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Pada era globalisasi ini, penyampaian informasi secara cepat dan tepat 
merupakan sebuah kebutuhan mendasar yang harus dapat dipenuhi oleh para penyedia 
layanan informasi. Awalnya website dibuat dengan bahasa pemrograman HyperText 
Markup Language (HTML), HTML hanya dapat membuat halaman website yang 
statis sehingga pengelolaannya menjadi rumit. Hypertext Preprocessor (PHP) 
merupakan bahasa pemrograman yang dapat menggunakan database sebagai media 
updating data. PHP umum penggunaannya dengan MySQL sebagai databasenya. 
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes belum mempunyai website, oleh 
karena itu pembuatan sistem informasi akan menjadi langkah nyata pengembangan 
pelayanan data dan informasi oleh BPS Kabupaten Brebes melalui internet.  

Tujuan Tugas Akhir ini adalah merancang dan membuat suatu sistem 
informasi berbasis web yang dapat menjadi suatu media pelayanan  informasi statistik 
bagi BPS Kabupaten Brebes untuk meningkatkan pelayanan terhadap para konsumen 
data dan informasi. Halaman web yang dibuat adalah suatu format standar HTML 
yang disisipi skrip PHP, dengan skrip PHP inilah database MySQL dapat diakses.  

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang 
diperlukan adalah dengan metode literatur dan dokumentasi. Aplikasi program sistem 
informasi berbasis web (website) pada BPS Kabupaten Brebes yang tepat adalah 
website yang memiliki halaman dinamis, di mana database menjadi media 
penyimpanan data untuk mengupdate isi halaman website. Pembuatan Sistem 
Informasi BPS Kabupaten Brebes didasarkan pada kebutuhan BPS Kabupaten Brebes. 
Sistem Informasi tersebut dibuat dengan pertama kali mempersiapkan alat, merancang 
DFD, merancang tabel, membuat program, menguji program, dan merivisi program. 
Program dibuat dengan editor Dreamweaver dengan bahasa HTML yang disisipi PHP 
untuk mengakses database MySQL. Sistem Informasi BPS Kabupaten Brebes 
disajikan dengan interface yang sederhana dan mudah dipahami, berisi informasi 
tentang berita terkini, berita statistik, agenda kegiatan, galeri foto, informasi 
download, tentang BPS Kabupaten Brebes, Visi dan Misi, Organisasi, dan Kontak 
Kami. Sistem informasi juga menangani manajemen data pegawai untuk keperluan 
intern BPS Kabupaten Brebes. 
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