
BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar belakang

Berkembang informasi yang semakin maju merupakan yang diharapakan 

oleh semua orang karena kebutuhan informasi didapat dengan mudah didapatkan 

dengan cepat dan tepat salah satunya yaitu membuat atau memberikan informasi 

melalui online yang membutuhkan komputer atau jaringan lainya selain itu juga 

dapat melalui cara yang lainya. Saat ini masyarakat bisa mendapatkan informasi 

dengan mudah kapanpun dan dimanapun berada tanpa harus datang di tempat-

tempat tertentu untuk memperoleh informasi. Informasi sangat dibutuhkan oleh 

semua orang terutama seorang pelajar SD, SMP, SMA, akdemis perguruan tinggi 

dan lain sebagainya. Dengan kemajuan informasi sekarang diharapkan mampu 

menambah wawasan seseorang.

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.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis membuat produk berupa 

Direktori Online jasa sewa tranportasi darat di Surabaya. Karena masyarakat 

kurang mengerti tentang perusahaan jasa yang meyediakan tranportasi maka 

disini dijelaskan tentang produk tersebut, sedangkan direktori merupakan 

kumpulan yang memuat nama-nama, alamat seseorang atau perusahaan. Website 

ini telah diolah menggunakan internet dengan bantuan situs wodpress.com.
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2 Tujuan pembuatan produk “Direktori Online” Jasa Sewa Tranportasi Darat.

Tujuan pembuatan Direktori Online ini adalah

1. Untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang jasa sewa 

transportasi darat di Surabaya.

2. Memberi kemudahan bagi pengguna jika menelusur jasa tranportasi 

darat.

3. Meringkas informasi jasa sewa tranportasi darat secara cepat dan tepat.

3 Manfaat produk “Direktori Online” Jasa Sewa Tranportasi Darat.

Pembuatan Direktori Online mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Meyediakan sarana penulusuran informasi dengan meyediakan media 

elektronik.

2. Memberikan wawasan informasi kepada semua masyarakat umum.

3. Untuk menghasilkan produk direktori online merupakan tugas akhir 

dari jurusan D3 teknisi perpustakaan universitas airlangga.

4. Sebagai pembanding bagi pengguna dalam menelusur sewa tranportasi

darat di Surabaya.

1.4.  Langkah – langkah pembuatan produk “Direktori Online” Jasa 

Sewa Transportasi Darat.

                              Langkah – langkah dalam membuat Direktori Online adalah :

2

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tugas Akhir DIREKTORI ONLINE 

JASA SEWA TRANSPORTASI DARAT DI SURABAYA

DONNY WAHYU S



1. Penulis melakukan pencarian informasi melalui internet tentang 

transportasi darat yang bergerak dibidang jasa peyewaan kendaraan, 

kemudian membuka website dan mengumpulkan masing-masing alamat 

URL website perusahaan tersebut setelah itu penulis mengelompokan 

alamat website tersebut yang sudah dikumpulkan berdasarkan jenis 

kendaraan seperti minibus, bus, truck, pickup, ELF di Surabaya.

2. Mendaftar di www.wordpress.com agar website penulis dapat di lihat oleh 

orang lain dengan cara online atau terhubung dengan internet.

3. Setelah melakukan pendaftaran berhasil penulis mengembangkan website 

dengan membuka situs www.wordpress.com yang dapat diakses dengan 

internet, website tersebut digunakan penulis untuk mengatur tema, warna 

dan lain sebagainya, tetapi sebelum melakukan pengembangan website 

yang akan dibuat penulis harus memasukan login dan password terlebih 

dahulu didapat pada saat mendaftar wordpress.

1.5. Jadwal pembuatan produk “Direktori Online” Jasa Sewa Transportasi

Darat.

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

Bulan Kegiatan

Oktober

2014

Penulis melakukan pencarian data – data yang dibutuhkan dalam 

membuat direktori online

Novembe

r 2014

Penulis melakukan pendaftaran, pembuatan dan mendesain website 

direktori jasa transportasi darat menggunakan jaringan internet dengan 

membuka www.wordpress.com.
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Desember

2014

Pada bulan terakhir yaitu bulan juli penulis melakukan finishing dengan

melakukan pengecekan terhadap website direktori jasa transportasi 

yang sedang di buat.

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

Jasa Sewa Transportasi Darat.

Bahan/alat yang digunakan dalam membuat diektori online adalah

 Bahan

1.Data nama perusahaan yang bergerak dibidang transportasi darat 

dengan total 100 data yang ada di Indonesia.

2. Penyedia admin website penulis yaitu wordpress.

3. Kode HTML widget seperti waktu, kalender, jumlah pengunjung dan

lain sebagainya.

 Alat

a. Laptop

Laptop adalah bahan paling dibutuhkan dalam membuat direktori 

online. Jika tidak ada laptop maka biasa dipastikan pembuatan 

direktori online akan tidak bisa berjalan dengan baik. Laptop harus 

memiliki aplikasi seperti mozilla, chrome, edit gambar dan 

sebagainya.

b. Modem dan Wifi

Selain laptop penggunaan internet seperti modem dan wifi dalam 

membuat direktori online sangat dibutuhkan karena mengembangkan 

website harus mengunakan jaringan internet.

1.7.  Sistematika penulisan “Direktori Online” Jasa Sewa Transportasi 

Darat.

1. Bab I Pendahuluan
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Pada bab I ini penulis menguraikan latar belakang pemilihan produk 

dan topiknya, tujuan pembuatan produk, manfaat pembuatan produk, 

langkah- langkah pembuatan produk, jadwal pembuatan produk, dan 

sistematika penulisan.

2. Bab II Deskripsi Produk

Pada penulisan bab II ini, penulis menjelaskan beserta 

mendeskripsikan topik, pengertian produk, ruang lingkup, dan 

klasifikasi produk direktori online “Jasa Sewa Transportasi Darat di 

Surabaya”.

3. Bab III Metode Pembuatan dan Penyajian

Pada bab ini penulis menampilkan proses tahap persiapan (peralatan 

yang dibutuhkan, dan dana yang dikeluarkan), tahap inti (proses 

pembuatan produk berisi langkah-langkah ketika membuat produk) 

dan tahap finalisasi (penyajian) produk direktori online “Jasa Sewa 

Transportasi Darat di Surabaya”.

4. Bab IV Penutup

Pada bab penutup ini penulis memberikan kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan pembuatan dan penyusunan produk direktori online 

“Jasa Sewa Transportasi Darat di Surabaya”
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