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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Entri  data adalah proses memasukkan data dalam bentuk digital 

kedalam sebuah sistem berbasis komputer untuk dapat diolah secara 

digital. Dalam melakukan proses entri data, tentunya user harus 

memasukkan data berupa informasi kedalam sebuah server dan 

membutuhkan koneksi internet karena server hanya akan memproses 

permintaan (request) dan mengirim data ke komputer lain melalui internet 

atau jaringan lokal. 

Dengan semakin banyaknya data yang perlu dikirim ke server, 

tentu user juga harus melakukan entri data yang cukup banyak pula. 

Dalam kondisi tertentu sering pula terjadi saat melakukan entri data, 

kemudian saat melakukan submit data tiba-tiba koneksi internet putus 

sehingga data yang sudah di ketik dalam kolom input (form HTML) hilang 

dan user harus mengulang kembali untuk memasukkan data ke dalam 

kolom input. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pada penelitian ini akan 

dibuat sebuah teknik penyimpanan data sementara pada komputer lokal 

(offline), yang kemudian data tersebut baru akan dikirim ke server saat 

koneksi telah online kembali. Dengan adanya penerapan ini diharapkan 

dapat membantu user dalam melakukan proses entri data. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan 

bagaimana merancang penerapan untuk melakukan penyimpanan data 

sementara dalam kondisi offline guna menghindari perulangan dalam 

melakukan proses entri data ? 

1.3. RUANG LINGKUP 

Dalam Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup 

penelitian, agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari latar 

belakang. Ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kasus yang terjadi pada perangkat desktop. 

2. Penelitian akan diterapkan dalam bentuk aplikasi web. 

3. Uji coba dengan meninjau ukuran data dan kondisi sinyal. 

4. Data uji berupa teks, angka, file dokumen, gambar dan video. 

5. Uji coba dengan meninjau data pada perbandingan form 

menggunakan jQuery Savy dengan tanpa jQuery Savy yang 

akan diuji dengan kondisi koneksi internet, tanpa koneksi 

internet, dan pemutusan koneksi internet secara langsung. 

6. Menunjang pada browser google chrome, mozilla firefox, 

dan internet explorer. Objek penelitian terfokus pada 

kerusakan yang ada pada laptop dengan merk HP. 
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1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dalam pembuatan penerapan ini adalah merancang sebuah 

implementasi cache untuk melakukan penyimpanan data sementara guna 

mencegah hilangnya data yang akan dimasukkan ke dalam server karena 

kondisi offline. 

1.5. MANFAAT SKRIPSI 

Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi banyak kalangan. Adapun manfaat tersebut adalah : 

a. Manfaat bagi akademik 

Menambah perbendaharaan perpustakaan untuk kepentingan 

ilmiah bagi mahasiswa STMIK AKAKOM. 

b. Manfaat bagi penulis 

Dengan adanya laporan skripsi ini diharapkan penulis dapat 

menerapkan ilmu-ilmu yang di dapat ketika kuliah dan 

menambah wawasan yang lebih luas. 

c. Manfaat bagi umum (programmer & perkembangan 

Teknologi) 

Dengan hasil penelitian ini dapat memudahkan kinerja 

programmer dalam melakukan pembuatan platform entri data 

yang mampu melakukan penyimpanan data sementara dalam 

bentuk cache sehingga dapat dijadikan sebagai pemanfaatan 

teknologi yang ada untuk membantu kebutuhan masyarakat 

dalam melakukan proses entri data.


