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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dunia pemrograman saat ini, baik pemrograman desktop maupun web 

based, sudah semakin marak pengerjaannya dengan menggunakan framework. 

Framework memang dikembangkan untuk mempermudah dalam developing 

suatu aplikasi. Selain itu, dengan framework, waktu yang dihabiskan untuk 

membangun sebuah aplikasi dapat dikurangi secara signifikan. Salah satu 

framework yang populer untuk pemrograman web based adalah YII framework 

yang merupakan sebuah framework berbasis PHP yang mengorganisasi file 

menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu model yang merupakan kelompok file yang 

mengatur konfigurasi database, view yang merupakan kelompok file yang 

mengatur tampilan, dan controller yang merupakan kelompok file yang 

menghubungkan file-file model dengan file-file view.  

Data dan informasi merupakan faktor penting di bidang pendidikan. 

Penyimpanan data masih disimpan di ruang yang terbatas, sehingga seiring 

waktu data yang masuk jumlahnya semakin banyak, ruang arsip yang digunakan 

untuk menyimpan punya kapasitas yang terbatas. Selain itu , dengan banyaknya 

jumlah data, semakin muncul masalah efektifitas dan efisiensi dalam pengelolan 

data dan informasi beserta pengarsipannya. Maka dari itu diperlukan suatu 

sistem pendukung yang mampu membantu dalam pengelolaan data dan informasi 

sehingga dapat tersusun dengan rapi dan teratur.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik “Menerapkan  

Framework YII untuk membangun sistem informasi pendataan alumni STMIK 

Akakom Yogyakarta” dengan studi kasus pada lingkungan kampus. Nantinya, 

sistem ini diharapkan dapat membantu kampus dalam menyimpan data, dan 

memberikan informasi untuk alumni dan kampus.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu 

bagaimana cara membangun sistem informasi pendataan alumni STMIK Akakom 

Yogyakarta dengan framework Yii agar dapat menyimpan data alumni dengan 

komputerisasi sehingga dapat tersimpan secara terstruktur. 

1.3. Ruang Lingkup 

Sesuai dengan judul praskripsi, maka dibatasi ruang lingkup penelitian 

hanya pada:  

1. Sistem ini dibangun dengan framework yii versi 2. 

2. Sistem ini menyimpan data  alumni, memberikan berita dan informasi 

lowongan kerja.  

3. memberikan hak akses update profil dan upload berita,loker kepada alumni 

yang terdaftar. 

4. Memberikan hak akses manajmen data, upload berita dan info loker kepada 

Admin. 

5. Memberikan hak akses upload berita dan info loker kepada puket 3. 

6. Pengunjung hanya bisa akses berita dan lowongan pekerjaan. 
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1.4. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 

untuk membantu pihak kampus menyimpan data alumni secara 

terstruktur dan untuk membantu alumni dalam memberikan informasi 

seperti berita dan loker. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

Dengan adanya sistem yang dikembangakan pada penelitian ini dapat 

membantu proses penyimpanan data secara terstruktur, dan memberikan 

informasi seperti berita dan loker. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masahal, ruang lingkup, 

tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan pustaka 

membahas tentang kajian dari berbagai pustaka yang berhubungan dengan 

topik pada penelitian yang sedang dilakukan dalam penyusunanskripsi. 

Sedangkan pada dasar teori membahas tentang teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian ini.  
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi analisa sistem berupa ananlisa kebutuhan sistem dan analisa 

perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Perancangan 

membahas tentang rancangan pemodelan, rancangan basis data, diagram 

alir sistem dan rancangan input dan output dari sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Bab ini berisi implementasi dari perancangan sistem yang dibahas pada 

bab sebelumnya sesuai dengan bahasa pemrograman dan teknologi yang 

digunakan. Pada bagian ini menguraikan implementasi sistem yang 

dianggap penting atau inti dari penelitian yang dilakukan. Pembahasan 

sistem menjelaskan tentang hasil setelah penelitian ini diimplementasikan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian 

lain yang ingin mengembangkan penelitian ini. 

 


