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PENULIS 



MOTTO 

 

 Bersandar kepada Allah adalah kunci keberhasilan dunia dan akhirat. 

 Pribadi yang cerdas adalah pibadi yang tidak suka membuka aib orang, berfikirnya 

khusnudhon, tidak sinis, pesimis, bahkan tidak suka memfonis. 

 Hidup ini bukan dihitung berapa umur, berapa banyak kekayaan, tapi hidup ini adalah 

bilangan dzikir, ibadah, dan amal shaleh. 

 Menjadi tua sudah pasti, menjadi dewasa adalah suatu pilihan. 

 Lebih baik gagal karena mencoba daripada gagal mencoba. 

 Seandainya seluruh air laut dijadikan tinta dan seluruh pohon dimuka bumi ini 

dijadikan pena, maka tidak akan pernah cukup untuk menulis ilmu Allah. 

 Perubahan adalah hasil akhir dari pembelajaran karena perubahan tersebut melibatkan 

tiga hal diantaranya: ketidak puasan, keputusan untuk berubah, kesadaran untuk 

mengikuti perkembangan. 

 



PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahirobbil’alamin, sebagai wujud ekspresi rasa syukur yang tidak terhingga penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat serta Hidayah-Nya Penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW 

sebagai tauladan dalam rangkaian aktivitas demi mencapai sebuah kehidupan yang dicitakan. 

Maka dari tersusunnya skripsi ini penulis mempersembahkan untuk : 

 Ayahanda, Ibunda, dan Kakanda yang tersayang. 

 Mbah Kakung. 

 Keluarga besarku. 

 Sahabat - sahabatku dan teman-teman semua. 

 Almamater STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 

 All people help me, thank’s a lot. 



RINGKASAN 

 

 Laporan skripsi ini dengan judul ”Perancangan dan Pembuatan Web Pada 

Jazz Studio Musik Di Sukoharjo Sebagai Media Informasi“ berdasarkan penelitian 

yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2010. 

 Tujuan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

program pendidikan Sarjana, disamping itu laporan ini juga bertujuan untuk 

memanfaatkan teknologi internet dan juga membantu kecepatan dan ketepatan kerja serta 

lebih memperkenalkan Jazz Studio Musik yang penulis buat, menampilkan beberapa 

halaman website yang merupakan kumpulan informasi dari Jazz Studio Musik. 

 Metode yang digunakan adalah teknik observasi, teknik interview yang 

dilaksanakan langsung pada tempat penelitian dengan mengumpulkan informasi lewat 

media buku sebagai bahan pustaka. Dan sumber data-data yang diambil dari kegiatan 

yang dilakukan di perpustakaan (Sumber Data Primer), data-data yang diambil dari 

reverensi yang berhubungan dengan perpustakaan (Sumber Data Sekunder).  

 Lapran skripsi ini juga bertujuan untuk membuat sistem informasi yang dapat 

diakses oleh masyarakat umum. Sehingga masyarakat dapat melihat dan mencari 

informasi tentang layanan-layanan yang dimiliki oleh Jazz Studio Musik. Para 

pengunjung web juga dapat mendaftar sebagai member kemudian juga bisa booking 

studio dan informasi-informasi lainnya. 

 Dalam menyelesaikan hal tersebut penulis menggunakan alat komputer sebagai 

alat bantu untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat, relevan dan valid.  Sekaligus 

menghasilkan informasi yang berguna dan dapat menyelesaikan lebih cepat sesuai dengan 

harapan. 

 Adapun program aplikasi yang digunakan adalah aplikasi program Macromedia 

Dreamweaver 8, XAMPP,dan Adobe Photoshop CS3 sebagai alat bantu manusia sebagai 

usernya dan dapat mempermudah dalam pembuatan program “Perancangan dan 

Pembuatan Web Pada Jazz Studio Musik sebagai Media Informasi”. 

  

 



SUMMARY 

 

Report this thesis entitled "Design and Making Web In Studio Jazz Music In 

Sukoharjo sebgai Media Information" on the basis of field work practices that have 

been implemented in March 2010. 

The purpose of this thesis is as one of the requirements to complete a degree 

program, besides that this report also aims to take advantage of Internet technology and 

also helps speed and accuracy of work and introduce more Jazz Music Studio which the 

author created, displays several pages of the website is a collection of information from 

Studio Jazz Music. 

The method used was observation techniques, interview techniques carried out 

directly on the research by collecting information through the media of books as library 

material. And sources of data drawn from the activities carried out in the library (Primary 

Source), these data are taken from reverensi associated with the library (Secondary Data 

Sources.) 

Lapran this thesis also aims to create information systems that can be accessed by the 

general public. So that people can see and find information about services that are owned 

by the Jazz Studio Music. The web visitors can also sign up as member and then also 

booking the studio and other information. 

In completing these authors use a computer as a tool to generate more accurate 

results, relevant and valid. At the same time produce useful information and can be 

completed more quickly in line with expectations. 

The application program used was Macromedia Dreanweaver application 

program 8, XAMPP, and Adobe Photoshop CS3 as a human tool as user should and can 

facilitate in making the program. "Designing and Making Web In Studio Jazz Music as 

Media Information". 
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