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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 KESIMPULAN 

1. Pada direktori online ini dapat membantu dan memudahkan para penelusur 

informasi terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup sperti profil singkat yang 

memuat tentang sejarah ataupun tupoksi dari dinas lingkungan hidup tersebut, 

agenda ataupun kegiatan yang dilakukan oleh setiap dinas lingkungan hidup, 

serta prestasi yang pernah diraih dari dinas lingkungan hidup tersebut, dan 

juga alamat jelas yang dimiliki oleh dinas lingkungan hidup itu sendiri. Yang 

mana pada proses pembuatan direktori online ini penulis mengelompokkan 

berdasarkan daerah dan kepulauan dari dinas-dinas tersebut. 

2. Pada website ini dilengkapi dengan menu petunjuk khusus untuk para 

pengguna yang ingin mencari informasi dan belum mengetahui tata cara 

penelusuran informasi, dan juga disediakan sejarah tentang lembaga 

lingkungan hidup yang ada di Indonesia dan lain-lain. 

3. Pada website ini juga disediakan fasilitas penunjang berupa translator yang 

memiliki kegunaan untuk menerjemahkan informasi-informasi yang ada 

dalam bahasa Indonesia menjadi beberapa bahasa Internasional. 

4. Produk Tugas Akhir ini memiliki fasilitas penunjang berupa search, sehingga 

penelusur informasi bisa memanfaatkan fasilitas tersebut dalam mencari 

rujukkan sehingga langsung menuju ke rujukkan yang dibutuhkan. 
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5. Produk direktori online ini akan terus mengalami proses pengembangan atau 

penyempurnaan sesuai dengan keinginan dari penulis baik itu dari segi 

tampilan, isi informasi, maupun juga fasilitas. 

IV.2 SARAN 

1. Pada proses pembuatan produk direktori online ini harus memiliki 

konsep yang sangat matang dari berbagai macam segi baik itu segi 

tampilan, isi informasi, dan juga fasilitas yang akan diterapkan 

diwebsite. 

2. Para pengguna diharapkan meng-input atau memasukkan kata 

kunci dengan benar dalam melakukan penelusuran informasi agar 

proses penelusuran yang dilakukan dapat menghasilkan informasi 

yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak pengguna. 
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