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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, 

ruang lingkup dan batasan masalah, tujuan magang, alokasi waktu dan tempat 

pelaksanaan magang, dan diakhiri dengan sistematika penulisan laporan.  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi mempunyai pengaruh yang besar dalam berbagai 

aspek kehidupan masyarakat karena sudah merupakan bagian dari kehidupan 

masyarakat. Dunia pendidikan, pemerintahan, bisnis dan usaha, sampai kesehatan 

dan kebutuhan harian masyarakat selalu membutuhkan keberadaan informasi. 

Transaksi-transaksi yang berbasis teknologi informasi berkembang sejalan dengan 

laju pertumbuhan penggunaan internet. seiring dengan maraknya penggunaan 

internet tersebut maka semakin banyak pula aplikasi-apliaksi yang dibutuhkan 

oleh pengguna, seperti aplikasi: e-commerce, e-learning, e-government, e-travel, 

e-procurement, digital library dan lain-lain. Secara khusus hal ini sangat nyata 

terlihat dalam kegiatan bisnis usaha serta pendidikan. Dalam dunia bisnis 

misalnya saja perpustakaan digital (digital library). 

Perpustakaan memiliki informasi yang tersimpan baik dalam bentuk fisik 

seperti buku-buku, paper maupun dalam bentuk digital dalam jumlah yang sangat 

banyak dan saat ini belum terorganisir dengan baik. Beberapa organisasi telah 

menyadari betapa pentingnya pengelolaan sumber daya perpustakaan, namun 
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pengorganisasiannya masih tertutup dalam artian hanya untuk kalangan sendiri. 

Akibatnya, saat ini terdapat system pengelolaan sumber daya perpustakaan tetapi 

belum mendukung pertukaran data secara standard dan minim dukungan terhadap 

integrasi sumber daya beberapa organisasi karena perbedaan pendekatan 

pengorganisasiannya. Selain karena membutuhkan banyak biaya dan waktu, 

masalah lain yang muncul adalah ketidakefesienan dan ketidakefektifan dalam 

pengarsipan. Untuk itu diperlukan suatu metode yang lebih baik dalam mengelola 

berkas-berkas digital tersebut yaitu berupa aplikasi web information system yang 

dapat mengelola berkas-berkas digital dan informasi paperless sehingga bisa 

diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. 

Munculnya teknologi web ini memberikan paradigma baru dalam 

pengimplementasian fleksibilitas akses dan pertukaran data yang terdapat dalam 

web information system yang memungkinkan pengguna mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan dari 1 platform saja. 

Web services menjadi popular di kalangan enterprise karena 

kemampuannya dalam mengintregrasikan aplikasi-aplikasi yang berbeda 

platform. Web services mendukung komunikasi antar aplikasi dan intergrasi 

aplikasi dengan menggunakan XML dan web. 

Penerapan web information system akan memudahkan proses integrasi dan 

kolaborasi antar aplikasi pada lingkungan platform baik melalui jaringan intranet 

maupun internet.  
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1.2 Pokok Permasalahan  

 Seiring dengan berkembangnya dunia perbankan ini, maka transaksi dan 

informasi yang diterima di dalam sistemnya pun semakin banyak. Hal ini 

membuat bank-bank tersebut mengalami kesulitan karena tidak adanya suatu 

platform yang dapat menampung semua informasi tersebut.  

 Dengan sistem yang ada sekarang ini, Divisi-divisi didalam bank juga 

memiliki kesulitan karena harus menyusun data dari semua group yang ada dalam 

bentuk excel secara manual.  

Hal ini membuat keinginan untuk membuat suatu sistem informasi yang 

dapat menutupi kekurangan pada system saat ini, dimana sistem ini berfungsi 

untuk menampung semua informasi dan pencatatan transaksi serta data-data 

client, sehingga mempermudah karyawan untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan untuk pekerjaannya. 

 

1.3  Ruang Lingkup Dan Batasan Masalah 

Berikut adalah ruang lingkup dan batasan masalah yang digunakan dalam 

membangun Web Information System: 

1. Web Information System akan diimplementasikan pada website yang dapat 

diakses secara internal oleh Divisi terkait saja.  

2. Metode yang digunakan dalam pengembangan Web Information system 

adalah metode DSDM, Framework. 

3. Sistem yang dibuat hanya sebatas informasi-informasi utama. 

4. Belum ada pengimplementasian user controller. 
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5. Database masih skema perusahaan terkait tanpa adanya perubahan. 

 

1.4 Tujuan Magang 

Tujuan dari kegiatan magang ini adalah : 

1. Pembuatan Web Information System sebagai sarana untuk penyimpanan 

dan berbagi informasi. 

2. Mengambil data hasil transaksi dan complain yang terjadi di dalam Divisi 

terkait. 

3. Mendapatkan data dan informasi per bagian dengan lebih mudah. 

4. Menampilkan progress dari project-project yang dikerjakan oleh bagian-

bagian terkait. 

 

1.5 Alokasi Waktu dan Tempat Magang 

Kegiatan magang berlangsung mulai dari Selasa, 24 Januari 2012 sampai 

dengan Jumat, 15 Juni 2011, dari hari Senin hingga hari Jumat mulai pukul 08:00 

- 17:00 WIB kecuali hari Rabu (kegiatan perkuliahan). Kegiatan magang 

dilakukan di Transactional Banking Services BNI yang beralamat di Wisma 46, 

Kota BNI, Lantai 3, Jl. Jend Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 ( setelah keluar lift, 

masuk ke ruangan TBS lalu lurus sampai ke ruangan pantry, meja berada tepat di 

sebelah ruangan pantry). 

Selama magang berlangsung, kegiatan yang di lakukan adalah 

mengerjakan web information system dan perkembangannya akan di lihat oleh 

supervisor setiap minggunya. 



 

 

5 

Disela – sela itu diadakan bimbingan magang dengan dosen pembimbing 

Bpk. Gunawan Putrodjojo yang bertempat di ruang Fakultas Ilmu Komputer 

(B347), kampus Universitas Pelita Harapan Karawaci Gedung B lantai 3, Jl. M. 

H. Thamrin Boulevard 1100, Lippo Karawaci, Tangerang 15811. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-

masing berisi : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, 

ruang lingkup dan batasan masalah, tujuan magang, alokasi waktu dan tempat 

magang, dan diakhiri dengan sistematika penulisan laporan dalam membangun 

Web Information System. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam 

membangun Web Information System. Teori yang dibahas dalam bab ini adalah 

pengertian aplikasi, web, basis data, bahasa pemrograman yang meliputi HTML, 

PHP, CSS, dan SQL, metode pengembangan piranti lunak, Unified Modeling 

Language, serta pengujian piranti lunak. 
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BAB III GAMBARAN UMUM TBS-BNI DAN PELAKSANAAN MAGANG 

Bab ini menjelaskan tentang profil dari Divisi TBS BNI, struktur 

organisasi yang digunakan, gambaran umum sistem yang digunakan saat ini, 

kesulitan-kesulitan yang dialami pemagang, dan posisi pemagang di Divisi TBS. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal yang dilakukan pada setiap tahap 

dari metode yang digunakan hingga proses pengambilan data dari basis data 

dalam pengembangan Web Information System untuk TBS. 

 

BAB V PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan mengenai pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi 

Web Information System. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari 

keseluruhan kegiatan magang dan saran yang diharapkan dapat berguna bagi 

pengembangan sistem informasi BNI. 

  




