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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Sistem informasi memiliki peranan penting pada suatu instansi, baik di 

instansi pendidikan, perdagangan, pertanian maupun instansit lainnya.  Cara 

pengolahan sistem informasi menentukan hasil dari data informasi yang 

diolah. Pengolahan data yang konvensional membutuhkan waktu yang lama, 

hasil yang kurang akurat sehingga hasil pengolahan data tidak efisien. Berbeda 

dengan pengolahan data yang menggunakan teknologi komputer, proses 

pengolahan data akan menjadi lebih cepat dan informasi yang dihasilkan lebih 

akurat sehingga hasil pengolahan data akan lebih efisien. Hal ini tidak terlepas 

dari hardware/perangkat keras dan software/perangkat lunak yang digunakan. 

Semakin tinggi teknologi perangkat keras dan perangkat lunak yang 

digunakan maka hasil dari pengolahan data akan menjadi semakin lebih baik.  

       Pesantren internasional KH. Mas Mansur merupakan salah satu pesantren 

yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta yang belum lama 

didirikan. Struktur organisasinya masih baru tidak terkecuali dengan sistem 

informasi yang digunakan. Saat ini sistem informasi di pesantren internasional 

masih bersifat semi konvensional, meskipun sudah menggunakan komputer 

namun program aplikasi yang digunakan masih bersifat umum (Microsoft 

Word, Microsoft Excel dan sebagainya) untuk pengolahan data informasi. 
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Mengatasi masalah tersebut dibutuhkan suatu sistem informasi misalkan 

berbasiskan desktop.  

       Perancangan dan pengembangan aplikasi sistem informasi berbasis 

desktop di pesantren internasional KH. Mas Mansur dapat menggunakan 

bahasa pemrograman Java dengan development tool Netbeans 6.5 pembangun 

program aplikasi Java desktop dan MySQL sebagai sistem manajemen basis 

data. Pemilihan Netbeans 6.5 dikarenakan bersifat open source (free software) 

dan multi platform yaitu dapat dijalankan di banyak sistem operasi. 

Sedangkan MySQL dikarenakan bersifat open source dan mampu menyimpan 

data dalam kapasitas yang besar.  

B. Perumusan Masalah 

       Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mewujudkan 

sistem informasi berbasiskan Java desktop di pesantren internasional KH. Mas 

Mansur Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

C. Batasan Masalah 

       Batasan masalah  dalam penelitian ini meliputi : 

1. Proses sistem informasi meliputi: pengelolaan data (penginputan data, 

penyimpanan data, pengambilan data dan pengolahan data), pencetakan 

kartu tanda pengenal mahasiswa dan pencetakan report/laporan lainnya. 

2. Data yang dikelola meliputi data user, data mahasiswa dan data inventaris 

di pesantren internasional K.H. Mas Mansur. 

3. Menggunakan perangkat tambahan sebagai input dan output yaitu barcode 

reader dan printer. 
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D. Tujuan Penelitian 

       Tujuan dari penelitian ini ialah mewujudkan sistem informasi berbasis 

Java desktop di pesantren internasional KH. Mas Mansur Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

       Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Pengembangan teknologi yaitu integrasi barcode reader ke dalam program 

aplikasi dengan pemrograman Java. 

2. Menciptakan dan meningkatkan sistem informasi di pesantren 

internasional KH. Mas Mansur. 

3. Implementasi dan pengembangan ilmu dari penulis. 

F. Sistematika Penulisan 

       Sistematika penulisan meliputi 5 bab yaitu : 

1. Bab I : Pendahuluan. 

       Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. Bab II : Tinjauan Pustaka. 

       Pada bab ini berisi tentang telaah penelitian dan landasan teori yang 

meliputi pengertian sistem informasi, pemrograman Java desktop,  sistem 

basis data MySQL, dan SDLC (System Development Life Cycle). 

3. Bab III : Metodologi Penelitian. 

       Pada bab berikut berisi dengan pemilihan waktu dan lokasi penelitian, 

peralatan utama dan pendukung, dan alur penelitan. 
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4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan. 

       Bab hasil dan pembahasan berisi tentang hasil dan pembahasan 

penelitian. Pembahasan meliputi tahapan-tahapan SDLC yaitu, studi 

kelayakan sistem informasi, analisis sistem informasi, desain sistem 

informasi, pengembangan sistem informasi, pengujian sistem informasi, 

implementasi dan perawatan sistem informasi. 

5. Bab V : Penutup. 

       Pada bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.  

 

 


