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BAB lV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada era saat ini seseorang tidak harus pergi keperpustakaan untuk

mendapatkan informasi yang di inginkan, internet adalah salah satu metode yang di

gunakan seseorang pada saat ini untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan

termasuk informasi tentang perguruaan tinggi, semua perguruan tinggi pasti

mempunyai situs web, yang berhubungan tentang informasi yang ada di perguruaan

tinggi  tersebut yang berguna sebagai panduaan seseorang untuk mencari informasi

tentang perguruan tinggi tersebut. Termasuk website yang telah di buat penulis saat

ini yaitu tentang Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan komputer, yang

mempunyai manfaat tentang siswa yang telah lulus SMA sederajat untuk meanjutkan

ke jenjang berikutnya, untuk STMIK yaitu perguruan tinggi khusus yang

berhubungan dengan komputer, jadi bagi siswa SMA sederajat yang ingin melajutkan

ke perguruaan tinggi, website ini cocok sebagai sumber informasi. Website ini dapat

diakeses menggunakan internet, dan pada website ini digolongkan sebagai berikut,

Tentang STMIK yaitu terdapat manfaat dan tujuan dari STMIK, kemudian D3, D4,

S1, S2, S3 dengan di golongkanya sebagai berikut diharapkan pegujung tidak

kebingungan bila mencari informasi yang ingin ditempuh selama perkuliahan, dan

selanjutnya provinsi yaitu terdapat informasi tentang kota yang terdapat STMIK di
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pulau jawa dan bali kemudian untuk even dan kontak yaitu terdapat even atau

informasi kegiatan STMIK yang ada di pulau jawa dan bali dan terdapat informasi

penulis.

Berdasarkan pembuatan website ini dapat disimpulakan bahwa :

1. Website Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan komputer ini dapat

memudahkan bagi siswa SMA sederajat yang telah lulus sebagai informasi

dan pertimbangan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang

berhubungan dengan komputer.

2. Informasi yang terdapat pada website Sekolah Tinggi manajemen Informatika

ini informasinya sangat sesuwai dan akurat karena inormasi dikutip langsung

dari website rismi Ristekdikti.

4.2 Saran

Untuk informasi tentang website suatu perguruan tinggi, sebagain perguruan

tinggi belum menyantumkan informasi yang dibutuhkan penulis seperti :

1. Biaya

2. Fasilitas

Sebaiknya bagi seluruh sekolah tinggi, yang berhubungan dengan website suatu

sekolah tinggi diwajibkan diberikan informasi yang lengkap, karena agar pengunjung

website tidak kebingungan dalam mencari informasi tersebut.
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