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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini semakin berkembang

dengan pesat. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan penggunaan internet

dari tahun ke tahun. Dengan adanya internet, penyebaran informasi saat ini terjadi

dengan sangat cepat. Sekarang ini, banyak yayasan pendidikan yang telah

menggunakan internet misalnya dalam hal pendaftaran calon siswa baru.

Pondok Pesantren Darul Falah merupakan yayasan pendidikan yang

berdiri sejak tahun 2003, yang terletak di Bandar Lampung. Pondok pesantren

adalah lembaga pendidikan islam dimana para santri atau murid biasa tinggal di

pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab umum

bertujuan menguasai ilmu agama islam secara detail serta mengamalkan sebagai

pedoman hidup keseharian dengan menekankan moral dalam kehidupan

masyarakat.

Santri yang menimba ilmu di pondok pesantren Darul Falah tidak hanya

berasal dari daerah Bandar Lampung saja, tetapi banyak juga yang berasal dari

luar daerah, sedangkan proses pendaftaran yang sedang berjalan dilakukan dengan

cara calon santri harus datang langsung ke pondok pesantren untuk mengisi

formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia dan pegawai mencatat data

pendaftar di buku besar dan di arsipkan dalam bentuk lembaran di lemari tanpa

menggunakan database dalam penyimpanan. Masalah yang terjadi calon santri

yang berada diluar daerah harus datang langsung ke pondok pesantren untuk
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melakukan pendaftaran dan calon santri juga harus datang kembali ke pondok

pesantren  untuk mengetahui hasil tes, kemudian lamanya dalam mengetahui

jumlah pendaftar.

memberikan kemudahan kepada calon santri baru diperlukan sebuah

sistem informasi manajemen pendaftaran online calon santri baru pada pondok

pesantren Darul Falah berbasis web, sehingga dapat mempermudah calon santri

dalam melakukan pendaftaran dan mengetahui hasil tes, dalam mengetahui jumlah

pendaftar dapat dilakukan dengan cepat dan informasi tentang pondok pesantren

Darul Falah.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas menjadi dasar penulis

untuk merumuskan masalah, yaitu:

Bagaimana rekayasa perangkat lunak sistem informasi pendaftaran santri baru

berbasis web yang mengelola pelaksanaan pendaftaran santri baru yaitu

pendaftaran, hasil tes dan jumlah pendaftar.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar mempermudah dalam

pembahasan dan lebih mengarah pada pokok persoalan, diantaranya :

1. Hanya membahas tentang pendaftaran calon santri dengan menggunakan

sistem online untuk jenjang MA.

2. Tidak mengarah kepada sistem pembayaran online hanya pada pembayaran

melalui cara transfer rekening bank.
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3. Perancangan hanya dibatasi pada informasi terkait pondok pesantren dan

pendaftaran santri baru.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan proposal ini adalah :

Membangun sistem informasi pendaftaran online sehingga dapat mempercepat

dan mempermudah dalam memberikan informasi kepada  calon santri yang

berada didalam maupun diluar daerah dalam melakukan pendaftaran tanpa

harus datang langsung ke pondok pesantren Darul Falah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan yaitu :

1. Memudahkan calon santri dalam melakukan pendaftaran.

2. Mempermudah kinerja pihak pegawai dalam proses pendaftaran dan

mempercepat dalam mengetahui hasil tes dan jumlah pendaftar

3. Memudahkan santri atau calon santri dalam memperoleh informasi terkait

pendaftaran dan informasi pondok pesantren Darul Falah.

4. Memberikan sistem keamanan terhadap data-data santri.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan adalah sebagai

berikut:
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BAB I PENDAHULUAN

Ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan

masalah, tujuan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data serta

sistematika penulisan data.

BABII LANDASAN TEORI

Tinjauan pustaka, pengertian sistem, pengertian informasi, pengertian

sistem informasi, pengertian lelang, Database, PHP (Personal Hypertext

Preprocessor), MYSQL , metode pengembangan sistem waterfall, serta

alat pengembangan sistem seperti Use Case, activity Diagram dan Class

Diagram.

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini memaparkan tentang Sistem Berjalan, Identifikasi Sistem

Berjalan,Kebutuhan Sistem Berjalan, Perancangan Sistem yang

Dikembangkan, Kamus Data Sistem yang Dikembangkan, Rancangan

Interface yang akan Dikembangkan, User Interface yang

Dikembangkan.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang Implementasi Lingkup Server dan

MySQL, Implementasi Lingkup Database, Implementasi Lingkup

Program Aplikasi, User Interface Sistem yang Dikembangkan.
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran berdasarkan rumusan

masalah yang terjawab skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


