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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi terutama perkembangan 

internet telah memberikan banyak dinamika baru dalam kehidupan manusia. 

Banyak sekali manfaat internet mulai dari dunia pendidikan, dunia hiburan, sosial 

budaya sampai ke dunia bisnis dan jasa. Internet telah membawa banyak 

perubahan signifikan bidang pendidikan banyak sekolah atau yayasan telah 

menggunakan internet untuk merekrut pendaftaran siswa baru, selain itu internet 

juga merupakansarana komunikasi yang praktis, murah dan efisien. Internet 

dinilai dapat menjadi basis pelanggan dan arena promosi, dengan menggunakan 

internet secara tidak langsung sudah dapat mengurangi biaya promosi serta 

jangkauan yang lebih luas dan dapat lebih mudah diketahui banyak orang lebih 

dari sekedar promosi dengan selebaran atau brosur, sehingga internet sudah 

merupakan sebuah kebutuhan yang mutlak bagi perusahaan untuk meningkatkan 

usahanya sehingga mampu bersaing. 

Sistem informasi banyak digunakan dalam suatu lembaga. Misalnya dalam 

sebuah perusahaan, perkantoran, dan pendidikan. Untuk lembaga pendidikan 

sistem informasi ini bertujuan untuk promosi atau memberikan gambaran umum 

mengenai profil yayasan yang bersangkutan, administrasi dan fasilitas lain.  

Yayasan Fattahillah, Pangkalan Jati masih menggunakan sistem 

konvensional dalam menyampaikan informasi dan penerimaan santri baru. 

Dengan adanya suatu informasi yang menarik, informativedapat bertahan lama 

dan berbasis teknologi informasi, akan lebih memudahkan bagi para guru atau 

pihak yayasan dalam memberikan informasi kepada santri dan dapat digunakan 

sebagai sumber informasi bagi para santri. Selain itu dapat bermanfaat bagi santri 

sebagai pengenalan dan pelatihan pada pengguna komputer khususnya Web 

Browser. Karena diyayasan ini belum maksimal dalam menerapkan ilmu dibidang 

teknologi. 
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Salah satu bagian yang akan menjadi fokus penelitian adalah bagian 

kegiatan penerimaan santri baru. Penerimaan santri baru merupakan kegiatan yang 

amat penting karena proses tersebut mempunyai nilai strategi guna menjaring 

calon santri yang berkualitas. Hal ini merupakan tujuan untuk mempermudah 

pendaftaran calon santri baru untuk mendapatkan informasi terbaru sehingga 

tanpa datang langsung ke yayasan, calon santri maupun orang tua dapat mendaftar 

atau hanya ingin sekedar tahu tanpa harus datang ketempat. Pembuatan sistem 

informasi pendaftaran santri baru ini perlu dilakukan demi tercapainya 

peningkatan kinerja yayasan, khususnya dalam penerimaan santri baru . 

Berdasarkan permasalahan diatas penulis menyusun Tugas Akhir dengan 

judul “APLIKASI PENERIMAAN SANTRI BARU DAN DONATUR 

BERBASIS WEB PADA YAYASAN FATTAHILLAH” dengan harapan agar 

masyarakat dapat mengetahui bahwa adanya penerimaa santri dan donatur baru 

berbasis web yang dapat mempermudah para orang tua dalam mendaftarkan anak 

– anaknya, tanpa harus datang ke yayasan tersebut. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dibahas, maka timbul perumusan masalah 

dalam penulisan proposal ini yaitu sebagai berikut : 

a. Apakah aplikasi penerimaan santri dan donatur baru  berbasis web dapat 

membantu calon santri dalam melakukan pendaftaran. 

b. Apakah aplikasi penerimaan santri dan donatur baru dapat memeberikan 

dampak positif terhadap Yayasan Fattahillah. 

1.3  Batasan Masalah 

Supaya penulisan skripsi ini lebih fokus dan mengarah pada pokok     

permasalahan maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:  

a. Aplikasi yang dibangun hanya sebatas kemampuan dalam pembuatan 

aplikasi yang tidak sempurna 

b. Sistem ini tidak membahas tentang transaksi pembayaran dan apapun 

yang berhubungan antara konsumen dan pemilik 

c. Aplikasi dirancamg menggunakan bahasa pemograman PHP 

d. Database dibentuk dengan menggunakan MySQL 
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1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan 

Tujuan penelitian  ini adalah merancang suatu sistem yang berfungsi untuk 

memberikan informasi penerimaan santri  dan donatur  secara online  melalui 

Website, agar memudahkan proses pendaftaran calon santri dan donatur baru, baik 

itu yang mempunyai lapotop terkoneksidengan internet maupun yang tidak 

mempunyai. 

1.4.2  Manfaat 

Manfaat penelitian : 

a. Membantu dan memudahkan calon santri dan donatur dalam melakukan 

pendaftaran. 

b. Membantu layanan akses penyampaian informasi Yayasan Fatahillah 

melalui website. 

c. Mempermudah santri mendaftar dan donatur menyumbangkan donasi. 

 

1.5  Luaran Yang Diharapkan 

Terbangunnya Aplikasi Penerimaan Santri Baru dan Donatur Berbasis 

Website pada Yayasan Fattahillah yang efektif dan efisien. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab 1 merupakan uraian gambaran umum penulisan skripsi yang terdiri dari 

latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian, luaran yang diharapkan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab 2 merupakan uraian tentang berbagai literatur yang berkaitan dengan 

teori, konsep, prosedur, metode, dan proses yang digunakan sebagai 

referensi dalam penulisan penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab 3 merupakan uraian tentang langkah-langkah penelitian yang dilakukan 

sebagai pemecahan masalah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab 4 menguraikan tentang analisis dan tahapan-tahapan pembuatan 

aplikasi pemesanan perjalanan umroh mulai dari perencanaan sampai 

dengan tahap pemeliharaan. 

BAB V PENUTUP 

Bab 5 menguraikan tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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