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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini Mobilisasi manusia yang makin cepat menimbulkan tuntutan 

hidup yang kian besar dan beragam. Perubahan pola hidup masyarakat ini mengubah pula 

karakter kebutuhan informasi mereka. Pengguna informasi kini cenderung membutuhkan 

semakin banyak informasi untuk di pelajarinya sebagai bahan materi yang kian banyak dan kian 

sulit, namun waktu dan energi mereka terbatas untuk menelusuri informasi di perpustakaan. 

Efisiensi dan efektifitas menjadi pertimbangan utama pengguna dalam memenuhi kebutuhannya. 

Dalam hal ini kemajuan ilmu pengetahuan termasuk teknologi informasi dan komunikasi 

berpengaruh pada perilaku masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi secara cepat 

dan tepat.  

Akses informasi di permudah dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin 

meluas tersebut, namun terkadang pengguna informasi tidak dapat memanfaatkan  informasi 

yang diperoleh tanpa melihat dulu kebenaran dari informasi yang di perolehnya tersebut.  Pada 

era informasi semakin maju tentunya pencarian informasi lebih mudah dengan adanya internet.  

Pencarian informasi dengan Internet  dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan sarana 

Internet untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Internet dimanfaatkan sebagai sarana 

penelusuran informasi disebabkan di dalam internet terdapat situs-situs yang menyediakan search 

engine. Hal ini berguna bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi sesuai dengan 

kebutuhannya. 

Pencarian informasi yang dibutuhkan salah satunya berkaitan dengan Universitas Swasta, 

selain sebagai tempat menempuh pendidikan, tempat para mahasiswa menunjukkan bakatnya 

melalui Unit Kegiatan Mahasiswa(UKM) yang mereka ikuti pada universitas yang di pilihnya 

juga dapat digunakan sebagai tempat melakukan penelitian oleh antar universitas  sesuai dengan 

inovasi yang di dapatkan pada Universitas swasta tersebut. pada saat ini masih belum banyak 

masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Universitas swasta, padahal begitu banyak 

Universitas swasta apabila mereka mau mengaksesnya melalui internet. Berdasarkan penjabaran 

diatas, penulis membuat sebuah produk yang dapat digunakan sebagai penelusuran informasi 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tugas Akhir DIREKTORI ONLINE UNIVERSITAS SWASTA DI PULAU JAWA ZINAT LU’LUK



2 

 

berupa Direktori Universitas Swasta di Universitas Swasta adalah Banyaknya Universitas swasta 

di pulau jawa yang kerap membuat masyarakat bingung untuk mengetahui berbagai macam 

Universitas swasta, maka dengan adanya direktori ini ditujukan agar dapat membantu 

masyarakat mendapatkan daftar Universitasswasta dengan mudah.  Pembuatan direktori online 

ini bertujuan untuk dapat mengemas informasi mengenai berbagai macam Universitas swasta di 

pulau jawa. Menggunakan media direktori, juga ditujukan untuk mempermudah akses informasi 

secara cepat dan tepat yang dibutuhkan oleh pengguna, khususnya yang membutuhkan informasi 

dalam menelusur tentang perguruan tinggi swasta. 

masih banyak masyarakat yang belum banyak menemukan website yang dapat 

mengkases mengenai Universitas swasta terutama di pulau jawa dengan mudah dan cepat. 

Website tersebut sering memberikan informasi yang tidak resmi hanya berupa blog saja, oleh 

karena itu, penulis membuat website agar masyarakat lebih mudah memahami isi website dan 

menemukannya dengan cepat pada direktori online ini. Direktori online ini dapat digunakan oleh 

masyarakat umum maupun anak sekolah menengah atas sebagai salah satu sumber referensi 

untuk menemukan berbagai macam Universitas swasta yang resmi dengan memanfaatkan 

website direktori online ini. 

Direktori yang dibuat oleh penulis ini adalah direktori yang bersifat online, sehingga akan 

memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan Universitas 

Swasta. Penyajian direktori online ini dalah dengan menggunakan wordpress sebagai desain 

website direktori ini. Penulis memilih menggunakan wordpress karena lebih mudah untuk 

digunakan oleh orang yang baru mempelajari desain website. Wordpressdipilih karena 

pembuatan website tersebut tidak membutuhkan waktu yang relative lama dalam proses 

pendaftaran dan juga dapat melihat tampilan website dengan baik tidak hanya dari computer 

tetapi juga dari handphone/smartphone.  

1.2. Tujuan 

Berikut ini tujuan dibuatnya Direktori Online Universitas Swasta di Pulau Jawa: 

a. Menyediakan informasi yang tepat dan mudah dipahami oleh masyarakat yang 

melakukan penelusuran informasi terkait dengan Universitas Swasta di Jawa` 
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b. Memberikan informasi terkait dengan Universitas Swasta terutama mengenai 

alamat atau lokasi Universitas Swasta yang diinginkan, berbagai macam jurusan 

atau fakultas , profil perguruan tinggi swasta tersebut hingga kontak atau telpon 

yang dapat dihubungi.. 

 

1.3. Manfaat  

 Berdasarkan tujuan yang sudah dibuat adapun manfaat pembuatan Direktori Online 

Universitas Swasta di Pulau Jawa, antara lain: 

a. Dapat di jadikan sebagai sumber referensi atau bahn rujukan bagi masyarakat yang ingin 

mendapatkan informasi lebih detail mengenai seluk beluk Universitas Swasta yang ingin 

di masuki itu sepeti apa. 

b. Sebagai salah satu sumber informasi  terpercaya yang dapat dimanfaatkan oleh banyak 

orang terkait dengan Universitas Swasta  

1.4. Langkah-Langkah Pembuatan Produk 

Dalam pembuatan produk berupa direktori online ini diperlukan langkah-langkah yang 

dilakukan oleh penulis. Langkah-langkah tersebut ada tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, 

tahap inti(pembuatan produk) dan tahap penyelesaian produk. 

1) Tahap Persiapan 

Tahap persiapan adalah tahap dimana penulis menentukan tema dan 

subjek produk direktori online yang akan dibuat. Pada tahap ini penulis fokus 

terhadap alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan produk direktori 

online. Di dalam tahap persiapan yang dilakukan penulis antara lain Pencarian 

data-data terkait Universitas Swasta yang terdapat di Jawa sebagai data dan 

informasi pokok untuk produk direktori online, penentuan akun yang akan 

digunakan untuk pembuatan tema dan komponen yang sesuai dengan akun yang 

digunakan. 

2) Tahap inti 
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Tahapan inti merupakan tahap dimana penulis memfokuskan pada 

pengisian data atau informasi serta pengubahan tampilan ke dalam website. Hal 

yang dilakukan dalam tahap ini antara lain pendaftaran akun berupa wordpress, 

desain web dengan memberikan perubahan tema pada tampilan website serta 

proses pengisian data dan informasi ke dalam website. 

3) Tahap penyajian 

Tahap penyajian merupakan tahap akhir yang dilakukan oleh penulis 

dalam pembuatan produk direktori online ini. Hal yang dilakukan dalam tahap ini 

berupa pengecekan terhadap isi informasi pada website penyelesaian desain 

layout website, dan lain-lain. 

1.5. Jadwal Pembuatan Produk 

Berikut ini jadwal kegiatan yang dilakukan penulis dalam pembuatan produk Tugas 

Akhir berupa Direktori Online Universitas Swasta di Jawa: 

Tabel 1.1 Jadwal Pembuatan Produk Tugas Akhir 

No Tanggal Nama Kegiatan 

1. 17 s/d 30 

November 

2014 

Pada bulan Oktober penulis melakukan pencarian data – 

data yang dibutuhkan dalam membuat Direktori Online 

2. 16 s/d 31 

Desember 

2014 

Pada bulan Desember penulis melakukan pembuatan 

website dengan menggunakan akun wordpress dan 

melakukan desain website agar terlihat menarik 

3. 1 s/d 6 

Januari 

2015 

Pada bulan terakhir yaitu bulan Januari penulis 

melakukan finishing dengan melakukan penelitian 

terhadap website Direktori Online 

 

 

 1.6. Alat dan Bahan yang Digunakan 
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Proses pembuatan prodek direktori online ini memerlukan beberapa alat dan bahan yang 

berfungsi sebagai faktor utama agar produk ini dapat terselesaikan dengan baik. Berikut ini alat 

dan bahan yang diperlukan: 

a) Alat  

Alat yang digunakan penulis dalam pembuatan direktori online ini adalah laptop, 

sambungan internet yang berasal dari modem dan flasdisk. 

b) Bahan  

Pembuatan produk ini memerlukan bahan-bahan yaitu akun berupa wordpress 

besererta komponennya dan data informasi yang di peroleh penulis untuk dimasukkan 

kedalam direktori online. Konten atau isi tersebut berupa Universitas swasta yang berada 

di 6(enam) provinsi Pulau di Jawa yang mencakup alamat atau lokasi perguruan tinggi 

swasta yang diinginkan, berbagai macam jurusan atau fakultas , profil perguruan tinggi 

swasta tersebut hingga kontak atau telpon yang dapat dihubungi. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini berdasar atas sistematika penulisan ilmiah 

yang terbagi atas 4 (empat) bab. Berikut ini adalah penjabarannya: 

1. Bab I pendahuluan 

Bab I meliputi latar belakang pembuatan produk beserta subjek yang 

diambil, tujuan pembuatan, manfaat yang diperoleh, langkah-langkah 

pembuatan produk, alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatn produk 

serta sistematika penulisan. 

2. Bab II Deskripsi Produk  

Bab II meliputi deskripsi topik yang dipilih, pengertian produk, deskripsi 

atau ruang lingkup produk yang disajikan dan sistem pengelompokan atau 

klasifikasi yang digunakan. 

3. Bab III Metode Penelitian & Penyajian Produk 

Bab III merupakan bab dimana dijelaskannya langkah-langkah pembuatan 

produk tugas akhir yang berupa direktori online. Bab ini meliputi tahap 

persiapan, tahap inti dan tahap penyajian produk. 

4. Bab IV Penutup 
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Bab IV merupakan bagian terakhir dari laporan tugas akhir dimana penulis 

memberikan kesimpulan dan saran selama proses pembuatan produk direktori 

online. 
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