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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Diera Globalisasi saat ini semakin berkembangkemajuan di bidang 

teknologi informasi melaju dengan cepat,memberi daya saing di setiap 

kalangan masyarakat baik dalam dunia pendidikan, bisnis, politik, 

telekomunikasi, hingga perekonomian banyak membutuhkan sebuah media 

dalam mengolah data yang akurat agar dapat memberi kemudahan dan 

keamanan bagi pengguna sehingga dalam pengelolaan data dapat memberi 

peningkatkan kinerja dan validasi data yang akuntabel. 

Kemajuan teknologi saat ini tidak dapat di hindari karena  kemajuan 

teknologi akan sejalan dangan perkembangan ilmu pengatahuan hampir 

setiap kegiatan pekerjaan manusia sekarang ini dalam pengelolaan data 

selalu membutuhkan bantuan komputer untuk mempermudah dan 

mempercepat kenerja pekerjaan sehari hari di bandingakan dengan cara 

manual.  

Komputer menjadi sangat bermaanfaat dalam mempermudah proses 

pengentrian dan pencarian data yang telah tersimpan di dalam database. 

Namun di sekolah MTs Al-lhsan  masih menggunakan media tulis tangan 

dalam melakukan Pembuatan Company Profile sehingga terkadang data 

yang disimpan mudah hilang dan dapat dimanipulasi dengan mudah oleh 

pihak-pihak tertentu. Maka dengan kurangnya efisiensi dalam melakuan 

kegiatan company profile tersebut, maka dibutuhkan suatu program aplikasi 

berbasis web yang dapat dijalankan atau dioperasikan dengan mudah, 

sehingga dapat mempermudah memporses Company Profile dengan mudah 

cepat, tepat dan efisien pada MTs Al-lhsan  . 

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin membuat suatu rancangan 

Sistem Company Profile berbasis web untuk mempermudah pihak sekolah 

MTs Al-lhsan  dalam mengolah data Company Profile dengan cepat. Oleh 
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karena itu, penulis menjadikan bahan penulisan Tugas Akhir ini dengan 

judul (Perancangan Sistem Company Profile pada MTs Al-lhsan). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalah yaitu bagaimana merancang sistem company profile 

berbasis web pada MTs Al-lhsan.  

 

1.3. Ruang Lingkup Masalah 

  Adapun batasan masalah dalam penulisan skripsi agar tercapai tujuan 

sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan suatu batasan masalah, 

adapun batasan masalah dalam perancangan sistem Company Profile ini 

adalah sebagi berikut: 

1. Dalam pembuatan sistem Company Profile ini menggunakan Wordpress 

dan database MySQL. 

2. Dalam perancangan sistem company profile ini menggunakan model 

DFD. 

3. Dalam perancangan sistem company profile ini hanya membahas tentang 

company profile pada sekolah MTs Al-lhsan  . 

4. Proses pengujian aplikasi di lakukan pada server localhost dengan 

menggunakan aplikasi xampp 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

 Adapun tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini berdasarkan 

hasil penelitian penulis adalah : 

 

1.4.1. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah yang dihadapi maka dapat 

ditentukan tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk membangun aplikasi Company Profile untuk menggantikan sistem 

yang  manual. 
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2. Untuk mempermudah pencarian setiap data yang sudah tersimpan pada 

database  

3. Untuk memberikan informasi yang akurat kepada pihak sekolah atau 

pihak yang memerlukan 

4. Untuk memudahkan pihak sekolah khususnya admin dan guru dalam 

melakukan pencarian data dengan cepat.  

 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Proses Company Profile MTs Al-lhsan  menjadi lebih efektif dan efisien 

2. Proses pencarian data menjadi lebih cepat dan mudah 

3. Admin dan Guru menjadi lebih cepat dan mudah dalam melakukan 

mengolah data company profile pada sekolah MTs Al-lhsan   

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara (interview) 

 Penulis melakukan wawancara kepada kepala sekolah MTs Al-

lhsan  mengenai sistem company profile yang sedang di gunakan saat ini, 

sehingga dari hasil wawancara tersebut penulis memperoleh beberapa 

informasi sehingga penulis menjadikannya sebagai dasar penelitian saat ini. 

 

2. Pengamatan(Observasi). 

Selama riset penulis melakukan pengamatan langsung ke MTs Al-

lhsan  terhadap kegiatan company profile yang dilakukan pada sebelumnya.  

3. Studi Pustaka.  

Dengan metode studi pustaka ini, penulis mendapat sumber data 

dari buku-buku dan makalah-makalah yang berhubungan dengan judul yang 

penulis angkat yang digunakan untuk referensi yang berkaitan dengan 
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perancangan aplikasi program web dan pemodelan menggunakan Data flow 

diagram (DFD) dan lain sebagainya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar penulisan Skripsi ini tersusun dengan mudah dan dapat 

dimengerti dengan baik maka penyusunan Skripsi ini terdiri dalam 5 (lima) 

bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab I pada tugas akhir perancangan sistem company profile berbasis web 

pada MTs Al-lhsan. Mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, 

tujuan dan manfaat, metode penelitian, serta sistematika penulisan  

BAB II TINJAUAN PERUSAHAAN 

Dalam Bab II pada tugas akhir perancangan sistem company profile berbasis 

web pada MTs Al-lhsan  menjelaskan mengenai tinjauan perusahaan/instansi 

yang didalamnya menjabarkan data perusahaan sejarah dan visi, misi, 

struktur organisasi, logo dan makna logo perusahaan 

BAB III LANDASAN TEORI 

Dalam Bab II pada tugas akhir perancangan sistem company profile berbasis 

web pada MTs Al-lhsan. Memaparkan beberapa teori-teori yang di dapat 

dari sumber-sumber yang relevan untuk digunakan sebagai panduan dalam 

penelitian, serta penyusunan tugas akhir. 

 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab IV pada skripsi perancangan sistem company profile berbasis 

web pada MTs Al-lhsan. Berisi tentang implementasi dan pengujian aplikasi 

yang telah dibangun terdiri dari flowchart program dan hasil dari pengujian 

aplikasi 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam Bab V pada tugas akhir perancangan sistem company profile berbasis 

web pada MTs Al-lhsan ini membahas tentang bab penutup atau akhir yang 

berisi tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan apliaksi 

yang telah dibangun yang berguna untuk perkembangan aplikasi tersebut 

dimasa yang akan datang. 
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