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 1                BAB I Pendahuluan 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Politeknik Negeri Sriwijaya, dahulu bernama Politeknik Universitas 

Sriwijaya secara resmi dibuka pada tanggal 20 September 1982. Pada fase 

pertama Politeknik hanya mempunyai 2 jurusan yaitu Jurusan Teknik Sipil dan 

Mesin dengan daya tampung maksimum 576 orang mahasiswa dan dengan sarana 

pendidikan, staf pengajar dan kurikulum yang dirakit secara nasional dan terpusat 

di pusat pengembangan pendidikan politeknik PEDC Bandung. Pada fase kedua 

1987 Politeknik memperluas bidang keteknikan dan melahirkan bidang Tata 

Niaga. Bidang keteknikan yang dikembangkan adalah Jurusan Teknik Elektro, 

Teknik Elektronika, Teknik Telekomunikasi dan Teknik Kimia Industri 

sedangkan Tata Niaga terdiri atas Jurusan/Program Studi Akuntansi dan 

Administrasi Niaga. Tenaga ahli yang turut serra mengembangkan bidang 

keteknikan adalah dari Swiss Contact sedangkan Tata Niaga dari Australia. Pada 

tahun 2002/2003 dikembangkan dua jurusan baru yaitu Teknik Komputer dan 

Manajemen Informatika, yang pendirinya ditetapkan melalui surat Direktur 

Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) nomor 2800/D/T/2001. Pada tahun 

akademik 2004/2005, Politeknik Negeri Sriwijaya kembali mengembangkan 

jurusan baru yaitu Jurusan Bahasa Inggris Program Studi Bahasa Inggris Bisnis 

Pariwisata dan Perhotelan berdasarkan izin dari Dikti nomor 3818/D/T/2003. 

Program Sarjana Terapan Perancangan Jalan dan Jembatan mulai dibuka tahun 

2002 dan pada tahun 2009 Program Sarjana Terapam baru pada Jurusan Teknik 

Kimia dengan nama Program Studi Teknik Energi juga turut dibuka. Kemudian 

pada tahun 2012, Program Sarjana Terapan Akuntasi Sektor Publik menyusul 

dibuka. Selanjutnya Program Sarjana Terapan Teknik Elektronika, Teknik 

Telekomunikasi, dan Usaah Perjalanan Wisata tahun 2012. Pda tahun 2014 ini, 

Program Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, Teknlogi kimia 

industri, Manajemen Bisnis serta Manajemen Informatika menjadi porgram-

program studi terbaru yang dibuka oleh Politeknik Negeri Sriwijaya. 
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Politeknik Negeri Sriwijaya mempunyai website Company Profile 

Politeknik Negeri Sriwijaya dan terdapat semua informasi mengenai setiap 

jurusan yang ada pada Politeknik Negeri Sriwijaya, hanya saja pada setiap jurusan 

hanya terdapat fitur informasi visi dan misi, tujuan pendidikan, sasaran program 

studi, strategi untuk mencapai sasaran, profil lulusan, dan capaian pembelajaran. 

Namun bagi mahasiswa dan masyarakat di luar perkuliahan informasi seputar 

jurusan tersebut masih kurang lengkap.  

Salah satu jurusan di Politeknik Negeri Sriwijaya yang belum mempunyai 

Website Company Profile jurusan sendiri adalah Jurusan Bahasa Inggris, Maka 

dari itu pihak Jurusan Bahasa Inggris ingin membuat Website Company Profile 

Jurusan Bahasa Inggris untuk memperkenalkan profil dan sejarah jurusan agar 

dapat dikenal oleh masyarakat luas, semakin terkenalnya jurusan akan semakin 

banyak menarik peminat untuk bergabung pada jurusan bahasa inggris dengan 

memanfaatkan Website Company Profile. selain itu Company Profile juga dapat 

melakukan promosi secara mudah sehingga dapat mendatangkan calon mahasiswa 

dari dalam maupun luar negeri karena kita tau bahwa sebuah Website tidak hanya 

dapat dikunjungi oleh masyarakat dalam negeri saja tetapi juga dapat dilihat 

sampai luar negeri. Dengan adanya Website Company Profile juga dapat dijadikan 

sebagai sarana publikasi sebuah jurusan sehingga dapat mempublikasikan 

berbagai kegiatan yang diadakan pada jurusan bahasa inggris.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan 

Akhir dengan judul “Sistem Informasi Company Profile Jurusan Bahasa 

Inggris Politeknik Negeri Sriwijaya sebagai media monitor dalam mencapai 

visi dan misinya” dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 

MySQL.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam laporan ini tentang perlunya sistem informasi yang 

menginformasikan Company Profile Jurusan Bahasa Inggris agar dapat dikenal 
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oleh mahasiswa dan masyarakat umum dan dapat mengkontrol visi dan misi dari 

jurusan bahasa inggris. 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah dalam penulisan Laporan Akhir ini 

agar tidak menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan di atas, yaitu: 

1. Penulis membangun sistem ini menggunakan bahasa pemograman PHP dan 

database MySQL. 

2. Hanya mencakup informasi mengenai jurusan bahasa inggris. 

3. Data-data yang ditampilkan hanya data statik yaitu berupa sejarah, visi dan 

misi, buku panduan, strategi untuk mencapai sasaran, capaian pembelajaran, 

tujuan pendidikan serta data dinamis yaitu struktur organisasi, photo 

kegiatan, files, data mahasiswa, data dosen pada jurusan bahasa inggris. 

 

1.4    Tujuan dan Manfaat  

1.4.1 Tujuan  

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akhir ini adalah untuk membuat 

suatu Sistem Informasi Company Profile Jurusan Bahasa Inggris Politeknik 

Negeri Sriwijaya sebagai media monitor dalam mencapai visi dan misinya yaitu: 

1. Untuk mendapatkan sistem informasi yang menyediakan layanan 

penyebaran informasi mengenai seluruh informasi yang ada di dalam 

Jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Sriwijaya. 

2. Untuk Memperkenalkan dan mempromosikan Jurusan Bahasa Inggris 

serta memberikan informasi Jurusan Bahasa Inggris baik kepada 

mahasiswa ataupun kepada masyarakat umum. 

 

1.4.2  Manfaat  

Adapun Manfaat dari penulisan Laporan Akhir ini adalah: 

1. Memberikan kemudahan Jurusan Bahasa Inggris dalam menyediakan 

layanan penyebaran informasi mengenai seluruh informasi yang ada di 

dalam Jurusan Bahasa Inggris 
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2. Memberikan kemudahan kepada pihak Masyarakat Luar Kampus 

ataupun Mahasiswa dalam mengenal dan mengetahui informasi 

mengenai Jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Sriwijaya. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Lokasi Pengumpulan Data 

 Penulis mengambil lokasi penelitian yang dilaksanakan di Jurusan Bahasa 

Inggris Politeknik Negeri Sriwijaya yang beralamatkan Jl. Srijaya Negara Bukit 

Besar, Bukit Lama, Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30139. 

 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data  

         Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam melakukan 

penelitian ini adalah dengan cara berikut: 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh 

peneliti. Data primer (data utama) ini dapat diperoleh dengan cara melakukan 

interaksi langsung dengan kepala jurusan bahasa inggris, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Observasi  

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau 

objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan 

dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah 

diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Disini penulis mengamati 

atas apa yang saja informasi yang ada pada jurusan bahasa inggris. 

b. Wawancara / interview  

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara 

adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang 

terpercaya. Penulis melakukan wawancara atau interview kepada jurusan 
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bahasa inggris politeknik negeri sriwijaya mengenai data apa saja yang 

akan di masukkan ke dalam Web. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data 

sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, 

dan lain-lain. Data sekunder yang penulis dapatkan bersumber dari website 

Politeknik Negeri Sriwijaya dan juga dari buku-buku penunjang baik buku 

pribadi mau pun buku yang dapat dipinjam di perpustakaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

 Agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusunan laporan akhir 

ini, maka laporan ini dibagi menjadi lima BAB. Secara garis besar sistematika 

penulisannya sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan garis besar mengenai laporan 

akhir ini secara singkat dan jelas mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan akhir, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan menjelaskan uraian mengenai teori-teori serta 

pendapat para ahli yang digunakan dalam penulisan Laporan Akhir ini, 

terbagi dalam tiga sub bab, yaitu: teori umum, teori khusus dan teori 

program. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum Majelis 

Pemusyawaratan mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, Visi dan 
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Misi, Stuktur Organisasi, serta hal lain yang berhubungan dengan 

Jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Sriwijaya. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan pembahasan mengenai perancangan sistem yang 

meliputi penentuan alat dan bahan yang digunakan dalam penulisan 

laporan akhir, defenisi masalah studi kelayakan, rancangan sistem yang 

baru, perancangan sistem, serta hasil dari proses pembuatan program 

aplikasi tersebut.  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berguna bagi semua pihak dan 

sebagai tahun tinjauan untuk pihak yang membacanya. 

 

 


