasta yang 

sekiranya penting untuk digunakan oleh pengguna. 
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