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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Informasi merupakan produk teknologi yang semakin berkembang 

pesat saat ini. Dengan memanfaatkan internet, informasi tidak lagi 

menjadi suatu hal yang sulit untuk disampaikan. AMIK imelda memiliki 

webkampus sebagai media penyampaian informasi kampusnya. Namun 

tujuan penyampaian informasi yang telah berjalan hanya bisa diambil 

manfaatnya oleh sebagian masyarakat saja. Hal ini menarik perhatian 

masyarakat karena berhasil atau tidaknya suatu kampus melakukan 

pembinaan pendidikan dapat dilihat dari alumni-alumni yang 

dihasilkannya. 

Pengelolaan data alumni AMIK Imelda belum ada dan masih 

dilakukan secara manual. Data-data alumni hanya disimpan dalam 

tumpukan-tumpukan kertas, hal ini dapat menyebabkan terjadi kerusakan 

data bahkan kehilangan data. Selain itu untuk melakukan pencarian data, 

pihak yang membutuhkan harus datang ke kampus, setelah diberikan izin 

dan berhak melakukan pengambilan data, maka pencarian dilakukan 

dengan membuka setiap lembaran-lembaran kertas, setelah ditemukan 

data tersebut difotocopy dan lembar asli dikembalikan ke tempat semula, 

hal ini membutuhkan waktu yang lama dan tidak efektif.     
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Alumni tidak sulit untuk dilakukan dan pihak yang membutuhkan 

tidak perlu datang kekampus untuk mencari data alumni. Sistem yang 

akan dikembangkan dapat meningkatkan proses pengelolaan dan 

pencarian data alumni serta menghindari kerusakan bahkan kehilangan 

data karena dilakukan secara terkomputeriasi. 

Untuk menghasilkan informasi yang tepat maka dibutuhkan suatu 

media interaksi agar pihak kampus, alumni dan masyarakat dapat 

melakukan komunikasi. Interaksi dengan alumni sangat dibutuhkan pihak 

kampus untuk mengetahui sejauh mana prestasi hasil didikan mereka 

selama ini di tengah-tengah masyarakat dan untuk melengkapi 

kekurangan-kekurangan data dalam sistem. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut diperlukan suatu sistem yang memiliki 

kemudahan-kemudahan dalam menyimpan dan mengolah data alumni, 

pihak kampus dapat mengetahui masukan, pertanyaan bahkan kritikan 

yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan sehingga menghasilkan alumni-alumni yang berprestasi. 

Web merupakan media yang tepat untuk mengimplementasikan 

sistem informasi tersebut.  Selain mampu melakukan pengolahan, 

penyimpanan, dan pencarian data, web juga mampu 

menginformasikannya dan bisa digunakan sebagai media komunikasi. 

Oleh karena itu penyusun mengambil judul laporan skripsi ini “Sistem 

Informasi Alumni AMIK Imelda  Medan Berbasis Web ”. 
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1.2  Identifikasi  Masalah 

      Dari latar belakang tersebut diatas penulis mencoba mengidentifikasi  

permasalahan yang terjadi sebagai berikut: 

1. Bagaimana melakukan pengelolaan dan penyimpanan data alumni 

untuk mengatasi kerusakan atau kehilangan data. 

2. Bagaimana membangun sebuah sistem agar menghasilkan informasi 

yang  tepat kepada orang yang tepat dan berhak memperoleh 

informasi tersebut. 

3. Apakah alternatif yang tepat dan efektif dalam membangun media 

komunikasi di dalam sistem agar pihak kampus dan alumni dapat 

saling bertukar informasi. 

 

1.3  Batasan Masalah 

       Sistem informasi alumni adalah semua hal yang berkaitan dengan 

alumni dan informasi kegiatan kampus lainnya yang dikemas di dalam 

sebuah database dalam bentuk website. 

      Adapun batasan masalah yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan meliputi: 

1. Pengolahan data hanya bisa dilakukan oleh administrator. Hak akses 

user hanya dapat melihat data. 

2. Sistem informasi alumni dikembangkan berbasis web. 
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1.4  Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.4.1. Maksud Penelitian 

 Maksud dari penelitian instansi ini yaitu untuk memenuhi salah 

satu syarat   kelulusan pada D-III program studi Manajemen Informatika 

dan komputerisasi akuntansi dan membuat sistem informasi alumni  AMIK 

Imelda berbasis web.  

1.4.2. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Tugas Akhir  ini 

adalah untuk menghasilkan sebuah Sistem Informasi Alumni AMIK Imelda 

Medan adalah sebagai berikut:  

1. Melakukan proses pengolahan data alumni secara lebih efektif dan 

efisien yang akan di simpan dalam sebuah database alumni. 

2. Merancang dan membangun sistem informasi alumni dan 

menampilkan informasi kerja. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

       Manfaat yang diharapkan dari Karya Tulis Ilmiah dalam Sistem 

Informasi Alumni AMIK Imelda Medan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pengguna  

a. Mengenalkan suatu sistem pendataan alumni yang baik.  

b. Mempermudah kampus untuk melakukan pendataan alumni.  

c. Mempermudah hubungan komunikasi antara alumni dengan kampus,  

maupun dengan sesama alumni. 
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2.  Bagi Peneliti  

a. mengenal dan memahami lebih jauh teknologi pengembangan  

perangkat lunak.  

b.   Mengetahui teknik mengembangkan perangkat lunak sistem informasi 

pengelolaan data alumni kampus.  

c.   Mengetahui teknik pengujian kualitas perangkat lunak.  

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

  Jenis yang penulis gunakan dalam penelitian untuk pembuatan 

Laporan Tugas Akhir ini yaitu : 

1. Studi Lapangan  

       Merupakan metode yang dilakukan dengan mengadakan studi 

langsung kelapangan untuk mengumpulkan data yaitu peninjauan 

langsung ke AMIK imelda. Adapun teknik pengumpulan data yang 

dilakukan penulis adalah : 

2. Studi Kepustakaan  

        Penulis melakukan studi pustaka untuk memperoleh data-data yang 

berhubungan dengan penulisan tugas akhir dari berbagai sumber bacaan 

seperti: buku tentang sistem informasi dan aplikasi Dreamweaver, SQL 

Server 2008. 
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1.6.2 Jenis Data 

    Jenis data yang penulis gunakan dalam pembuatan Laporan Tugas 

Akhir ini yaitu : 

1. Data Primer  

     Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara dengan  

alumni AMIK Imelda yaitu: 

a.  Biodata alumni AMIK Imelda. 

b.  Data dan informasi dari AMIK Imelda. 

2.  Data Sekunder  

     Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi literature. Data 

juga diperoleh dengan membaca materi  yang berhubungan, baik melalui 

buku maupun yang terdapat di internet yang dianggap layak dijadikan 

referensi  dengan mempertimbangkan sumber informasi apakah resmi 

atau kurang resmi. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data untuk 

pembuatan Laporan Tugas Akhir ini yaitu : 

1. Observasi  

    Observasi Merupakan salah satu metode pengumpulan data yang 

cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Kegiatannya dengan 

melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang sedang 

berjalan, yaitu sistem informasi AMIK Imelda. 
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2. Wawancara  

    Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan 

langsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara 

adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang 

terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah 

pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. 

    Menurut Ankur Garg, menyatakan bahwa wawancara dapat menjadi 

alat bantu saat dilakukan oleh pihak yang mempekerjakan seorang calon/ 

kandidat untuk suatu posisi jurnalis, atau orang biasa yang sedang 

mencari tahu tentang kepribadian seseorang ataupun mencari informasi. 

 

1.7  Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian untuk penulisan tugas akhiri ini dilakukan pada 

AMIK Imelda Medan Jl. Yos Sudarso No.45 AB Glugur Kota Medan. waktu 

penelitian dilakukan pada tangggal 26 maret 2018. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan  secara umum dari laporan tugas akhir ini 

sebagai berikut: 

BAB  I      :  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, 

merumuskan inti permasalahan yang dihadapi, menentukan 

tujuan dan kegunaan penelitian yang akan diikuti dengan 
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pembatasan masalah, metodologi penelitian, serta 

sistematika penulisan laporan. 

 

BAB  II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan berbagai konsep dasar dan teori-teori 

yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan serta 

tinjauan terhadap penelitian meliputi pengertian sistem, 

mengenal internet, pengertian PHP, pengenalan HTML, 

pengertian Database MYSQL, pengenalan Dreamweaver, 

pengertian diagram konteks, pengertian data flow diagram 

(DFD), konsep basis data, dan teori-teori yang digunakan 

dalam perancangan. 

 

BAB  III : ANALISIS SISTEM BERJALAN 

Bab ini menerangkan tentang analisis sistem yang sedang 

berjalan di AMIK imelda medan. 

 

BAB IV  : PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI  

Bab ini menerangkan tentang penerapan sistem yang terdiri 

dari pembentukan program aplikasi serta kebutuhan 

hardware dan software. 
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BAB  V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembuatan 

program dan saran dari penulis untuk perkembangan 

selanjutnya yang berhubungan dengan pembuatan web 

yang dibuat. 


