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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Dalam kondisi sekarang untuk mempermudah mencari sistem tentang 

Haji maka dibutuhkan suatu sistem yang cepat, tepat dan akurat yang dapat 

berguna bagi masyarakat disekitar dan bagi para pengunjung yang belum tahu 

tentang kabar selama di asrama haji di donohudan. 

Sulitnya mencari informasi bagi para pengunjung yang datang dari luar 

kota, tenaga yang harus dikeluarkan dalam mencari informasi, asrama haji dari 

luar kota atau luar propensi. diketahui dan  terbatasnya waktu pencaian, 

merupakan kendala yang harus dibuat solusinya. 

Hal tersebut yang menjadi latar belakang untuk merancang dan membuat sistem 

informasi Asrama haji di donohudan  berbasis web menggunakan PHP MySQL, 

dengan web server IIS 

Hasil yang diharapkan dari pembuatan sistem informasi Asrama haji 

di donohudan, dapat menyampaikan informasi bagi para pengunjung asrama haji 

di donohudan yang berada dalam kota maupun luar kota dengan melalui media 

elektronik yaitu internet dan para pendatang yang bersangkutan dapat mencari 

informasi melalui internet. 
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1.2. PERUMUSAH MASALAH  

Sesuai dengan latar belakang di atas yang telah dilaporkan, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana merancang dan membuat sistem informasi Asrama Haji di 

Donohudan Berbasis Web menggunakan PHP, MySQL dan mengupload di 

web hosting . 

1.3. BATASAN MASALAH 

Agar dalam perancangan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang 

diharapakan, maka permasalahan yang ada dibatasi sebagai berikut : 

1. Hanya sebatas mengolahan jemaah Haji.    

2. Menggunakan sistem operasi Windows 2003 Server. 

3. Antarmuka sistem dengan pengguna berupa halaman web dengan   akses 

melalui web browser. 

4. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam sistem ini adalah PHP dan 

MySQL  

5. Pengujian dilakukan dengan Upload ke Web hosting (support  PHP dan 

MySQL). 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Perancangan dan penelitian ini bertujuan untuk : 

Merancang dan membuat sistem Asrama Haji di donohudan Berbasis Web 

Menggunakan PHP dan MySQL dan menjawab perumusan masalah.   
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1.5. MANFAAT PENILITIAN 

Perancangan dan penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mempercepat informasi yang ada di Asrama  Donohudan. 

2. Mempermudah pengunjung yang ada di luar kota.  

 

1.6. METODE PENELITIAN 

Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian untuk mengarahkan 

penelitian (perancangan) ini agar tujuan penelitian yang telah ditentukan dapat 

tercapai. Adapun beberapa metode penelitian yang digunakan peneliti sebagai 

berikut. 

1. Studi Pustaka. 

Tugas Akhir yang ada berhubungan yaitu (Nama : Widya 

Astuti, Nim : D 4000 020 014, dengan judul Sistem Informasi Penjualan 

Tiket Bus Rosalia Indah mengunakan PHP dan My SQL, pada Tahun 

2006, (Nama : Amelia ulfah, Nim : D 400 020 017,dengan Judul 

Perancangan Aplikasi Penjualan Produk Batik Adifini Pekalongan 

Berbasis Web E-Commerce) Dalam dunia teknologi Informasi sangat 

perlu di dalam masyarakat umumnya Adapun literatur yang dimaksud 

berupa penelitian sebelumnya, buku, majalah dan internet. 

2. Eksperimen 

Metode eksperimen ini merupakan upaya peneliti dalam 

menerapkan landasan teori yang ada ke objek yang diteliti. Dalam 

penelitian ini metode eksperimen yang ditempuh peneliti meliputi 
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langkah-langkah seperti : Installasi dan konfigurasi web server, PHP, 

MySQL dan Macromedia Flash, pembuatan dan konfigurasi halaman web 

dengan PHP, MySQL dan Macromedia Flash. Untuk  pengujiannya 

dengan Upload ke Web Hosting (support PHP, MySQL dan Macromedia 

Flash). 

1.6.1 Bahan dan alat 

Bahan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

data yang didapat dari buku karya Andi Pramono dan M. Syafii dengan 

judul Kolaborasi Flash, Dreamweaver, dan PHP untuk Aplikasi Web Site 

dan buku karya Didik Dwi Prasetyo dengan judul kolaborasi PHP dan 

MySQL untuk membuat Web Database yang Interaktif sebagai pedoman 

perancangan dan pembuatan Web Database serta perangkat lunak web 

server menggunakan PHP Triat untuk membuat halaman web yang dinamis, 

JavaScript dan CSS (Cascading Style Sheet) untuk mengatur tampilan. Alat 

yang peneliti gunakan berupa 1 unit komputer P4 2400 Mhz Memori RAM 

256 Mb, HD 80 Gb, Sistem Operasi Windows 2003 Server. 

1.6.2  Wawancara dan Dokumentasi 

Metode ini merupakan metode yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode 

wawacara ditempuh menggunakan pertanyaan-pertanyaan secara lisan 

dengan para pengunjung yang ada didalam kota.. 

1.6.3 Perancangan dan Pembuatan Sistem 

Peneliti melakukan perancangan terlebih dahulu sebelum masuk ke 
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pembuatan sistem, perancangan yang peneliti lakukan meliputi perancangan 

model halaman web, hubungan antar halaman web dan perancangan tabel 

dalam database. Selanjutnya peneliti melakukan pembuatan sistem yang 

meliputi penginstalan dan konfigurasi perangkat lunak yang digunakan, 

pembuatan halaman web, pembuatan tabel dalam database, menghubungkan 

database dengan halaman web, mengkonfigurasi script PHP dan 

menunjukkan denah lokasi Asramahaji Donohudan yang akan dikunjungi 

denagn animasi Macromedia Flash. Perancangan dan pembuatan sistem 

lebih rinci pada bab IV.  

Proses kerja sistem informasi Asrama Haji  Donohudan yang dapat 

diakses melalui internet. Sistem yang akan dibuat dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

  
Tanggapan HTTP 

 

 

 

 

 
PHP Query 

Web server  
Apache 

Web  
Browser 

Permintaan HTTP 
Database 

Sistem operasi Windows XP

Pengunjung 
Asrama 

Asrama Haji di 
Donohudan  

 

Gambar. Proses kerja sistem informasi Asrama Haji  Donohudan  

 

1.6.4. Pengujian Sistem 

Pengujian dilakukan dengan mencoba secara detail setiap halaman 
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web yang ditampilkan, meliputi pengujian sebagai pihak Asrama haji 

dengan pengunjung umum. Sebagai administrator database diuji keakuratan 

dalam menangani data, terkait dengan banyaknya data yang harus diolah; 

keamanan akses data, apakah sistem benar-benar sudah aman untuk diakses. 

Informasi dari Asrama Haji Donohudan, akan disimpan ke dalam 

database (proses query) yang selanjutnya dapat diakses menggunakan web 

browser oleh pengunjung Asrama masyarakat umum. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini nantinya disusun dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB  I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Membahas sistem informasi Asrama Haji Donohudan di 

Surakarta saat ini, PHP, MySQL  

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Membahas langkah proses sistem informasi Asrama Haji 

Donohudan di Surakarta berbasis web beserta implementasi 

perancangan sistem. 
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BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA 

Menunjukkan hasil pengujian dari perancangan simulasi 

sistem informasi Asrama Haji Donohudan di Surakarta 

berbasis web disertai dengan analisa sehingga didapatkan 

bukti kuat dari hipotesis yang dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Menguraikan kesimpulan Tugas Akhir dan saran-saran 

sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 
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