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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Informasi dapat diakses dimana saja, dalam bentuk apapun dan dalam 

bentuk kemasan informasi yang beragam. Dinamisnya gaya hidup dan aktifitas 

Masyarakat dapat dilihat sebagai unsur yang paling berpengaruh terhadap sajian 

informasi yang disajikan di era modern ini. Seperti kita lihat informasi yang 

tersaji dari tahun 60-90’an sangat kontras dengan sajian informasi yang 

berkembang di tahun 2000’an sampai saat ini. Dimana pada tahun 60-90’an arus 

informasi dapat diakses dengan mengandalkan media publik yang masih sangat 

terbatas pada saat itu, masih ada Televisi, media cetak, radio dan komunikasi 

keseharian masyarakat. Namun kini pada era 2000’an arus informasi yang 

diterima bisa didapat dari berbagai media, dimana media publik saat ini sudah 

tersaji dalam berbagai bentuk dan fungsi yang akhirnya dapat digunakan dengan 

leluasa oleh masyarakat untuk sebagai konsumsi informasi harian. 

Mengakses informasi sendiri digunakan masyarakat untuk memperoleh data 

dan informasi terkait tentang apa yang mereka cari atau yang mereka inginkan, 

sehingga kelancaran, kepadatan dan ketepatan informasi yang disajikan kepada 

pencari informasi dalam hal ini disebut masyarakat harus menjadi sebuah hal yang 

sangat vital bagi para penyaji informasi agar informasi tersebut dapat digunakan, 

dinikmati dan tepat guna kepada para pencari informasi/masyarakat. Sehingga 

kelak tujuan disajikannya informasi oleh para penyaji informasi ini tidak 

mengalami missed information dan wrong access. Kasus seperti itulah yang harus 

dihindari mengingat arus informasi yang kian tidak terbatas ruang aksesnya saat 

ini. 

Selain konten atau isi dari suatu informasi yang ingin disajikan oleh penyaji 

informasi dan yang akan disajikan kepada masyarakat umum, tentu masih ada hal 

lain yang sekiranya dapat beriringan seiring dengan disajikannya informasi 

kepada khalayak luas yang harus diperhatikan. Mengemas informasi, adalah hal 

yang patut diperhatikan dan perlu dipikirkan sebelum menyajikan informasi 

secara luas, hal ini juga sangat sesuai dengan perkembangan informasi modern 
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seperti saat ini. Informasi yang tersaji ditengah-tengah masyarakat diharapkan 

mampu mengemas informasinya, adapun kemasan informasi tersebut dapat 

dikemas kedalam berbagai media, dan dapat disampaikan dalam berbagai akses. 

Agar masyarakat dalam menerima dan mengakses informasi tidak mengalami 

kesulitan dan dapat menikmati konten informasi yang disajikan. Salah satu 

menyajikan informasi dengan memperhatikan kemasan penyajian informasinya 

adalah Direktori yang dapat diakses secara Online. 

Menurut ALA Glosary of Library and Informastion science (2013:38) 

tentang direktori adalah koleksi rujukan yang memuat nama-nama atau organisasi 

yang disusun secara sistematis, biasanya menurut abjad atau golongan, dilengkapi 

dengan alamat, kegiatan dan data lain  

Sajian informasi yang dikemas kedalam bentuk Direktori yang akan 

penulis bahas dalam laporan ini, dimana Direktori tersebut saya gunakan sebagai 

produk dalam Tugas Akhir yang akan penulis kembangkan ke dalam bentuk 

Online. Online/daring sendiri adalah bentuk akses yang terhubung dengan media 

komputer dan internet sebagai akses dan pintu masuk para pencari informasi yang 

akan memanfaatkan produk Direktori yang akan penulis buat. Sehingga Direktori 

konvensional yang bisa dikonsumsi masyarakat dapat penulis sajikan kedalam 

bentuk Direktori Online.  

Dierktori online yang akan penulis buat adalah Direktori yang memuat 

informasi data-data yang telah terdaftar dan tertata tentang Toko Musik (Music 

Store) dan Kursus Musik (Music Course) yang terdapat di seluruh daerah di Pulau 

Jawa. Penulis memilih Direktori online Toko Musik dan Kursus Musik adalah 

dikarenakan ketertarikan penulis akan dunia music, selain itu pengetahuan penulis 

tentang dunia music serta pengalaman penulis yang juga aktif sebagai pemain 

musik adalah sebagai dasar dalam memilih produk Direktori Online ini. Sehingga 

informasi yang terkandung dalam produk ini dapat disusun dengan baik 

dikarenakan didukung oleh passion dan pengetahuan tentang dunia musik, mana 

yang layak untuk disajikan sebagai referensi dan mana yang tidak. 
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Segmen yang akan penulis inginkan bagi para konsumen informasi dari 

produk yang penulis buat adalah para pegiat atau para pekerja seni yang bergerak 

di bidang seni musik, yang terdiri dari berbagai kategori seperti pemusik pemula, 

pemusik anak-anak, sampai pemusik profesional. Dimana dalam sajian daftar 

perusahaan took dan kursus musik ini juga dibahas beberapa poin yang sekiranya 

dapat menjadi pertimbangan para pegiat seni musik, seperti yang tersaji di dalam 

kategori Toko Musik dimana terdapat alat-alat musik yang dijual di tiap toko-toko 

musik, sehingga para konsumen informasi yang hendak akan mengunjungi toko 

musik dapat mengetahui toko musik yang akan dikunjungi apakah menyediakan 

alat musik/instrument yang mereka inginkan. Begitu juga para pemusik yang 

ingin mengembangkan keterampilan bermusiknya dapat mencari informasi 

tentang kursus musik mana yang mereka inginkan untuk mengembangkan bakat 

bermusik sesuai dengan instrument musik yang mereka ingin kuasai. 

Sehingga yang penulis harapkan dari terciptanya produk ini kedepannya 

adalah agar para individu maupun komunitas yang berkecimpung di dunia seni 

musik tidak mengalami kesulitan dalam mengembangkan bakat bermusiknya. Hal 

ini pun sesuai dengan slogan yang penulis ciptakan untuk produk ini, yaitu 

“Support Your Music Improvement” atau dalam Bahasa Indonesianya adalah 

“Kami mendukung perkembangan musik anda”. Produk Direktori Online ini 

dapat diakses ke dalam bentuk Web Direktori yang terhubung langsung dengan 

Internet yang juga menggunakan jasa web design/builder Wordpress Self Hosted 

sebagai dasar pembuatan Web Direktori ini. Penulis menamai produk web 

Direktori Online Toko Musik dan Kursus Musik ini dengan nama 

“MUSICSCORE” yang merupakan akronim dari Music Store and Music Course.  

 

1.2 Tujuan Pembuatan Produk Direktori Online “Toko Musik dan Kursus 

Musik di Pulau Jawa 

Pembuatan produk Direktori Online ini saya buat dengan adanya beberap 

tujuan, diantaranya : 
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1. Untuk menginformasikan kepada pengguna Direktori ini, dengan 

mengincar segmen para pekerja seni musik yang berdomisili di daerah-

daerah pulau Jawa dari daerah paling barat pulau Jawa sampai bagian 

paling timur pulau jawa sebagai sarana untuk mengembangkan bakat 

dan talenta bermusik yang mereka miliki. 

2. Mengemas informasi yang sesuai dengan web-web instansi yang sudah 

saya masukan kedalam daftar direktori sehingga mampu meberikan 

informasi yang ringkas dan jelas 

1.3 Manfaat 

 Dengan dibuatnya produk ini, maka saya sebagai penulis sekaligus sebagai 

pencipta produk ini dapat mengaharapkan adanya manfaat dari produk ini, 

diantaranya :  

1. Sebagai sarana sumber informasi yang dapat dimanfaatkan bagi para 

pecinta seni musik dari berbagai kalangan dan usia dalam mencari toko 

musik dan kursus musik yang mereka inginkan dan yang sesuai dengan 

harapan mereka 

2. Diharapkan dapat menjadi ajang pemasaran bagi para perusahaan toko 

musik dan perusahaan kursus musik sebagai alat pemasaran produk dan 

jasa mereka. 

3. Diharapkan agar para konsumen, dalam hal ini segmen konsumen saya 

sebagai pecinta musik dan musisi dapat mengatuhi toko dan kursus 

musik yang terdapat di sekitar daerah domisili mereka. 

4. Para musisi yang sedang menapaki ilmu bermusik mereka dapat 

memperoleh referensi kursus musik mana yang terbaik bagi mereka 

yang ingin mendapatkan ilmu bermusik yang cocok sesuai dengan 

instrumen musik yang sedang inigin dikuasai maupun yang sudah 

mahir menguasai. 

5. Begitu juga para musisi yang hendak mencari alat musik/instrumen 

musik yang spesifik. 

6. Penulis berharap Dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 

walau hanya memberikan tampilan yang sangat sederhana. 
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1.4 Langkah-Langkah Pembuatan Produk Direktori Online 

 Dalam pembuatan produk ini penulis melakukan beberapa tahapan 

sebelum terciptanya produk Web-Directory ini. Langkah awal yang penulis 

lakukan adalah dengan cara menelusuri satu per satu tempat kursus musik dan 

toko musik di tiap-tiap daerah yang adadi pulau Jawa. Daerah yang penulis 

maksud adalah daerah/wilayah yang ada di dalam satu provinsi yang kemudian 

lebih detail lagi dengan menelusuri Kabupaten/Kota dalam tiap provinsi. Apabila 

dalam satu Kabupaten/Kota tidak terdapat Toko Musik maupun Kursus Musik 

maka daerah tersebut tidak penulis masukan kedalam Web-directory. Dalam 

mencari daftar-daftar Kabupaten/Kota penulis mengandalkan situs Wikipedia 

yang memuat informasi detail dari tiap-tiap provinsi. 

Setelah daftar terisi dan telah dikelompokan di dua kategri tersebut maka 

langkah selanjutnya adalah pembuatan Web-Directory. Penulis menggunakan 

web-builder “Wordpress” yang langkah awalnya adalah menggunakan server 

local/self hosted yang kemudian dilanjutkan dengan menyewa hosting kepada 

penyedia jasa hosting dan domain ternama di Indonesia sebagai langkah untuk 

merubah status Web-Directory saya yang masih Offline menjadi Online karena 

sudah memiliki Hosting dan Domain untuk Web-Directory saya. 

 

1.5 Jadwal Pembuatan Produk Direktori Online 

Dalam pembuatan produk Direktori Online yang berbasis Web-Directory 

ini, penulis telah melalui berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data sampai 

pada pembuatan produk. Tentu penulis membutuhkan waktu yang tidak sedikit. 

Berikut adalah rincian jadwal yang telah penulis lakukan selama proses 

pembuatan produk Tugas Akhir ini : 

 

Tabel 1.1 : Jadwal Kegiatan Pembuatan Produk 

TANGGAL/BULAN/TAHUN KEGIATAN 

28-30 NOVEMBER 2015 Pencarian dan Pengumpulan Data 

10-20 DESEMBER 2015 Pencarian Informasi tentang bagaimana 

cara membuat web direktori dari 

berbagai sumber 
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TANGGAL/BULAN/TAHUN KEGIATAN 

25-31 DESEMBER 2015 Proses pembuatan web/direktori online 

1-7 JANUARI 2016 Penulisan Laporan Tugas Akhir 

 

 

1.6  Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir Direktori Online 

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini disusun dengan menggunakan 

sistematika penulisan ilmiah yang terbagi dalam 4 (empat) bab, sebagai berikut : 

• Bab I Pendahuluan 

Bab pendahuluan, adalah bab yang berisikan tentang latar belakang 

yang telah dibahas secara rinci sebagai dasar pembuatan produk, kemudian 

terdapat tujuan dan manfaat diciptakannya produk ini. Dilanjut dengan 

penjelasan dari proses ataupun langkah-langkah pembuatan produk 

Direktori Online lengkap dengan jadwal pembuatan produk ini. 

• Bab II Deskripsi Produk 

Bab gambaran umum ini berisikan tentang hal-hal yang berkaitan 

dan hal-hal yang terdapat di dalam produk yang saya buat ini,  seperti 

deskripsi produk, ruang lingkup, dan sistem pengelompokan lokasi dan 

daerah 

• Bab III Metode Pembuatan dan Penyajian 

Bab ini merupakan rincian dari proses dan pengembangan produk 

website Direktori Online dari awal pembuatan sampai pada penyelesaian 

akhir, dimana meliputi tampilan tema yang digunakan, cara merubahnya 

dari offline menjadi online, plugin yang digunakan dan improvisasi 

tampilan untuk Direktori Online ini 

• Bab IV Penutup 

Bab Penutup yaitu bab yang berisikan tentang kesimpulan dan 

saran dari hasil produk Direktori Online Toko Musik dan Kursus Musik 

yang telah penulis buat dan ciptakan 

 

  


