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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan internet sangat luar biasa dan jauh berbeda dengan masa

awal kehadirannya. Web merupakan salah satu sumber daya internet yang

berkembang pesat. Web telah membentang ke seluruh penjuru dunia. Tidak hanya

terbatas pada lembaga-lembaga penelitian yang ingin memplubikasikan hasil riset,

web juga banyak digunakan oleh perusahaan bisnis untuk mendukung kelancaran

usaha, dari sekedar menangani penyampaian informasi sampai ke penyelenggaraan

bisnisnya sendiri.

Seiring dengan perkembangan internet yang semakin pesat dan dengan

melihat permasalahan tersebut, maka penulis berinisiatif membuat rancangan

program dan database untuk sistem informasi khususnya pada bidang peternakan.

Hasil rancangan ini nantinya akan memudahkan dalam sistem informasi dari suatu

bidang peternakan yaitu tentang harga dan hasil-hasil peternakan. Selain itu

rancangan yang akan penulis buat ini dapat memberikan manfaat kepada dinas

peternakan itu sendiri, khususnya bidang peternakan di Kabupaten Boyolali.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, timbul

berbagai permasalahan yaitu, bagaimana merancang dan mengimplementasikan
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suatu program dan database dari Sistem Informasi Hasil Peternakan pada Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali Berbasis Web.

1.3 Batasan Masalah

Pada tugas akhir dengan judul “Sistem Informasi Peternakan  Pada

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali Berbasis Web”  ini,

ruang lingkup masalah dibatasi dalam hal-hal berikut :

1. Pengguna dari perangkat lunak ini adalah dinas peternakan & perikanan

itu sendiri yang tersebar dari beberapa sub dinas lainnya, diantaranya :

Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan. Penulis mengambil dari

sebagian jenis hasil peternakan, diantaranya jenis ternak ikan dan

hewan-hewan potong lainnya, tujuannya adalah untuk memudahkan

konfirmasi id login dan password, sehingga hanya terdapat beberapa

macam id dan password yang digunakan.

2. Rancangan program dan database ini menggunakan PHP versi XAMPP

(1.4.11), Apache(2.0.54) sebagai web server dan MySQL(4.1.12)

sebagai database-nya.

3. Adobe Photoshop 7 dan Macromedia Dreamweaver 8 editor sebagai

pembuatan halaman web.

4. Internet Explorer 6 sebagai web browser

Pembatasan masalah tersebut diharapkan jangan sampai

menyimpang dari topik yang terdapat dalam naskah tugas akhir ini. Hal lain

yang ada hubungannya dengan masalah utama adalah sebagai pendukung saja,

sehingga pembahasan yang ada semakin jelas.



1.4 Tujuan Perancangan

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk merancang sistem

informasi hasil peternakan dan perikanan pada DINAS PETERNAKAN DAN

PERIKANAN KABUPATEN BOYOLALI berbasis web.

1.5    Manfaat Perancangan

Manfaat dari perancangan program dan database ini adalah :

1. Bagi DINAS PETERNAKAN dan PERIKANAN, mendapatkan

kemudahan dalam bertukar informasi tentang pelayanan hasil ternak.

2. Bagi calon pengunjung, mendapatkan kemudahan dalam mengetahui

informasi peternakan.

Pertukaran informasi tentang pelayanan hasil peternakan dapat

berlangsung secara cepat karena berbasis web.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini menggunakan sistematika penulisan sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I akan membahas mengenai latar belakang, perumusan

masalah, pembatasan masalah, manfaat penelitian, tujuan

penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.



BAB II : LANDASAN TEORI

   Bab II akan membahas tentang konsep dasar dan  pengertian

tentang sistem informasi dan manajemen basis data serta

teknologi yang mendukung terbentuknya suatu sistem

informasi berbasis web.

BAB III : PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

Bab III akan dibahas perancangan atau alur  diagram aplikasi

sistem informasi pelayanan hasil-hasil peternakan dan

perikanan yang berbasis web. Pembahasan meliputi berbagai

aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan aplikasi

tersebut, dan penjelasan struktur serta tahapan proses aplikasi

yang dibuat.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi contoh eksekusi program dan memberikan

penjelasannya secara ringkas. Eksekusi porgram yang dibahas

adalah eksekusi program untuk pencarian data, menambah

data, melihat dan mengubah data dari basis data.

BAB V : PENUTUP

Bab V berisi tentang kesimpulan dari hasil pengujian dan

analisa serta saran-saran yang disampaikan dalam

menyempurnakan penulisan laporan yang telah dibuat.


