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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Setiap Perguruan Tinggi ingin menghasilkan suatu lulusan-lulusan 

yang profesional dan berkualitas di bidangnya. STMIK Sinar Nusantara 

sebagai salah satu Perguruan Tinggi dalam bidang Informatika dan 

komputer, memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk 

mengenal dunia kerja dan dinamakan dengan tugas akhir. 

 Internet menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi beberapa orang 

karena dengan fasilitas internet dapat membantu dan memperingan kerja 

mereka. Dinas perhubungan pun menggunakan fasilitas tersebut untuk 

mengirimkan data armada dan jurusan untuk keperluan melayani pelanggan 

setia mereka. 

Kekurangan dari Dinas Perhubungan Surakarta terutama bagian 

Batik Solo Trans adalah kurangnya informasi mengenai rute atau jalur bus 

yang berjalan dimana dalam system yang ada penumpang akan kesulitan 

mengakses jam berapa batik solo trans tersebut sampai ke tujuan. 

Dengan fasilitas internet tentunya memudahkan pelanggan dalam 

mencari rute sesuai dengan keinginan perjalanan mereka. Dimana rute 

tersebut dapat diakses melalui smartphone ataupun melalui media computer 

yang mereka gunakan.  
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Dari permasalahan di atas, maka penulis bermaksud membuat 

sistem dan akan dilakukan penelitian dengan judul “Sistem Informasi di 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta Berbasis 

Internet”. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Dari permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala dari sistem 

diatas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Sistem Informasi Batik Solo Trans Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta Berbasis Internet? 

 

1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Agar pembuatan program sistem informasi ini tidak terlalu luas 

dalam pembahasan nantinya akan mempermudah dalam mempelajarinya 

maka penulis membatasi masalah sebagai berikut : 

- Input yang berhubungan dengan data 

- Input Berita Batik Solo Trans 

- Input Rute Perjalanan Batik Solo Trans 

- Input Download Jadwal Batik Solo Trans 

- Input Hubungi kami 

- Input poling 

 

 



3 

 

- Laporan yang digunakan 

- Laporan Berita Batik Solo Trans 

- Laporan Rute Perjalanan Batik Solo Trans 

- Laporan Download Jadwal Batik Solo Trans 

- Laporan Poling dan Hubungi kami 

 

1.4. TUJUAN TUGAS AKHIR 

Terciptanya sistem informasi BST Dinas Perhubungan Komunikasi 

dan Informatika Kota Surakarta untuk membantu menciptakan sebuah 

pengelola informasi yang di akses langsung oleh masyarakat yang 

disediakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kepada 

masyarakat luas dengan perantara teknologi internet. 

 

1.5. MANFAAT TUGAS AKHIR 

Dengan telah disusunnya Laporan Tugas akhir ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pihak Akademik, bagi Instansi yang bersangkutan, dan 

bagi Mahasiswa sendiri. Adapun Manfaat Laporan Tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1.4.1. Bagi Akademik. 

Bagi pihak Akademik secara tidak langsung dapat melaksanakan 

fungsinya sebagai dimensi intelektual yaitu pengabdian pada 

masyarakat. 
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1.4.2. Bagi Instansi 

Dapat memanfaatkan sistem yang telah dibuat dan memudahkan 

dalam penyampaian laporan, serta dapat mengoptimalkan kinerja 

dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta. 

1.4.3. Bagi Mahasiswa 

Bagi mahasiswa dapat menerapkan teori-teori yang telah didapatkan 

di bangku kuliah ke dalam praktek dunia kerja yang nyata. Di 

samping itu mahasiswa juga memberikan peran tersendiri bagi 

instansi yaitu membantu menyumbangkan pemikirannya untuk 

mengoptimalkan kinerja pada instansi yang bersangkutan. 

 

1.6. METODE PENELITIAN 

Agar data-data yang didapatkan akurat dan guna untuk 

kesempurnaan sistem yang akan dibuat, maka penulis menggunakan 

beberapa metode untuk pengumpulan data. Dari pengumpulan data tersebut 

maka digunakan tiga metode pengumpulan data sebagai berikut : 

1.4.4. Metode Observasi 

Yaitu metode pengamatan langsung ke Dinas Perhubungan Kota 

Surakarta. Dengan metode observasi ini akan diperoleh data-data 

secara lengkap dan tepat, selain itu dengan metode observasi peneliti 

dapat mengetahui dengan jelas sistem yang dilakukan pada Dinas 

Perhubungan Kota Surakarta. 
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1.4.5. Metode Interview 

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. 

Usaha pengumpulan data disini dengan cara mengajukan pertanyaan 

kepada instansi yang bersangkutan, adapun yang ditanyakan kepada 

instansi meliputi : sejarah berdirinya Dinas Perhubungan Kota 

Surakarta, susunan organisasi, dan sistem yang sedang berjalan. 

Cara ini digunakan untuk melengkapi data-data guna kelancaran 

dalam penelitian. 

1.4.6. Metode Studi Pustaka 

Yaitu dalam memperoleh data penulis juga menggunakan literature 

atau buku-buku yang ada di perpustakaan yang ada hubungannya 

dengan permasalahan yang ada. Dari data tersebut maka penulis 

menganalisa dengan menggunakan teknik yang terdiri dari : 

a. Diagram Konteks 

Diagram yang digunakan untuk mempermudah pemahaman 

terhadap aliran data dalam sistem informasi yang digunakan. 

Diagram konteks terdiri dari beberapa simbol yaitu kesatuan luar 

(eksternal entity), arus data (data flow) dan proses (process).  

b. Diagram Alir Data 

Diagram arus data digunakan mempermudah pemahaman 

terhadap aliran data dalam sistem informasi. Diagram arus data 

terdiri dari beberapa simbol, yaitu kesatuan luar (external entity), 
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arus data (data flow), proses (process) dan simpanan data (data 

storage). 

c. Desain Input 

Design Input meliputi : 

1. Data Berita 

2. Data Rute 

3. Data Download 

4. Data Hubungi Kami 

5. Data Poling 

d. Desain Output 

Design Output meliputi : 

1. Laporan Berita 

2. Laporan Rute 

3. Laporan Download 

4. Laporan Hubungi Kami 

5. Laporan Poling 

e. Desain Databases 

1. Tabel Berita 

2. Tabel Rute 

3. Tabel Download 

4. Tabel Hubungi Kami 

5. Tabel Poling 
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f. Implementasi Sistem 

Implementasi sistem digunakan untuk cara menjalankan 

program yang digunakan hingga design databases serta proses-

proses informasi yang dilakukan. 

 

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada BAB I berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II TINJAUAN INSTANSI 

Pada BAB II berisi tentang landasan teori yang dipakai penulis 

meliputi : pengertian komputer, pengertian sistem, pengertian 

internet, pengertian Dinas Perhubungan, pengertian PHP,  

pengertian mysql. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada BAB III berisi tentang sejarah Dinas Perhubungan Kota 

Surakarta, Aturan Bisnis, Struktur Organisasi BAB II berisi 

tentang landasan teori yang dipakai penulis meliputi : pengertian 

komputer, pengertian sistem, pengertian internet, pengertian 

Dinas Perhubungan, pengertian PHP,  pengertian mysql. 
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BAB IV PEMBAHASAN MASALAH 

Pada BAB IV ini berisi tentang Diagram Konteks, Diagram Alir 

Data, Design Input Proses Output, Design Databases, 

Implementasi Program. 

BAB V PENUTUP 

Pada BAB V ini berisi kesimpulan dan saran.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


