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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas perihal yang menjadi dasar dalam penelitian. 

Perihal tersebut meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, metodologi, dan sistematika penulisan. Latar belakang berisi tentang 

dasar pentingnya dilakukan penelitian. Rumusan masalah berisi tentang 

permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Batasan masalah berisi tentang 

batasan penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak melebar. Tujuan penelitian 

berisi tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Metodologi berisi tentang 

langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan penelitian. Sistematika 

penulisan berisi tentang susunan penulisan laporan tugas akhir. 

1.1  Latar Belakang 

Sistem informasi sebagai suatu sistem yang merupakan kumpulan elemen-

elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, mempunyai 

beberapa komponen yang saling terkait dan membentuk jalinan kerja yang kompak 

untuk mencapai tujuan. Sebagai suatu sistem, komponen tersebut masing-masing 

berinteraksi satu dengan yang lainnya membentuk suatu kesatuan untuk mencapai 

sasaran. (Jogianto. HM, 2005) 

Pengamatan dan kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan dan 

terobosan teknologi informasi dalam dunia pendidikan akan terus berlanjut di masa 

depan. Oleh karena itu, tidak sulit untuk memperkirakan bahwa salah satu ujian 

bagi kemahiran dan andalan manajemen di masa depan adalah kemampuannya 

memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, tetapi sekaligus  mengenali 

berbagai dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan organisasional. Dengan 

perkataan lain kemampuan manajemen memanfaatkan informasi dalam 

menjalankan fungsi manajemen akan turut menentukan berhasil tidaknya 

manajemen mengelola organisasi yang dipimpin. Sistem informasi dapat 

mendukung dalam menentukan keputusan secara cepat dan tepat untuk 

mengembangkan sistem informasi di bidang akademik.  
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PPG kota batu adalah sebuah yayasan non profit yang bergerak dalam 

bidang pendidikan agama, olahraga, seni dan budaya yang memiliki tujuan untuk 

memajukan kemampuan dan keimanan pemuda-pemudi islam kota Batu dengan 

salah satu cara yaitu menyatukan visi dan visi antara TPQ se kota Batu agar dapat 

bersama-sama memajukan dan meningkatkan kemampuan pemuda-pemudi dalam 

hal agama islam khususnya. Menurut survei yang telah dilakukan oleh PPG kota 

Batu, selama ini TPQ yang ada rata-rata masih berdiri sendiri, dalam artian masih 

mengurusi dalam suatu tempat yang terbatas oleh desa, dan hal tersebut membuat 

ketidakrataan kemampuan santri yang ada di kota Batu. PPG kota Batu adalah salah 

satu wadah yang dapat menyatukan visi dan misi TPQ yang ada di Kota Batu agar 

nantinya tidak terjadi ketidakrataan kemampuan santri sekota Batu. PPG kota Batu 

memiliki kurikulum atau standart minimum pengajaran yang bisa digunakan untuk 

mengukur apakah sebuah TPQ tersebut bisa dikatakan unggul atau tertinggal. Salah 

satu contoh sistem yang dilakukan oleh PPG kota Batu adalah dengan membagi 

santri dalam beberapa kelas atau kelompok umur, yaitu usia dini (usia 4-9 tahun), 

pra remaja (usia 9-14 tahun), remaja (usia 14-19 tahun) dan dewasa (usia 19 tahun 

– belum menikah). Masing – masing dari kelas tersebut memiliki standart 

pengajaran yang berbeda, yang disesuaikan dengan kebijakan pengajaran yang 

telah disusun oleh PPG kota Batu. Melalui beberapa hal tersebut diharapkan mampu 

membentuk generasi pemuda-pemudi muslim yang berilmu, berakhlaqul karimah 

dan berprestasi.  

Sistem informasi TPQ terintegrasi sekota Batu merupakan sebuah sistem 

informasi yang dibangun untuk mendukung proses informasi / berita yang up to 

date, administrasi data santri dan ustad yang secara kontinyu dipantau setiap 

semester, transparansi dana bantuan dari tiap TPQ, sistem upload dan download 

file penting, dan grafik perkembangan TPQ dan santri. Sistem TPQ yang berjalan 

saat ini dirasa masih banyak kekurangan, semua masih dikelola dengan cara yang 

manual, mulai dari proses penyebaran informasi / berita yang kurang maksimal 

karena terhalang oleh jarak yang cukup jauh, administrasi data santi dan ustad 

masih manual, transparansi dana bantuan per TPQ belum ada, dan penyebaran file 

- file penting (surat, undangan, himbauan dll) juga masih manual, sehingga bisa 
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dikatakan sistem TPQ yang berjalan saat ini masih belum efisien dan efektif karena 

masih diproses dengan cara lama atau manual. 

Atas dasar permasalahan tersebut diperlukan perubahan sistem dari yang 

biasa dikerjakan secara manual menjadi terkomputerisasi dan terintegrasi, sehingga  

dapat mempermudah visi dan misi PPG kota Batu yaitu untuk memeratakan dan 

meningkatkan kemampuan pemuda-pemudi muslim dan dapat dijadikan rujukan 

untuk berbagai program-program yang ada pada PPG kota Batu . 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan yang akan diangkat, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem yang mampu untuk 

mengintegrasikan semua TPQ sekota Batu?  

2. Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem yang dapat mengelola 

data ustad dan santri? 

3. Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem yang dapat 

menampilkan grafik pencapaian TPQ? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Pada penulisan tugas akhir ini, penulis perlu untuk memberikan batasan 

masalah agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. 

Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah: 

1. Aplikasi ini berbasis Web Responsif menggunakan CSS twitter bootstrap.  

2. Berbasis MVC dengan menggunakan framework Code Igniter. 

3. Menggunakan databases MySQL. 

4. Sistem memiliki 2 login untuk admin ( pengelola TPQ ) dan super admin ( 

pengelola pusat PPG ). 

5. Sistem memiliki 5 fitur utama:  

a. Update info / berita portal.  

b. Manajemen data santri dan ustad.  

c. Transparansi sumbangan.  

d. Upload dan download file. 
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e. Chatting. 

f. Info / grafik pencapaian TPQ. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian tugas akhir ini 

adalah: 

1. Merancang dan membangun sebuah sistem yang mampu untuk 

mengintegrasikan semua TPQ sekota Batu. 

2. Merancang dan membangun sebuah sistem yang dapat mengelola data ustad 

dan santri. 

3. Merancang dan membangun sebuah sistem yang dapat menampilkan grafik 

pencapaian TPQ. 

  

1.4 Metodologi Penelitian 

1.4.1 Studi Pustaka 

Pada tahapan ini, peneliti melakukan studi pustaka terkait dengan judul 

yang diambil. Dalam perancangan sistem informasi dibutuhkan beberapa literatur 

yang perlu dipelajari dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, informasi dari 

buku maupun internet mengenai sistem informasi TPQ terintegrasi. Mempelajari 

literatur mengenai design tampilan aplikasi yang sifatnya user friendly sehingga 

mudah digunakan oleh pengguna awam maupun pengguna yang sudah 

berpengalaman.   

1.4.2 Analisa dan Perancangan Sistem 

Tahap ini diawali dengan melakukan analisa awal terhadap permasalahan 

utama yang muncul pada topik tugas akhir ini kemudian dilakukan perancangan 

perangkat lunak yang meliputi penentuan data yang akan di gunakan dan proses-

proses yang akan dilaksanakan agar dapat menghasilkan perangkat lunak yang 

mampu membantu mengatasi permasalahan yang ada.   

1.4.3 Implementasi 

Realisasi dari tahap analisis dan desain akan di implementasikan ke dalam 

bahasa pemograman. Bahasa pemograman yang di gunakan adalah php dengan 
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menggunakan CSS twitter bootstrab untuk mendukung web responsive dan MVC 

framework code igniter. Sedangkan untuk database yang di gunakan adalah mysql. 

1.4.4 Pengujian  

Tahap pengujian merupakan tahap untuk memeriksa apakah hasil 

implementasi yang di buat sesuai dengan analisa dan rancangan, dan dilakukan 

evaluasi untuk mengetahui kekurangan untuk disempurnakan kemudian hari. 

Pengujian dilakukan dengan metode Black box, yaitu merupakan pengujian yang 

dilakukan oleh user untuk mengetahui apakah semua fungsi perangkat lunak telah 

berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan. 

1.4.5 Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini akan di buat laporan yang berupa buku sebagai dokumentasi 

dari pengerjaan tugas akhir, menjadi arsip dan dapat memudahkan 

pengembangannya di kemudian hari. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian tugas akhir ini disusun menjadi 

beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka. Yaitu kajian jurnal penelitian pendukung 

sebelumnya sehingga dapat diperoleh gambaran mengapa penelitian ini dilakukan. 

Juga berisi landasan teori yang membahas tentang sistem informasi TPQ 

terintegrasi sekota Batu. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dijelaskan tahapan desain penelitian dan kerangka konsep 

penelitian yang digunakan untuk sistem informasi TPQ terintegrasi sekota Batu. 
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Dengan adanya metodologi penelitan ini diharapkan dapat memberikan petunjuk 

dalam merumuskan masalah penelitian. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, hasil 

pengujian dan pengujian fungsional. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 


