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BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Topik yang dipilih oleh penulis dalam pembuatan produk tugas akhir yaitu

Direktori Online dengan tema Blogger Indonesia denga tiga kategori yaitu food,

fashion dan travel yang beralamatkan pada website

www.directorybloggerindonesia.wordpress.com diharapkan dengan adanya

produk tugas akhir penulis dapat membantu masyarakat luas dalam mencari

referensi dalam fashion mulai dari cara berpakaian, review suatu produk

kecantikan hingga cara bermake-up lalu dalam food dapat mencari informasi

tentang referensi tempat makan atau suatu produk makanan, hingga resep suatu

masakan, dalam travel pembaca dapat menemukan tempat referensi tentang

tempat liburan.

Kesimpulan yang dapat diambil saat proses pembuatan produk tugas akhir

penulis mendapatkan sedikit informasi terkait dengan blogger yang berasal dari

Indonesia selain itu tidak banyak deskripsi atau keterangan latar belakang dari

blogger tersebut sehingga penulis harus mencari di social media seperti Instagram

dan penulis merasa kesusahan untuk mengetahui keabsahan dari website tersebut.

Pada saat mencari informasi penulis mengalami kesusahan ketika website tersebut

di protect tidak bisa mengambil suatu gambar.
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IV.2 Saran

Dalam pembuatan tugas akhir direktori online blogger Indonesia masih

belum maksimal, oleh karena itu membutuhkan penyempurnaan agar lebih

maksimal dan mudah digunakan oleh pengguna dan masyarakat luas. Oleh karena

itu masih banyak sekali membutuhkan saran agar dapat menjadi lebih baik.

1. Dalam pembuatan direktori online ini disarankan menggunakan tema dan

widget yang berbayar, karena dapat menarik banyak pengguna untuk

mengunjungi website penulis.

2. Disarankan kepada pengguna setelah menggunakan dan membaca

informasi yang ada di website direktori online penulis, supaya merujuk

pada website resmi blogger tersebut. Sebab informasi yang lebih jelas dan

detail ada pada website resmi dari blogger tersebut, dalam direktori online

penulis hanya menyajikan ringkasan informasi blogger yang sekiranya

penting untuk pengguna.

3. Jika ingin mengerjakan direktori sebaiknya sebelumya data yang di cari

harus dipersiapkan dengan baik sehingga dalam proses pengerjaan lebih

mudah dan lancar. Penelusuran informasi harus spesifik untuk

mempermudah mendapatkan informasi yang di inginkan.

4. Diharapkan kedepannya dapat menambah blogger terbaru yang memenuhi

syarat untuk dimasukkan kedalam Direktori Online penulis.
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