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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 
 

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. 

Web juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap Seluruh 

Instansi Pemerintahan tidak terkecuali seperti Kantor Imigrasi 

 Kantor Imigrasi Merupakan Instansi Pemerintahan yang bertugas 

mengawasi arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari wilayah 

Negara Republik Indonesia. Untuk itu pihak Imigrasi membutuhkan suatu 

program yang dapat mengontrol arus lalu lintas orang. Pihak Imigrasi 

berwenang untuk mencegah seseorang untuk keluar negeri dan melarang 

seseorang untuk masuk kedalam Negara Republik Indonesia. Dengan itu 

diperlukan suatu program yang disebut dengan program Cegah tangkal ( 

Program CEKAL ) . 

 CEKAL merupakan singkatan dari Cegah Tangkal. Untuk Saat ini 

Sistem Cekal bersifat manual, maksudnya setiap 6(enam) bulan sekali 

pihak Direktorat Jenderal Imigrasi mengirim 1(satu) keping cd untuk 

setiap kantor imigrasi diseluruh Indonesia, cd tersebut berisi data dari 

orang – orang yang termasuk dalam daftar pencarian orang, kelemahan 

dari sistem ini salah satunya yaitu ketika saat akan menginstal data yang 
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terbaru harus terlebih dahulu menguninstall program yang lama sehingga 

berakibat pada data yang lama hilang. 

 Diharapkan dengan dibuatnya sistem CEKAL dangan 

menggunakan ASP ini Data – data yang termasuk CEKAL dapat diakses 

oleh seluruh kantor imigrasi diindonesia secara online dan tentunya sistem 

ini harus mempunyai tingkat keamanan yang tinggi 

Tugas akhir ini menggunakan bahasa pemrograman ASP sebagai 

web server , MySQL sebagai database-nya. Sistem ini diimplementasikan 

menggunakan sistem operasi Windows XP service pack 2. 

 

1.2 Permasalahan 

 Dari latar belakang yang penulis kemukakan diatas, timbul 

berbagai permasalahan antara lain :  

1. Bagaimana memudahkan Pihak Kantor Imigrasi untuk mengetahui 

identitas yang masuk dalam CEKAL , penundaan keberangkatan, 

Cekal Sementara 

2. Bagaimana merancang suatu program dan database Cekal Dengan 

menggunakan ASP 

 

1.3 Batasan Masalah 

  Pada tugas akhir dengan judul Pada tugas akhir dengan judul 

“Perancangan Program Cekal Dengan menggunakan ASP Pada Kantor 

Imigrasi ” ini, ruang lingkup masalah dibatasi dalam hal-hal berikut : 
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• Pengguna dari perangkat lunak ini adalah Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi , Menu update data hanya dapat dilakukan dengan id dan 

password yang telah ditentukan. 

• Rancangan program dan database ini menggunakan ASP sebagai 

server dan MySQL sebagai database-nya.  

• Sistem Pencarian Menggunakan Query Nama dan Query No Paspor 

Dengan pembatasan masalah tersebut diharapkan agar jangan 

sampai menyimpang dari topik yang terdapat dalam naskah tugas akhir ini. 

Sedangkan hal lain yang ada hubungannya dengan masalah utama adalah 

sebagai pendukung saja, sehingga pembahasan yang ada semakin jelas. 

  

1.4 Tujuan 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah : 

1. Mempermudah Tugas Pihak Kantor Imigrasi Dalam Mengawasi   

Arus Lalu Lintas Masuk dan Keluar Orang melalui Bandara dan 

Pelabuhan 

2. Pihak DirJenIm tidak perlu mengirim cd untuk mengupdate data yang 

termasuk dalam CEKAL . 

 

1.5 Manfaat 

  Manfaat dari perancangan program dan database ini adalah : 

1. Pihak Kanim dapat mengetahui data yang termasuk dalam CEKAL 
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2. Memudahkan Pihak Kanim dalam melaksanakan tugasnya untuk 

mengawasi lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari wilayah 

Republik Indonesia. 

 

1.6  Tinjauan Pustaka 

Buku Pemrograman Aplikasi Database Internet Dengan ASP, 

Penulis Nana Suarna ST. 

Buku Pintar Internet Active Server Pages , Penulis Yusuf Bottie 

Gaos. 

Buku 11 Script Spektakuler Active Server Pages, Gregorius Agung 
 

Buku Mendesain dan Mengenbangkan Website dengan Dreanweaver MX 
 
2004, Agustinus Stephen. 
 
 Buku MySQL,Betha Sidik,Ir 

 

Dalam dunia teknologi Informasi sangat perlu di dalam masyarakat 

umumnya. Adapun literatur yang dimaksud berupa penelitian sebelumnya, 

buku, majalah dan internet. 

 

1.7 Metode Penelitian 

  Metode yang akan digunakan dalam tugas akhir ini terdiri dari 

langkah-langkah berikut : 

• Melakukan Study kepustakaan, yaitu suatu metode yang mempelajari 

landasan-landasan teori yang berkaitan erat dengan perancangan 

program yang penulis buat, yang pada akhirnya akan digunakan 
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sebagai bahan penunjang dalam mengerjakan merancang program 

sehingga dengan Study kepustakaan  kesulitan-kesulitan tersebut dapat 

diatasi dan dengan metode ini juga digunakan sebagai bahan penyusun 

Karya Tulis Ilmiah. 

• Merancang program dan database dengan menggunakan ASP sebagai  

server, dan MySQL sebagai database. 

• Melakukan observasi, yaitu dengan mengambil contoh data yang 

termasuk dalam CEKAL , Melihat Program CEKAL yang ada 

Sekarang, dan informasi lainya.    

 

1.8 Sistematika Penulisan 

  Dalam menyajikan laporan tugas akhir ini, digunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

  BAB I : PENDAHULUAN 

       Bab ini akan membahas maksud dan tujuan 

perancangan program Cekal dengan Menggunakan ASP 

pada Kantor Imigrasi 

  BAB II     : LANDASAN TEORI 

      Bab ini akan membahas tentang konsep dasar dan  

pengertian tentang sistem informasi dan manajemen 

basis data serta teknologi yang mendukung 

terbentuknya suatu sistem informasi berbasis web. 
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  BAB III  : PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini akan dibahas perancangan atau alur 

diagram aplikasi Perancangan Program CEKAL 

Dengan Menggunakan ASP Pada Kantor Imigrasi 

Disini akan dibahas berbagai aspek yang perlu 

dipertimbangkan dalam pembuatan aplikasi tersebut, 

dan dijelaskan pula struktur dan tahapan proses aplikasi 

yang dibuat. 

  BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi contoh eksekusi program dan 

memberikan penjelasannya secara ringkas, eksekusi 

program yang dibahas adalah eksekusi program untuk 

pencarian data, menambah data, melihat data dan ubah 

data dari basis data. 

 BAB V  : PENUTUP 

     Membuat penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran 

dan kemungkinan pengembangan. 

 
 


