
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi informasi pada saat ini telah mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. Era informasi saat ini merupakan periode yang melibatkan banyak 

informasi dalam pengambilan keputusan, baik individu, perusahaan, maupun 

instansi pemerintah. Informasi saat ini semakin mudah diperoleh, banyak 

kegunaanya, dan bervariasi bentuknya. Sistem informasi sangat diperlukan oleh 

berbagai pihak terkait untuk mengolah menjadi informasi, sehingga dalam 

pengambilan keputusan, informasi tersebut dapat menghasilkan keputusan yang 

baik. Informasi yang baik hanya dapat dihasilkan oleh sistem informasi yang baik. 

Sistem informasi yang baik adalah sistem informasi yang dirancang untuk 

mengolah data menjadi informasi. “Sistem informasi adalah seperangkat 

komponen yang saling terkait satu sama lain dan bertujuan untuk mengumpulkan, 

memanipulasi, menyimpan, dan menyebarkan data dan informasi serta terdapat 

mekanisme feedback untuk mencapai tujuan tertentu” (Stair & Reynolds, 2010). 

Yayasan pondok pesantren Roudlotut Tholibin bergerak dalam bidang 

pendidikan dan keagamaan dengan kurikulum pondok pesantren. Santri yang 

menempuh pendidikan di pondok pesantren ini berasal dari dalam maupun luar 

kota. Sehingga banyak wali santri yang sulit untuk memantau perkembangan 

anaknya dikarenakan jarang untuk berkunjung ke pesantren. Oleh karena itu wali 

santri menggunakan telepon untuk media pemantauan anaknya dengan cara 

menelpon pihak pengurus, namun pemberian informasi melalui media telepon 

dirasa kurang efisien, sehingga informasi tentang pondok pesantren seperti 

pendaftaran dan pembayaran spp tidak tersampaikan dengan baik. 

Dengan dibangunnya sebuah sistem pendaftaran dan pembayaran pondok 

pesantren berbasis web ini akan memudahkan pihak pesantren dalam 

menyampaikan informasi tentang pendaftaran dan pembayaran di pondok 

pesantren, serta adanya website ini wali santri akan mudah memantau administrasi 

pembayaran bulanan anaknya di pondok pesantren. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan bahwa 

bagaimana cara membuat sebuah sistem ini mencakup: 

1. Bagaimana membuat sebuah sistem yang mudah digunakan untuk 

menyampaikan informasi pendaftaran dan pembayaran pondok 

pesantren. 

2. Bagaimana membuat sistem yang dapat mempermudah wali santri 

dalam mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren 

3. Bagaimana membuat sistem yang dapat mempermudah wali santri 

dalam melakukan pembayaran bulanan anaknya. 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam pembuatan sistem ini adalah: 

1. Perancangan sistem ini untuk Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin 

Piji, Lau, Dawe, Kudus. 

2. Pembuatan website pondok pesantren ini meliputi: 

a. Pendaftran santri baru melalui  website. 

b. Wali santri dapat menerima informasi pendaftaran dan 

pembayaran pondok pesantren di website. 

c. Wali santri dapat membayar  pendaftran melalui website. 

d. Pembayaran pendaftaran bisa dicicil selama 2 kali pembayaran 

e. Wali santri dapat membayar spp bulanan melalui website. 

1.4. Tujuan 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan di 

hasilkan dari penelitian ini adalah: 

a. Membangun sebuah sistem berupa website yang di buat untuk 

melakukan pendaftaran dan administrasi pembayaran pondok 

pesantren 

b. Mempermudah wali santri dalam mendaftarkan anaknya karena 

pendaftaran dilakukan secara online 

c. Mempermudah wali santri dalam membayarkan biaya bulanan 

anaknya  
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1.5. Manfaat 

Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1.5.1 Manfaat Bagi Penulis 

Manfaat penelitain bagi penulis yaitu: 

1. Merupakan syarat utama untuk memperoleh gelar sarjana komputer pada 

Fakultas Teknik di Universitas Muria Kudus. 

2. Merupakan sarana mahasiswa untuk mengembangkan ilmu yang 

diperoleh selama kuliah di Universitas Muria Kudus. 

1.5.2 Manfaat Bagi Pengguna 

Manfaat penelitian bagi pengguna yaitu: 

1. Mempermudah dalam pendaftaran santri baru 

2. Mempermudah wali santri dalam membayarkan biaya administrasi 

pendaftran maupun bulanan anaknya. 

3. Meminimalisasi tindak kecurangan yang dilakukan santri dalam hal 

administrasi di pondok pesantren. 
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