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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Website itds.co.id merupakan media informasi untuk anggota taekwondo 

Indonesia secara umum yang tepat untuk menyampaikan seluruh informasi agar 

tersebar secara merata, sehingga dapat menghasilkan atlet taekwondo yang 

berkualitas dan profesional maka diperlukan sebuah website karena pada era 

digital website menjadi mudah untuk diakses dimana saja, melalui smart phone 

atau juga laptop dan komputer. Ada pula isi konten itds.co.id berkaitan dengan 

informasi berita seputar Taekwondo, jadwal kegiatan pertandingan, dan ujian 

kenaikan tingkat, serta media publikasi, sponsorship dan sebagainya.  

Berawal dari sedikit informasi dan referensi seputar Taekwondo, itds.co.id 

dibuat untuk memenuhi segala kebutuhan pengunjung website tersebut. Namun, 

sekarang ini itds.co.id berisikan konten yang sudah lebih dari satu tahun tidak 

diperbaharui dan sejak pertama kali dibuat memiliki beberapa kekurangan pada 

sistem navigasi dan fitur-fitur (font, images, background, logo, dan sebagainya). 

Maka, penulis melakukan perancangan dengan membuat ulang desain website 

ITDS. Perancangan website ITDS memiliki user interface yang memiliki 

kelebihan pada sisi gambar berupa foto yang lebih ditonjolkan sehingga dapat 

membuat pengunjung tertarik, komunikatf dan trustable sehingga membuat 

website ITDS menjadi website organisasi non-profit yang kredibel. Foto yang 

dimaksudkan mencerminkan sebuah passion dibidang taekwondo dan memiliki 
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tingkat kejelasan bahwa website ini bener-benar website yang dikelola dengan 

baik dan komunikatif melalui gambar secara resmi oleh PBTI. Yang membedakan 

perancangan website ini dengan website lainnya adalah perancangan ini 

merupakan perancangan website satu-satunya di Indonesia yang memiliki 

informasi secara resmi dan dat dipercaya karena diatur langsung oleh PBTI di 

Indonesia 

5.2. Saran 

Dalam melakukan perancangan media informasi untuk meningkatkan pengunjung 

atau pengguna website yang datang, penulis menyarankan agar pihak pengelola 

itds.co.id secara rutin memperbaharui informasi dan memberikan dukungan lebih 

akan konten. Dukungan ini berupa peningkatan update informasi konten sebagai 

fasilitas yang ada di website itds.co.id serta malfungsi link petunjuk arah atau 

navigasi yang lebih rapih. Sehingga dapat menimbulkan kesan itds.co.id dapat 

memberikan kenyamanan yang cukup untuk penggunanya.  

.  
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