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Bab V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari kerja praktik ini dalam 

Optimalisasi website dengan SEO untuk tembus halaman 1 Google CV. 

Rumah Mesin : 

1. Manajemen pembagian konten CV. Rumah Mesin berbasis Web 

sebagai sistem komputerasi pengolahan data report penulisan, daftar 

postingan, daftar penentuan konten yang akan diisikan dalam website 

terdistribusi dan terorganisir dengan baik. 

2. Kerja praktik memberikan pengetahuan penerapan ilmu dan materi 

selama perkuliahan dalam pemanfaatan internet sebagai media 

pemasaran. 

3. Bimbingan dan arahan kepala divisi media CV. Rumah Mesin 

memberikan gambaran mengenai analisis trend, caption, panduan 

penulisan, watermark identitas produk yang tidak di pelajari di 

perkuliahan. 

4. Mengetahui pemasaran, produk yang terjual dalam setiap bulannya, 

proses pengiriman, manajemen pengaturan jam kerja. 

5. Kerja praktek memberikan pengetahuan penerapan ilmu selama 

perkuliahan dalam pembangunan sistem. 

6. Lebih memahami tentang pemanfaatan internet untuk memperkenalkan 

produk yang dijual. 
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B. Saran 

 

a) Pelaksanaan kerja praktik Optimalisasi website dengan SEO untuk 

tembus halaman 1 Google CV. Rumah Mesin yang dibangun dan 

dikerjakan dalam kerja praktik ini belum bersifat menyeluruh, 

artinya masih banyak bagian-bagian yang masih bisa dipelajari dan 

dikembangkan. 

 

b) Dalam pelaksanaannya waktu yang di jalani cuman 56 jam yang 

sangat kurang untuk pemahaman seluk beluk pemanfaatan SEO 

dalam pemasaran melalui internet, khusunya berkaitan dengan 

waktu yang diberikan oleh kampus sangat terbatas. Oleh karena itu 

perlu adanya penambahan-penambahan jam untuk KP jenis 

magang agar lebih memahami deskripsi yang dikerjakan dalam 

implementasi di dunia kerja kelak.   

  

c) Agar website mendapat kunjungan dengan baik dan optimal maka 

perlu dilakukan pemeliharaan terhadap software dan hardware. 

Pemeliharaan dapat berupa pengecekan data, pengawasan, dan 

perbaikan serta perlindungan program dari gangguan atau 

kerusakan.  

  

d) Serta perlu pula penambahan fasilitas menu yang responsif dan 

atraktif untuk melengkapi website mesinpengemas.id yang di 

kelola ini sehingga menjadi lebih kompleks. 

 

e) Pengelolaan konten website yang di posting masih tahap awal dan 

masih perlu dilakukan pengembangan terhadap sistem dan 

pengelolaan konten. Perlu adanya pemeliharaan domain agar 

sistem dapat bekerja dengan baik. 

 


