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Abstrack
Perkembangan teknologi telah banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari di
kalaangan masyarakat maupun di dalam dunia kerja. Beberapa bentuk pemanfaatan kemajuan
teknologi yaitu dengan menggunakan suatu komputer untuk memudahkan kita melakukan
suatu pekerjaan.
Kantor Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Jember merupakan sebuah instansi yang
berperan penting dalam hal kebudayaan dan perizinan. Dengan banyaknya pengembang
usaha diberbagai bidang, maka banyak juga para pemohon yang datang untuk melakukan
perizinan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah banyaknya pemohon yang datang
untuk memohon izin ke instansi tersebut, namun instansi tersebut masih menggunakan cara
manual yaitu dengan mencatat semua data-data pemohon yang melakukan perizinan ke dalam
sebuah pembukuan.
Berdasarkan uraian diatas Sistem Informasi Perizinan merupakan suatu solusi untuk
menanggulangi masalah-masalah dalam melayani perizinan. Tujuannya adalah untuk
membantu proses penginputan data pemohon, validasi admin, persetujuan pimpinan dan
rekap laporan setiap satu bulan sekali.
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Abstract
The development of technology has been widely used in daily activities in kalaangan
community and in the world of work. Some forms of utilization of technological progress is
by using a computer to allow us to do a job.
Office of Tourism and Culture Jember is an institution that plays an important role in
terms of culture and licensing. With so many developers in various fields of business, then
many applicants who came to do the licensing. The problem faced today is the number of
applicants who come to ask for permission to the agency, but the agency still use manual way
is to record all the data of applicants who do permit into a bookkeeping.
Based on the description above Licensing Information System is a solution to tackle
the problems in serving permissions. The aim is to assist the process of inputting the data of
the applicant, admin validation, approval management and recap reports every month.
Keywords: Office of Tourism and Culture of Jember, PHP, and MySQL
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3.HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Menu Login
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dan pimpinan untuk login supaya bisa
menggunakan sistem tersebut.

Gambar 4.1 Menu Login
b. Form Cetak Surat
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pembuatan surat izin.

prosesw
Gambar 4.3 Surat Izin

4.Kesimpulan Dan Saran
5.1 Kesimpulan
Gambar 4.2 Form Cetak Surat
c. Hasil Surat Izin
Hasil surat setelah dicetak.
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