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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang sudah sangat berkembang pesat seperti sekarang 

ini baik di instansi pemerintah maupun swasta dituntut untuk dapat mengikuti serta 

mengetahui derasnya arus informasi dalam segala bidang khususnya dalam bidang 

computer. Dengan teknologi kita seakan mampu menguasai dunia dalam 

genggaman tangan. Dengan internet dan database yang menggunakan web, sebuah 

data mampu disimpan, diambil dan dikirim secara mudah tanpa membutuhkan 

banyak waktu dan biaya. Untuk mewujudkannya, kita perlu membuat sistem 

informasi. 

IKAMARA Yogyakarta (Ikatan Mahasiswa & Masyarakat Aceh Tenggara) 

telah berdiri dan diakui oleh PEMDA Aceh Tenggara sabagai suatu Organisasi 

Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang berada di Yogyakarta, 

sebagai realisasi PEMDA Aceh Tenggara dengan mahasiswa, mahasiswi pelajar, 

alumni dan masyarakat di Yogyakarta sejak 26 Juni 1975. 

Sesuai dengan fakta yang di temukan secara langsung dalam pekerjaan 

pendataan mahasiswa, mahasiswi, pelajar, alumni dan masyarakat Aceh Tenggara 

yang ada di Yogyakarta oleh bagian divisikesekertariatan, dimana dalam proses 

pendataan mahasiswa baik pendataan anggota dilihat tidak begitu efektif dan 

efisien. Dikarenakan dalam menyajikan laporan tersebut penggunaan komputer 

hanya sebatas pengetikan seluruh data mahasiswa, mahasiswi, pelajar, alumni dan 

masyarakat Aceh Tenggara yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan 

menggunakan aplikasi Ms-Word dan Ms-Excel, sehingga didalam menghasilkan 

seluruh laporan yang akurat dan tepat relatif lama serta kurang lengkapnya laporan 

yang dihasilkan. Sudah barang tentu akan memeperlambat data-data mahasiswa, 

mahasiswi pelajar, alumni dan masyarakat Aceh Tenggara yang di butuhkan oleh 

Pemerintahan Daerah.  
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Maka dari itu penulis melihat sudah sepantasnya berpikir analisis bagaimana 

membantu mengembangkan proses pendataan mahasiswa, mahasiswi, pelajar, 

alumni dan masyarakat kabupaten Aceh Tenggara di Yogyakarta. Dilihat dari 

perkembangan teknologi yang semakin pesat ini dan memanfaatkannya sebagai 

sarana untuk mengembangkan proses pendataan masyarakat Aceh Tenggara di kota 

Yogyakarta. Sesuai dengan pengamatan langsung di lapangan teknologi yang 

dipakai sebagai sarana dalam membantu mengembangkan proses pendataan 

masyarakat Aceh Tenggara di Yogyakarta adalah sistem informasi berbasis web. 
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1.2. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan masalah sebelumnya telah dikemukakan, tujuan 

penulis antara lain:  

1. Mempercepat penyampaian informasi mengenai data-data Mahasiswa, 

Mahasiswi, Pelajar, Alumni dan Masyarakat yang di kelola oleh Sekretaris, 

untuk di laporkan ke Pemerintah Daerah kabupaten Aceh Tenggara  

dikarenakan proses pekerjaannya yang masih manual. 

2. Membuat  waktu lebih efisien dalam proses pengumpulan data mahasiswa 

Aceh Tenggara dikota Yogyakarta agar tidak lagi harus mendaftarkan diri 

dengan mengisi formulir data pribadi mahasiswa yang disediakan oleh 

sekretaris. 

3. Lebih memaksimalkan Proses pendataan yang selama ini kurang 

dikarenakan tidak semua Mahasiswa, Mahasiswi, Pelajar, Alumni Dan 

Masyarakat Aceh Tenggara yang ada di kota Yogyakarta dapat terdata oleh 

sekretaris Ikatan Mahasiswa & Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah 

Bagaimana membangun sistem informasi Pendataan Pada IKAMARA Yogyakarta. 

1.4. Batasan masalah 

Adapun Batasan masalah sebagai berikut: 

1. Sistem Informasi ini hanya dapat pendataan Mahasiswa, Mahasiswi, 

Pelajar, Alumni Dan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara di Yogyakarta, 

Sekretaris Ikatan Mahasiswa Dan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara 

Yogyakarta sebagai Admin. 

2. Proses pengiriman data lengkap mahasiswa, mahasiswi, pelajar, alumni dan 

masyarakat kabupaten Aceh Tenggara di Yogyakarta kepada pemerintah 

daerah kabupaten aceh tenggara dikirim langsung melalui E-Mail


