
 ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 	  
	  

TUGAS	  AKHIR	   DIREKTORI	  ONLINE	  TOKO	  …	   DANNY	  ARI	  P.	  	  

TUGAS AKHIR 

DIREKTORI ONLINE TOKO MUSIK dan KURSUS MUSIK di PULAU 

JAWA 

 

 

 
 
 
 

 
 

DISUSUN OLEH : 

DANNY ARI PRATAMA PASARIBU 

NIM : 071310113024 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D3 TEKNISI PERPUSTAKAAN 

DEPARTEMEN TEKNIK 

FAKULTAS VOKASI 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

SEMESTER GASAL 2015  



ADLN	  –	  PERPUSTAKAAN	  UNIVERSITAS	  AIRLANGGA	  

TUGAS	  AKHIR	   DIREKTORI	  ONLINE	  TOKO	  …	   DANNY	  ARI	  P.	  	  	  	  	  .	  ii	  

TUGAS AKHIR 

DIREKTORI ONLINE TOKO MUSIK dan KURSUS MUSIK di PULAU 

JAWA 

 

 

 

 

 

 

DISUSUN OLEH : 

DANNY ARI PRATAMA PASARIBU 

071310113024 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI D3 TEKNISI PERPUSTAKAAN 

DEPARTEMEN TEKNIK 

FAKULTAS VOKASI 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

Semester Gasal 2015-2016 

 

 



ADLN	  –	  PERPUSTAKAAN	  UNIVERSITAS	  AIRLANGGA	  

TUGAS	  AKHIR	   DIREKTORI	  ONLINE	  TOKO	  …	   DANNY	  ARI	  P.	  	  	  	  	  .	  iii	  

 

  



ADLN	  –	  PERPUSTAKAAN	  UNIVERSITAS	  AIRLANGGA	  

TUGAS	  AKHIR	   DIREKTORI	  ONLINE	  TOKO	  …	   DANNY	  ARI	  P.	  	  	  	  	  .	  iv	  

 

  



ADLN	  –	  PERPUSTAKAAN	  UNIVERSITAS	  AIRLANGGA	  

TUGAS	  AKHIR	   DIREKTORI	  ONLINE	  TOKO	  …	   DANNY	  ARI	  P.	  	  	  	  	  .	  v	  

  



ADLN	  –	  PERPUSTAKAAN	  UNIVERSITAS	  AIRLANGGA	  

TUGAS	  AKHIR	   DIREKTORI	  ONLINE	  TOKO	  …	   DANNY	  ARI	  P.	  	  	  	  	  .	  vi	  

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 
Segala Puji dan syukur atas kasih dan karunia yang diberikan Tuhan Yesus 

Kristus dan urapan Roh kudus-Nya dimana senatiasa menyertai Penulis dalam 

menyelesaikan rangkaian dan proses pembuatan produk Tugas Akhir berupa 

Direktori Online Toko Musik dan Kursus Musik di Pulau Jawa selama hampir 

satu bulan dan sampai pada tahap penulisan Laporan Tugas Akhir. Tanpa berkat 

dari Sang Maha kuasa sangat tidak mungkin penulis tidak dapat menyelesaikan 

tahap demi tahap kegiatan ini sampai tuntas.  
Dalam menulis laporan Tugas Akhir ini penulis merasa terbantu dan banyak 

diberi bantuan dari berbagai pihak yang dimana turut mendukung penulis dalam 

menyusun, mendapatkan pengalaman, dan mampu menyelesaikan sampai pada 

tahap akhir, pihak-pihak tersebut yang saya sebutkan namanya disini adalah pihak 

yang saya rasa sangat bereperan banyak. Dibawah ini, penulis ingin mengucapkan 

banyak terima kasih kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada dan senantiasa memberikan 

saya petunjuk dan bimbingan dalam setiap aktivitas, terutama pada 

saat proses pembuatan produk berlangsung 

2. Kedua orang tua tersayang, Papa dan Mama yang senantiasa 

mendukung, memberikan nasihat dan mendoakan yang terbaik 

sampai pada tahap akhir proses kegiatan magang ini 

3. Kepada ibu Dessy Harisanty sebagai Dosen Pembimbing yang 

dimana saran dan masukannya terhadap produk saya yang dirasa 

sangat membantu 

4. Kepada Neviga Shanfirsty selaku “Pakar IT” yang membantu saya 

dan juga sebagai konsultan IT saya dimana masukannya sangat 

membantu dalam pembuatan produk ini 

5. Kepada Id Hostinger sebagai penyedia jasa layanan Hosting yang 

menyediakan Hosting dengan Harga bersahabat, bahkan gratis 

namun tetap pada layanan yang cukup baik, kepada Wifi Id Corner 

yang telah memberikan akses internet cepat dengan harga yang 

sangat bersahabat pula 
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6. Kepada pihak pengembang Wordpress yang telah memberikan 

pengaruh yang sangat signifikan dalam pembuatan produk ini, serta 

pencipta/pemilik tema “Auberge” (tampilan tema yang saya 

gunakan), WebMan Design yang dimana karyanya juga mampu 

membuat tampilan Direktori Online saya menjadi lebih ramping, 

sederhana dan minimalis 

7. Kepada sosok yang senantiasa berbagi ilmu, cerita dan pengalaman 

yang menyenangkan, sosok yang selalu saling support, Ella Evrilia. 

Terima kasih sudah mau menjadi sosok yang meringankan beban di 

otak 

8. Kepada teman-teman PSTP 2013, teman seperjuangan, teman 

sepemikiran, teman yang selalu memperjuangkan sesuatu dengan 

semangat bersama. Terima kasih buat semuanya selama 5 semester 

ini. PSTP SIJI 

9. Kepada Momoka Tanimura, sahabat saya dari Jepang, alasan saya 

menyelesaikan kuliah ini secepat mungkin. Terima kasih atas 

dukungannya dari 5529 Km. Hontou ni Arigatou. Sa. Isshoni 

Akihabara ikimasho, omatase osokute gomenasai 

Kepada pihak-pihak yang saya sebutkan diatas adalah mereka yang telah 

memberikan kontribusi baik itu kontribusi minimal maupun maksimal selama 

pembuatan produk Direktori Online sampai pada penulisan laporan Tugas Akhir 

ini saya ucapkan Terima Kasih. 

 

Surabaya, 05 Januari 2016 

 

Penulis 
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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur atas perlindungan Tuhan yang Maha Esa yang sudah mau 

menyertai dan membimbing saya dalam serangkaian pengerjaan produk dan 

penulisan laporan Tugas Akhir yang saya namakan dengan “Direktori Online 

Toko Musik dan Kursus Musik di Pulau Jawa”, baik disaat dimulainya 

pengumpulan data instnasi Toko dan Kursus Musik sampai finalisasi produk dan 

laporan. Terima kasih pula karena sampai saat ini Penulis dapat menyelesaikan 

tugas laporan ini tepat pada waktunya. 

Dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis sudah mengusahakan memberikan 

penjelasan dan gambaran nyata dari produk yang telah saya buat sedemikian rupa 

yang juga merupakan hasil limpahan pemikiran dari sang penulis dan berusaha 

sebaik mungkin agar isi dari produk Direktori Online dan laporan Tugas Akhir ini 

ini dapat dipertanggung jawabkan informasi yang telah didapatkannya. 

Kekurangan maupun kelebihan dari Produk Direktori Online serta Laporan Tugas 

Akhir Direktori Online ini saya serahkan sepenuhnya kepada pihak yang 

membaca dan memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap 

laporan dan produk ini. Untuk itu kritik, saran, dan nasihat penulis butuhkan 

untuk pembenahan kedepannya. 

Terima kasih kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, 

dan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis untuk merancang dan membuat 

produk Direktori Online dan menyusun Laporan Tugas Akhir ini. Meskipun jauh 

dari kesempurnaan, penulis berharap agar Produk dan Laporan ini bisa berguna 

dan bermanfaat bagi yang membaca dan yang menggunakan produk saya. 

 
 
 
 

 
Penulis 
Danny Ari Pratama Pasaribu 

 
 

 
 


