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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Adanya kemajuan dalam teknologi serta dibarengi dengan IPTEK 

mengakibatkan seseorang dapat mengakses dan mencari sebuah informasi dengan 

mudah tidak melihat kapan dimanapun keberadaan manusia tersebut. Namun 

dengan banyaknya informasi yang didapat setiap orang perlu memastikan jika 

informasi tersebut sudah benar sesuai dengan fakta dan bisa 

dipertanggungjawabkan informasi tersebut. Karena jaman sekarang banyak orang 

berlomba-lomba menyediakan informasi untuk pengguna. 

Direktori merupakan salah satu pencarian informasi yang banyak dijumpai 

oleh penulis. Menurut ALA Glossary of Library and Information Science, 

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

disusun secara sistematis, biasanya menurut abjad atau golongan, dilengkapi 

dengan alamat dan data lain. Jadi dapat disimpulkan Direktori adalah bahan 

rujukan dalam informasi yang berisi nama serta perusahaan atau organisasi yang 

disusun secara sistematis berdasarkan subyek dilengkapi dengan dengan data lain 

dalam pencarian informasinya menggunakan internet untuk mempermudah 

pengguna dalam mengakses informasi.  

 Menurut Zahrotun Naimah (2014) barang antik berasal dari bahasa latin 

yaitu antiquus yang berarti "tua" adalah barang menarik yang sudah berusia tua 

atau barang kuno sebagai hasilkarya atau barang budaya. Barang antik ini 
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dikoleksi atau layak diinginkan karena dari segi umur, kondisi, kelangkaan, 

kegunaan ataupun hal-hal lain yang menandai barang antik tersebut yang 

merupakan hasil budidaya manusia pada era sebelumnya. 

Pada mata kuliah Tugas Akhir ini penulis membuat produk direktori dengan 

tema Toko Barang Antik di Surabaya. Alasan penulis dalam pemilihan tema 

tersebut adalah mempermudah untuk para kolektor dan peminat barang antik 

sehingga mengetahui tempat toko yang berada wilayah khususnya Surabaya. 

Diungkapkan oleh Monica Catharina M,dkk. (2014) di wilayah Jakarta jenis 

barang masih ada barang antik asli namun mayoritas bergaya Betawi, konsumen 

di wilayah Jakarta dari mancanegara sampai lokal, range harga Rp. 5.000 – 

5.000.000. Lalu di Solo 100% barang replika dan mayoritas bergaya keratonan, 

konsumen pada wilayah solo dari mancanegara sampai lokal, range harga Rp. 

5.000 – 10.000.000. Sedangkan di Surabaya 40% barang antik asli dan mayoritas 

bergaya eropa, konsumen dari lokal sampai mancanegara, range harga Rp. 50.000 

– 25.000.000. Dengan data diatas tertera bahwa di Surabaya adalah wilayah yang 

paling banyak memiliki toko dengan jenis Barang Antik yang asli sehingga tidak 

terkejut jika banyak kolektor mengeluarkan banyak uangnya dan demi jauh-jauh 

dari mancanegara ke Surabaya untuk mencari Barang Antik yang asli. 

Penulis mengkemas produk toko-toko fisik yang tidak punya website secara 

online karena kemajuan teknologi khususnya internet saat ini menjadi peyedia 

media yang banyak dikunjungi serta digemari oleh masyarakat dalam menelusur 

sebuah informasi dalam penyelesaian masalahnya. Sehingga kebanyakan peminat 

barang antik atau kolektor serta pengguna yang ingin mencari barang yang 
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diinginkan menelusur ke website tanpa perlu pergi ke toko langsung untuk 

mengeksplor Toko Barang Antik.  

Penulis dalam merancang website dengan mengkelompokkan website dua 

kategori wilayah dan kategori barang antik, kontak penulis serta informasi 

pengertian barang antik dan jenis-jenis barang antik yang ada di website. Penulis 

menyediakan “Maps” untuk pengguna jika ingin langsung pergi ke toko dan ada 

kisaran harga barang untuk pengguna yang ingin membeli barang tersebut tanpa 

harus menghubungi pemilik toko terlebih dahulu. 

 

1.2 Tujuan 

A. Sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada jurusan D3 Perpustakaan 

pada Fakultas Vokasi Airlangga. 

B. Sebagai media memberikan wadah informasi terkait Toko Barang Antik 

mengenai tempat pembuatan, tahun pembuatan, harga serta alamat dan 

kontak Toko Barang Antik di Surabaya. 

C. Memberikan kemudahan masyarakat peminat barang antik maupun 

kolektor barang antik dalam mengakses toko untuk mencari produk barang 

antik yang ingin dicari. 

D.  Sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki 

pustakawan dalam memanfaatkan teknologi informasi. 
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1.3 Manfaat 

1.3.1.1 Manfaat Bagi Penulis 

1. Mendapatkan ilmu baru pembelajaran bagi penulis dalam menggunakan 

teknologi informasi dengan media direktori di era kemajuan teknologi saat 

ini. 

2. Dapat mengimplementasikan ilmu yang di dapat selama berada di bangku 

kuliah. 

1.3.2 Manfaat Bagi Pengguna 

1. Menjadikan referensi bagi pengguna untuk mendapatkan informasi 

mengenai Toko Barang Antik di Surabaya. 

2. Menjadi salah satu wadah informasi yang terpecaya sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh pengguna terutama mengenai informasi Toko Barang 

Antik di Surabaya.  

1.3.3 Manfaat Bagi Prodi D3 Teknisi Perpustakaan 

1. Acuan bahan referensi oleh prodi bahwa Tugas Akhir yang berjudul Toko 

Barang Antik di Surabaya tidak dapat digunakan kembali oleh mahasiswa 

lain dari Prodi D3 Teknsisi Perpustakaan. 

1.4 Batasan Masalah 

 Dalam batasan masalah penulis dalam produk direktori membatasi wilayah 

Surabaya ini yang menyediakan Toko Barang Antik di Surabaya. Penulis 

menyediakan berbagai informasi mengenai Toko Barang Antik yang terdiri dari 

30 toko yang berada di Surabaya. Direktori ini akan menampilkan nama toko, 

profil toko, nama pemilik toko, barang bernilai, gambar produk, tempat 
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pembuatan, tahun pembuatan, kisaran harga, alamat, jam buka, dan kontak 

pemilik toko yang aktif sehingga dapat dihugubungi. Dalam setiap toko dalam 

direktori terdapat foto realpict seperti yang ada di toko karena penulis terjun 

langsung mendatangi ke lapangan dari toko-toko yang sudah tercantum pada 

direktori.  

 

1.5 Langkah-langkah Pembuatan Produk Direktori Toko Barang Antik di 

Surabaya 

Proses pembuatan produk direktori melalui beberapa tahapan yang 

dilakukan harus secara berurutan sesuai dengan keinginan penulis jika ingin 

membuat produk yang sama. Tahap awal dalam proses yang harus dilakukan 

dalam pembuatan direktori adalah penulis memilih aplikasi dari berbagai aplikasi 

yang akan di gunakan sebagai direktori nantinya. Berbagai aplikasi tersebut 

diantaranya blog, wix, wordpress, dan lain-lain. Namun penulis menggunakan 

aplikasi sumber terbuka (open source) yakni wordpress. Penulis memilih 

wordpress karena aplikasi tersebut mudah dipahami. Selanjutnya tahap kedua 

penulis terjun langsung ke lapangan dalam mencari data toko yang menjual 

Barang Antik yang berada di Surabaya dengan mendata nama toko, profil toko, 

nama pemilik toko, barang bernilai, gambar produk, tempat pembuatan, tahun 

pembuatan, kisaran harga, alamat, jam buka, dan kontak pemilik toko yang aktif 

sehingga dapat dihubungi . Tahap ketiga setelah data Toko Barang Antik di 

wilayah Surabaya terkumpul, selanjutnya penulis mengelompokkan Toko Barang 
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Antik berdasarkan Wilayah dan Kategori Barang Antik. Dalam tema atau 

tampilan website pada wordpress dapat dipilih sesuai keinginan dengan cara 

mendownloadnya. Tema yang disediakan di wordpress memiliki 2 tipe yakni 

gratis dan prabayar namun penulis menggunakan tema gratis yang dipasang 

melalui situs www.wordpress.com. 

 

1.6 Jadwal Pembuatan Produk Direktori Toko Barang Antik di Surabaya 

 Proses pembuatan direktori penulis membutuhkan kurung waktu sekitar 4 

bulan. Dalam pembuatannya penulis melakukannya secara terjadwal, pada tabel di 

bawah merupakan jadwal pembuatan produk Direktori Toko Barang Antik di 

Surabaya: 

Waktu Kegiatan 

September Mempelajari cara membuat website dengan media open 

source wordpress. 

Oktober Menentukan tema, serta mencari data dengan terjun 

langsung ke toko untuk pengumpulan data terkait produk 

yang akan dibuat. 

November Proses berjalannya pembuatan direktori dari desain, 

penataan menu, sub-menu, hingga pengelompokkan data 

yang dibutuhkan. Serta penyusunan laporan TA (Tugas 

Akhir) yang berjudul Direktori Toko Barang Antik di 

Surabaya. 
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Desember Finalisasi pembuatan produk direktori dan melengkapi 

beberapa informasi yang kurang pada website dan 

laporan TA (Tugas Akhir). 

Tabel I.1 Jadwal Pembuatan Tugas Akhir 

 

1.7 Bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan Produk Direktori 

Toko Barang Antik di Surabaya  

Pada proses produk Direktori Toko Barang Antik di Surabaya. Terdapat alat 

yang diperlukan yang memadai, antara lain: 

a) Laptop  

Laptop merupakan alat yang berdampak dalam pembuatan produk 

direktori karena laptop adalah alat utama yang digunakan oleh penulis dalam 

memasukkan data serta mencari kontak terkait peta dan sosial media yang 

dimiliki oleh pemilik toko. Laptop yang digunakan tidak harus memiliki 

spesifikasi tinggi, dikarenakan penulis hanya membutuhkan aplikasi Search 

engine yaitu Mozila atau Google chrome untuk pembuatan produk dan 

Microsoft Office Word untuk penyusunan laporan Tugas Akhir. 

b) Bensin dan Kendaraan 

Kendaraan yang digunakan penulis dalam mencari data ke toko yakni 

kendaraan sepeda motor. Bensin juga diperlukan dalam hal ini karena jika 

sepeda motor tidak ada bensin maka sepeda motor tidak bisa berjalan. 
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c) Koneksi internet (WiFi) 

Koneksi internet juga memiliki peranan sangat penting karena penulis 

mememasukkan data ke applikasi wordpress dengan menggunakan koneksi 

internet serta desain web. 

 

1.8 Sistematika penulisan Direktori Toko Barang Antik di Surabaya 

Laporan dalam susunan Tugas Akhir disusun sesuai aturan penulisan ilmiah 

dan terbagi dalam empat bab, antara lain :  

a) Bab 1 Pendahuluan 

Pada bab I terdiri dari latar belakang pembuatan produk direktori, 

tujuan dan manfaat pembuatan produk bagi pengguna, batasan masalah, 

langkah-langkah pembuatan produk dan sistematika penulisan. 

b) Bab II Deskripsi Produk 

Bab II terdiri dari deskripsi produk, pengertian produk, ruang lingkup 

produk, dan klasifikasi produk Direktori Toko Barang Antik di Surabaya. 

c) Bab III Metode dan Penyajian 

Bab III berisi tentang tahap dan proses pembuatan direktori dan tahap 

awal hingga finalisasi. 
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d) Bab III Pembuatan produk 

Bab IV berisi tentang bagaimana proses dari mencari data, 

pengumpulan data, pembuatan produk dan tahap finalisasi dari hasil 

produk Direktori Toko Barang Antik di Surabaya. 

e) Bab IV Penutup 

Pada Bab IV terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

laporan pembuatan produk Direktori Toko Barang Antik di Surabaya. 
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BAB II 

DESKRIPSI PRODUK 

 

II.I Deskripsi Topik Direktori Toko Barang Antik di Surabaya 

Direktori merupakan jenis koleksi yang terdapat di perpustakaan yang 

digunakan untuk menemukan suatu informasi yang diperlukan. Penyusunan 

direktori disusun secara sistematis menurut subjek tertentu. Jika sebuah direktori 

menggunakan tema, sehingga informasi yang terkandung dalam direktori tersebut 

seputar tema yang dipilih. Penulis membuat produk dengan menggunakan tema 

Toko Barang Antik di Surabaya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antik 

sendiri yang berarti kuno, tetapi tetap bernilai sebagai hasil karya seni atau benda 

budaya. 

 

II.2 Pengertian Produk dan Subyek Direktori  

Direktori adalah suatu bahan rujukan terdiri dari informasi-informasi yang 

disusun secara kategori, abjad, sistematis dilengkapi dengan kegiatan, alamat dan 

data lain. Penulis membuat direktori yang berisi toko-toko fisik Barang Antik 

yang tidak mempunyai website. 

Menurut Zahrotun Naimah (2014) Suatu barang dikatakan antik dika 

memiliki beberapa faktor yaitu memiliki sejarah, faktor usia yang cukup tua, 

faktor kuantitas merupakan jumlahnya di jagat raya hanya satu, faktor mistis yaitu 
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memiliki kekuatan magis atau gaib sehingga dipercaya dapat memberikan 

kekuatan bagi pemiliknya. Alasan orang mengoleksi barang antik adalah cita rasa 

jiwa seni karena terdapat cerita dan sejarah tentang perkembangan budaya 

manusia, hobi karena orang tersebut mencari dan mengumpulkan serta menikmati 

semua prosesnya mendapatkan suatu barang antik, emosional misalnya mendapat 

warisan dari orangtua sehingga ingin tetap menyimpannya karena ingatan kepada 

orangtuanya, hiasan/dekorasi rumah karena membuat rumah semakin indah dan 

menarik, bisnis dan investasi karena barang-barang antik tetap menggiurkan kalau 

orang mengetahui market dan nilainya juga sangat tinggi.  

 

II.3 Ruang Lingkup Produk Direktori Toko Barang Antik di Surabaya 

Penulis di mata kuliah tugas akhir membuat produk dengan tema Toko 

Barang Antik di Surabaya. Dalam direktori ini terdapat berbagai informasi tentang 

harga Barang Antik dan Kategori Barang Antik yang dijual toko di Surabaya. 

Pertama, tahap dilakukan oleh penulis dalam pembuatan direktori yakni 

mengelompokkan berdasarkan wilayah toko di Surabaya (surabaya pusat, 

surabaya utara, surabaya selatan, surabaya timur dan surabaya barat). 

Pengelompokkan berdasarkan wilayah ini memudahkan pengguna dalam mencari 

wilayah yang ingin dituju atau dibutuhkan. Dalam konten tersebut diisi dengan 

informasi nama toko yang terdiri dari nama pemilik toko, profil toko, barang 

bernilai, gambar produk, tempat pembuatan, tahun pembuatan, kisaran harga, 

alamat, jam buka, dan kontak pemilik toko yang aktif sehingga dapat dihubungi. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR DIREKTORI TOKO BARANG... AMELIA WIDJAYANTI



12 
 

 
 

 

II.4 Sistem pengelompokkan pada Produk Direktori Toko Barang Antik di 

Surabaya 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 Gambaran tampilan website 

Gambar diatas merupakan rencana dari penjabaran singkat tentang produk 

Direktori Toko Barang Antik di Surabaya. Penulis mengkategorikan direktori 

tersebut dengan tujuan mempermudah pengaksesan pengguna di Direktori Toko 

Barang Antik di Surabaya. Jika pengguna menekan tombol Wilayah akan muncul 

wilayah yang ada di Surabaya (surabaya pusat, surabaya utara, surabaya selatan, 

surabaya timur, surabaya barat) yang berisi nama toko. Dan jika pengguna 

menekan tombol Kategori Barang Antik akan muncul (elektronik, furnitur, 

gemstone, keris, lukisan, uang kuno) yang berisi nama toko. 

 

 

 

Wilayah Beranda Kategori Barang Antik Kontak 

Surabaya Pusat 

Surabaya Utara 

Surabaya Selatan 

Surabaya Timur  

Surabaya Barat 

Elektronik 

Furnitur 

Gemstone 

Keris 

Lukisan 
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Berikut merupakan daftar Toko Barag Antik di Surabaya Profil toko : 

Tabel II. 1 Daftar Toko Barang Antik di Surabaya 

No Nama Toko 

Kategori 

Barang Antik 

Wilayah Alamat 

1 Agus Sugandi -Furnitur 

Surabaya 

Selatan 

Pasar Surya Bratang 

Lantai 2 Blok B17 

2 Antik Jaya Art Shop 

-Furnitur Surabaya 

Selatan 

Jl. Patmosusastro No 

102A -Elektronik 

3 Antiques -Furnitur  

Surabaya 

Selatan 

Jl. Indragiri No.55 

4 Ariani Gallery -Lukisan 

Surabaya 

Selatan 

Jl. Gayungan 

Kebonsari No. 17 

5 Arif Galery Vintage -Elektronik 

Surabaya 

Timur 

Jl. Krembangan 

Masigit no.1 

6 Arum Art Shop -Elektronik 

Surabaya 

Timur 

Jl. Patmosusastro 

No.118 

7 

Astrid Unik Antik 

Shop 

-Furnitur 

Surabaya 

Timur 

Pasar Surya Bratang 

Lantai 2 Blok B3 

8 Berlian Art Shop -Furnitur 

Surabaya 

Timur 

Pasar Surya Bratang 

Lantai 2 

9 Dahayu 

-Elektronik Surabaya 

Timur 

Pasar Surya Bratang 

Lantai 2 -Furnitur 
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10 

DRS Vintage and Art 

Gallery 

-Furnitur 

Surabaya 

Timur 

Pasar Surya Bratang 

Lantai 2 Blok D4, EC, 

E5 
-Lukisan 

11 Galeri Sugandi 

-Furnitur Surabaya 

Timur 

Jl. Patmosusastro no 

128 -Elektronik 

12 Gallery Tosan Aji -Keris 

Surabaya 

Timur 

DTC Wonokromo 

Lantai 4 Blok A No. 

57-58 

13 Hasan Uang Kuno -Uang Kuno 

Surabaya 

Timur 

DTC Wonokromo 

Lantai 4 Blok A No. 

100 

14 Joko Tarub Pusaka -Keris 

Surabaya 

Pusat 

Jl. Pasar Turi 

15 

Joyo Chutdeng 

Vintage 

-Furnitur 

Surabaya 

Timur 

Pasar Surya Bratang 

Lantai 2Blok B14 

16 Kharisma Gemstone -Gemstone 

Surabaya 

Timur 

DTC Wonokromo 

Lantai 4 Blok A No. 88 

17 

Lambosta Gems & 

Galery 

-Gemstone 

Surabaya 

Timur 

Pasar Surya Bratang 

Lantai 2 

18 

Mirota Batik 

Handicraft 

-Uang Kuno 

Surabaya 

Timur 

Jl. Sulawesi No.24 

19 Moissanite -Furnitur 

Surabaya 

Timur 

DTC Wonokromo 

Lantai 4 Blok A 
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20 Nikimurah Gemstone -Gemstone 

Surabaya 

Timur 

DTC Wonokromo 

Lantai 4 Blok A no 105 

21 Ondine Antique 

-Gemstone Surabaya 

Timur 

Pasar Surya Bratang 

Lantai 2 -Keris 

22 Pemuda Masa Kini 

-Elektronik Surabaya 

Timur 

Pasar Surya Bratang 

Lantai 2 2 Blok D5, D6 -Furnitur 

23 

Pratama Gemstone & 

Jewelry 

-Gemstone 

Surabaya 

Timur 

DTC Wonokromo 

Lantai 4 Blok A no 

12A-12B 

24 Purnama Antiq -Furnitur 

Surabaya 

Timur 

Jl. Patmosusastro no 

130B 

25 Sekarepmu -Elektronik 

Surabaya 

Timur 

Pasar Surya Bratang 

Lantai 2 Blok D3 

26 Soerabaia Vintage 

-Elektronik Surabaya 

Timur 

Pasar Surya Bratang 

Lantai 2 Blok B15 -Lukisan 

27 SS Gemstone -Gemstone 

Surabaya 

Timur 

Pasar Surya Bratang 

Lantai 2 

28 Sumber Wangi -Uang Kuno 

Surabaya 

Timur 

Jl. Wonokromo no 5 

29 Suyetnoxjudan 

-Elektronik Surabaya 

Timur 

Jl. Kalijudan taruna 3a 

no 18 -Furnitur 

30 Uang Kuno Surabaya -Uang Kuno 

Surabaya 

Timur 

Ploso Timur 7A No.55 
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BAB III 

METODE PEMBUATAN DATA DAN PENYAJIAN DATA 

Penulis akan menjelaskan tentang tahapan dan proses dalam membuat 

direktori dari tahapan pertama sampai finalisasi agar produk direktori bisa 

dimanfaatkan serta di akses dengan mudah oleh pengguna. Penulis membuat 

website ini dibentuk seperti direktori serta dikategorikan berdasarkan Wilayah dan 

Kategori Barang Antik dengan tujuan untuk mempermudah penelusuran oleh 

pengguna mencari informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan efisien. Tahapan 

pertama, yakni memerlukan perangkat hardware dan software dalam pembuatan 

produk seperti yang diinginkan. Tahapan kedua memilih tema pada topik 

direktori, kemudian mencari data dengan terjun langsung ke lapangan untuk 

disajikan pada direktori. 

III.1 Tahap persiapan  

Penulis mempersiapkan pembuatan direktori seperti alat dalam penyelesaian 

pembuatan produk, hal-hal yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

1. Laptop  

Laptop tidak perlu spesifikasi yang tinggi. 

2. Bensin dan Kendaraan 

Saat mendatangi toko langsung dengan terjun ke lapangan penulis 

memakai kendaraan sepeda motor dan membutuhkan bensin untuk bahan 

bakarnya. 
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3. Koneksi internet  (Wifi) 

Diperlukan stabil dalam jaringan internet agar memudahkan 

pengerjaan dalam direktori. 

4. Aplikasi 

Penulis memilih untuk membuat direktori yakni applikasi wordpress 

online karena dalam penulis pernah mempelajari applikasi wordpress di 

salah satu mata kuliah . 

5. Dana 

Penulis tidak mengeluarkan banyak dana dalam pembuatan direktori 

ini. Rincian dana adalah sebagai berikut: 

 Laptop   : Rp. 0 

 Bensin   : Rp. 70.000 

 Kuota internet  : Rp. 50.000 

      Total  = Rp. 120.000 

 

III.2 Tahap pembuatan produk (tahap pertama pembuatan dari login 

wordpress sampai tahap akhir pembuatan Direktori Toko Barang Antik di 

Surabaya 

 Penulis pada tahapan pembuatan produk akan menjelaskan secara detail 

pembuatan produk Direktori Toko Barang Antik di Surabaya. Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut: 
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III.2.1 Pengumpulan Data 

Pertama penulis melakukan pencarian data toko dengan terjun langsung ke 

lokasi toko yang ada di Surabaya dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

Data toko yang harus dicari yakni 30 toko di wilayah Surabaya. Kemudian saat 

data terkumpul penulis menyajikan informasi di isi Direktori Toko Barang Antik 

seperti nama toko, profil toko, nama pemilik toko, barang bernilai, gambar 

produk, tempat pembuatan, tahun pembuatan, kisaran harga, alamat, jam buka, 

dan kontak. 

III.2.2 Layout Produk 

Direktori Toko Barang Antik di Surabaya dirancang oleh penulis 

berdasarkan menu Beranda, Wilayah, Kategori Barang Antik dan Kontak. Berikut 

adalah detail layout produk yang dirancang oleh penulis.  

6. GAMBAR 

1. Direktori Toko Barang Antik di Surabaya 

2.Beranda 3.Wilayah 4.Kategori Barang Antik 5.Kontak 

 Surabaya Pusat Elektonik  

 

7.Isi Konten 

Surabaya Utara Furnitur 

Surabaya Selatan Gemstone 

Surabaya Timur Keris 

Surabaya Barat Lukisan 

  Uang Kuno  
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Keterangan 

Direktori Toko Barang Antik di Surabaya dibagi menjadi 5 menu sebagai berikut: 

1. Berisi judu direktori, penulisannya yaitu “Direktori Toko Barang Antik di 

Surabaya”  

2. Pada menu “Beranda” berisi informasi tentang pengertian barang antik dan 

jenis-jenis barang antik yang ada di kategori barang antik di Direktori 

Toko Barang Antik di Surabaya.  

3. Menu “Wilayah” berisi sub menu surabaya pusat, surabaya utara, surabaya 

selatan, surabaya timur dan surabaya barat kemudian jika ditekan akan 

muncul nama toko yang berada di wilayah tersebut. 

4. Menu “Kategori Barang Antik” berisi sub menu elektronik, furnitur, 

gemstone, keris, lukisan, dan uang kuno. Kemudian jika ditekan akan 

muncul nama toko sesuai dengan kategori yang dipilih. 

5.  Menu “Kontak” berisi data diri penulis dan kontak yang masih aktif 

sehingga bisa dihubungi. Kontak terdiri dari nomor hp, email dan sosial 

media.  

6. Gambar : Pada gambar yang dipakai sebagai gambar awal direktori 

merupakan gambar yang berhubungan dengan tema direktori. 

Isi Konten : Dalam konten direktori berisi informasi yang berhubungan 

dengan tema direktori.  
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Gambar III.1 Contoh tampilan desain isi konten 
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Pada gambar di atas adalah contoh tampilan desain isi konten dari Direktori 

Toko Barang Antik di Surabaya. Terdiri dari profil toko, nama pemilik toko, 

barang bernilai, gambar produk, tempat pembuatan, tahun pembuatan, kisaran 

harga, alamat, jam buka, dan kontak. 

III.2.3 Pembuatan Produk Direktori 

Penulis akan menjelaskan tentang proses pembuatan produk Direktori Toko 

Barang Antik di Surabaya dengan menggunakan aplikasi wordpress.com. Dalam 

tahapan proses ini terdiri dari membuat akun wordpress, pemilihan tema pada 

wordpress, desain website pada wordpress, pengisian informasi dan lain-lain. 

Langkah-langkah awal sampai finalisasi adalah sebagai berikut: 

a) Masuk ke situs wordpress. Pertama, login akun wordpress ke dalam situs 

www.wordpress.com. kemudian klik login. 

 

Gambar III.2 Tampilan dasbor 
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Jika login ke wordpress sudah berhasil maka muncul tampilan seperti di 

atas. Gambar di atas merupakan tampilan dasbor yang memiliki banyak fitur 

menu. Fitur menunya terdiri dari tambah post, tampilan, tambah laman, dan lain-

lain. 

 

b) Memilih tema 

Kedua yakni pemilihan tema sesuai dengan keinginan masing-masing dan 

dapat dilihat pada pengaturan desain tema tata letak data informasi dari produk 

direktori. Langkah-langkah untuk memilih tema yaitu klik tampilan kemudian 

pilih tema. 

 

Gambar III.3 Tampilan memilih tema 

Setelah mengikuti langkah-langkah di atas maka akan muncul berbagai 

pilihan tema yang menarik. Penulis memakai tema yang gratis, caranya klik 
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“gratis” pada pojok kanan kemudian pilihlah tema sesuai keinginan dan klik 

“sesuaikan”. Maka tema tersebut sudah terpasang dalam wordpress dan klik “telah 

terbit” tujuannya agar tema yang sudah dipilih dapat tersimpan. 

 

Gambar III.4 Tampilan pilihan tema gratis  

 

c.) Menambahkan halaman 

Ketiga adalah cara menambahkan halaman baru pada wordpress. Klik 

“laman” kemudian klik “tambah baru”. Maka akan mucul tampilan tentang 

menambah judul dan isi pada halaman. Jika sudah selesai diisi, klik “terbitkan”. 

Halaman baru sudah otomatis terhubung masuk di website.  

Apabila ingin mengedit halaman terlebih dahulu klik “semua laman” 

kemudiah klik “sunting” pada setelah diedit sesuai kebutuhan maka klik 

“terbitkan” maka halaman yang sudah diedit akan tersimpan.  
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Gambar III.5 Menambah halaman baru 

Saat halaman baru sudah ditambahkan, penulis bisa mengatur penempatan 

halaman sehingga tampilan menu lebih rapi dengan berdasarkan Wilayah dan 

Kategori Barang Antik pada produk direktori. Untuk mengatur penempatan menu 

yaitu pada dasbor pilih “tampilan” kemudian klik “menu”. Cara untuk 

memindahkan menu menjadi tampilan menu ke bawah atau dropdown adalah 

geser menu wilayah yang akan dituju. Jika ingin menampilkan sub menu, 

langkah-langkahnya adalah geser menu nama bagian wilayah kota (surabaya 

pusat, surabaya utara, surabaya selatan, surabaya timur dan surabaya barat). Menu 

wilayah disudutkan ke kiri sedangkan sub menu nama bagian wilayah kota 

(surabaya pusat, surabaya utara, surabaya selatan, surabaya timur dan surabaya 

barat) digeser agak menjorok ke kanan ditempatkan di bawah menu yang akan 

dijadikan dropdown atau tampilan menu ke bawah. Penulis pada tampilan di 

wordpress ini akan dibagi empat menu yakni Beranda, Wilayah, Kategori Barang 
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Antik, Kontak. Menu Wilayah dan Kategori Barang Antik dijadikan dropdown 

karena digolongkan berdasarkan Wilayahnya dan Kategori Barangnya untuk 

mempermudah penelusuran pengguna dalam pengaksesannya. 

 

d.) Mengisi informasi pada tiap halaman 

Pada dasbor pilih “laman” kemudian klik “semua laman” dan akan muncul 

berbagai laman yang akan di sunting. Klik “sunting” pada laman yang ingin di 

edit. Maka akan muncul gambar seperti di bawah.  

 

Gambar III. 6 Tampilan laman 

Penulis mengisi laman sesuai data yang telah disiapkan, data tersebut terdiri 

dari profil toko, nama pemilik toko, barang bernilai, gambar produk, tempat 

pembuatan, tahun pembuatan, kisaran harga, alamat, jam buka, dan kontak. 
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Menu yang ada di laman memiliki fungsi masing-masing. Di dalam 

halaman memilki taskbar terletak di atas, taskbar tersebut diolah seperti simbol. 

Terdiri dari “B” (bold) digunakan mempertebal tulisan, “I” (italic) digunakan 

untuk tulisan agar menjadi miring dan terdapat menu taskbar “paragraf” 

digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tulisan pada huruf di halaman. 

Penulis mempermudah pengguna dalam mengakses direktori dengan 

menggunakan “sisipkan/sunting taut” untuk menyisipkan link sosial media tanpa 

membuka manual. Caranya adalah blok tulisan yang akan di sisipkan/sunting taut 

kemudian klik simbol sisipkan/taut. Perhatikan gambar berikut. 

 

Gambar III.7 Cara sisipkan/sunting taut 

Akan muncul box seperti diatas, lalu isi box dengan link sosial media 

instagram toko dan klik panah bawah. Maka tulisan yang sisipkan/sunting taut 

tersebut bisa digunakan dan terhubung ke sosial media toko yang dituju. 
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Gambar III. 8 Tampilan sesudah sisipkan/sunting taut 

Jika tulisan sisipkan/sunting taut sudah berhasil, maka tulisan akan berubah 

menjadi warna biru dan bisa di klik. 

 

e.) Menempatkan gambar pada laman  

Pada gambar di Direktori Toko Barang Antik di Surabaya diambil dari 

pengambilan data langsung dari toko pemiliknya. Cara memasukkan gambar 

adalah buka laman yang dingin ditambahkan gambar lalu klik “tambahkan media”  
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Gambar III. 9 Menambahkan media gambar 

Klik gambar yang ingin dimasukkan kemudian klik “sisipkan ke laman”  

 

Gambar III.10 Pilih gambar 

Letakkan gambar pada tempat yang diinginkan. Gambar tersebut akan 

muncul pada tempat yang diinginkan. 
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Gambar III.11 Mengatur letak gambar yang ditambahkan 

Pada gambar di atas terdapat empat pilihan menu jika ingin menempatkan 

gambar. Fungsi dari menu tersebut adalah dapat meletakkan gambar sesuai 

dengan keinginan. Jika ingin memberikan keterangan pada gambar klik menu 

ikon “edit”. 

 

Gambar III.12 Menu ikon edit gambar 
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Penulis akan mengganti ukuran sedang pada pengaturan tampilan kemudian 

klik “perbarui” maka kuran tampilan gambar akan muncul sesuai dengan ukuran 

gambar yang dipilih. 

 

Gambar III.13 Tata cara edit gambar 

f.) Menambahkan logo dan slogan pada halaman menu utama 

Disini penulis akan menjelaskan cara menambahkan logo, pada dasbor klik 

“situs saya” yang terletak di pojok kiri atas lalu klik “penyesuaian” kemudian klik 

“identitas status”  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR DIREKTORI TOKO BARANG... AMELIA WIDJAYANTI



31 
 

 
 

 

Gambar III. 14 Pengaturan logo dan slogan halaman utama website  

Penulis akan menambahkan slogan untuk membuat website terlihat 

menarik. Cara menambahkan slogan adalah klik “slogan” lalu ketik slogan pada 

kolom slogan sedangkan jika ingin menambahkan logo klik “tambahkan logo” 

lalu klik “jadikan logo”. Maka akan muncul logo dan slogan seperti di bawah. 

 

Gambar III.15 Menambahkan logo dan slogan halaman utama website 
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g.) Mengganti wallpaper pada tema awal  

Siapkan gambar yang akan di buat wallpaper pada tema awal. Klik “situs 

saya” yang terletak di pojok kiri atas lalu klik “penyesuaian” kemudian klik 

“gambar tajuk” dan klik “tambahkan gambar baru” setelah itu pilih berkas yang 

akan diterapkan. Gambar akan otomatis diterapkan pada website.  

 

Gambar III.16 Mengganti wallpaper halaman utama website 

 

h.) Mengganti font yang diinginkan  

Penulis ingin mengganti font pada halaman utama agar menarik jika dibaca 

oleh pengguna. Cara adalah pada dasbor klik “situs saya” yang terletak di pojok 

kiri atas lalu klik “penyesuaian” kemudian klik “font”. Wordpress menyediakan 

beberapa pilihan model font. Disini penulis menggunakan font teks pada judul 

website dengan font cinzel sedangkan untuk font dasar isi website penulis 
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memilih font anonymous pro. Penulis menggunakan ukuran normal pada font teks 

dan font dasar. 

 

III.17 Tampilan mengganti font pada halaman utama 

 

i.) Menambahkan widget 

Widget pada wordpress memiliki banyak pilihan, widget yang ada di 

wordpress seperti galeri, acara yang akan datang, google terjemah dan lain-lain. 

Namun penulis hanya ingin menambahkan kalender dan cari. Caranya adalah pada 

dasbor klik “tampilan” lalu klik “widget” kemudian klik “kalender”. 
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III.18 Tampilan menu widget pada dasbor 

Di widget memiliki beberapa menu terdiri dari bilah sisi, footer 1, footer 2, 

dan footer 3. Fungsi pada menu tersebut adalah peletakkan untuk widget. Jika 

ingin memasukkan widget ke website maka pilih satu menu tersebut. Disini 

penulis menggunakan menu bilah sisi. Kemudian “tambahkan widget” otomatis 

widget akan tampil di website sesuai dengan beberapa pilihan menu tersebut. 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR DIREKTORI TOKO BARANG... AMELIA WIDJAYANTI



35 
 

 
 

 

Gambar III.19 Penyesuaian letak widget kalender 

 

 

Gambar III.20 Tampilan widget kalender pada halaman website 
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BAB IV 

PENUTUP 

IV.1 Kesimpulan 

Saat ini teknologi serba canggih serta kebutuhan informasi masyarakat 

sangat pesat sehingga masyarakat mengalami kehausan akan informasi. Internet 

merupakan penyedia media yang banyak dikunjungi serta digemari oleh 

masyarakat dalam menelusur sebuah informasi dalam penyelesaian masalahnya. 

Direktori adalah salah satu media online yang mengalami kemajuan. Adanya 

direktori masyarakat lebih mudah dalam pengaksesan informasi karena di dalam 

direktori ini disusun secara sistematis dan terdapat informasi kontak dan alamat 

serta Google Maps.  

Produk Direktori Toko Barang Antik menyediakan informasi nama toko, 

profil toko, nama pemilik toko, barang bernilai, gambar produk, tempat 

pembuatan, tahun pembuatan, kisaran harga, alamat serta Google Maps, jam buka, 

dan kontak pemilik toko yang aktif sehingga dapat dihugubungi. Dalam setiap 

toko dalam direktori terdapat foto realpict seperti yang ada di toko karena penulis 

terjun langsung mendatangi ke lapangan dari toko-toko yang sudah tercantum 

pada direktori. Direktori ini mempermudah pengguna dalam pengaksesan 

informasi seputar Toko Barang Antik. Pengguna dapat mengakses direktori ini 

https://directorybarangbarangantikdisurabaya.wordpress.com 

 

melalui situs dengan alamat: 
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IV.2 Saran 

Penulis dalam membuat produk direktori belum maksimal dalam tampilan 

website dan segi desain. Diperlukan banyak konsep dari tema serta data-data yang 

diperlukan agar isi konten yang lebih lengkap dan setiap barang yang ada di toko 

pastinya akan terjual dan pemilik toko akan menjual produk yang berbeda saat 

tiap bulan atau tahunnya. Saran dari penulis agar mengecek dan update selalu 

sehingga informasi yang dicantumkan di website selalu valid datanya. Dengan hal 

tersebut pengguna akan menjadikan website Direktori Toko Barang Antik di 

Surabaya sebagai rujukan dalam mencari informasi seputar toko barang antik. 
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