
ABSTRAK

Bursa Efek sebagai instumen keuangan ekonomi dan moneter negara
dibentuk pemerintah sebagai bagian pengerahan dana pembangunn nasional guna
mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 5olo pertahun. Banyak informasi tentang
Bursa Efek saham yang disajikan baik di media cetak
mauprm elektsonik , narnm penyajian informasi tersebut banyak bersifat teknis,
sehingga hanya mudah dimengerti oleh sebagian orang yang mernang ruang lingftup
usahanya berkaitan dengan Bursa Efe( akibatnya investasi saham di Bursa Efek
menjadi kurang memasyarakat. Akibat yang timbul kemudian adalah didominasinya
perdagangan di Bursa Efek oleh papan asing sehingga sering te{adi sentimen
negatif pasar tefiadap kebijakan-kediakan mako ekonomi pemerintah rnauprm
perkembangan politik yang terjadi di dalam negeri. Salah satu upaya yang dapat
dilakukan untuk memberdayakan masyarakat Indonesia di pasar modalnya sendiri
atlalah dengan memberikan suatu tutorial tentang investasi di tsurra Efek yang
lerykap, mudah digunakaq dan msmilil.i jangkauan yang luas, sehingga memiliki
sasaran pembaca yang luas.

Perkembangan komputer yang pesat baik dari segi perangkat keras rnauprm
perangkat lmakrya saat ini memrmgkinkan komputer dimanfaatkan dalam berbagai
bidang kegiatan tidak terkecuali bidang pendidikan dan pengajaran sehingga mrmcul
sistem pendidikan dan pengajaran berbantuan komputer yang disebut
CN (Computer Aided Instnrction). Pcrkembangan komputer yang pesat tersebut
telah dikingi kemajuan teknologi telekomrurikasi yang kemudian membentuk suatu
sinergi dalam bentuk jaringan Internet. Jaringan Internet menrpakan jaringan
komputer global yang memungkinkan sernua jenis komputer unh* saling
berhubungan dan bertukar informasi.

De.ngan melilnt permasalahan di atas, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini
dicoba unnrk hal-hal di atas yaitu dengan membuat home page
Tutorial Bursa Efek pada jatingan Internet. Pada pembuatan home page tlrrtolial
Bursa Efek tersebut digunakan metode penelitian berupa analisa, perancangar!
implemcntasi, dan evaluasi. Tahapan analisa dilakukan bertujuan atgar home page
mampu mernenuhi tujuan pembuatarurya. Survei pendahulan agar didapat informasi
lapaqan yang akurat yang meliputi perdqiauan dan penelitian ke sejumlah
porusaltaan efek (seaMties), survei kepustakaaq s€rta wawanctra ke sejunrlah
dealer d:l:r pialang merupakan masukan dari proses analisa yang akan dilakukan.
Dari masukan yang telah didapat tersebut selanjuhya dilakukan analisa yang
meliptli materi hrtorial analisa sasran pembaca, dat analisa dari desain web site
yang akan dibuat.

Pada lugffi desairL rancangar menu dan materi yang akan disajikan serta
tampifan web sitc didasa*an pada hasil analisa ymg telah dilak*an diatas. Untuk
mendukmg sistem paryajian menu dan materi yang tersln ktur, maka dalan
m€rmcang tampilan web sitc pendekatan yang dilakukan adalah dengan
mendeftdsikan layar-layar (frame basedl. Dcsain atau rancmgan ters€but
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kemudian diimplementasikan kedalam suatu bentuk home page dongan
merggunakan stttaflt brantser yang mampu rancangan tersebut.
Dokumen pada web srte dibuat dengan menggunakan HTML (Hypertut Marlatp
Language) dimana dokumen HTML yang dibuat berupa fle tels reguler yang
diciptakan dengan menggunakan edltor teks.

Dengan adanya home page Tutorial Bursa Efek ini, pembaca yang tertarik
dan gernar melakukan suatu investasi memperoleh wawasan lain pada alternatif
kebijakan investasinya disamping memhikan kesempatan kepada masyarakat
awam rutuk lebih jauh perdagangan di Bursa Efek. Penggunaan Internet
sebagai wahana pernasyarakatan investasi saham tersebut secara efektif dapat
menjangkau sasaran pembaca secara luas, murah, dan mudah digunakan, sehingga
diharapkan melalui home page Tutorial Bunsa Efek ini secara langsung maupun tidak
langsung investasi di sektor pasar modal dapat lebih memasyarakat.
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