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ABSTRAK 

Day care adalah sarana pengasuhan anak dalam kelompok, biasanya dilaksanakan 

pada saat jam kerja. Day care merupakan upaya yang terorganisasi untuk mengasuh anak-

anak di luar rumah mereka selama beberapa jam dalam satu hari. Day care hanya sebagai 

pelengkap terhadap asuhan orang tua dan bukan sebgai pengganti asuhan orangtua.  

Day Care Mata Hati adalah salah satu day care yang berada di daerah Bandung.  

Sebelum seorang anak dititipkan di day care mata hati, orang tua akan melalui sebuah 

proses registrasi untuk mendaftarkan anaknya. Hal ini perlu dilakukan pihak day care 

untuk mencatat data orang tua dan data anak yang dititipkan di day care. Anak akan 

dititipkan di day care selama orang tua anak tersebut bekerja. Pihak day care akan 

mencatat kehadiran anak yang dititipkan di day care.  

Anak yang berada di day care tidak hanya dititipkan, melainkan dididik dan 

diperhatikan perkembangannya. Anak yang dititipkan di day care dididik melalui kegiatan-

kegiatan yang diadakan oleh pihak day care. Perkembangan anak di day care diperhatikan 

dengan adanya pemeriksaan dari psikolog, perawat, dan dokter. Pihak day care mencatat 

data kegiatan anak dan perkembangan anak yang nantinya akan dilaporkan kepada orang 

tua. 

Pihak day care menyediakan seseorang atau beberapa orang yang bertugas untuk 

menjaga dan mendidik anak yang dititipkan di day care. Kepala day care akan mengatur 

jadwal pengasuh yang akan mengasuh setiap harinya dan mengatur jumlah anak yang 

harus dijaga oleh pengasuh tersebut.  Sistem pencatatan di day care ini masih dilakukan 

secara manual.  

Proyek akhir ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat mengelola 

dan mencatat data registrasi, data kehadiran anak, data kegiatan anak, dan data 

perkembangan anak yang diharapkan dapat  merekap data monitoring anak. Aplikasi ini 

juga digunakan untuk mencatat data jadwal dan data kehadiran pengasuh yang diharapkan 

agar dapat merekap data penggajian. Selain itu aplikasi ini juga dapat digunakan untuk 

pencatatan data inventori, data konsumsi, dan data operasional untuk merekap data 

keuangan. Aplikasi ini diharapkan dapat mengotomasi proses pencatatan di day care mata 

hati.  Pembuatan proyek akhir ini dibangun dengan bahasa pemrograman HTML dan PHP 

dengan bantuan Macromedia Dreamweaver, Notepad++ dan Microsoft Visio 2007 untuk 

pemodelan sistemnya, sedangkan basis datanya menggunakan database MySQL.  

 

Kata kunci : Day care, HTML, PHP, MySQL. 

  


