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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pada era perkembangan informasi, kebutuhan informasi dapat dengan mudah

didapatkan dengan cepat, tepat, dan dimanapun. Masyarakat luas dapat dengan

mudah mendapatkan informasi secara cuma - cuma tanpa harus pergi ke tempat

pusat informasi. Adanya teknologi informasi kini mengubah gaya hidup

masyarakat untuk menemukan informasi lebih cepat dan mudah, salah satunya

yaitu internet. Kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh semua kalangan

masyarakat mulai dari kalangan akademisi hingga kalangan dewasa membuat

informasi dibutuhkan dengan kebutuhan yang berbeda.

Perkembangan teknologi informasi sangat cepat, hal ini ditengarai oleh

banyaknya teknologi yang bermunculan. Perlombaan kecanggihan teknologi

informasi mau tidak mau memaksa kita memilih strategi yang tepat didalam

memutuskan teknologi informasi yang baru dan beragam.

Bagi masyarakat indonesia, perkembangan teknologi informasi menjadi

sesuatu yang menarik untuk diikuti. Disatu pihak kesadaran mengenai pentingnya

kegunaan teknologi sebagai alat bantu dalam menyelesaikan pekerjaan sehari- hari

sudah mulai tampak. Di pihak lain banyak yang masih dalam taraf uji coba dan

belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis membua produk berupa Direktori

Online tempat Wisata Dipulau Jawa. Seringnya dengan rutinitas sehari - hari

kerap membuat masyarakat ingin menghabiskan liburannya dengan mengunjungi
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objek wisata yang menarik yang berada di pulau jawa. Dengan adanya direktori

ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mencari informasi mengenai

tempat wisata yang berada di Pulau Jawa. Direktori Online ini juga dapat

bermanfaat menjadi bahan rujukan ataupun referensi masyarakat yang ingin

mengahabiskan masa liburannya dengan mengunjungi objek wisata yang berada

di Pulau Jawa.

Direktori ini dibuat dengan cara mengumpulkan situs - situs website objek

wisata yang berada di Pulau Jawa. Website ini telah diolah dengan bantuan akun

Wordpress yang didapatkan secara gratis. Penulisan laporan tugas akhir ini

dilakukan penulis guna memenuhi syarat kelulusan Diploma Teknisi Perpustakaan

fakultas Vokasi.

Hasil laporan tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru

serta sebagai pedoman yang akan mengambil penulisan laporan tugas akhir.

1.2. Tujuan pembuatan produk

Tujuan pembuatan Direktori Tempat Wisata Di Pulau Jawa adalah

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan studi D3 Teknisi

Perpustakaan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Airlangga.

2. Dapat memberikan informasi seputar tempat wisata yang ada di pulau jawa

kepada pengguna sesuai dengan tempat lokasi yang tersedia.

3. Memberikan referensi kepada pengguna terkait seputar tempat wisata yang

ada di pulau jawa.
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1.3. Manfaat Produk “Direktori Online” Tempat Wisata Di Pulau Jawa

Manfaat pembuatan Direktori Online tempat wisata di pulau Jawa adalah

1) Untuk menghasilkan sebuah Direktori Online yang merupakan tugas akhir

dari jurusan D3 Teknisi Perpustakaan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik

Universitas Airlangga.

2) Memudahkan pengguna dalam mencari informasi mengenai tempat wisata

yang berada di Pulau Jawa dengan menggunakan media elektronik.

3) Memudahkan Pengguna dalam mengetahui wisata - wisata di Pulau Jawa

sesuai lokasi keberadaan mereka pada lingkup kawasan Pulau Jawa.

4) Pengguna dapat dengan mudah menentukan tempat wisata sesuai dengan

lokasi merekan

1.4. Langkah - langkah pembuatan prooduk “Direktori Online” Tempat

Wisata Di Pulau Jawa

Langkah - langkah dalam membuat Direktori Online adalah

a. Penulis melakukan pencarian informasi tentang wisata melalui situs - situs

website wisata dengan menggunakan internet, kemudian penulis

mengelompokan informasi wisata berdasarkan provinsi yang kemudian

dikelompokan lagi menurut wilayah.

b. Membuat alamat Direktori Online Wisata Pulau Jawa dengan cara mendaftar

pada akun Wordpress.

c. Mengembangkan website dengan akun media Wordpress yang kemudian

dilakukannya desain website dengan cara memanfaatkan aplikasi yang ada

pada akun tersebut.
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1.5. Jadwal pembuatan produk “Direktori Online”Tempat Wisata Di Pulau

Jawa

Dalam melakukan pembuatan Direktori Online, penulis membutuhkan waktu

2 bulan. Adapun jadwal pembuatan produk Direktori Online ini sebagai berikut :

Tabel I.1 Jadwal pembuatan Direktori Online

Tahap Kegiatan

November Pada tahap ini penulis melakukan pencarian data - data yang

dibutuhkan dalam membuat Direktori Online.

Desember Penulis melakukan pembuatan website dengan menggunakan akun

Wordpress serta melakukan desain website.

Januari Pada tahap terakhir penulis melakukan finishing dengan melakukan

uji coba terhadap website Direktori Online.

1.6. Bahan atau alat yang digunakan dalam pembuatan “Direktori Online”

Tempat Wisata Di Pulau Jawa

Bahan atau alat yang digunakan dalam membuat Direktori Online Tempat

Wisata Di Pulau Jawa sebagai berikut :

a. Laptop

Laptop merupakan bahan yang paling dibutuhkan dalam pembuatan

Direktori Online. Kegunaan laptop dalam pembuatan Direktori sangat penting

karena Lapto merupaka alat penunjang kebutuhan penulis dalam pembuatan

Prodak “Direktori Online” Tempat Wisata Di Pulau Jawa. Dalam hal ini,

laptop yang mampu digunakan dalam pembuatan prodak Direktori harus

tersedia web broser seperti mozila firefox, google chrome, serta internet

explorer.
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b. Modem

Penggunaan jaringan internet dalam pembuatan Direktori Online sangat

dibutuhkan. Kegunaan modem sangat penting dalam pembuatan Direktori

Online. Pembuatan Direktori Online sangat tergantung pada jaringan internet,

tanpa adanya jaringan internet pembuatan Direktori Online tidak akan

berhasil.

1.7. Sistematika penulisan “Direktori Online” Tempat Wisata Di Pulau Jawa

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab I penulis menguraikan latar belakang pemilihan produk beserta

topik, tujuan pembuatan produk, manfaat pembuatan produk, langkah - langkah

pembuatan produk, jadwal pembuatan produk, serta sistematika penulisan.

2. Bab II Deskripsi Produk

Pada bab II penulis menjelaskan serta mendiskripsikan topik, menjelaskan

pengertian produk, ruang lingkup, dan pengelompokan produk Direktori Online

“Tempat Wisata Di Pulau Jawa”.

3. Bab III Metode Pembuatan dan Penyajian

Pada bab III penulis menampilkan proses tahap persiapan seperti peralatan

yang dibutuhkan, software yang dibutuhkan, serta dana yang dikeluarkan, tahap

inti seperti proses pembuatan produk yang berisi langkah - langkah ketika

membuat produk, dan yang terkhir yaitu tahap finalisasi atau penyajian dari

produk Direktori Online “Tempat Wisata Di Pulau Jawa”.
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4. Bab IV Penutup

Pada bab penutup penulis membikan kesimpulan dan saran yang berkaitan

dengan pembuatan dan penyusunan produk Direktori Online “Tempat Wisata Di

Pulau Jawa”.
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