
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah menuntut manusia untuk menjadi makluk yang

modern. Dalam menjalani hidupnya, manusia modern juga tidak terlepas dari

informasi. Segala kegiatan manusia dituntut untuk menghasilkan maupun

mendapatkan informasi. Untuk menghasilkan maupun mendapatkan informasi

tersebut, komputer menjadi media yang sangat sesuai bagi manusia modern

yang sangat menginginkan efektivitas waktu, tenaga dan pikiran.

Tuntutan akan kebutuhan informasi dan pengunaan komputer yang semakin

banyak mendorong terbentuknya suatu jaringan komputer yang mampu

melayani berbagai kebutuhan hidup tertentu. Dengan adanya jaringan

komputer, pengelolaan informasi menjadi lebih baik. Berkembangnya

teknologi dan kebutuhan manusia akan informasi menyebabkan perlu adanya

jaringan komputer berskala besar yang mencakup segala informasi yang ada di

dunia dan jaringan komputer dalam skala besar ini sering pula disebut

internet.

Penggunaan internet yang sangat mudah dan murah menyebabkan internet

berkembang dengan sangat pesat. Keunggulan internet selain murah dan

mudah adalah cara menampilkan informasi dalam bentuk yang menarik.

Informasi yang ditampilkan tidak hanya dalam bentuk teks, melainkan dalam

bentuk gambar, suara (audio), dan gambar bergerak (video).

Internet tidak hanya berfungsi sebagai media penyedia informasi, melainkan

sebagai media interaksi dan komunikasi antar manusia yang pada umumnya
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berbentuk situs jejaring sosial. Untuk mengembangkan fungsi internet menjadi

media yang interaktif sangat dibutuhkan bahasa pemrograman yang mendukung,

salah satunya adalah PHP (Personal Home Page).

PHP merupakan bahasa pemrograman yang dirancang untuk membentuk web

dinamis yang artinya PHP dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan

permintaan terkini. PHP dapat mengakses database dan menampilkannya di

halaman web secara interaktif dengan cepat dan mudah. PHP dapat

berinteraksi dengan hampir semua teknologi web yang sudah ada. Hal ini yang

membuat PHP menjadi salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer

digunakan oleh situs-situs di dunia.

1.2 Permasalahan

Manusia membutuhkan sebuah situs jejaring sosial sebagai sarana pertukaran

informasi online yang cepat dan praktis. Permasalahan yang dihadapi adalah

Bagaimana membangun situs jejaring sosial sederhana dengan menggunakan

bahasa pemrograman PHP (Personal Home Page) sebagai sarana pertukaran

.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Membuat suatu sistem informasi yang berbasis web yang dapat diakses

oleh siapapun dan di manapun dengan cepat dan praktis.

2. Mempermudah pertukaran informasi antar manusia dengan berbasis online.

3. Menyediakan sarana interaksi antar manusia secara online.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan tugas akhir ini adalah :
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1. Mengimplementasikan bahasa pemrograman PHP dalam pembuatan

sistem informasi situs jejaring sosial.

2. Situs jejaring sosial ini dapat membantu manusia untuk dapat berinteraksi

dengan manusia lainnya tanpa perlu bertatap muka melalui media komputer.

3. Situs jejaring sosial ini dapat membantu manusia untuk tetap mendapatkan

informasi terbaru dengan cepat dan praktis melalui media komputer.


