
Abstraksi

Pada akhir abad 20, internet mulai dikenal dan dipakai oleh banyak orang. Banyak

macam situs di internet, misal situs yang bergerak dalam bidang penjualan seperti

e-bay.com dan amazon.com dan ada pula sifus yang bergerak dalam persahabatan

sepedi friendster, friendfinder dan lain-lain. Persahabatan merupakan hubungan

yang penting dalam kehidupan manusia dan seringkali oleh karena jarak yang

sangat jauh seringkali hubungan ini meqiadi putus dan akhimya hilang. Sejak

orang-orang mengenal intemet persahabatan jarak jauhpun mudah dilakukan

karena ada fasilitas email dan ada situs web persahabatan

Email memang saat ini merupakan fasilitas yang sering digunakan dalam

dunia intemet. Ada beberapa kelemahan email (dalam hal ini fasilitas yang

disediakan oleh mail.yahoo.com) yaitu adalah setiap pengguna hanya bisa

berhubungan dengan teman-temannya saat ini bergantung kepada alamat email

dari teman-temannya, sehingga apabila suatu waktu teman dari pengguna merubah

alamat emailnya maka p€nggwra tidak bisa berhubungan dengan temannya

tersebut selama pengguna tidak mendapat alamat email yang baru. Permasalahan

diatas terjadi dikarenakan dalam fasilitas email tidak terdapat fasilitas searching

(mencari teman-teman lama berdasarkan kriteria-kriteria tertentu). Selain itu pada

fasilitas email tidak disediakan fasilitas untuk menambah teman sehingga koneksi

dari teman ke teman tidak dimanfaatkan disini. Akibatnya pengguna tidak bisa

menambah temannya.

. Situs persahabatan saat ini kebanyakan bisa menangani permasalahan

yang disebabkan oleh fasilitas email. Meskipun begitu ada permasalahan yang

terdapat pada situs persahabatan(dalam hal ini Friendster) yaitu tidak adanya

fasilitas attachment sehingga paxa pengguna situs persahabatan sulit memberikan

suatu hle kepada teman-temannya lewat intemet. Selain itu pada situs

persahabatan tidak menyediakan fasilitas calendar seperti yang disediakan fasilitas

email. Padahal dengan fasilitas calendar seseorang dapat mengetahui jadwal-



jadwal sibuk dan jadwal-jadwal luang temannya sehingga seseorang dapat

mengundang temannya pada suatu acara diwaktu luangnya.

Oleh karena keduanya memiliki kelemahan maka perlu dibuatlah situs

web yang dapat mengatasi kelemahan-kelemahan diatas. Sehingga situs web

persahabatan yang dapat mengatasi permasalahan diatas adalah situs web

persahebatan dengan fasilitas calendar dan sharing frle.


