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ABSTRAK 
 

Berkembangnya teknologi yang sangat pesat, mempunyai pengaruh yang sangat signifikan 
terutama di dunia informasi. Media online adalah salah satu media yang sangat diminati oleh 
banyak kalangan. Media online adalah senjata ampuh untuk menyebarkan informasi yang cepat, 
jelas, dan akurat. Media online juga sangat mudah diakses oleh masyarakat. Banyak sekali 
informasi yang memang benar adanya, dan juga ada yang tidak benar. Banyak dari masyarakat 
yang memang masih belum mengerti mana informasi yang akurat dan mana yang tidak. 
Sehingga, diperlukan sebuah platform informasi berupa website yang memang memuat data-data 
yang valid. 
Media online juga memiliki pengaruh besar di semua aspek kehidupan, yaitu Perekonomian. 
Perekonomian saat ini memang sangat gencar terombang-ambing oleh banyaknya permasalahan. 
Maka dari itu, dibutuhkan sebuah portal informasi yang setidaknya dapat membantu 
perekonomian suatu daerah. Banyak kasus penipuan yang mengatasnamakan produk daerah 
sehingga nantinya konsumen yang akan membeli jadi enggan membeli. Terutama di platform-
platform yang tidak jelas asal muasalnya. Maka dari itu, Penulis membuat Tugas Akhir tentang 
Pengrajin Kulit yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan tentunya dengan data valid yang 
didapatkan dengan survey satu-persatu Pengrajin yang nantinya akan dimasukkan ke portal 
informasi Penulis. Pembuatan produk portal informasi ini menggunakan situs pembangun 
website WIX. Produk portal informasi ini berisikan tentang profil, sejarah, produk yang dijual, 
harga, sistem pemasaran, kontak resmi, dll. Direktori Offline Pengrajin Kulit yang ada di 
Sidoarjo ini mempunyai konten yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh semua 
masyarakat. Dan tentunya bisa juga diakses melalui Smartphone. Produk Portal Informasi  ini 
tidak memuat segala pengrajin/pembuat produk daerah, tetapi hanya memuat pengrajin yang 
berkecimpung di dunia perkulitan. 

 

  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR DIREKTORI PENGRAJIN KULIT DI SIDOARJO BRILLIAN AKBAR GUNAWAN


	COVER
	HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT
	HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
	HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	BAB II DESKRIPSI PRODUK
	BAB III METODE PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN DATA
	BAB IV PENUTUP



