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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1. Kesimpulan 

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini menuntut kita 

sebagai calon pustakawan yang kelak akan mengelola informasi dan 

menyajikan informasi kepada pengguna juga dapat mengikuti 

pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi yang ada. Salah 

satunya yaitu dapat melakukan penelusuran ataupun pengelolaan informasi 

elektronik yang diakses melalui media internet.Penelusuran informasi ini 

salah satunya menggunakan direktori online “Spare Part MotorIndonesia 

Barat” yang telah penulis buat dan sajikan untuk pengguna 

dihttps://direktorionlinesparepartmotor.wordpress.com/diharapkan website 

ini dapat bermanfaat untuk seluruh kalangan, terutama yang kebingungan 

mencari Spare Part Motor.Direktori online yang dihasilkan dalam produk 

ini merupakan sebuah direktori dimana informasi yang terkandung dalam 

direktori dapat diakses oleh publik di seluruh dunia dan diharapkan 

pengguna mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mengemas 

informasi yang kian hari makin bertambah sehingga informasi bisa 

dimanfaatkan dengan optimal oleh pengguna. 

Berdasarkan proses pembuatan website ini dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pada website ini dapat memudahkan untuk pengguna dalam melakukan 

penelusuran informasi berkaitan dengan spare part indonesia bagian 

barat, yang dibagi menjadi sub bagian yaitu : 

a. JAWA 

 BAN 

 BATTERY/ACCU 

 BEARING 

 CDI 
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 FILTER 

 GEAR 

 KAMPAS & PER KOPLING 

 KNALPOT 

 OLIE 

 RACING PART 

 SPAREPART & BODYPART 

 SUSPENSION 

 VELG 

b. KALIMANTAN BARAT 

 AKI 

 BAN 

 BEARING 

 SPARE PART & BODY PART 

c. KALIMANTAN TENGAH 

 SPARE PART & BODY PART 

d. SUMATRA 

 BAN 

 BEARING 

 RACING PART 

 SPARE PART & BODY PART 

2. Informasi yang ada pada direktori online ini dapat diakui kebenarnya 

karena bersumber pada website resmi spare part. 

3. Tampilan yang ada pada direktori online “Perusahaan Spare PartMotor 

Indonesia Barat” ini akan terus mengalami proses penyempurnaan 

sesuai dengan keinginan penulis. 

IV.2. Saran 

Tampilan website direktori online “Perusahaan Spare PartMotor 

Indonesia Barat” yang penulis buat masih membutuhkan banyak 

penyempurnaan agar dapat dipergunakan dengan mudah oleh pengguna, 

oleh karena itu masih banyak proses penyempurnaan dan pengembangan 
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yang harus dilakukan oleh penulis. Saran yang dapat penulis berikan untuk 

pembuatan dan penggunaan direktori online ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk semua mahasiswa baik itu mahasiswa D3 Teknisi Perpustakaan 

ataupun mahasiswa luar Universitas Airlangga yang ingin 

mengembangkan bakatnya dibidang mesin khususnya yang ingin 

membuka bengkel motoruntuk mencari lokasi spare part jangan ragu 

untuk berkunjung pada website yang penulis buatdi 

https://direktorionlinesparepartmotor.wordpress.com/guna untuk 

mengetahui lokasi tempat spare part. 

2. Dalam proses pencarian informasi pada website ini diharapkan 

pengguna memasukan keyword atau kata kunci yang tepat agar 

informasi yang diinginkan dapat segera ditemukan. 
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