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ABSTRAK 

Seiring berkembangnya kemajuan zaman di era informasi ini, masyarakat 

membutuhkan segala jenis informasi yang lengkap, valid dan akurat. Salah satu 

media yang memuat berbagai macam informasi adalah media online. Media 

online menjadi salah satu media yang sering digunakan oleh masyarakat sebagai 

alat dalam proses pemenuhan kebutuhan informasi. Parkir adalah tempat untuk 

pemberhentian kendaraan dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan 

pengendara. Sistem pengelolaan parkir yang kacau-balau dan cenderung tidak 

proporsional akan mengurangi rasa aman dan kenyamanan bagi pengguna sarana 

parkir tersebut. Dengan berbagai macam persoalan tersebut, mulai bermunculan 

pula perusahaan yang menyediakan jasa manajemen parkir. Jasa manajemen 

parkir merupakan jasa yang memberikan kemampuan untuk menyediakan, 

mengelola serta melakukan pemeliharaan terkait segala hal dan aspek perparkiran 

yang meliputi keseluruhan strategi parkir. Penulis membuat Tugas Akhir berupa 

website Direktori Online Jasa Manajemen Parkir se-Asia Tenggara, penulis 

memilih tema tersebut karena melihat adanya kebutuhan informasi dari 

masyarakat utamanya para pengelola atau pemilik properti yang menyediakan 

fasilitas parkir terhadap jasa manajemen parkir. Pembuatan produk ini 

menggunakan sistem manajemen konten milik WordPress. Produk ini memuat 

informasi mengenai profil perusahaan, alamat, kontak, website resmi, layanan 

serta klien yang pernah ditangani. Direktori Online Jasa Manajemen Parkir se-

Asia Tenggara memiliki sistem yang mudah digunakan oleh pengguna, seperti 

kolom pencarian dan kategori menu yang disusun berdasarkan sistem klasifikasi 

wilayah, penghargaan dan layanan valet. Website ini tidak memuat semua 

perusahaan penyedia jasa manajemen parkir, hal ini disebabkan oleh adanya 

perusahaan jasa manajemen parkir yang belum mempunyai website maupun 

adanya perusahaan yang memiliki website, namun website tersebut dirasa masih 

kurang kredibel. 

Kata Kunci : Direktori Online, Jasa, Parkir, Jasa Manajemen Parkir. 
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