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BAB V
PENUTUP
5.1.

Kesimpulan

Berkembangnya teknologi memberikan dampak pada meningkatnya kemampuan
gadget sehingga membuat layanan internet saat ini menjadi sangat mudah untuk
diakses. Berdasarkan survey penulis terhadap target dari Little Teacup, fasilitas
alat pencarian di internet seperti Google sangat membantu mereka untuk mencari
informasi mengenai jasa fotografi bayi. Melalui mesin pencarian tersebut sangat
mudah bagi mereka untuk menemukan situs web dari perusahaan-perusahaan jasa
fotografi bayi.
Berdasarkan survey tersebut penulis juga menemukan kebutuhankebutuhan utama dan penting bagi pengguna website jasa fotografi bayi. Akhirnya
dari survey-survey yang telah penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan
bahwa tugas akhir ini telah menghasilkan sebuah perancangan website untuk
Little Teacup dikarenakan website cukup efektif karena paling mudah untuk
diakses oleh target yang sesuai. Selain itu penulis juga merancang sebuah web
yang memiliki konten serta navigasi yang dapat memenuhi kebutuhan dari target
ketika mengakses sebuah situs web jasa fotografi bayi.
5.2.

Saran

Penulis menyarankan pada karya website yang telah penulis rancang dalam karya
tugas akhir ini bahwa karya tersebut masih memiliki kekurangan pada elemenelemen visual yang digunakan. Selain itu perancangan website ini juga masih
memerlukan media interaktif di dalamnya agar dapat semakin memudahkan
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pengguna ketika mengakses website dari Little Teacup. Namun penulis belum
mampu memenuhi hal tersebut karena penulis memiliki keterbatasan pada bidang
tersebut.
Selain itu penulis menyarankan kepada pembaca yang mungkin nantinya
juga akan merancang tugas akhir. Ada baiknya jika pembaca yang berminat untuk
merancang tugas akhir dapat mengangkat Little Teacup untuk menjadi topik tugas
akhirnya. Dikarenakan Little Teacup masih membutuhkan perancangan ulang
identitas visualnya.
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