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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan ilmu pengetahuna dan teknologi yang semakin pesat diera 

globalisasi saat ini, maka mengharuskan kita untuk  turut serta dalam menggikuti 

perkembangan tersebut. Perkembangan teknologi dapat membantu dalam 

menghasilkan sesuatu sistem informasi secara cepat, akurat, relevan dan tepat waktu. 

Dimana informasi tersebut sangat dibutuhkan dalam  berbagai sektor yang akan 

mendukung perkembangan disegala bidang dan dapat membantu dalam pemecahan 

masalah untuk menghasilkan keputusan yang tepat. 

Sistem komputerisasi berbasis web merupakan salah satu bentu  pemanfaatan 

komputer untuk  menghasilkan  sebuah sistem informasi yang dapatmengolah data 

dan informasi yang dibutuhkan dengan lebih baik. Perkembangan teknologi dan 

sistem informasi yang semakin maju tersebut menyebabkan perubahan yang besar 

dalam bidang pengarsipan dari manual menjadi komputerisasi.  

Pada saat ini dinas perdagangan dan perindustrian di bidang industri, pada 

saat akan melakukan sebuah kegiatan atau pelatihan, baik dari luar maupun dalam 

lingkungan kantor. Sistem menginput data peserta tersebut masih menggunakan 

metode manual dengan cara mencatat dibuku sehingga banyak lembaran buku yang 

habis untuk mencatat, jika buku sudah rusak dan lusuh akibat  terlalu banyak tulisan, 

buku tersebut tidak layak lagi digunakan. Setelah itu, data di ketik menggunakan 

Microsoft office excel untuk menyimpan data tersebut. Ketika ingin melihat data 

tersebut harus mencai satu persatu karena terlalu banyak, dan juga memakan waktu 

yang lama.  
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Masalah ini sering kali terjadi dan ini disebabkan karena masih menggunakan 

menginputan manual  sehingga hasilnya kurang maksimal akibat terdapat beberapa 

salah ketikan saat menginput. Maka didalam  suatu bidang harus memiliki sebuah 

sistem komputerisasi yang akurat sehingga dapat membantu  proses input dan ouput 

data dengan cepat. Salah satu bentuk sistem komputersisi adalah aplikasi berbasis 

website. Oleh karena itu laporan yang akan di implementasikan yaitu “Perancangan 

Website  Pendataan Peserta Pelatihan Produk Makanan Dinas Perdagangan 

Dan Perindustrian” 

1.2 Tujuan   

Kegiatan kerja bertujuan untuk: 

1. Menambah wawasan dan pengalaman tentang situasi dan masalah yang 

dihadapi dalam dunia kerja 

2. Untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh  selama kerja praktik dalam 

lingkungan masyarakat dan dunia kerja 

3. Untuk melatih diri dalam menangani dan memecahkan suatu permasalahan 

pada dinas perdagangan dan perindustrian sesuai dengan ilmu yang diperoleh.  

1.3 Manfaat  

1. Dapat mengidentifikasi dan menemukan masalah yang berkaitan industri. 

2. Dapat mengetahui sistem kerja pada bidang idustri pada umumnya yang 

bergerak di dalam lingkugan masyarakat dan kantor. 

3. Dapat membuat sebuah sistem komputerisasi yang berbasis website untuk 

mempermudah suatu pekerjaan.  

 

 

 


