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BAB  I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1.   Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia tentang teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk 

menunjang aktifitas manusia baik secara individu maupun kelompok. Dengan 

adanya perkembangan IT yaitu internet kita dengan mudah untuk 

mengaksesnya kapan saja dan dimana saja. Untuk membuat sebuah program 

aplikasi yang baik, pengolahan data merupakan kunci utama untuk mencapai 

kesempurnaan. Selama ini di Laboratorium Pusbang Biotek Unit Jamur 

Universitas Muhammadiyah Malang masih belum mengoptimalkan system 

basis data yang berbasis web. Sehingga dalam menginput data, mencari file, 

memilah kategori barang dan data kurang tersusun rapi. Hal tersebut yang 

menjadi kendala utama. Dengan adanya program ini diharapkan dapat 

mempermudah pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui proses 

administrasi yang berhubungan dengan Laboratorium Universitas 

Muhammadiyah Malang. Oleh sebab itu penulis mencoba membuat judul 

Proyek Akhir : “Sistem Administrasi Berbasis Web di Laboratorium 

Pusbang Biotek Unit Jamur Universitas Muhammadiyah Malang”. 

 

1.2.   Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat diambil perumusan 

permasalahannya adalah bagaimana mengembangkan sebuah sistem 

administrasi yang handal, efisien dan efektif serta dapat digunakan untuk 

pengelolaan data-data secara elektronis dengan memanfaatkan system yang 

akan dirancang meliputi: 

• Bagaimana membuat sistem administrasi berbasis web di Laboratorium 

Pusbang Biotek Unit Jamur Universitas Muhammadiyah Malang?  

• Bagaimana membuat web yang dinamis dan interaktif? 

• Bagaimana menguji Sistem Administrasi Berbasis Web di Laboratorium 

Pusbang Biotek Unit Jamur Universitas Muhammadiyah Malang untuk 

mengetahui unjuk kerjanya? 
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1.3.   Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian Proyek akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

• Menghasilkan rancangan system administrasi di Laboratorium Pusbang 

Biotek Unit Jamur Universitas Muhammadiyah Malang yang berbasis web. 

• Menentukan unjuk kerja sistem yang telah dibuat. 

1.4.   Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

• Memberikan kemudahan bagi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan  

 informasi. 

• Manfaat bagi peneliti sendiri dapat menambah pengetahuan tentang  

 sistem administrasi yang berbasis web. 

 

1.5.   Batasan Masalah 

Dalam penyelesaian proyek akhir ini lebih terarah dan memudahkan dalam 

pembahasan, maka perlu adanya pembatasan masalah, yaitu: 

• Perancangan sistem yang dibahas adalah sistem administrasi yang akan 

menampilkan informasi yang berhubungan dengan Laboratorium Pusbang 

Biotek Unit Jamur Universitas Muhammadiyah Malang. Mencakup profil 

Laboratorium, Struktur Organisasi dan Logistik. 

• Desain web menggunakan PHP Hypertext Preprofessor dan MySQL. 

 

1.6.   Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan Proyek akhir ini adalah di bagi menjadi 5 (lima) bab 

yang masing-masing bab telah dirancang dengan suatu tujuan tertentu. 

Berikut penjelasan tentang masing-masing bab: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang penjelasan umum dari permasalahan-

permasalahan yang akan dibahas, yang meliputi latar belakang masalah, 
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rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, tinjauan pustaka, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dikemukakan tentang teori-teori penunjang yang digunakan 

dalam menyelesaikan proyek akhir. 

  

BAB III : PERANCANGAN WEB 

 Pada bab ini dikemukakan tentang tahap-tahap pembuatan dan 

perancangan data base berbasis web di Laboratorium Pusbang Biotek Unit 

Jamur Universitas Muhammadiyah Malang. Perancangan Database 

meliputi: 

• Data Produksi Jamur 

• Data Kripik Jamur 

• Data Nata de Coco 

 

BAB IV : PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang pengujian dari system yang telah dibuat beserta 

analisisnya.  

 

BAB V : PENUTUP 

 Berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh selama dalam proses 

pengerjaan proyek akhir. 


