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BAB I  

PENDAHULUAN 

I.1  Latar Belakang  

 Saat ini teknologi informasi (TI) berkembang sangat pesat dengan adanya 

pengaruh dari berbagai aktivitas dari berbagai pihak yang berperan dalam mendukung 

berkembangan teknologi. Dalam era globalisasi membuat sarana teknologi telah 

mengubah pola pandang pemikiran manusia untuk kemajuan informasi saat ini juga 

didukung adanya kehadiraan media internet yang membawa dampak siknifikan 

terhadap pemikiran  manusia untuk semakin dekat dengan sumber-sumber informasi 

yang telah disediakan oleh pihak penyedia informasi. Selain internet teknologi 

tersebut seperti komputer yang sekarang banyak menggantikan fungsi tenaga manusia 

dan tugas yang sering dikerjakan oleh petugas sehingga pekerjaan yang dilakukan di 

pusat informasi dapat mengerjakan lebih cepat dengan menggunakan tenaga 

komputer dibandingakan dengan tenaga manusia. Dengan kondisi tersebut tentu 

memberikan keuntungan tersendiri bagi pengguna dalam hal pemenuhan kebutuhan 

akan akses informasi dan juga keuntungan untuk penyedia informasi, seperti yang 

dikatakan oleh Suwarno (2010:39).  

Kemudahan dalam mengakses informasi membuat kemajuan pada bidang 

teknologi informasi yang digunakan sebagi saran penyebaran informasi untuk 

mengakses informasi dan memberikan keuntungan tersendiri pada perpindahan arus 

informasi saat ini. Kemajuan teknologi membuat perpindahan informasi begitu cepat 

dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya baik dalam lingkup kecil maupun lingkup 

luas atau mengglobal. Sehingga jarak suatu wilayah bukan menjadi suatu halangan 

dalam perpindahan arus persebaran informasi. (Suwarno, 2010:51) 

Melalui perkembangan informasi yang sudah tersebar secara mendunia 

melalui media perantara teknologi pada zaman sekarang keberadaan pusat-pusat 
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informasi seperti perpustakaan, arsip, museum, dan media massa membuat 

keberadaan informasi semakin berlimpah. Sehingga dapat dikelola dan diorganisir 

secara cepat dan tepat agar  informasi tersebut menjadi satu kesatuan khususnya pada 

suatu kesamaan misalnya keselarasan antara subyek, isntitusi, geografis dan 

kesamaan spesifik yang lainnya. Informasi dapat terhimpun dengan baik yang 

dimaksudkan supaya informasi tersebut mudah ditelususr oleh masyrakat. Maka 

media penelusur mampu membawa masyarakat untuk merujuk pada informasi yang 

dibutuhkan dan menjadi suatu hal yang penting dengan mengkaitkan akan 

kemudahan dalam penelusur untuk menghubungkan dan merujuk pengguna terhadap 

informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan “DirectoryOnline”. Pengertian 

direktori online merupakan salah satu koleksi rujukan yang memuat tentang nama 

atau organisasi yang disusun secara alfabetis dan sistematis dan biasanya disusun 

berdasarkan abjad yang dapat disajikan secara online. 

Pada penyusunan Tugas Akhir (TA) yang melatar belakangi penulis memilih 

direktori online adalah dapat memberikan bahan rujukan yang berkaitan dengan 

nama-nama atau organisasi yang diputuhkan pengguna untuk memenuhi kebutuhan 

akan informasi bagi para pengguna jasa layanan dengan memanfaatkan keberadaan 

teknologi informasi. pada pembuatab produk direktori online penulis memilihdengan 

subyek “Clinic Dental Care se-Indonesia”untuk memudahkkan pengguna mengetauhi 

klinik dokter gigi yang mempunyai beberapa layanan yang dibutuhkan untuk 

kesehatan gigi bagi pengguna. Melalui keberadaan direktori online maka diharapakan 

dapat melakukan penelusuran informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat 

terhadap berbagai jenis clinic dental care yang ada di Indonesia meliputi review 

mengenai definisi dan sejarah terbentuknya klinik dental care, pelayanan, lokasi, 

kontak, harga. Pembuatan direktori online dapat dilakukan dengan cara menghimpun 

beberapa situs dari website clinic dental care. Sedangkan tahap proses direktori 

online ini yang dilakukan oleh penulis dengan memanfaatkan keberadaan software 

desain dari web berupa www.wordpress.com.   
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I.2 Tujuan Pembuatan Produk “Direktori Online : Klinik Dental Care se-

Indonesia” 

Tujuan dari Pembuatan produk Tugas Akhir Direktori Online dengan subyek         

“ Clinic Dental Care” sebagai berikut :  

1. Untuk menyajikan informasi kepada pengguna yang sudah dikemas dengan 

mudah melalui produk Direktori Online se-Indonesia dengan menggunakan 

subyek Clinic Dental Care disertai diskripsi singkat dan akurat sehingga 

memudahkan pengguna melakukan pencarian informasi, 

2. Untuk memudahkan pengguna saat menelusur informasi yang telah 

digolongkan berdasarkan provinsi dan nama ibu kota yang ada di Indonesia 

melalui situs resmi Dental Care di Indonesia dan diserta peta lokasi.   

3. Memberikan wadah informasi yang sudah dikemas melalui informasi yang 

up-to-date dengan menghimpun banyak situs web menjadi satu kesatuan 

sehingga mudah untuk pengguna saat merujuk informasi yang dibutuhkan 

dengan cepat.  

I.3  Manfaat produk “Direktori Online :Clinik Dental Care in Indonesia” 

Manfaat yang bisa diambil dari Pembuatan “Directory Online” adalah sebagai 

berikut ini :  

1. Menghasilkan produk informasi mengenai direktori  dengan memberikan 

banyak informasi yang terkait pada bidang ilmu kesehatan khususnya pada 

kesehatan gigi, 

2. Sebagai bahan rujukan pada kalangan mahasiswa, staf pengajar, siswa-siswi 

sekolah, masyarakat luas, dan khususnya pada dokter gigi yang memputuhkan 

referensi tentang “Klinik Dental Care”, 

3. Sebagai bahan referensi bagi pengguna yang membutuhkan untuk pembuatan 

penulisan karya ilmiah, 
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4. Memberikan banyak manfaat bagi penulis dan juga bagi masyarakat. 

Sehingga menghasilkan produk informasi yang dapat digunakan dengan 

subyek subyek “Klinik Dental Care”, 

5. Memberikan fasilitas dan sarana alat penelusur informasi yang dikemas dalam 

bentuk elektronik yang semakin canggih, 

6. Dapat menghasilkan produk Tugas Akhir (TA) sebagai salah satu syarat 

kelulusan bagi penulis di Program Studi D-3 Teknisi Perpustakaan Fakultas  

Vokasi yang bisa dimanfaatkan oleh kalangan pengguna luas.  

I.4 Langkah – langkah pembuatan produk “Direktori Online : Clinic Dental 

Care se-Indonesia” 

Pada saat mengawali pembuatan  produk Direktori Online penulis 

mempersiapkan beberapa  informasi dan data yang digunakan untuk alat penelusur 

informasi melalui situs Website “link website” yang resmi dan juga harus 

memperhatikan beberapa tahapan dalam menyelesaikan produk tersebut. Berikut 

beberapa tahapan-tahapan yang akan dilakukan mulai dari tahap awal sampai tahab 

penyelesaian produk tersebut, adalah :  

a. Tahap awal pembuatan produk 

Pada tahap awal pembuatan produk direktori online adalah 

mempersiapkan bahan dan juga alat yang dibutuhkan. Perhatikan alat dan 

bahan yang dibutuhkan sesuai dengan produk yang dibuat.  

b. Tahap pembuatan produk 

Tahap pembuatan merupakan tahap awal dari produk yang telah dipilih 

yaitu direktori online. Pada tahapan ini yang harus dilakukan adalah yang 

pertama dengan mencari data melalui website situs resmi dan diseratakan 

subyek Clinic Dental Care yang dikelompokkan menurut letak geografis dan 

berdasarkan nama provinsi dan nama ibu kota dikarenakan penulis 

menggunakan direktori online se-Indonesia. Setelah data website resmi sudah 

terkumpul maka penulis mempersiapkan aplikasi sebagai alat penunjang 
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produk dan aplikasi yang digunakan adalah Wordpress. Data website sudah 

terkumpul dan wordpress sudah selesai di instal maka selanjutkan memilih 

template yang sesuai dengan worpress dikarenakan apabila tamplate tersebut 

tidak sesuai dengan wordpress, maka akan mengalami eror/compatible pada 

template tersebut pada produk direktori online. Template yang digunakan 

harus memperhatikan beberapa kriteria sehingga pengguna dengan mudah dan 

cepat saat melakukan penelusuran informasi yang dibutuhkan.  

c. Tahap akhir pembuatan produk 

Tahap akhir ini merupakan tahap penyelesaian atau penyempurnaan 

pembuatan produk. Pada tahap ini penulis melakukan pengecekkan secara 

menyeluruh pada produk direktori online sampai pembuatan laporan. 

Penyajian produk juga harus diperhatikan. 

1.5  Jadwal Pembuatan Produk “Direktori Online : Clinic Dental Care Se-

Indonesia” 

Adapun daftar jadwal pembuatan produk Tugas Akhir menggunakan media penelusur 

informasi berupa direktori online subyek “Klinik Dental Care se-Indonesia” adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Jadwal pembuatan produk Tugas Akhir 

“Direktori Online : Klinik Dental Care se-Indonesia” 

NO 
Jadwal Pembuatan Produk  

Tanggal/Bulan. Tahap. Kegiatan. 

1.  15 Februari 2016 Tahap persiapan  Mengumpulkan ide tentang 

subyek yang akan digunakan. 

2.  20 Februari 2016 Tahap persiapan Pengumpualan data 
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3.  01 Maret 2016 Tahap Inti  Menggolangakan data 

berdasarkan letak geografis 

4.  10 April 2016 – 

Selesai  

Tahap Inti  Pembuatan Produk 

“Direktori Online : Klinik 

Dental Care se-Indonesia. 

5.  18 Juni 2016  Tahap akhir Pengecekkan ulang pada 

produk direktori online. 

6.  22 Juni 2016  Tahap Finishing Menyajikan produk. 

 

I.6  Bahan dan Alat yang digunakan dalam pembuatan produk “Direktori 

Online : Clinic Dental Care se-Indonesia” 

Proses dari pembuatan produk “Directory Online” menggunakan subyek 

“Clinic Dental Care” membutuhkan berbagai alat sebagai penunjang pembuatan 

produk seperti :  

1. Laptop  

Laptop merupakan alat yang paling mendasar saat melakukan pembuatan 

produk  karena kalau tidak ada laptop produk direktori tidak akan berjalan. Saat 

membuat direktori online penulis harus memperhatikan beberapa ketentuan 

seperti laptop sudah terinstal aplikasi web browser yang akan dipilih, contohnya : 

Mozila firefox, Internet Explorer, Google Chrome, dll.  

2. Modem 

Selain laptop penulis juga membutuhkan alat yang paling penting untuk 

menjalankan  atau mengconekkan produk Direktori Online yaitu seperti modem. 

Modem mempunyai peran penting dalam pembuatan produk karena Direktori 

Online harus menghubungan ke jaringan internet.   
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3. Wifi  

Wifi sebagai alat pengganti modem, ketika jaringan internet di modem 

mengalami loading yang cukup lama maka penulis menggunakan wifi saat 

mengerjakan. Penulis menggunakan wifi karena internetnya tidak prabayar 

melainkan gratis jaringannya yang dimiliki cukup cepat dan tepat digunakan 

untuk mengerjakan produk direktori online.  

 

I.7 Sistematika Penulisan “Directory Online : Clinic Dental Care se-Indonesia” 

1. Bab I Pendahuluan  

Pada BAB I pendahuluan, penulis menguraikan beberapa penjelasan 

mengenai latar belakang memilih produk Tugas Akhir (TA) serta diikuti 

topik dan tema dari produk yang akan diambil, tujuan dari pembuatan 

produk, manfaat yang bisa diambil dari produk itu sendiri, langkah – langkah 

pembuatan produk mulai awal hingga selesai, jadwal pembuatan produk, 

bahan dan alat yang digunakan saat membuat produk, dan terakhir yang harus 

diperhatikan adalah sistematika penulisan laporan dalam membuat produk 

Tugas Akhir. 

2. Bab II Deskripsi Produk  

Pada BAB II ini penulis menjelaskan mengenai deskripsi produk  yang 

akan dibuat, mulai dari diskripsikan produk, pengertian produk, tema produk, 

ruang lingkup produk, dan juga cara melakukan pengelompokan / 

pengklasifikasi produk yang akan dibuat.  

3. Bab III Metode Pembuatan dan Menyajian Produk  

Pada BAB III, penulis menjelaskan mengenai beberapa tahapan dalam 

pembuatan produk yang dimulai dengan tahap awal (meliputi persiapan 

seperti software yang dibutuhkan dan dana untuk membeli paket modem) 

sampai tahap akhir yaitu pencarian data hingga tahap finishing 

(pengumpulan/penyajian data) berupa produk Directory Online : “Clinic 

Dental Care se-Indonesia”.  
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4. Bab IV Penutup  

Pada BAB IV penutup. Penulis memberikan kesimpulan dan saran 

yang berkaitan dengan proses pembuatan dan penyusunan produk 

penelusuran informasi berupa Directory Online dengan subyek “Clinic 

Dental Care se-Indonesia”  
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BAB II  

DESKRIPSI PRODUK 

Pergerakkan akan kemajuan teknologi informasi di era globalisasi saat ini 

tanpa dipungkuri telah terjadi perubahan kepada pihak- pihak pengguna yang 

membutuhkan informasi secara cepat dantepat dengan memberikan manfaat dan 

peluang yang cukup besar bagi semua pihak yang bersangkutan. Hal tersebut 

membuktikan bahwa informasi saat ini dapat dengan mudah diakses oleh semua 

orang dimanapun dan kapanpun tanpa adanya batasan. Hal tersebut membuktikan 

bahwa kondisi tersebut tentu saja tidak akan terlepas dari keberadaan jaringan internet 

yang memiliki peran penting guna menunjang pengaksesan dan penyebaran informasi 

maupun pencarian informasi secara cepet dan tepat bagi para pencari informasi.  

Kemajuan teknologi informasi yang telah diusulkan secara bersama dan 

terbuka tentu saja menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi masyarakat luas. 

Dimana informasi tersebut bias tersebar secara luas dan cepat dengan dukungan 

jaringan internet sebagai wadah untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Oleh 

sebab itu, pihak – pihak yang terlibat dalam pengelola informasi mampu bersikap 

penyesuaian diri dengan pengguna yang mempunyai beragam sifat berbeda terhadap 

perkembangan teknologi khususnya pada bidang penyaji informasi untuk para 

pengguna. Contoh salah satu bentuk sikap penyuaian diri terkait dengan penyajian 

informasi dalam hal pengemasan informasi yaitu dengan memanfaatkan keberadaan 

fitur “Directory Online”. Bentuk salah satuny dengan melalukan pembuatan directory 

online tentang Klinik kesehatan Gigi (Clinic Dental Care) yang memuat informasi 

mengenai gambaran tentang profil Clinic Dental Care, layanan dan fasilitas Clinic 

Dental Care, Alamat, Kontak, dan informasi – informasi lainnya. Pentingnya 

keberadaan Directory Online tersebut diharapkan dapat menjadi bahan rujukan 

pilihan para pengguna yang banayak membutuhkan informasi terkait dengan Clinic 

Dental Care di Indonesia.  
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2.1 Deskripsi Topik “Directory Online : Clinic Dental Care se-Indonesia” 

Direktori merupakan daftar dari nama - nama tokoh, nama organisasi, dan nama 

lembaga yang disusun berdarkan secara sistematis, alfabetis, menurut kelas ataupun 

subyek yang dilengkapi nama, alamat, kegiatan,dll. (Sulistyo-Basuki, 1993). 

Sehingga DirectoryOnline merupakan koleksi rujukan yang memuat daftar nama atau 

organisasi atau lembaga yang disertai dengan nama, alamat, kegiatan, dan deskripsi 

dari website asli yang bersangkutan dengan suatu organisasi untuk disajikan dalam 

bentuk online. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis saat mengambil topik mengenai 

pembuatan directory online Clinic Dental Care di Indonesia sebagai media sarana 

alternatif informasi dan referensi bagi pengguna yang membutuhkan klinik dokter 

gigi yang sering disebut dengan Clinik Dental Care  

 Melihat banyaknya tuntutan dari masyarakat untuk menjaga kesehatan 

anggota tubuhnya dan merupakan tren masa kini yang terkenal dengan 

orthodontic(Kawat gigi) dan bleaching (pemutihan gigi)  terutama pada kesehatan 

gigi maka masayarakat membutuhkan keberadaan klinik dokter gigi yang sangat 

menunjang untuk bahan referensi akan kebutuhan kesehatan gigi dan lebih tepatnya 

dengan istilah Clinic Dental Care bagi masyarakat luas, maka penulis memilih topic 

yang tepat tentang Clinic Dental Care didalam pembuatan Tugas akhir produk 

directory online. Dengan memanfaatkan keberadaan directory online maka dapat 

menjadi bahan rujukan penelusuran informasi bagi pengguna dimana didalamnya 

memuat banyak informasi mengenai berbagai jenis penyakit pada gigi, perawatan 

kesehatan gigi dan mulut dan juga disertai dokter gigi spesialis yang menjadi satu 

keseatuan membentuk Clinik Dental Care sehingga pasien atau pengguna dapat 

dengan mudah memilih dokter sesuai dengan kasus dan keluhan pada daerah 

mulutnya, maupun dilihat dalam lingkup profil clinic dental care, jenis layanan dan 

sarana untuk mengetahui apa saja yang disediakan dalam melayani pengguna, alamat 

yang digunakan untuk memudahkan pencarian lokasi keberadaan clinic dental care, 
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dan informasi – informasi lainnya yang sangat berguna dan membantu bagi para 

pengguna yang mencari informasi dengan cepat. Sehingga banyak diharapakan 

bahwa keberadaan direktori online ini dapat mempermudah pengguna sebagai alat 

penelusur informasi yang dibutuhkan terkait dengan informasi Clinic Dental Care 

secara cepat, tepat dan efisien waktu. 

2.2 Pengertian Produk dan Subyek  “Directory Online : Clinic Dental Care Se-

Indonesia” 

Direktori merupakan daftar tokoh atau organisasi atau lembaga yang disusun 

secara sistematik, biasnya menurut abjad atau susunan kelas atau subyek dan 

memberikan data mengenai nama, alamat, alfabetis kegiatan dan sebagainya. 

(sulistyo-Basuki 1993).  Sedangakan pengertian lain tentang direktori online sendiri 

merupakan istilah bagi teknologi informasi khususnya pada internet dimanna hal 

tersebut bias terhubung dan tersambung dengan jaringan internet yang memuat daftar 

informasi yang butuhkan dengan menggunakan kata kunci yang dibuat untuk 

memudahkan pengguna saat menelusur di internet. Maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian darii directory online yaitu merupakan koleksi rujukan yang berisikan 

tentang sekumpulan nama-nama atau lembaga organisasi yang disusun berdasarkan 

abjad dan bisa bisa disajikan dalam bentuk online. 

Seseorang yang mempunyai profesi di bidang kesehatan khususnya pada 

spesialis dokter gigi yang mempunyai besik ketrampilan dalam  menangani berbagai 

banyak kasus penyakit pada daerah mulut maupun gigi. Maka dokter gigi yang 

mempunyai peran penting dalam mengatasi keluahan-keluhan pengguna sehingga 

dokter gigi membuat wadah untuk menampung beberapa dokter gigi didalamnya 

dengan membentuk sebuah clinic dental care untuk memudahkan pengguna 

menikmati berbagai jenislayanan dan fasilitas seperti perawatan gigi sehingga 

penggunadengan mudah dan merasa terpuaskan akan layanan yang diberikan ker 

pada clinik dental care untuk pengguna. Ditunjang dengan kehadiran tren masa kini 

yang memperhitungkan fasion dan memperindah penampilan khususnya pada 
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kesehatan giginya maka pengguna sangat membutuhkan referensi tentang klinik 

dokter yang tempat praktenya untuk menunjang penampilannya. Dengan ini clinic 

dental care mempunyai pengaruh sangat besar akan kebutuhan pengguna 

(pasiennya).  

Saat menentukan subyek produk direktori online, penulis menggunakan LCSH 

(Library of Congress Subject Heading) untuk digunakan pada produk “Directory 

Online Clinic Dental Care Se-Indonesia” dengan begitu penulis mendapatkan melalui 

keyword “Dental Care” seperti yang penulis inginkan. Setelah menemukan hasil dari 

pencarian melalui LCSH maka penulis menetapkan subyek dental care pada lembar 

formulir pendaftaran produk Tugas Akhir (TA).  

2.3 Ruang Lingkup Produk “Directory Online : Clinic Dental Care in Indonesia” 

Pada laporan ini penulis menyelesaikan Tugas Akhir (TA) dengan membuat 

suatu produk bersubyek Dental Care yang berjudul “Clinic Dental Care se-

Indonesia”. Directory Online ini memuat informasi – informasi mengenai nama clinic 

dental care yang berada di Indonesia yang didalamnya menjelaskan tentang 

gambaran umum, alamat, telepon dan jenis-jenis perawatan gigi serta dilengkapi 

dengan link resmi dari website clinic dental care tersebut. Maraknya klinik kesehatan 

gigi di Indonesia membuat penulis melakukan pembagian kembali berdasarkan 

wilayah (letak geografis) provinsi seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, dll dan 

ada pula berdasarkan kota lokasi dari klinik tersebut contohnya Jakarta, surabaya, 

bandung dsb. Langkah – langkah tersebut dibuat dengan tujuan untuk memudahkan 

pengguna saat melakukan penelusuran informasi terhadap clinic dental care yang 

sesuai dengan kebutuhan secara cepat, tepat, dan efektif.  Maka produk directory 

online ini sangat berguna bagi kalangan umum yang membutuhkan informasi terkait 

dengan perawatan pada gigi dan mulut.  

2.4. Sistem Pengelompokan Produk “Directory Online : Clinic Dental Care in 

Indonesia” 
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Sistem Pengelompokan produk directory online yang digunakan penulis pada 

yaitu berdasarkan dengan kategori asal geografis (wilayah) clinic dental care yang 

bearada di Indonesia. Dimana sekumpulan dari klinik-klinik dental care tersebut 

maka penulis melakukan pengelompokan lagi berdasarkan kesamaan asal kota 

dimana banyak yang mendirikan clinic dental care, maka clinic tersebut terbagi 

menjadi beberapa bagian seperti berdasarkan provinsi, kota, dan nama clinik yang 

bersangkutan. Sebmenu tersebut seperti provinsi Batam, Banten, Bali, DKI Jakarta, 

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra 

Selatan,Kalimantan, dan Yogyakarta.Kemudian subsub menunya yaitu berdasarkan 

nama kota yang terdapat di provinsi tersebut yang mempunyai situs web resmi clinic 

dental care. Sistem pengelompokan berdasarkan menu, sub menu dan subsub menu 

tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengguna melakukan kegiatan terkait 

dengan pnelusuran informasi mengenai clinik dental care yang akan dicari sesuai 

dengan kategori yang telah disediakan.  

Dengan mengelompokan menggunakan system klasifikasi yang ada dibawah 

ini. Maka pengguna akan lebih muda saat melakukan penelusuran informasi yang 

dibutuhkan. Hal tersebut membuat penulis melakukan pengklasifikasian yang 

berdasarkan letak geografis dimana dimulai dengan membaginyaberdasarkan wilayah 

provinsi, kemudian dipersempit lagi berdasarkan nama kota dan juga dipersempit lagi 

dengan menyusun nama dental care berdasarkan alfabetis. Dengan demikian dapat 

diharapkan sangat membantu pengguna untuk lebih mudah lagi saat melakukan 

penelusuran informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun tentang Clinic 

Dental Care tanpa adanya keterbatasan saat mengakses.  
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BERANDA PROFIL PROVINSI  Perawatan Gigi dan Mulut Tentang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips Merawat Gigi 
dan Mulut  Batam  

 

Cosmetic / Aesthetic 
dentistry 

 

 

 

 

Tps Menghilangkan 
Bau Mulut  Banten 

Tangerang  

 Bali  1. Bali 
2. Denpasar  

Minor Surgery Tips Mencegah Bau 
Mulut   

DKI Jakarta 

1. Jakarta Barat  
2. Jakarta Pusat  
3. Jakarta Selatan  
4. Jakarta Timur  
5. Jakarta Utara  

 

 

Jawa Barat 

1. Bandung  
2. Bekasi  
3. Bogor  
4. Cibubur  
5. Depok  
6. Karawang  

Operative Dentistry 

Jawa Tengah 1. Semarang  Orthodontic 

Jawa Timur 1. Gresik  
2. Malang  
3. Surabaya  

Periodontics  

Jambi   Preventive Dentistry 
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Table 2.1. Menu, Sub Menu, dan Sub-sub menu pada website 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sumatra Barat 1. Padang  Prosthodontics  

Sumatra Selatan 1. Makassar  Panoramix X-Ray 

Kalimantan    
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BAB III 

METODE PEMBUATAN DAN PENYAJIAN 

 

Pada bab ini menjelaskan mengenai tahapan - tahapan yang akan dilakukan saat  

membuat produk direktori online mulai dari tahap awal yang seperti menyiapkan 

peralatan (laptop dan modem), software, dan dana yang akan dikeluarkan sampai 

pada tahap inti yang memuat mulai dari pengumpulan data informasi sesuai dengan 

topik yang diambil, menginstal aplikasi, pengisian artikel, dan ditahap akhir 

merupakan tahapan untuk menyelesaikan produk direktori online dapat disajikan dan 

diakses oleh pengguna melaui website yang sudah dibuat dan beralamatkan di 

https://directoryonlineclinicdentalcareseindonesia.wordpress.com/. Adapun proses 

pembuatan direktori online yang dapat dikemas sedemikian rupa yang bertujuan 

untuk menghasilkan suatu produk yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna 

saat melakukan pencarian informasi terkait dengan Clinic Dental Care se-Indonesia 

sesuai yang dibutuhkan. 

 

3.1 Tahap Persiapan (Peralatan yang dibutuhkan, software dan dana yang 

dibutuhkan) 

Pada proses tahap awal pembuatan produk direktori online Clinic Dental Care 

yang harus dilakukan yaitu mengetahui keberadaan bahan penunjang yang 

dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan pembuatan produk. Berikut peralatan dan 

bahan penunjang yang dibutuhkan oleh penulis untuk membuat produk direktori 

online yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :  

1. Peralatan  

Beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses penyelesaian 

produk direktori online Clinic Dental Care sebagai berikut :  

 Laptop 

 Modem  
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 Flashdisc / Harddisc 

2. Aplikasi  

Penulis dalam melakukan proses pembuatan directory online “clinic dental 

care”  dengan menggunakan aplikasi yaitu berupa wordpress 

3. Anggaran yang dikeluarkan  

Jumlah anggran yang dibutuhkan oleh penulis seperti perlatan dan bahan dalam  

proses pembuatan directory online dalam jangka waktu yang berlangsung 

antara lain sebagi berikut : 

 Laptop @1 (dana swadaya sendiri)  = Rp. 0,- 

 Modem @1 x Rp.60.000   = Rp. 60.000,-  

 Akses Wifi @1 (Gratis dari kampus )  = Rp. 0,- 

Total   = Rp. 60.000,- 

 

3.2Tahap Inti (Proses Pembuatan Berisi Langkah – Langkah dalam Membuat 

Produk) 

Pada tahap pembuatan inti dari produk Direktori Online, penulis menjabarkan 

beberapa penjelasan mengenai cara menggunakan website Directory Online : “Clinic 

Dental Care in Indonesia”  yang sudah dikemas ulang oleh penulis dalam bentuk 

wordpress. Maka langkah awal pembuatannya adalah menentukan tematerlebih 

dahulu, membuat menu tampilan, pemberian gambar, membuat konten isi yang sudah 

tersedia., penyuntingan dan penambahan lainnya supaya dapat menarik user untuk 

mengunjungi situs web yang akan dibuat.  

3.2.1 Pengumpulan Data 

Penulis melakukan pengumpulan data terhadap website “clinik dental 

care” yang ada di Indonesia dengan memanfaatkan keberadaan aplikasi search 

engine sebagi media pencarian. pada saat melakukan pengumpulan data, penulis 

penggunaan kata kunci dengan nama website “clinic dental care se Indonesia” 

untuk memudahkan pengguna melakukan pencarian dan mempersempit ruang 

lingkup subyek pencarian informasi. Penulis juga memperhatikan batasan-

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DIRECTORY ONLINE : “CLINIC ...TUGAS AKHIR MEYRINDA FIRDA AULIYAH



 

18 

 

batasan padaclinic dental care pada saat melakukan pengumpulan data melalui 

website resmi dari masing-masing clinic dental care. Setelah selesai 

mengumpulan data penulis selanjutnya memilah – milah sesuai dengan kriteria 

sesuai dengan kriteria mengenai website dental care yang lengkap dan tidak 

lengkap isi informasinya. Kemudian penulis melakukan pengelompokan pada 

data dengan informasi yang lengkap yang berdasarkan pada letak geografis 

seperti letak provinsi, kemudian dijabarkan lagi berdasarkan kota dari tiap – tiap 

clinic dental care.  

3.2.2 Penginstalan Aplikasi Wordpress 

Peda proses pembuatan produk directory online untuk Tugas Akhir maka 

penulis menggunakan aplikasi wordpress. Pengertian dari wordpress itu sendiri 

yaitu merupakan aplikasi online gratis yang adapat digunakan untuk membuat 

website/blog dengan mudah. aplikasi tersebut memiliki fungsi sebagi media 

(wadah) untuk produk “directory online : “clinic dental care se Indonesia”. 

Penulis menggunakan aolikasi wordpress yang sudah terinstall melalui situs 

www.wordpress.com. Berikut beberapa tahapan yang harus dilakukan saat 

membuka browser denganmenggunakan aplikasi yang selesai di instal, antara 

lain sebagi berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Pencarian Browser Situs Websitedi Wordpress 
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 Dengan cara buka browser Google Chrome dengan mengketikkan situs web 

wordpress dengan alamat www.wordpress.com, dan kemudian tekan tombol 

Enter. 

Setelah muncul tampilan pada halamn pertama pada wordpress maka 

langsung klik tombol/ tulisan “Buat situs web anda tanpa biaya”. Situs web 

tersebut digunakan untuk membuat halaman situs kemuadian akan diarahkan 

untuk membuat akun baru di wordpress dengan menyertakan (email pengguna, 

nama pemilik pengguna, kata sandi dan juga memilih alamt blognya. Tahap-tahap 

tersebut memiliki tujuan sebagi akun wordpress untuk masuk (log-in) maka 

dihalaman akan muncul tampilan sebagi berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Tampilan Awal Aplikasi Wordpress 
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Gambar 3.3.Tampilan Pemilihan Alamat Website Gratis dan Berbayar 

Setelah muncul “Create website” atau “buat blog” dan meng-Klik akan 

terlihat tampilan seperti gambar diatas dan penulis akan membuat alamat situs 

dari website pada kolom yang telah disediakan. Wordpress.com sudah 

menyediakan domain dari beberapa variasi harga mulai dari $18.00/tahun dan 

juga menyediakan yang gratis, maka penulis memilih domain dengan fitur 

Free(gratis) yang dimna fitur tersebut tidak dikenakan biaya selama bertahun-

tahun. Sesudah dipilih maka tekan tombol pada “Pilih”.  
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Gambar 3.4 Memilih Paket Domain Free (gratis) 

Gambar tampilan diatas merupakan kolom untuk memilih paket domain 

yang menyediakan beberapa dari kategori paket seperti tipe paket free, premium, 

business bagi para pengguna. Pada langkah berikut ini penulis menggunakan tipe 

paket Free untuk pembuatan wordpress. setelah memilih tipe paket kemudian 

klik kolom “paket free”. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Kolom Pengisian Pendaftaran Wordpress 
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pada tahapan ini merupakan proses awal dari pembuatan akun yang 

dilakukan penulis untuk melengkapi data pada kolom diatas. Kemudian penulis 

melakukan pengisian pada kolom pendaftaran seperti gambar tampilan diatas 

dimana kolom tersebut terdiri dari tiga bagian seperti alamat email, nama 

pengguna, dan kata sandi dari email tersebut. Setelah semua selesai di entri 

kemudian penulis melanjutkan ke tahap berikutnya dengan mengklik kolom yang 

ada dibawah dan berisi “buat akun saya”. Tampilan tersebut manfaatnya untuk 

masuk atau log-in ke pada halaman blog wordpress yang selsai dibuat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. konfirmasi pesan masuk alamat email dari wordpress. 

Pada tahap ini merupakan tahapan untuk memverifikasi dari email yang 

dilakukan oleh pihak wordpress. setelah penulis selsai melengkapi isi dari data 

yang ada di kolom pendaftaran di langkah – langakah sebelumnya. Maka 

selanjutnya penulis diminta untuk segera membuka email untuk melakukan 

aktifasi pada kolom pendaftaran. Kemudian penulis melanjutkan tahapan 

selanjutnya yaitu memverifikasi akun yang selsai dibuat dengan melakukan 

pengecekan pesan baru yang dikirim oleh pihak wordpressdengan cara klik 

tombol yang bertanda “konfirmasi alamat email” setelah itu penulis tidak 
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menunggu lama untuk mngkonfirmasi, secara otomatis pembuatan website atau 

blog sudah selsai dilakukan dan penulis sudah bisa melakukan proses pembuatan 

website seperti mengisi informasi produk, dan pengeditan pada produk dengan 

judul “Directory Online Clinin Dental Care se Indonesia” untuk segera dimulai 

mengisi sebanyak 100 klinik dental care beserta informasi yang lengkap.  

3.2.3 Proses Pembuatan Produk  

Pada bagian ini penulis memberi pembahasan bagaimana proses 

pembuatan produk tengtang  “directory online : Clinic Dental Care se-

Indonesia”. Penjelasan yang jabarkan oleh penulis mengenai kegiatan 

mengelolah website yang terdiri dari beberapa kegiatan dengan memilih tema 

yang akan diterapkan dengan membuaat halaman, dan mengatur sub menu 

didalam halaman baru yang selesai dibuat dan berisi deskripsi tentang informasi 

dari pada situs websiteresmi. Kemudian penulis melakukan pengisian di tahap 

pertama dengan masuk di situs www.wordpress.com dan kemudian login pada 

situs akun wordpres. Login tersebut harus menggunakan email atau username 

dan password pengguna. Selsai pada tahapan diatas kemudian penulis melakukan 

kegiatan selanjutnya untuk mengelola website yang sudah dibuat seperti yang 

dijabarkan pada tampilan berikut ini : 

1. Proses Login di Situs Wordpress  
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Gambar 3.7 Proses Kegiatan  Login Masuk ke Situs Wordpress 

Di kegiatan awal proses pembuatan website yang diawali melalui login 

terlebih dahulu yang tertera pada tampilan gambar diatas. Penulis kemudian 

melakukan kegiatan mengisi kolom seperti username dan password, setelah 

selesai dilakukan kemudian klik tombol yang ada dibawa “Log in” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Tampilan Awal Dasbor 
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Selesai mlewati log-in pada wordpress secara otomatis akan muncul 

seperti gambar di atas berupa tampilan awal dasbor. Tampilan tersebut terdapat 

menu – menu utama yang digunakan untuk merubah atau mengelolah website 

seperti yang diinginkan untuk menambah menu website seperi tampilan untuk 

merubah gambar tema, halaman yang diperuntukan untuk menambah isi 

informasi, pengaturan widged, dll.  

2. Merubah Tampilan Website   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Tampilan Sub Menu untuk Mengatur Tema  

Memasuki tahap awal website membuat penulis melakukan untuk 

merubah tema yang digunakan di website penulis. Pertama yang harus dilakukan 

penulis yaitu memilih tema yang tepat dan menarik, kemudian klik pada menu 

yang ada di bagian kiri “Tampilan” kemudian pilih menu berikutnya “Tema” 

seperti gambar yang tertera diatas.  
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Gambar 3.10. Tampilan Pilihan Tema Wordpress 

Setelah tahap diatas dilakukan maka akan muncul tampilan dengan 

berbagai macam tema yang dsediakan oleh pihak wordpress untuk menampilkan 

tema di website direktori online sesuai keinginan pengguna. Selesai menyeleksi 

tema yang diinginkan dan sesuai penulis melanjutkan tahap selanjutnya dengan 

cara klik kolom yang berada di bawah gambar bojok kanan yang berwarna biru 

dan bertuliskan “Sesuaikan” secara otomatis tema yang dipilih akan muncul di 

halaman pertama dan paten menjadi tema websitedirectory online milik penulis.  
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Gambar 3.11.  Tampilan Merubah layar Baru di Website 

Sesudah pemilihan teme dilakukan maka penulis melanjutkan maka akan 

muncul gambar seperti di atas. Tampilan yang ada di gambar merupakan 

tampilan yang digunakan untuk mengatur atau mengubah tema, warna, gambar 

tajuk, font (tulisan) dan background,dll. Untuk merubah tampilan pada website 

penulis merubah penampilan dengan memilih salah satu menu yang ada 

disebelah kiri dan berupa kolom sesuai dengan keinginan penulis. Setelah 

selesai dilakukan maka penulis melanjutkan mengkilik menu tersebut dan 

mengakhiri dengan menekan tombol kanan atas “Simpan dan Terbitkan” maka 

secara otomotis tampilan website sebelumnya akan berganti dengan gambar 

yang berbeda.  
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Gambar 3.12. Mengganti Gambar Tajuk di Website 

Selesai melakukan tahap sebelumnya untuk merubah gambar tampilan, 

maka langkah selanjtnya adalah mengganti gambar tajuk yang dilakukan oleh 

penulis yaitu menyeleksi gambar tajuk yang menarik pengguna agar mengunjuni 

dan memanfaatkan website penulis. .langkah awal untuk menentukan gambar 

tajuk adalah mengklik menu yang sudah ada seperti “Gambar Tajuk” yang 

seperti contoh gambar diatas (gambar 3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Penambahan Gambar Tajuk Baru 
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Selesai mengganti gambar tajuk dan muncul gambar seperti gambar diatas 

maka selanjutnya penulis menambah gambar baru dengan mengklik tombol 

sebelah kiri “Tambahkan gambar Baru” kemudian akan muncul digambar 

berikutnya untuk mengunggah berkas  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Mengunggah Gambar Berkas Pada Tajuk 

Tahap ini menjelskan bagaimana cara mengunggah gambar yang sudah 

disimpan sebelumnya dengan memilih tombol kiri atas bertuliskan “Unggah 

Berkas” dan kemudian akan muncul pada gambar 3.15.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Memilih Gambar Tajuk Baru 
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Tampilan diatas merupakan salah satu gambar yang akan 

diunduh/diunggah untuk gambar tajuk sebagai gambar utama di website. Tahap 

pertama yang dilakukan dengan mengklik gambar pada folder berisi gamabar 

yang akan digunakan untuk gambar tajuk kemudian mengklik gambar tersebut. 

Gambar sudah dipilih pilih tombol “Open” supaya gambar muncul pada kolom 

selanjutnya untukdipangkas sesuai dengan ukuran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Menyisipkan Gambar Tajuk di wordpress  

Tampilan diatas merupakan hasil dari memilih gambar tajuk maka 

langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah mengunggah  dengan 

menekan tombol yang beradah di kanan bawah “Pilih dan Pangkas” untuk 

memangkas gambar tajuk.  

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DIRECTORY ONLINE : “CLINIC ...TUGAS AKHIR MEYRINDA FIRDA AULIYAH



 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Gambar 3.17. Tampilan Pangkas Gambar Tajuk 
Langkah selanjutnya adalah memangkas gambar yang semula berukuran 

besar menjadi ukuran yang sesuai dengan tema yang digunakan. Setelah tampilan 

gambar diatas selesai dipangkas kemudian mengklik salah satu tombol yang ada 

dibawah. Sebelum mengklik tombol tersebut ada beberapa pilihan pada tampilan 

yaitu “Pangkas Gambar” dan “Lewati Pemangkas”. Tetapi penulis memilih untuk 

memangkas gambar supaya pengguna yang mengunjungi website agar tertarik 

dengan website yang dibuat penulis.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Tampilan untuk Menyimpan dan Menerbitkan Gambar Tajuk 
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Gambar yang selesai dipangkas secara otomatis akan muncul seperti 

gambar diatas untuk menyimpan dan menerbitkangambar tajuk pada tampilan 

halam website dan yang harus dilakukan oleh penulis adalah menekan tombol 

yang berada di kiri atas “Simpan dan Terbitkan”. 

3. Cara Menambah atau Menbuat Halaman Baru di Website  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19. Cara Menambah Halaman Baru di Website 

Di langkah berikut ini merupakan langkah pertama untuk menambah 

halaman baru pada website dengan cara pilih menu yang berada disebelah kiri 

kemudian pilih kolom yang bertuliskan “Halaman” dan geser arah kursor ke 

kanan untuk menambah submenu “Tambah Baru” yang berguna untuk 

menampilkan nama menu di website dan digunakan juga pada dropdown.  

Setelah muncul Halaman baru yang sudah diberi nama sesuai dengan 

kateogori website produk directory online pada dasbor. Selanjutnya penulis 

melakukan penambahan kolom pada kolom “Tambah Baru” dan penulis 

mengisikan informasi yang dibutuhkan kemudian pilih kolom yang berada 

disebelah kanan dan klik tombol “Terbitkan”, maka secara otomatis halaman 

yang sudah dibuat akan muncul di submenu pada “halaman”. Untuk 
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mengeceknya maka klik tombol “Semua Halaman” yang ada di menu “Halaman 

atau laman” seperti gambar 3.21 dibawah ini .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20. Mengisi Judul Halaman Baru pada Website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21. Halaman Website yang Selesai Diterbitkan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DIRECTORY ONLINE : “CLINIC ...TUGAS AKHIR MEYRINDA FIRDA AULIYAH



 

34 

 

4. Pengaturan Menu, Sub Menu, dan Sub-Sub Menu di Website  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22. Menu Tampilan 

Langkah ini membahas tentang mengatur struktur halaman yang sudah 

dibuat di tahap sebelumnya. Langkah awal yang harus dilakukan oleh penulis 

adalah pilih tombol “Tampilan” kemudian klik dan pilih submenu “Menu”, 

secara otomatis akan muncul tampilan dimana penulis untuk merapikan satu 

persatu halaman sesuai dengan kategori yang dibuat.  

Pengaturan struktur menu pada website penulis melakukan dengan 

menggeser item satu persatuyang muncul sesuai dengan keinginan penulis. 

Penulis menggeser item sesuai dengan lima komponen yang terdiri dari Beranda, 

Profil, Perawatan Gigi, Provinsi, dan Tentang yang berisi data diri penulis. Untuk 

mengatur struktur menu yang dilakukan dengan cara menggeser dan 

menempatkan menu utama diurutan paling depan yang menjorok sebelah kiri, 

sub menu menjorok ke tengah mengarah ke kanan, sub sub meu menjorok ke sisi 

kanan seperti yang dijelaskan pada tampilan 2.24.  
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Gambar 3.23. Mengatur dan Merapikan Struktur Menu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24. Hasil Urutan Struktur Menu di Website  
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5. Pengisian Informasi Pada Halaman Website 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25. Langkah Awal Mengisi Informasi di Website  

Sebelum melakukan mengisi informasi di dalam halaman website maka 

penulis harus melakukan langkah awal seperti memilih menu pada dasbor 

kemudian pilih “Halaman/Laman” dan akan muncul sub menu “Semua 

Halaman” didalam menu tersebut. Lebih lengkapnya lihat tampilan gambar 

diatas (2.25).  

Setelah membuat halaman baru maka akan muncul tampilan seperti atas 

dan penulis akan mengisi informasi pada kolom halaman baru seperti mengisi 

deskripsi teks, membuat link, menyertakan peta dan gambar,dll. Kemuadian 

dibagian ini penulis akan menjabarkan beberapa langkah - langkah saat 

melakukan pengisian teks berisi informasi terkait tentang isi website resmin 

secara lengkap di halaman website penulis.    
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Gambar 3.26. Membuat Judul Halaman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.27. Membuat Teks Deskripsi Informasi Dari Website Asli.  

Langkah selanjutnya yaitu mengisi deskripsi informasi di halaman 

website maka cara yang harus dilakukan penulis yaitu menulis atau mengnyalin 

isi deskripsi teks informasi ke dalam kolom yang tersedia didalam website. Di 
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dalam kolom deskripsi penulis juga bisa meng-Edit bentuk tulisan atau  font, dan 

merapikan teks dengan mngatur rata kanan dan rata kiri.  

Selanjutnya untuk melengkapi isi informasi yang lebih detail lagi penulis 

bisa menambahkan atau menyisipkan foto didalam halaman website. Pemberian 

gambar ini bertujuan untuk memberikan ilustrasi atau gambaran kepada 

pengguna mengenai bagaimana bentuk dari isi informasi tersebut. Cara untuk 

menambah gambar penulis bisa melakukan dengan cara klik tombol yang 

dilingkari “Tambahkan Media”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28. Cara Menyisipkan Gambar 
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Gambar 3.29. Cara Mengunggah Gambar. 

Selesai mengklik tombol “Tambah gambar” kemudian langkah 

selanjutnya pilih kolom “unggah berkas” yang terdapat banyak pilihan berbagi 

jenis foto yang sudah disimpan oleh penulis sebelumnya, dan kemudian penulis 

memilih dan mengklik gambar yang sesuai dengan informasinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.30. Menyeleksi dan Memilih Gambar 
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Langkah selanjutnya pilih gambar yang akan diunggah kemudian pilih 

tombol “Open” dibawah gambar 3.30 tersebut. Kemudian gambar akan muncul 

di kolom unggah dan klik tombol “Simpan ke Halaman”, maka secara otomatis 

gambar tersebut selesai diunggah dan terpasang pada kolom deskripsi di halaman 

website seperti gambar 3.31 dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.31. Hasil Menyisipkan Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.32. Hasil Menambah Gambar Pada Kolom Deskripsi 
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Gambar 3.33. Cara Menyisipkan Link Pada Teks 

Pada tahap ini penulis memberikan tambahan pada teks deskripsi dengan 

memberikan link dari website resminya. Berikut cara yang harus dilakukan 

adalah ketik terlebih dahulu teks atau judul yang akan di sisipkan link-nya 

kemudian block teks tersebut, setelah itu buka barisan icon yang bertanda 

“Sisipkan/Suting Tautan” kemudian klik. Maka secara otomatis akan keluar 

kolom diatas teks yang ter-blockuntuk memasukan URL dengan meng-Copy 

terlebih dahulu alamat website resmi setelah itu paste di dalam kolom URL dan 

langkah terkahir klik tepat didalam kolom tersebut maka secara otomotasi tulisan 

yang ter-block akan berwarna ungu dan bergaris bawah/Underline. Hasilnya 

penyisipan link akan terlihat di tampilan (gambar 3.34) dibawah ini.  
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Gambar 3.34. Hasil Menyisipkan Link di Halaman Website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.35. Hasil Menyipkan Link pada Website   
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 Gambar 3.36. Pencarian Alamat Website pada Google Maps  

Pada tahap menjelaskan tentang proses pembuatan google maps yang 

akan disisipkan pada halaman website dengan member nama “peta lokai” yang 

tertara dibawah diskripsi informasi. tahapan pertama yang dilakukan penulis 

adalah membuka google dan mengklikkan pada kolom di aplikasi Google Maps 

dengan mengisi nama Klinik Dental Care. Kemudian langkah selanjutnya klik 

tombol “enter atau OK” pada keyboard penulis.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.37. Pencarian Letak Lokasi/Alamat  
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 Hasil pencarian dari gambar 3.36. akan terlihat seperti gambar diatas 

kemudian  klik lokasi tersebut untuk share lokasi yang dituju.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.38. Share atau Membagikan Lokasi  

Berikut ini adalah pilihan untuk membagikan letak lokasi yang sudah 

didapatkan di dalam google dengan cara pilih icon “Bagikan” yang terletak 

dibawah gambar kemudian klik maka akan muncul kolom “URL singkat” untuk 

menyematkan petadan pilih ukuran sesuai dengan keinginan. Beberapa ukuran 

yang tersedia yaitu ukuran kecil, sedang, dan besar. Setelah itu salin atau copy 

teks ke dalam halaman website.  
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Gambar 3.39. Tampilan Meng-Copy Rumus URL  

Langkah selanjutnya setelah menyalin rumus URL maka sekarang paste 

rumus tersebut kedalam halaman yang dituju seperti gambar 3.40 di bawah ini 

kemudian pelih tombol yang berada disebalh kanan “Perbarui” sehingga secara 

otomatis rumus URL peta tersebut telah tersimpan dan  tertempel di website 

penulis seperti tampak gambar 3.41 yang ada dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.40. Hasil Copy Rumus URL di Google Maps   
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Gambar 3.41. Tampilan  Google Maps Pada Website 

6. Penambahan Widged di Website  
Menambahkan beberapa menu penulis tampilan pada website membuat 

pengguna merasa terfasilitasi terhadap website yang dimiliki penulis. Maka 

dengan ini penulis membuat fitur tampilan tambahan berupa widget padawebsite. 

Untuk menambahkan widget bisa menggunakan dua cara yaitu cara pertama 

dengan menggunakan widget yang telah disediakan  oleh wordpress berupa 

“kalender” dan cara kedua menambah widget yang disediakan oleh pihak luar 

selain wordpress seperti “translator”. Berikut ini penulis akan menjelaskan 

beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membuat widget adalah yang 

pertama klik menu “Tampilan” kemudian pilih “widget” dan akan muncul seperti 

tampilan seperti gambar 3.42 di bawah ini.  
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Gambar 3.42. Cara Awal Menambah Widged 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.43. Cara Menambah Widget “Kalender” 
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Gambar 3.44. Hasil Tampilan Widget “Kalender” 

Cara untuk mengatifkan widget kalender yang sudah tersedia di dalam 

wordpress seperti diatas. Maka cara yang harus dilakukan adalah cari menu yang 

ada didalam widget berupa menu kalender kemudian klik kolom kalender dan 

akan muncul beberapa kolom didalamnya setelah itu pilih tombol dibagian 

bawah berwarna biru atau “Tambah Widget” maka secara otomatis akan 

tersimpan di dalam menu website seperti tampilan gambar 3.44diatas.  

Langkah awal yang harus dilakukan untuk membuat Visitor Counter 

(Mengetahui Jumlah Pengunjung) yaitu cari alamat website 

www.flagcounter.com kemudian akan muncul seperti tampilan gambar 3.45 

diatas dan klik kolom berwarna orange disebalah kanan untuk mengedit instantly 

setelah itu klik “get your flag counter”. Setelah meng-Klik akan muncul tampilan 

gambar 3.46 untuk registrasi dan mengetahui rumus dari HTML visitor dengan 

menggunakan alamat email penulis seperti berukut ini.  
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Gambar 3.45. Cara Membuat Visitor Counter 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.46. Tampilan Registrasi MenggunakanE-mail 
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Gambar 3.47. Cara Meng-Copy Rumus HTML Visitor 

Setelah melewati cara seperti tahapan diatas, penulis segera melakukan 

blok pada tulisan yang ada didalam kolom kemudian meng-Copy rumus 

HTML. Langkah selanjutnya dengan membuka situs alamat website penulis dan 

pilih “Tampilan”, klik “Widget” dan pilih kolom “Teks”. Untuk keterangan 

didalam kolom teks judul diberi nama “Visitor” dan untuk isi digunakan untuk 

mem-Paste rumus HTML visitor. Langkah terakhir yaitu mengklik tompol 

simpan, maka secara otomatis kolom visitor akan muncul pada website penulis 

seperti tampilan gambar 3.48 dibawah ini. 
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Gambar 3.48. Cara Menyimpan Rumus Visitor pada Widget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.49. Hasil Pembuatan Visitor Pada Website 
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Gambar 3.50. Menambah Widget Translator 

Selanjutnya cara menambah widget translator maka langkah pertama pilih 

widget di dalam wordpress, kemudian pilih kolom berjudul “teks” maka akan 

muncul tampilan form pengisian seperti gambar 3.49. langkah selanjutnya isi 

kolom yang sudah tersedia. Kolom pertama untuk pemberian nama judul dan 

kolom kedua berisi rumus atau content. Content tersebut berupa coding atau 

rumus yang digunakan untuk menampilkan widget translator. Setelah selsai 

mengisi kolom-kolom tersebut kemudian klik tombol “simpan” maka secara 

otomatis widget akan tersempan di dalam website penulis seperti pada gambar 

3.51. dibawah ini.  
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Gambar 3.51. Hasil Penambahan Widget Translator 

3.3 Tahap Finalisasi (Penyajian Produk) 

Padatahap finalisasi ini merupakan proses tahap terakhir dari pembuatan 

produk directory online yang sudah dibuat oleh penulis untuk disajikan dan juga 

dapat dimanfaatkan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan. Tahap ini juga 

merupakan proses nge-Link-kan secara online dengan menggunakan wordpress 

website yang beralamatkan  

https://directoryonlineclinicdentalcareseindonesia.wordpress.com/. Website tersebut 

mempunyai beberapa komponen menu yaitu Beranda, Profil, Provinsi, Perawatan 

Gigi dan Mulut dan Tentang data diri penulis. Pada tahap ini penulis akan 

menjelaskan mengenai bagaimana cara pengguna untuk mendapatkan informasi, 

mengakses dan memanfaatkan produk directory online yang dibuat penulis.  
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3.3.1. Tampilan“Directory Online : Clinic Dental Care in Indonesia” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 3.52.Tampilan Website Directory Online Clinic Dental Care Se-Indonesia 

 Gambar 3.51diatas merupakan tampilan dari hasil pembuatan produk 

directory online Clinic Dental Care se-Indonesiayang dibuat oleh penulis. 

Didalam website tersebut memiliki 5 menu utama yang ditampilkan  seperti yang 

dijelaskan pada tahap finalisasi penyajian produk. Penjelasan menu tersebut akan 

dijelaskan sebagi berikut :  

1. Beranda  

Isi dari menu beranda ini merupakan halaman awal dari website yang 

menyajikan beberapa informasi singkat tentang website Directory Online 

Clinic Dental Care se-Indonesia.  

2. Profil  

Padamenu profil ini memuat informasi tentang tips-tips merawat 

kesehatan gigi dan mulut. Dimana informasi tersebut seperti bagaimana visi 

misi dari clinic dental care, cara membersihkan gigi yang benar, mengenal 

beberapa penyakit pada gigi dan mulut untuk dihindari, tips merawat biar 

tidak bau mulut, tips proses penyembuhan gigi pasca dicabut, dll.  
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3. Provinsi  

Pada menu provinsi berisi informasi 100 judul website Clinic Dental 

Care se Indonesia yang disusun berdasarkan letag geograsis (berdasarkan 

provinsi). Menu provinsi memuat tentang informasi profil singkat dari klinik 

dental care, alamat, kontak, layanan, harga, dan peta lokasi dari Clinic Dental 

Care.  

4. Perawatan Gigi dan Mulut  

Pada menu perawatan gigi dan mulut berisi mengenai macam-macam 

jenis perawatan yang tersedia di clinic dental care beserta gambaran 

umumnya. Sehingga pengguna dapat mememahami layanan yang disediakan 

oleh tiap-tiap dental care.  

5. Tentang  

Menu tentang berisi informasi mengenai biodata penulis secara lengkap 

dengan tujuan supaya pengguna dapat mengetahui pembuat dari website  

https://directoryonlineclinicdentalcareseindonesia.wordpress.com/ 

 

3.3.2  Cara Menelusur Website Melalui Home Page 

Berikut ini merupakan tahap – tahap yang harus dilakukan saat melakukan 

penelusuran websiteproduk directory online melalui home page :  

1. Tahap pertama yang dilakukan terlebih dahulu dengan membuka alamat 

website dengan menyertakan produk directory online yang beralamat 

https://directoryonlineclinicdentalcareseindonesia.wordpress.com/ kemudian 

teka tombol enter maka akan muncul  tampilan berikut ini.  
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Gambar 3.53. Tampilan Awal Website Directory Online 

2. Langkah kedua yaitu mengarahkan kursor pada content informasi yang 

dibutuhkan. Tampilan gambar 3.53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.54. Tampilan dari Submenu pada Website 
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3. Tahap ketiga yaitu mengklik website pada menu yang dijelaskan pada gambar 

diatas, maka penggunabisa menggunakan submenu informasi yang 

dibutuhkan.  

3.3.3  Penelusuran Menggunakan Kolom Searching  

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai beberapa langkah yang dilakukan saat 

melakukan penelususran informasi dengan menggunakan kolom searching sebagi 

berikut ini :  

1. Ketikan kata kunci pada kolom “Searching” yang tersedia dibagian bawah 

website  

2. Selanjutnya mengetik kata kunci sesuai dengan kebutuhan kemudian tekan 

“enter”, maka secara otomatis akan muncul informasi yang dibutuhkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.55. Pencarian Informasi Menggunakan Kolom Searching 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1  Kesimpulan  

Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini membuat informasi menjadi 

sangat canggih dan juga mengubah dunia untuk berfikir kritis dan maju untuk 

mengelola informasi dengan baik. Memudahan dalam mengakses informasi dapat 

menghilangkan jarak dan mempersingkat waktu seseorang untuk memperoleh 

informasi atau mengetahui informasi pada jangkauan yang lebih luas lagi di belahan 

bumi lainnya. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sumber - sumper informasi 

yang telah disediakan di berbagai tempat yang mudah dijangkau. Dengan begitu tentu 

saja menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi masyarakat maupun pihak - pihak 

yang berperan dalam pengelolahan informasi seperti seorang pustakawan dalam 

memajukan penyajian informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi. 

salah satu bentuk adaptasi pustakawan terhadap kemajuan teknologi informasi untuk 

menyajikan informasi kepada pengguna dengan menghasilkan sebuah produk yang 

bisa dimanfaatkan oleh pengguna yaitu produk Directory Online tentang “Clinic 

Dental Care se-Indonesia” yang dibuat oleh penulis untuk disajikan kepada pengguna 

untuk mendapatkan informasi mengenai klinik dokter gigi melalui website yang telah 

dibuat penulis seperti 

https://directoryonlineclinicdentalcareseindonesia.wordpress.com/. Produk tersebut 

memuat informasi tentang profil cara merawat gigi yang benar, alamat dari clinik 

dental care, jenispelayanan yang diberikan untuk pengguna, dan beberapa informasi 

lainnya mengenai Clinic Dental Care. Adanya keberadaan produk directory 

onlinetentang clinic dental care dapat diharapkan menjadi sarana pencarian informasi 

bagi pengguna sehingga selaku pihak yang membutuhkan informasi dapat mencari 

dengan cepat dan tepat. Berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari 

proses pembuatan website directory online, seperti berikut ini :  
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1. Pada website ini memiliki fungsi untuk memudahkan pengguna saat 

melakukan pencarian informasi mengenai klinik seperti profil dan kontak 

yang dimiliki clinik dental care di berbagai kota baik dari segi perawatan, tips 

mengenai penyakit pada daerah gigi dan mulut. Penggunaan sistem 

pengelompokan berdasarkan letak geografis seperti asal wilayah dan kota-kota 

besar dari masing-masing clinic dental care. Pada proses pembuatan produk 

directory online ini penulis melakukan sistem pengelompokkan pada masing-

masing clinik dental care berdasarkan provinsi seperti berikut ini :  

a. Batam 

b. Banten 

c. Bali   

d. DKI Jakarta  

e. Jawa (Barat, Tengah, Timur) 

f. Jambi   

g. Sumatra  

h. Sulawesi 

i. Kalimantan 

j. Bali 

2. Website directory online “Clinic Dental Care” tersebut dilengkapi dengan 

menu yang memuat informasi, jenis layanan dan fasilitas yang diberikan, 

kontak, alamat clinic tersebut berada dan juga deskripsi singkat mengenai 

clinic dental care   

3. Padawebsite yang penulis buat selain mengenai clinic dental care juga 

dilengkapi dengan fitur widged berupa translator untuk menerjemahkan dari 

bahasa Indonesia ke bahasa internasional, visitor untu mengetahui jumlah 

pengunjung yang memanfaatkan website penulis, searching untuk 

memudahkan pengguna saat melakukan mencari informasi secara cepat, dan 

kalender.  
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4. Informasi yang ada pada website directory online tersebut keberadaannya 

dapat diakui karena sumber-sumber informasi diambil dari website resmi dari 

masing-masing clinic dental care. Deskripsi singkat dari produk directory 

online disertakan berupa link asli dari clinic dental care sehingga dapat 

memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi secara detail dan 

lengkap dari website resmi.  

5. Website dari produk directory online akan terus mengalami perkembangan 

atau  up-to-date dalam segi penampilan, isi informasi yang lebih lengkap dan 

tepat sehinggadapat dipahami oleh penggun dengan mudah, dan fasilitas 

berupa widged yang digunakan dalam website akan terus diperbaruhi oleh 

pengguna.  

4.2  Saran 

Saat melakukan pembuatan produk direktori online “Clinic Dental Care se-

Indonesia” sampai pada tahap akhir sangat diakui oleh penulis karena masih terdapat 

banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan yang sangat membutuhkan usaha 

terus menerus untuk mengembangkan kemutakhiran dan keakurtan isinya yang 

disajikan sekaligis hal lainnya pada website yang disajikan. Upaya yang dapat penulis 

sampaikan lebih baik lagi untuk saran yang lebih baik lagi untuk pembuatan dan 

penggunaan produk directory online ini adalah sebagai berikut :  

1. Sebelum melakukan proses pembuatan website sebaiknya mengumpulkan 

bahannya dari website resmi yang akan digunakan terlebih dahulu sesuai dengan 

target yang di inginkan. Apabila belum mencapai target cari website resmi tidak 

diperkenankan mengerjakan langkah selanjutnya dikarenakan akan menyulitkan 

bagi penulis untuk melakukan pengentrian data atau memilah-milah website 

berdasarkan kategori yang di inginkan.  

2. Merencanakan konsep dan pengelolaan yang lebih matang mulai dari konten isi 

informasinya sampai dengan website yang akan dibuat, manajemen waktu yang 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DIRECTORY ONLINE : “CLINIC ...TUGAS AKHIR MEYRINDA FIRDA AULIYAH



 

61 

 

tepat akan memudahkan pencapaian pada tahap awal sampai pada proses 

pembuatan.  

3. Pada saat proses penggunaan dan penelusuran informasi yang dilakukan oleh 

pengguna akan lebih baik lagi, apabila menggunakan kolom search terlebih 

dahulu. Pengguna juga bisa menggunakan kata kunci (keyword) untuk 

menghasilkan informasi yang tepat sesuai dan akurat sesuai dengan kebutuhan 

pengguna  
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Lampiran  

 

Tabel Link Website “Directory Online Clinic Dental Care Se-Indonesia” 

No. Provinsi Clinic Dental Care  Website 

1. 

Batam  

Alia Dental Care  http://www.aliadentalcare.com/ 

2. J & J Dental Care http://www.jnjdentalcare.com/ 

3. Klinik Gigi Batam  https://klinikgigibatam.com/ 

4.  

Banten 

Klinik Charis Dental 

Care  

http://www.charisdentalcare.com/ 

5. Klinik Nice Dental 

Care  

http://www.nicedentalcareclinic.co

m/ 

6. My Dents Dental Care  http://www.mydents.org/ 

7. Klinik Rumah Gigi 

Tangerang  

http://rumahgigitangerang.weebly.c

om/ 

8.  Prodental  www.prodental.com 

9.  

Bali 

Klinik Bali911 http://www.bali911dentalclinic.co

m/ 

10. Bali dental Aesthetic http://balidentalaesthetics.com/ 

11. Klinik Denpasar 

Dentist  

https://denpasardentist.com/ 

12.  Klinik Raya Kuta  http://www.rayakutaclinic.com/ 

4. 
DKI 

Jakarta 

Dentia Dental  http://dentiadental.com/ 

5. Dental Care Aesthetic  http://www.dentalcareaesthetic.com 

6. Doctor Dentist  http://implantgigi.com/ 
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7. Orange Dental House  http://orangedentalhouse.com/ 

8. Golden Dental Center http://www.goldendentalcenter.co

m/ 

9. Denta Ssure  https://www.dentassure.com/ 

10. Klinik Drg. Dian 

Yunita  

http://www.drgdianyunita.com/ 

11. Hendra Hidayat Clinic 

Dental  

http://hendrahidayat.com/ 

12. Melati Dental Clinik  http://melatidentalclinic.com/ 

13. Kemang Confidental  http://www.kemangconfidental.co

m/ 

14. Klinik Dent Smile  http://klinikdentsmile.com/ 

15. Tiga Dental  http://tigadental.com/ 

16. Dentalogy http://dentalogy.net/ 

17. PGH Dental Clinic  http://pghdentalclinic.com/ 

18. Airis Dental Clinic  https://airisdentalclinic.com/ 

19. Priority Dental Care  http://prioritydentalcare-

tendean.com/ 

20. Nibelth Dental  http://nibelthdental.com/ 

21. Palapa Dentist  http://www.palapadentists.com/ 

22. All Care Dental Care http://www.allcaredentalcentre.com

/ 

23. The Clinic Indonesia http://www.theclinicindonesia.com/ 

24. Hilly Dental Salon  http://www.hillydentalsalon.com/ 

25. Rays Dental  http://www.raysdental.com/ 

26. Evi Dental Care  http://www.evidentdentalcare.com/ 

27. Stephanie Dental 

Clinic  

http://stephanie-dentalclinic.com/ 
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28. Fairy Clinic  http://www.fairyclinic.com/ 

29. Audy Dental  http://www.audydental.com/ 

30. Klinic vegi  http://www.klinikvegi.com/ 

31. Dental Health  http://www.dental-health-

centre.com/ 

32. Dental Universe 

Indonesia 

http://www.dentaluniverseindonesi

a.com/gallery 

33. Truly Dental Centre  http://www.trulydentalcenter.com/ 

34. Wide Smile Dental 

Clinic  

http://www.widesmiledental.com/ 

35. Molars Dental 

Aesthetic 

http://www.klinikdoktergigibandun

g.com/ 

36. My Dental Clinic 

Bandung  

http://www.mydentalclinicbandung

.com/ 

37. O-Smile Dental  http://www.o-smiledental.com/ 

38. Asia Afrika Dental  http://www.asiaafrikadental.com/ 

39. Klinik Embun Dental  http://embundental.com/ 

40. Klinik Luna Dental http://www.lunadentalrehabilitation

.com/ 

41. Klinik Jb-Dental  http://jb-dental.com/ 

42. Klinik Holistic care 

Dental  

http://www.holisticcaredentalclinic.

com/ 

43. Dental Care Solution  http://www.dentalcaresolution.co.id

/ 

44. MDC Group http://www.MDCGroup.com 

45. Dharma Dental Clinic  http://www.dharmadentalclinic.co

m/ 

46. Agape Dental Klinik  http://agapedentalclinic.com/ 
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47. Dental Care Semarang  http://dentalcaresemarang.id.tc/ 

48. Klinik Dokter Spesialis 

Orthodontist 

http://www.pasangbehelgigimurah.

com/ 

59 Polres Kotawaringin 

Timur 

http://www.polreskotim.com/ 

 

60. Polres Balikpapan http://www.polresbalikpapan.com/ 

61.  Jambi Ferry and Susan 

Dental Care 

http://www.fsdentalcare.info/ 

62. Sumatra 

Barat 

Zirconic Dental Clinic  http://www.zirconic-

dentalclinic.co.id/ 

63. 

 

 

Sulawesi 
Selatan 

 

 

Dentamedica care 

Centre 

http://www.dentamedicacenter.com

/ 

64. Amoy Student  http://www.amoystdental.com/ 
 

65. Gandm http://www.qandm.com.sg/ 
 

66. Victoria Dental Care  http://www.victoriadentalcare.com/ 

67. Smile Makers http://www.smilemakers.com.sg/ 

68. Thomson Dental 

Centre 

http://www.thomsondentalcentre.co
m/ 

69. Expat Dental  http://www.expatdental.com/ 

70. Rochor Dental  http://www.rochordental.sg/ 

71. Raffles Medical Group  https://www.rafflesmedicalgroup.c
om/dental 

72. Pure Dental Practice  http://www.puredentalpractice.com
/ 

73. T32 Dental  http://www.t32dental.com/ 

74. Aesthetics Dental  http://www.aestheticsdental.com/ 

75.  B9 Dental http://www.b9dental.com/ 

76. Jawa My Dentist Gresik http://www.mydentistgresik.com/ 
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77. Timur  
 
 

Dental Room http://www.dentalroom.web.id/ 
78. Eternity Dental  http://www.eternitydental.com/ 

79. Darmawan Dental 

Cafe 

http://darmawandentalcafe.com/ 

80. Dentaland Surabaya  http://www.dentaland.biz// 

81. Raddina Dental Care  http://raddina.com/dental-care/ 

82. Royal Medical Centre  http://www.royalmedicalcentre.co

m/ 

83. SCHATZ Dental 

Clinic  

https://schatzdental.com/ 

84. Shiny Smile Dental 

Clinic  

http://www.codenspecialists.com/ 

85. Jet-Z Dental  http://jetzdental.com/ 

86. Dentin Dentist  http://www.dentindentist.com/ 

87. Wibowo Dental Clinic  http://www.wibowodentalclinic.co

m/ 

88. Dentiz  http://dentizonline.com/ 

89. Gigiku  http://gigiku.com/ 

90. Nina Dental Clinic  http://ninadentalclinic.com/ 

91. Klinik Gigi-PDC http://klinikgigi-pdc.com/ 

92. Imperial Dental 

Center  

http://www.imperialdsc.com/ 

93. 

Yogyakart

a 

Gio Dental Care  http://www.giodentalcare.com/ 

94. Klinik Gigi Kanina  http://klinikgigikanina.com/ 

95. Ommi Dental  http://www.ommidental.com/ 

96. R+ Klinik Gigi http://rplusklinikgigi.com/ 

97. Kalimanta
n 

Klinik Gigi-PDC http://klinikgigi-pdc.com/ 
98. Imperial Dental 

Center  
http://www.imperialdsc.com/ 
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99. Smile Point  http://smilepoint.com.sg/ 
 

100. Ismile  http://www.ismile.com.my/ 
 

101 Imuhealth Care  http://www.imuhealthcare.com.my/ 
 

102 White Smile  http://whitesmile.com.my/ 
 

103 Dutamas Dental  http://www.dutamasdental.com/ 
 

104 Vee Dental Surgery  http://www.yeedentalsurgery.com/ 
 

105 Beverly Wilshire 
Dental  

http://www.beverlywilshiredental.c
om/ 
 

106 Nair Dental  http://nairdental.com/ 
 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DIRECTORY ONLINE : “CLINIC ...TUGAS AKHIR MEYRINDA FIRDA AULIYAH

http://smilepoint.com.sg/
http://www.ismile.com.my/
http://www.imuhealthcare.com.my/
http://whitesmile.com.my/
http://www.dutamasdental.com/
http://www.yeedentalsurgery.com/
http://www.beverlywilshiredental.com/
http://www.beverlywilshiredental.com/
http://nairdental.com/

	1. Halaman Judul
	2. Halaman Judul Dalam
	3. Pernyataan Bebas Plagiat
	4. halaman Persetujuan Pembimbing
	5. Halaman Pengesahan Panitia Penguji
	6. Halaman Persembahan
	7. Kata Pengantar
	8. Daftar Isi
	9. Daftar Tabel
	10. Daftar Gambar
	11. Bab 1 Pendahuluan
	12. Bab 2 Deskripsi Produk
	13. Bab 3 Metode Pembuatan dan Penyajian
	14. Bab 4 Penutup
	15. Daftar Pustaka
	16. Lampiran

