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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya 

terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada di dalam 

World Wide Web (WWW). Sebuah halaman web adalah dokumen yang ditulis 

dalam format HTML (Hyper Text Markup Language), yang hampir selalu bisa 

diakses melalui HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari server 

website untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui web browser. Semua 

publikasi dari website-website tersebut dapat membentuk sebuah jaringan 

informasi yang sangat besar. 

 Jogja IT Training Center adalah suatu organisasi yang berkembang dalam 

bidang teknologi informasi. Saat ini JITC Yogyakarta hanya menggunakan media 

sosial dan brosur sebagai media informasi dan promosinya. Dengan menggunakan 

media sosial dan brosur maka jangkauan informasi yang disampaikan terbatas 

hanya pada wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. 

 Jasa/kursus yang ditawarkan oleh JITC antara lain pemrograman, 

multimedia, dan office. Dengan adanya jasa/kursus tersebut maka perancangan dan 

pembuatan website JITC sebagai media promosi merupakan salah satu sistem 

berbasis web yang dapat digunakan sebagai media informasi dan promosi bagi 

perusahaan maupun perorangan untuk memberikan informasi mengenai jasa/kursus 

yang akan ditawarkan. Jasa/kursus yang ditawarkan oleh JITC antara lain 



2 

 

 

 

pemrograman, multimedia, dan office. Calon konsumen dapat mengetahui 

jasa/kursus yang ditawarkan melalui informasi yang disampaikan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana merancang media informasi pada JITC berbasis web 

 

1.3 Ruang Lingkup 

1. Sistem ini menggunakan teknologi CodeIgniter. 

2. Sistem ini merupakan sistem berbasis web yang menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan MYSQL. 

3. Materi yang dibahas antara lain :  

- Pemrograman Desktop : Visual Basic, Visual Basic.NET dan Java 

- Pemrograman Internet : Desain Web dengan HTML, Pemrograman 

PHP, JavaScript, dan CMS 

- Pemrograman Mobile : Eclipse IDE, dan Game Maker 

- Multimedia : Adobe Flash, Adobe Director, Desain Grafis (Corel, 

Photoshop, dan Adobe Ilustrator) 

- Basis Data : Introduction to MySql, Basis Data Server MySql, dan 

Microsoft Sql Server 

- Office : Microsoft Office (Ms. Word, Ms.Excel, Ms. Power Point) 

4. Jadwal menyesuaikan dengan siswa. 
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5. Calon siswa dapat melakukan pendaftaran lewat website. 

6. Calon siswa wajib melakukan pembayaran dengan dalam waktu 5 hari 

kerja di kantor JITC. 

7. Program 10x pertemuan dengan durasi 90 menit dengan biaya sebagai 

berikut :  

- Biaya kelas Rp. 350.000 

- Biaya privat Rp. 600.000 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini yang akan dibuat adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan suatu sistem sebagai media informasi dan promosi pada 

perusahaan. 

2. Membantu JITC untuk menyampaikan informasi jasa/kurus. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Mempromosikan JITC melalui website. 

2. Memanfaatkan peluang untuk menambah siswa baru. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ini 

adalah sabagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 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 barbagai pustaka yang berhubungan dengan topik pada 

penelitian yang sedang dilakukan dalam penyusunan skripsi. Sedangkan 

pada dasar teori membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi analisa sistem berupa analisa kebutuhan sistem dan analisa 

perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Perancangan 

membahas tentang rancangan pemodelan, rancangan basis data, diagram 

alir dan rancangan input dan output 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. 


