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ABSTRAKSI 

Seiring dengan berjalannya waktu, aktifitas administrasi perkuliahan 
semakin lama semakin padat. Permintaan dosen dan mahasiswa yang meminta 
pelayanan dipercepat juga menjadi permasalahan tersendiri. Dengan jumlah orang 
yang terbatas, admin dituntut untuk dapat melayani kegiatan administrasi banyak 
orang. 

Pada Fakultas Farmasi, admin harus bisa mengerti perubahan- perubahan 
yang terjadi pada sistem administrasinya. Perubahan tersebut hams bisa 
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada orang yang membutuhkan 
informasi tersebut. Untuk menangani semua perubahan tersebut tentu tidak mudah 
karena banyak sekali kemungkinan perubahan yang terjadi dan keterbatasan 
kemampuan yang ada. Hal ini dapat menyebabkan kegiatan administrasi tidak 
bisa berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan keterlambatan waktu dan juga 
informasi perubahan itu bisa tidak tercatat atau tertukar dengan perubahan yang 
lain. Media yang saat ini digunakan untuk membantu menyimpan data informasi 
adalah Microsoft Excel. Setiap kegiatan administrasi akan dicatat oleh admin ke 
dalam file Excel pada komputemya sendiri. Hal tersebut membuat file yang ada 
menjadi sangat banyak sesuai dengan perubahan yang ada dan susah untuk 
metemukan informasi yang diperlukan dengan cepat. Informasi yang ada juga 
terpaku pada admin saja dan tidak terdistribusi dengan baik kepada kalangan 
dosen dan mahasiswa Fakultas Farmasi. 

Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk membantu untuk mencatat, 
mengontrol, dan melaporkan setiap perubahan, aktivitas serta orang - orang yang 
terlibat dalam sistem administrasi tersebut. Dengan pencatatan informasi yang 
baik, maka pencariannya akan lebih mudah dan lebih cepat saat ada yang 
membutuhkannya. Setiap perubahan yang tercatat akan dapat dilaporkan dengan 
jelas dan dikontrol untuk disesuaikan dengan hak masing - masing pengguna 
sehingga tidak terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan sistem yang ada. 
Dengan adanya informasi yang jelas ditambah penyebaran informasi yang baik, 
maka orang - orang yang terlibat dalam sistem administrasi tersebut tidak perlu 
selalu mengandalkan admin dalam setiap kegiatannya. 

Pembuatan sistem informasi administrasi ini menggunakan web sebagai 
medianya agar dapat diakses secara luas oleh orang - orang yang bersangkutan. 
Laporan juga dapat ditampilkan pada web terse but sehingga penyebaran informasi 
menjadi lebih mudah, dan dengan kontrol yang ada tentu saja informasi yang 
tersebar sesuai dengan hak pengguna masing - masing. Dengan ditambahkannya 
aplikasi fingerprint, sistem administrasi ini semakin lengkap karena dapat 
mempermudah admin dalam setiap kegiatan administrasinya. 
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