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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1.

Kesimpulan
Dalam penulisan ini penulis dapat menerapkan pembuatan website berbasis

Content Management System (CMS). Website ini mampu memberikan beberapa
informasi tentang beberapa jasa kontraktor yang ditawarkan oleh Cipta Griya
Semesta. Selain itu website dari Cipta Griya Semesta sendiri sudah terindeks di
beberapa mesin pencari terutama Google. Website yang penulis buat disertai
dengan domain .co.id.
Pembuatan web yang penulis buat juga disertai dengan teknik SEO baik
onpage maupun offpage yang membuat website Cipta Griya Semesta memiliki
ranking yang cukup baik di mesin pencari untuk beberapa kata kunci yang di
optimasi seperti jasa kontraktor, kontraktor rumah, kontraktor gudang, kontraktor
kantor, kontraktor murah, kontraktor serpong, kontraktor gading serpong.
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5.2.

Saran
Penulis memiliki beberapa saran yang ingin diberikan yang mungkin akan

bermanfaat:
1. Bagi Cipta Griya Semesta :
1. Melakukan maintenance (penambahan backlink) website dan SEO.
Karena peringkatnya akan semakin turun jika tidak di maintain.
2. Membuat social media untuk membantu pemasaran dan meningkatkan
rank di SERP.
3. Meningkatkan tingkat keamanan website agar mencegah hacker
menghack website Cipta Griya Semesta.
2. Bagi Mahasiswa yang ingin mengambil skripsi :
1. Memperdalam ilmu yang telah dipelajari di kampus untuk digunakan
dalam mengambil topik skripsi.
2. Membuat gantt chart sebelum memulai mengerjakan skripsi, sehingga
tidak membuang waktu dalam mengerjakan skripsi
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