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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Di era perkembangan jaman saat ini semua serba canggih dan semakin

pesat. Salah satunya yaitu kebutuhan informasi yang banyak dibutuhkan

masyarakat luas semakin beraga. Sekarang  informasi yang disajikan tidak hanya

berbentuk manual seperti buku dan seiring perkembangan 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 juga dapat diakses

dimanapun para pengguna informasi ini berada, karena saat ini informasi dalam

media online sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Salah satu media

informasi secara online yaitu Direktori Online, yang merupakan jenis produk

tugas akhir yang dipilih penulis. Topik yang dipilih oleh penulis dalam pembuatan

produk tugas akhir berupa Direktori Online yaitu perusahaan pialang asuransi Di

Pulau Jawa. Sedangkan website dari direktori online perusahaan pialang asuransi

di pulau jawa ini dapat diakses melalui alamat https://asuransi.comli.com. Dengan

adanya website tersebut diharapkan dapat membantu para masyarakat dalam

mencari pialang asuransi sesuai yang mereka inginkan, selain itu juga dapat

memberikan referensi dan juga informasi mengenai perusahaan yang ada di pulau

jawa. Direktori online ini sapat diakses secara online oleh semua kalangan

diseluruh dunia.

Berdasarkan proses pembuatan website ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Website ini dapat mempermudah masyarakat dalam mencari informasi

dengan tema Perusahaan perusahaan pialang ansuransi di pulau jawa.

2. Informasi yang terdapat pada direktori online ini berasal dari link website

yang resmi, sehingga dapat di pertanggung jawabkan kebenaranya.

3. Pada saat ini belum adanya website kumpulan pialang asuransi dari daerah

yang berada di pulau jawa, sehingga dengan adanya website direktori
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online perusahaan pialang asuransi di pulau jawa ini diharapkan dapat

mempermudah masyrakat dalam mencari informasi pialang asuransi.

4. Didalam website ini penulis memberikan informasi mengenai profil, visi,

misi, legalitas, alamat beserta contact untuk menghubunggi perusahaan

dan  link resmi dari perusahaan pialang asuransi tersebut untuk merujuk

informasi lebih jelasnya.

4.2.Saran

Pembuatan website direktori online perusahaan pialang asuransi di pulau

jawa masih belum maksimal, oleh sebab itu akan terus membutuhkan

penyempurnaan supaya dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat

yang menggunakan website direktori online pialang asuransi 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 pada pialang asuransi tersebut. Sebab informasi

yang lebih jelas dan detail ada pada website resmi dari pialang asuransi

tersebut, dalam website yang penulis buat hanya menyuguhkan

ringkasan informasi pialang asuransi yang sekiranya penting untuk

digunakan pengguna.

2. Dalam pembuatan direktori online ini  harus lebih disempurnakan

tampilanya yang lebih menarik lagi, supaya dapat menarik  banyak

pengguna untuk mengunjungi website penulis.

3. Penelusuran informasi harus spesifik untuk mempermudah

mendapatkan informasi yang di inginkan
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