
BAB IV 

PENUTUP 

VI.1 Kesimpulan 

Dengan adanya sistem direktori berbasis website yang telah dibuat 

diharapkan dapat memudahkan masyarakat pengguna informasi untuk mengakses 

langsung informasi yang dibutuhkan dengan mudah, kapan saja, dan dimana saja 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna informasi. 

Kebutuhan informasi masyarakat yang terus berkembang menuntut para 

pengelola informasi mampu menyediakan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat tersebut. Informasi yang dibutuhkan masyrakat saat ini selain untuk 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan juga untuk memenuhi kebutuhan 

informasi yang tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang terus mengalami 

perkembangan dan pembaruan yang berlangsung cepat. Selain untuk memenuhi 

perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat juga memerlukan informasi yang 

bersifat hiburan atau sekedar mengetahui dan menambah informasi yang saat ini 

sedang berlangsung. 

Penggunaan teknologi informasi untuk menyajikan informasi diharapkan 

tidak membuat pengguna semakin kebingungan dalam menelusur informasi sehingga 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR DIREKSTORI ONLINE POLI.... AWALUDDIN AMRI



dalam mengelola informasi yang dibantu dengan adanya teknologi perlu 

memperhatikan kemampuan pengguna dalam menggunakan teknologi. 

VI.2 Saran 

Dari penjelasan pada kesimpulan maka penulis menyarankan : 

1. Perkembangan informasi yang berlangsung cepat yang ingin diketahui oleh 

masyarakat, seperti mengenai lokasi dan alamat website Rumah Sakit Urologi di 

Indonesia berdasarkan benua di dunia dan alfabetis, sebagai pengelola informasi 

diharapkan mampu menangkap perkembangan ilmu pengetahuan tersebut dengan 

menyediakan akses kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi 

mengenai alamat, dan layanan yang diberikan untuk kemudahan pengguna yang ada 

pada website https://rumahsakiturologi.wordpress.com/ tersebut. 

2. Penyajian informasi yang diberikan kepada masyarakat pengguna informasi 

mengenai direktori online Rumah Sakit Urologi di Indonesia dengan adanya 

penyajian dalam bentuk web direktori diharapkan dapat lebih memudahkan pengguna 

dalam pencarian informasi federasi sepak bola negara sedunia yang diinginkan  

3. Online Direktori sebagai karya manusia tentunya dapat lebih dikembangkan lagi agar 

menjadi sumber informasi yang semakin memudahkan pengguna. 

4. Dalam penyusunan sebuah website harus ada rancangan terlebih dahulu terkait 

informasi apa saja yang perlu untuk disajikan, tanpa ada rancangan awal maka 

pembuatan website tidak akan berjalan maksimal. 
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5. Dalam proses pencarian informasi pengguna disarankan memasukkan keyword atau 

kata kunci yang tepat agar informasi yang diinginkan dapat segera ditemukan. 
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