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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Semenjak globalisasi telah masuk ke Indonesia, semenjak itu pula segalanya 

mulai berubah. Tak terkecuali dunia pendidikan dan bidang kemiliteran. Pengaruh 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberi banyak manfaat. 

Dengan adanya  teknologi informasi ini, penyampaian pesan dalam organisasi 

militer menjadi lebih cepat. Konsep hubungan antara komandan dan prajurit 

dalam berkomunikasi pun berubah seiring dengan perkembangannya. 

Lembaga TNI mengaplikasikan teknologi informasi untuk mendukung 

sistem pendidikan, sistem pelatihan, sistem persenjataan, sistem logistik, alat 

komunikasi khusus, dan lain-lain. Jelas sekali bahwa sistem teknologi informasi 

sangat bermanfaat bagi TNI. 

Berdasarkan  peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  2005 tentang  standar 

nasional  pendidikan,  khususnya  standar  sarana  dan  prasarana  pasal  46  ayat  

(1) menjelaskan  bahwa  “satuan  pendidikan  yang  memiliki peserta  didik,  

pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus, wajib 

menyediakan akses ke sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka”. 

Sistem informasi akademik mampu memberikan kemudahan pihak pengelola 

untuk menjalankan  kegiatannya dan meningkatkan kredibilitas lembaga di mata 

seluruh personel dan dosen serta masyarakat umumnya. 

Lembaga Pengkajian Teknologi (LEMJIANTEK)/Sekolah Tinggi Teknologi 

TNI Angkatan Darat (STTAD) sendiri merupakan lembaga pendidikan tinggi 

teknologi sebagai pusat sumber ilmu pengetahuan dasar (basic science) serta pusat 

riset unggulan teknologi militer matra darat menunjang terwujudnya postur 

organisasi TNI AD yang profesional, efektif, efisien, dan modern. 

Pada lembaga ini sudah mulai menerapkan teknologi informasi di setiap 

bidang yang mereka miliki. Hanya saja banyak yang belum teraplikasikan dan 

belum maksimal pengimplementasiannya. Seperti misalnya pada kasus sistem 

informasi keprajuritan yang mereka miliki hanya diperuntukkan sebagai laporan 

kepada atasan. Sehingga, dari kalangan terbuka, seperti siswanya sendiri tidak 
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dapat melihat database mereka masing-masing, yang dimiliki lembaga ini 

hanyalah database yang bersifat private. 

Dari kasus seperti inilah kemudian memunculkan ide yang tertuang dalam 

tugas akhir ini untukmembuat sebuah aplikasi yang menyediakan database-

database personel yang dapatdilihat pihak-pihak umum yang berkepentingan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Penulisan tugas akhir ini memfokuskan pada pembuatan dan perancangan 

sistem informasi keprajuritan TNI AD di LEMJIANTEK/STTAD yang nantinya 

dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Beberapa fokus permasalahan yang 

akan dibahas adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang sebuah sistem informasi sehingga penyampaian 

informasi dapat disajikan dengan baik. 

b. Bagaimana informasi dapat terus diperbaharui apabila terdapat informasi 

yang lebih baru. 

c. Bagaimana membuat sistem generate kode yang dapat menghasilkan 

kode private yang nantinya dapat mewakili identitas prajurit/siswa. 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam pembuatan sistem informasi ini memiliki beberapa batasan masalah 

yaitu :  

1. Sistem  tidak  mengolah  data  tentang  absensi dan hal-hal yang terkait 

dengan keuangan. 

2. Data yang diambil adalah data tahun 2012. 

3. Input data yang dibahas mencakup data siswa, data dosen, data 

personel, mata kuliah, dan nilai siswa. 

4. Output yang dihasilkan sistem mencakup laporan dari hasil inputan 

data. 

5. Aplikasi diolah dengan bahasa pemrograman PHP dengan aplikasi 

pendukung Adobe Dreamweaver CS6.  

1.4. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam tugas akhir ini 

adalah untuk membangun suatu sistem informasi di LEMJIANTEK/STTAD 
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sehingga memudahkan dan membantu pihak pengelola dalam pengolahan data 

akademik dan meningkatkan kredibilitas lembaga di mata seluruh personel dan 

dosen serta masyarakat umumnya. 

1.5. Metodologi 

Metode adalah suatu cara atau teknik yang sistematik untuk mengerjakan 

atau menyelesaikan sesuatu. Maka untuk membangun sebuah sistem informasi 

yang benar dan sesuai dengan konsep  yang  diperoleh, penulis  menggunakan  

beberapa  metode  penelitian antara lain :  

a. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dengan cara pencarian (searching) melalui internet 

serta  membaca  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang 

dibahas dalam tugas akhir ini.  

b. Pengamatan/Observasi  

Pengamatan dilakukan secara langsung di lokasi LEMJIANTEK/ 

STTAD.  

c. Wawancara  

Melakukan wawancara langsung dengan pihak LEMJIANTEK/STTAD 

untuk mendapatkan data-data dan keterangan yang dibutuhkan untuk 

penelitian. 

d. Analisis dan perancangan   

Bagaimana merancang sebuah sistem informasi Keprajuritan TNI AD 

di LEMJIANTEK/STTAD sehingga sistem itu dapat berjalan dengan 

baik dan dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan di ruanglingkup 

LEMJIANTEK/STTAD kota Malang. 

e. Implementasi dan evaluasi 

Implementasi atau uji coba sistem dan evaluasi dilakukan untuk 

pengembangan atau perbaikan dalam sistem informasi Keprajuritan 

TNI AD bila masih ditemukan kekurangan.  

1.6. Sistematika Penulisan 

Gambaran secara garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam 

laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab pokok agar dapat mempermudah 



4 

 

penulisan laporan dan mudah untuk dipahami. Setiap bab memiliki sub-sub bab 

yang saling berkaitan, dimana sistematikanya dapat dilihat sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi uraiantentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori dan definisi maupun konsep 

dasar sistem informasi dan juga pemrograman pendukung aplikasi 

sistem yang akan dibuat di lingkungan studi LEMJIANTEK/STTAD 

yang akan dibahas lebih mendalam. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM. 

Pada bab ini dituliskan perancangan pembangunan sistem informasi, 

dengan menjabarkan perancangan Data FlowDiagram (DFD), Entity 

Relationship Diagram (ERD), perancangan arsitektural, dan interface 

design. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini merupakan pengimplementasian dari perancangan sistem 

informasi yang dibahas pada bab 3, serta pengujian hasil 

pembangunan sistem tersebut. 

BAB V  PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan tentang ringkasan hasil implementasi 

dan pengujian program, dan juga berisi saran mengenai usulan-usulan 

terhadap penyelesaian lebih lanjut dari permasalahan yang dikaji. 

 

 

   


