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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.      Latar Belakang 

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk 

mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang 

berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu (Dayat Suryana, 

2012). 

Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten merupakan Suatu 

lembaga teknis daerah yang bergerak dalam bidang sarana komunikasi, 

informatika, dan hubungan masyarakat. Lembaga tersebut dibentuk guna 

membawahi berbagai permasalahan kemasyarakatan di bidang komunikasi. Tujuan 

untuk pembuatan DISKOMINFO adalah agar mempermudah masyarakat mendapat 

informasi dengan suatu inovasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh 

seluruh masyarakat. Dengan membuat suatu web yang berdesain menarik serta 

bersifat responsif, diharapkan masyarakat bisa memahami. Disisi lain juga dapat 

memberikan informasi kota klaten kepada masyarakat luas lainnya.  

Dengan permasalahan tersebut maka perlu dibuat “Sistem Informasi Dinas 

Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten Berbasis Web Menggunakan 

Framework Laravel” sistem ini dibuat untuk melakukan pembuatan informasi 

tentang menu pertama profil terdiri dari struktur organisasi, sejarah singkat, tupoksi. 

kegiatan, menu kedua berita, menu ketiga galeri terdiri dari video, menu keempat 

informasi terdiri dari jadwal acara, pengumuman, info lokasi wifi gratis, menu 

kelima layanan aplikasi DISKOMINFO yang teridiri dari beberapa aplikasi dan 

menu terakhir hubungi kami. 
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1.2.      Tujuan 

Tujuan dari proyek akhir ini adalah membuat Sistem Informasi Dinas 

Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten Berbasis Web Menggunakan 

Framework Laravel untuk memberikan informasi tentang menu pertama profil 

terdiri dari struktur organisasi, sejarah singkat, tupoksi. kegiatan, menu kedua 

berita, menu ketiga galeri terdiri dari video, menu keempat informasi terdiri dari 

jadwal acara, pengumuman, info lokasi wifi gratis, menu kelima layanan aplikasi 

DISKOMINFO yang teridiri dari beberapa aplikasi dan menu terakhir hubungi 

kami. Selain itu, sistem ini dapat diakses secara mudah da cepat. 

 

1.3.      Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari pengerjaan proyek akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Sistem informasi ini memiliki fitur seperti profil, berita, galeri, informasi, 

layanan aplikasi DISKOMINFO, dan hubungi kami. 

2. Sistem informasi yang dibuat  bersifat responsif. 

3. Sistem informasi untuk admin digunakan untuk mengelola data masukan, 

mengubah, menghapus dan menampilkan daftar inputan data. 

4. Sistem informasi ini menggunakan  framework,  Laravel, Google Maps 

 
 

 

 

 

 

 


