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BAB IV
PENUTUP
IV.1 Kesimpulan
Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih saat ini dapat
memudahkan para penggunanya untuk mendapatkan informasi lebih cepat. Dengan
seperti itu juga dapat menguntungkan bagi banyak kalangan dan juga pihak-pihak
pengelola informasi salah satu pihak informasi tersebut adalah pustakawan yang
dapat menyajikan informasi kepada penggunanya yaitu berupa direktori online yang
dapat diakses para penggunanya dengan mudah salah satu contohnya yaitu Direktori
Online

Dinas

Pariwisata

yang

dapat

di

akses

melalui

alamat

https://direktoridinaspariwisata.wordpress.com/. Dan diharapkan website ini dapat
bermanfaat bagi para penggunanya. Dalam pembuatan website ini dapat beberapa
kesimpulan yang dapat di ambil yaitu :
1. Pada website ini dapat memudahkan pengguna dalam mencari informasi
terkait dengan Dinas Pariwisata yang ada di Indonesia
2. Pada website ini juga disediakan sejarah terkait perkembangan pariwisata di
Indonesia
3. Pada website ini juga dilengkapi dengan beberapa tempat-tempat wisata yang
menarik yang ada di setiap daerah di Indonesia
4. Pada website ini juga terdapat sejarah singkat dari beberapa daerah di
Indonesia

TUGAS AKHIR

DINAS PARIWISATA SE...

AIDA NURUL FAROHA

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
34

5. Pada website ini disediakan alamat,no.telepon dan website resmi dari masingmasing dinas pariwisata di Indonesia
6. Pada produk direktori online ini juga akan terus mengalami perkembangan
dan penyempurnaan dari penulis baik dari segi informasi yang diberikan,
fasilitas, maupun tampilan direktori tersebut
IV.2 Saran
Produk” Direkttori Online Dinas Pariwisata se-Indonesia” perlu adanya
penyempurnaan dari penulis agar para penggunanya dapat menggunakannya dengan
mudah. Sehingga penulis perlu melakukan penyempurnaan dan pengembangan terkait
dengan informasi yang ada di dalam direktori online tersebut. Dan saran yang bisa
penulis berikan kepada pengguna direktro online adalah :
1. Kepada pengguna disarankan setelah menggunakan dan membaca pada
direktori online ini diharapkan untuk merujuk pada website resmi pada dinas
pariwisata agar informasi yang di dapat lebih jelas
2. Kepada pengguna diharapkan menggunakan kata kunci yang tepat agar proses
penelusuran menghasilkan informasi yang tepat
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