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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam sumber daya 

manusia yang berkualitas. Perkembangan teknologi kita dapat memperoleh 

informasi secara cepat, tepat dan akurat. Selain itu teknologi juga menyediakan 

bermacam-macam layanan yang dibutuhkan oleh semua pihak sesuai dengan 

kebutuhannya masing-masing. Perkembangan teknologi selain informasi, 

kecanggihan teknologi ini juga dapat dijadikan sebagai media komunikasi (Arifin, 

2014). Kemudian pembuatan suatu website dalam media komunikasi interaktif 

juga telah digunakan untuk memberikan kemudahan akses melalui suatu tujuan 

penelitian yang pertama diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemudahan 

dalam mengakses layanan informasi yang efisien,dan terupdate kepada mahasiswa 

dan mahasiswi kampus. Kedua, supaya penulis dapat memberikan teori-teori yang 

telah diterima sekaligus mematangkan dan meningkatkan pengetahuan tentang 

perancangan pembangunan website menggunakan aplikasi PHP dan MySQL 

(Sinaga, 2015). 

Ikatan Keluarga Alumni Santri Pondok Pesantren Walisongo (ITTMAWAS) 

adalah Organisasi resmi Keluarga Alumni Ponpes Walisongo Lampung Utara 

yang mempunyai dedikasi tinggi karna semua anggotanya adalah seluruh alumni 

pondok pesantren Walisongo dari alumni salaf, sekolah formal (SDIT, MTs, Ma, 

SMK Kesehatan), sampai kebidanan yang sudah tersebar disetiap kabupaten dan 

provinsi, baik itu di lampung maupun diluar lampung (Rahmansyah, 2017). 
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Pada tahapan saat ini proses pengenalan dari Ikatan Keluarga Alumni Santri 

Pondok Pesantren Walisongo (ITTMAWAS) masih sekedar menggunakan media 

cetak yang dalam hal ini dalam melakukan proses publikasi yang mengakibatkan 

membutuhkannya suatu anggaran biaya yang besar namun proses penyerapan 

informasinya masih tergolong rendah, dikarenakan tidak semua anggota Ikatan 

Keluarga Alumni Santri Pondok Pesantren Walisongo (ITTMAWAS) secara rutin 

melakukan penggunaan akses pada media cetak berbentuk koran ataupun sebatas 

selembaran pemberitahuan saja.  

Dilakukan inovasi menggunakan berbasis web dikarenakan Menurut 

Nugroho (2004) Website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan 

halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, 

data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat 

statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling 

terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman 

(hyperlink). Salah satu metode penggunaan teknologi informasi dalam proses 

integrasi data adalah Electronic Data Interchange (EDI) yaitu sebagai cara 

komunikasi atau pertukaran transaksi bisnis, pertukaran data dan berbagai 

informasi menggunakan standar diantara dua pihak atau lebih dengan 

menggunakan media jaringan internet di satu pihak ke pihak lainnya (Laudon, 

2010). Berdasarkan latar belakang diatas di ajukan suatu solusi dalam melakukan 

penerapan teknologi informasi yang bertujuan untuk dapat menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi dalam melakukan proses peningkatan daya publikasi 

pada komunitas yang akan dibahas yaitu Ikatan Keluarga Alumni Santri Pondok 
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Pesantren Walisongo (ITTMAWAS), maka penulis tertarik untuk mengangkat 

judul “Sistem Informasi Ikatan Keluarga Alumni Santri Walisongo Lampung 

Utara (ITTMAWAS) Berbasis Web”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diambil sebuah rumusan masalah, yaitu : 

a. Bagaimana mempermudah proses pengolahan data publikasi yang ada pada 

Ikatan Keluarga Alumni Santri Pondok Pesantren Walisongo (ITTMAWAS) 

dengan lebih efektif dan efisien ? 

b. Bagaimanakah membuat Sistem Informasi Ikatan Keluarga Alumni Santri 

Walisongo Lampung Utara (ITTMAWAS) Menggunakan Metode EDI 

Berbasis Web ? 

c. Bagaimana membuat sistem yang dapat memberikan informasi Ikatan 

Keluarga Alumni Santri Pondok Pesantren Walisongo (ITTMAWAS) dalam 

mengelola kegiatan yang ada dan memberikan informasi yang bersifat 

respons time bagi pengguna sistem ? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis 

membatasi masalah yaitu : 
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a. Hanya membahas pada proses pengolahan dan pertukaran data informasi 

kegiatan dari Ikatan Keluarga Alumni Santri Pondok Pesantren Walisongo 

(ITTMAWAS) 

b. Menggunakan metode penelitian Electronic Data Interchange (EDI). 

c. Menggunakan metode Object Oriented. 

d. Database menggunakan Mysql. 

e. Menggunakan metode pengembangan sistem Extrem Programming (XP). 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengelola data informasi history pengalaman melaksanakan dan 

menjadi penanggung jawab keiatan yang ada pada Ikatan Keluarga Alumni 

Santri Pondok Pesantren Walisongo (ITTMAWAS). 

b. Untuk merancang suatu sistem menggunakan metode EDI yang dapat 

mengolah segala aktifitas yang berkaitan dengan aktifitas pengolahan data 

Ikatan Keluarga Alumni Santri Pondok Pesantren Walisongo 

(ITTMAWAS). 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Penulis 

Penulis mampu mengembangkan kemampuannya dalam membuat Sistem 

Informasi Ikatan Keluarga Alumni Santri Walisongo Lampung Utara 
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(ITTMAWAS) Menggunakan Metode EDI Berbasis Web dalam melakukan 

publikasi kegiatan yang akan dan pernah dilakukan. 

b. Bagi Ikatan Keluarga Alumni Santri Walisongo Lampung Utara 

(ITTMAWAS) 

Manfaat penelitian ini untuk Ikatan Keluarga Alumni Santri Walisongo 

Lampung Utara (ITTMAWAS) khususnya dapat memudahkan dan 

meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi dalam mengakses dan 

melakukan aktifitas pengolahan data dari publikasi kegiatan yang akan dan 

pernah dilakukan. 

c. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

Diharapkan dapat menambah informasi, wawasan dan referensi untuk 

proses belajar bagi mahasiswa serta dapat menjalin kerjasama dengan 

perusahaan – perusahaan, organisasi dan instansi pemerintah di dunia kerja. 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan 

penelitian proposal skripsi menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Hidayat selaku 

Humas Ikatan Keluarga Alumni Santri Walisongo Lampung Utara 

(ITTMAWAS), terkait melakukan wawancara mengenai data-data yang 

dibutuhkan dalam penulisan laporan proposal ini, hasil wawancara disajikan 

dalam lampiran. 
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b. Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengamatan langsung dan mencatat secara sistematika 

terhadap unsur-unsur yang diamati dalam kegiatan yang alur yang dilakukan 

untuk mendukung pengembangan sistem dalam penulisan laporan ini.  

c. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

membaca dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan untuk 

mengambil sebuah kesimpulan untuk pengembangan selanjutnya, contoh 

dokumen yang diperoleh adalah contoh laporan terkait data kegiatan yang 

ada pada Ikatan Keluarga Alumni Santri Walisongo Lampung Utara 

(ITTMAWAS). 

 




