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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Teknologi Informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang 

berkembang dengan pesat pada saat ini. Dengan kemajuan tekonlogi informasi, 

akses terhadap data atau informasi yang tersedia dapat berlangsung dengan cepat, 

efisien, dan akurat. 

Perkembangan dalam bidang komputer pada saat ini telah membuka 

peluang seluasnya kepada para pakar dan para pengambil keputusan, baik yang 

bergerak di bidang ekonomi, pemerintahan, keilmuan dan sebagainya untuk 

menyelesaikan semua permasalahannya dengan menggunakan komputer. Sebelum 

data era komputerisasi ini, kebanyakan unit kerja dapat menggunakan komputer 

dalam mengerjakan berbagai tugasnya dengan cepat dan tepat. Hal ini 

dikarenakan di dalam komputer tersebut dapat diinstalasi bermacam-macam 

aplikasi yang dapat digunakan, sehingga unit kerja mendapatkan kemudahan 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Portal alumni merupakan salah satu contoh dari suatu sistem informasi 

yang di rancang untuk dapat membantu Program Studi Agribisnis dalam 

mengolah data sampai memberikan data secara lengkap lewat tersedianya layanan 

informasi berbasis Web.Portal tersebut tersebut meliputinama, angkatan, tempat 

tinggal dan beberapa tambahan data lainnya. Alumni juga memiliki peran penting 

untuk pengembangan institusi pendidikan diranah publik. 



  Dengan adanya informasi tentang alumni secara tidak langsung dapat 

meningkatkan citra baik Universitas terhadap masyarakat umum. Sampai saat ini 

masih banyak universitas yang belum memanfaatkan penggunaan sistem 

informasi dalam pendataan dan penelusuran alumni, yang diharapkan 

mempermudah dalam hal pengolahan dan pengelolaan data alumni tersebut. 

Selainitu dengan sistem informasi dapat memfasilitasi berbagai keperluan 

tambahan seperti penelusuran alumni, berita dan informasi kegiatan lowongan 

kerja. 

Untuk memenuhi suatu kebutuhan mengenai informasi data alumni 

ataupun informasi Program Studi Agribisnis Fakutas Pertanian maka dibutuhkan 

suatu pengembangan SistemInformasi yang dapat mendukung semua informasi 

yang akan dihasilkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat 

diambil dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi Portal Alumni 

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Berbasis 

Web”. 

 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan sebuah Sistem Informasi Portal Alumni Program 

Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya berbasis 

Web dengan menggunakan bahasa pemprogram PHP dan MySQL. 

2. Menguji validasi kehandalan Sistem Informasi Portal Alumni Program 

Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. 

 



1.3 Manfaat 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari tugas akhir yaitu : 

1. Bagi Penulis 

a. Memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan 

teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah khususnya dalam 

merancang dan membangun sistem informasi berbasis web. 

b. Memperoleh ilmu pengetahuan tentang pembuatan suatu Sistem 

Informasi berbasis web. 

 

2. Bagi Universitas  

a. Membuat proses pendataan alumni lebih terstruktur. 

b. Untuk sarana komunikasi Alumni Program Studi Agribisnis 

Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. 

c. Mempermudah Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian 

untuk memperoleh informasi terkait dengan data alumni, guna 

meningkatkan efektivitas dan produktivitas alumni dan pihak 

Universitas dalam mengelola informasi. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan Laporan Tugas Akhir ini tidak menyimpang dari 

permasalahan pokok, maka penulis membatasi ruang lingkup dari permasalahan 

yang akan dibahas, yaitu: 

 

 



1. Sistem yang akan dibangun adalah sistem informasi berbasis web. 

2. Pengolahan data alumni yang akan ditampilkan dalam Sistem Informasi 

Portal Alumni adalah data alumni Program Studi Agribisnis Fakultas 

Pertanian Universitas Sriwijaya. 

3. Software pembangun yang digunakan dalam pembuatan Sistem 

Informasi Portal Alumni ini adalah notepad++ dan bahasa 

pemprogramannya menggunakan PHP dengan databasenya 

mengunnakan MySQL. 

4. Keluaran yang dihasilkan dari aplikasi ini berupa data alumni yang 

mencakup biodatadari alumni. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian adalah salah satu cara yang digunakan agar dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan dari suatu penelitian dengan 

berbagai teknik dan  peralatan tertentu, di dalam proses pengembangan sistem ini 

menggunakan metode waterfall. 

 

1.6 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Lamanya pelaksanaan penelitian adalah selama 3 bulan. Tempat penelitian 

ini dilakukan di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 

Sriwijaya. 

 

 

 



1.7 Teknik Pengumpulan Data 

Data informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui: 

1. Studi Lapangan 

Penulis melakukan penelitian dengan mendatangi langsung Program 

Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya yang menjadi 

tempat penelitian dalam rangka memperoleh data yang diperlukan. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah : 

a. Observasi, adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 

pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yang ada 

dilapangan. 

b. Wawancara, penulis mengumpulkan data dengan melakukan 

tanya jawab pada Pegawai yang mempunyai wewenang untuk 

memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan 

tugas akhir. 

c. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat pada tugas akhir ini yang terdapat 

pada dokumentasi Instansi. 

 

2. Studi Pustaka/Literatur 

Data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh 

pihak lain dari penelitian, atau dikenal dengan nama studi leteratur. Dalam 

mencari acuan dalam menulis laporan tugas akhir, penulis mengambil 

beberapa buku untuk referensi dan acuan dan menjadi landasan dalam 

penulisan laporan tugas akhir ini. 
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