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BAB  I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Informasi merupakan sekumpulan data yang sudah diolah dan 

dapat diketahui maksud dan tujuan dari kandungan isi yang disampaikan, 

sehingga keberadaan informasi ini memiliki peran dan fungsi yang penting 

di dalam masyrakat yang membutuhkan informasi tersebut. Sebelum 

menyajikan informasi agar dapat dimanfaatkan, informasi memerlukan 

sebuah manajemen atau pengaturan tertentu agar dapat digunakan secara 

maksimal, sehingga dapat memberikan manfaat yang baik bagi yang 

menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. (Meidi, 2009) 

Dalam era berkembangnya sebuah informasi, kebutuhan informasi 

dapat dengan mudah didapatkan dengan cepat, tepat, dan dimanapun 

keberadaannya. Dengan ini masyarakat umum bisa mendapatkan informasi 

dengan mudah tanpa harus mendatangi tempat informasi, salah satunya 

dengan melalui internet. Pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat saat 

ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Informasi sendiri 

dibutuhkan oleh berbagai kalangan masyrakat mulai dari kalangan 

akademis tingkat sekolah, perguruan tinggi, maupun kalangan masyrakat 

lainnya baik kalangan bawah, menengah dan atas hanya saja masing – 

masing kalangan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda dan 

memenuhi kebutuhan informasi dengan cara yang berbeda. 
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Adanya perkembangan informasi dan teknologi yang selalu 

berkembang harus dapat diolah dengan baik menjadi satu kesatuan 

informasi yang akurat dan tepat bagi yang membutuhkan informasi, 

sehingga informasi dapat disajikan dengan mudah dan sesuai kebutuhan 

berbagai kalangan masyarakat luas pada umumnya dengan berbagai 

media.Salah satu media penelusuran informasi yang mampu 

menghubungkan dan merujuk pengguna kepada informasi yang 

dibutuhkan adalah “Direktori Online” yaitu koleksi rujukan yang memuat 

nama - namaatauorganisasiyang disusunsecara sistematis, biasanya 

menurut abjad atau golongan.Penulis memilih untuk menyusun produk 

“Direktori Online”sebagai Tugas  Akhir karena penulis melihat manfaat 

dari “Direktori Online” dapat  memberikan  rujukan yang memuat nama – 

nama atau organisasi yang dibutuhkan oleh  pengguna secara cepat, tepat, 

dan akurat. Dalam penggunaan“Direktori Online” juga sangat mudah 

dengan adanya koneksi internet pengguna bisa menggunakan “Direktori 

Online” di mana saja dan kapanpun waktunya. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis membuat produk 

berupa Direktori Online Toko Muslim di Pulau Jawa. Dengan semakin 

tingginya minat terhadap fashion muslim yang menghantarkan penulis 

untuk membuat direktori ini.Seperti yang kita ketahui bersama bahwa 

menutup aurat adalah kewajiban setiap wanita muslim untuk menghindari 

bagian anggota tubuh tertentu agar tidak terlihat oleh orang yang bukan 

muhrimnya.  
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Dalam direktori ini tidak hanya menyediakan busana muslim 

dengan fashion yang trendy, tetapi juga menyediakan berbagai jilbab 

dengan aneka motif. Dalam mengolah jilbab tersebut menjadi sebuah 

pakaian yang cantik dan modern tentunya tak boleh menghilangkan fungsi 

utama dari jilbab yaitu sebagai penutup aurat yang dengannya harus tetap 

berpatokan pada cara pemakaian jilbab yang benar. Dengan adanya 

direktori ini diharapkan dapat membuat para generasi muda semakin giat 

melestarikan syariat akan tetapi tidak meninggalkan faktor modis dan 

modern. Direktori Online ini juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan 

rujukan ataupun referensi masyarakat yang ingin tampil stylish dengan 

fashion muslimyang ada di Toko Muslim di Pulau Jawa. 

Direktori ini dibuat dengan cara mengumpulkan situs - situs 

website Toko Muslim yang berada di Pulau Jawa. Website ini telah diolah 

dengan bantuan akun Wordpress yang dapat diakses secara gratis.Hasil 

laporan tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru 

serta sebagai pedoman yang akan mengambil penulisan laporan tugas 

akhir.Penulisan laporan tugas akhir ini dilakukan penulis guna memenuhi 

syarat kelulusan Diploma Teknisi Perpustakaan fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik. 
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I.2  Tujuan Pembuatan Produk  

Tujuan utama penulis dalam pembuatan laporan Tugas Akhir 

produk ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan studi D3 Teknisi 

Perpustakaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Airlangga. Dalam hal ini penulis membuat laporan pembuatan direktori 

online dengan judul “Direktori Online Toko Muslim di Pulau Jawa”adalah 

sebagai berikut : 

a) Memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mencari informasi 

tentang Toko muslim di Pulau Jawa. 

b) Mengemas informasi yang spesifik dan lengkap bagi pengguna yang 

ingin mencari informasi tentang Toko muslim di Pulau Jawa. 

c) Memberikan referensi bagi pengguna yang akan membeli berbagai 

busana muslim di Toko muslim di Pulau Jawa. 

d) Melaporkan pembuatan produk secara detail dari pembuatan awal 

hingga akhir dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi 

D3 Teknisi Perpustakaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Airlangga. 
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I.3 Manfaat Produk  

Pembuatan produk Direktori Online Toko Muslim di Pulau Jawa 

ini memiliki manfaat yakni seperti : 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, peneliti dan 

masyarakat mengenai direktori online. 

b. Memudahkan pengguna dalam mencari informasi mengenai Toko 

muslim yang ada di Pulau Jawa dengan menggunakan media 

elektronik dan bisa diakses secara online. 

c. Memudahkan Pengguna dalam mengetahui Toko-Toko muslim sesuai 

lokasi keberadaan mereka pada lingkup kawasan Pulau Jawa. 

 

I.4 Langkah - langkah pembuatan prooduk “Direktori Online Toko 

Muslim di Pulau Jawa” 

Langkah - langkah dalam pembuatan Direktori Online adalah 

sebagai berikut : 

a. Penulis melakukan pencarian informasi-informasi tentang Toko 

muslimmelalui situs - situs website resmi Toko dengan menggunakan 

internet. 

b. Kemudian melakukan pengelompokkan informasi Toko muslim 

berdasarkan provinsi yang kemudian dikelompokan lagi menurut 

masing-masing wilayah. 
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c. Selanjutnya penulis membuat alamat Direktori Online Toko Muslim 

di Pulau Jawa dengan cara mendaftar pada akun Wordpress. Dengan 

mendaftar di www.wordpress.com. 

d. Terakhir, mengembangkan website dengan akun media Wordpress 

yang kemudian dilanjutkan dengan memberi desain pada akun,selain 

untuk memperindah juga untuk memanfaatkan aplikasi yang ada pada 

aplikasi tersebut. 

 

I.5 Jadwal pembuatan produk “Direktori Online” Toko Muslim Di Pulau 

Jawa. 

Dalam melakukan pembuatan Direktori Online, penulis 

membutuhkan waktu 3 bulan. Adapun jadwal pembuatan produk Direktori 

Online ini sebagai berikut : 

Tabel I.1 Jadwal pembuatan Direktori Online 

Tahap Kegiatan 

Januari 

(Minggu ke-1) 

Pada tahap ini penulis melakukan pencarian data - 
data yang dibutuhkan dalam membuat Direktori 
Online. 

Januari 

(Minggu ke-2) 

Penulis melakukan pembuatan website dengan 
menggunakan akun Wordpressdan memberikan 
desain pada website. 

Januari 

(Minggu ke-3) 

Pada tahap terakhir penulis melakukan finishing 
dengan melakukan uji coba terhadap website 
Direktori Online. 
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I.6 Bahan atau alat yang digunakan dalam pembuatan “Direktori 

Online” Toko Muslim Di Pulau Jawa 

Bahan/alat yang digunakan dalam membuat diektori online Toko 

Muslim di Pulau jawa adalah : 

a. Laptop 

Laptop adalah bahan paling dibutuhkan dalam membuat Direktori 

Online. Jika tidak ada laptop maka bisa dipastikan pembuatan Direktori 

Online akan terhambat. Kriteria laptop yang digunakan untuk membuat 

Direktori Online adalah laptop yang sudah terinstal web browser, yaitu : 

internet explorer, mozila firefox, dan google chrome. 

b. Modem 

Penggunaan internet dalam membuat Direktori Online sangat 

dibutuhkan. Selain laptop, modem juga berperan penting dalam membuat 

Direktori Online. Karena pembuatan Direktori Online adalah sepenuhnya 

menggunakan jaringan internet. 

I.7 Sistematika Penulisan “Direktori Online” Toko Muslim di Pulau 

Jawa 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab I ini penulis menguraikan latar belakang pemilihan 

produk dan topiknya, kejelasan arah produk yang akan dibuat, tujuan 

pembuatan, jadwal pembuatan produk, dan sistematika penulisan. 
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2. Bab II Deskripsi Produk 

Padapenulisan bab II penulis penjelaskan produk beserta 

mendeskripsikan topik, pengertian produk, ruang lingkup, dan 

klasifikasi produk Direktori Online “Toko Muslim di Pulau Jawa”. 

 

3. Bab III Metode Pembuatan dan Penyajian 

Pada bab ini penulis menampilkan proses tahap persiapan 

(peralatan yang dibutuhkan, software yang diperlukan, dan dana yang 

dikeluarkan), tahap inti (proses pembuatan produk berisi langkah-

langkah ketika membuat produk) dan tahap finalisasi (penyajian) 

produk Direktori Online “Toko Muslim di Pulau Jawa” di dalam 

sebuah web. 

 

4. Bab IV Penutup 

Pada bab penutup ini penulis memberikan kesimpulan dan saran 

yang berkaitan dengan pembuatan dan penyusunan produk Direktori 

Online “Toko Muslim di Pulau Jawa”. 
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