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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi perkembangan teknologi yang semakin pesat telah

mempengaruhi segala bidang untuk terus berusaha membuat sistem informasi

yang lebih baik lagi. Karena itu merupakan kunci keberhasilan untuk menghadapi

persaingan global adalah terus meningkatkan pengetahuan yang dimiliki oleh

setiap pribadi dalam menciptakan suatu sistem yang dapat berguna sesuai dengan

keperluan masing-masing individu. Sehingga dapat menghantarkan dan mendapat

informasi lebih cepat dibandingkan dengan teknologi yang digunakan

sebelumnya.

Komputer merupakan suatu teknologi yang dapat membantu menangani

masalah yang dihadapi oleh manusia dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Karena komputer merupakan informasi alat elektronik yang dapat memberikan

hasil pengolahan data secara cepat, tepat dan akurat. Oleh karena itu, dengan

adanya teknologi komputer maka manusia dapat membuat suatu sistem yang lebih

baik dari sebelumnya. Dalam melakukan kegiatan pengolahan data dan dalam

meningkatkan sistem operasi yang telah ada.

Salah satu teknologi komputer adalah aplikasi sistem informasi. Salah satu

aplikasi sistem informasi yang bisa dimanfaatkan adalah aplikasi penerimaan

siswa baru. Seperti yang telah diriset oleh penulis, SMP Negeri 7 Pangkalpinang

masih menggunakan cara manual dalam proses penerimaan siswa barunya mulai

dari proses menginput data, pencarian data dan penyimpanan data membutuhkan

waktu yang cukup lama. Sehingga bisa memperlambat pencarian data setiap siswa

sewaktu data tersebut diperlukan. Dengan bantuan komputer akan sangat

membantu pihak sekolah untuk mengerjakan semua pekerjaan yang berhubungan

dengan penggunaan sistem penerimaan siswa baru. Dengan demikian, tidak akan

ada lagi pihak-pihak yang merasa tidak puas atau pun dirugikan. Selain itu, sistem

ini akan menjadikan proses pendataan dan administrasi lebih mudah dan cepat.

Pelaksanaan PSB akan lebih efisien, baik dalam hal waktu, tempat, biaya, maupun
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tenaga. Tak ketinggalan juga dengan adanya sistem ini para peserta dan orang tua

peserta tidak perlu bersusah payah untuk datang kesekolah sekedar melihat

pengumuman atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PSB. Kapan pun

dan dimana pun mereka berada, mereka dapat melakukannya melalui komputer

manapun yang terhubung dengan internet. Berdasarkan permasalahan tersebut

maka penulis mencoba untuk membuat suatu sistem infomasi di SMP Negeri 7

Pangkalpinang  dari yang secara manual menjadi sistem terkomputerisasi. Dan

judul yang diambil untuk penyusunan laporan ini, yaitu “ANALISA DAN

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU

BERBASIS WEB PADA SMP NEGERI 7 PANGKALPINANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari apa yang dijabarkan dalam latar belakang masalah SMP Negeri 7

Pangkalpinang memerlukan solusi yang tepat dalam hal penerimaan siswa baru,

sehingga dapat memberikan informasi yang akurat, efektif dan efisien terhadap

calon siswa baru dan orang tua. Maka dapat dirumuskan masalah nya yaitu :

“Bagaimana sistem informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web yang sesuai

dengan kebutuhan pada SMP Negeri 7 Pangkalpinang untuk meningkatkan

efisiensi mutu sekolah”.

1.3 Batasan Masalah

Untuk  menghindari pembuatan laporan tugas akhir yang tidak terarah maka

penulis membuat batasan masalah penerimaan siswa baru antara lain:

1. Analisa sistem informasi penerimaan siswa baru ini menggunakan data-data

yang telah diperoleh dari SMP Negeri 7 Pangkalpinang.

2. Sistem yang akan dibangun ini hanya dapat dikelola oleh administrator (Staff

TU) dan diakses oleh guru yang terlibat dalam panitia penerimaan siswa baru.

3. Sistem informasi online dirancang untuk panitia sekolah dalam proses seleksi

penerimaan siswa baru SMP Negeri 7 Pangkalpinang.
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4. Sistem ini difokuskan pada data siswa yang diterima menjadi murid baru di

SMP Negeri 7 Pangkalpinang yang dilakukan oleh panitia penerimaan siswa

baru.

5. Sistem ini dibuat untuk calon siswa melakukan daftar ulang.

6. Output yang dapat dihasilkan mencakup daftar nama siswa yang melakukan

daftar ulang di SMP Negeri 7 Pangkalpinang.

7. Output yang dihasilkan adalah kwitansi pembayaran SMP Negeri 7

Pangkalpinang.

8. Hasil desain dari perancangan sistem informasi adalah prototype.

1.4 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam Analisa Sistem Informasi

Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Pada SMP  Negeri 7 Pangkalpinang ini

adalah sebagai berikut :

1. Model waterfall

Para penelitian ini penulis menggunakan beberapa tahapan dalam model

waterfall. Beberapa tahapan yang akan penulis gunakan diantaranya :

a. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Menganalisa kebutuhan aplikasi yang akan digunakan untuk membuat

sebuah sistem aplikasi sistem informasi yang berjalan.

b. Desain Sistem

Desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap.

2. Metode penelitian perangkat lunak

Penelitian ini menggunakan metode berorientasi obyek dimana didalam

metode ini terdapat atribut, operasi, metode, hubungan dan makna yang

berkaitan dengan sistem informasi yang dibuat.

3. Alat Bantu Pengembangan

Penelitian ini dibantu dengan alat pengembangan Unified Modeling

Languange (UML) diantaranya adalah activity diagram, usecase diagram,

package diagram, class diagram, deployment diagram dan sequence diagram.
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1.5 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Membuat sebuah sistem informasi penerimaan siswa baru dalam

pengolahan data, agar tidak ada data siswa yang ganda.

b. Menganalisis sistem penerimaan siswa baru yang sedang berjalan untuk

menemukan kendala yang terjadi

c. Merancang suatu sistem komputerisasi didalam penerimaan calon siswa

baru, dalam arti merangcang suatu aplikasi Penerimaan Siswa baru di

SMP Negeri 7 Pangkalpinang

d. Proses pendaftaran calon siswa baru akan lebih mudah dan lebih cepat

karena pendaftaran bisa dilakukan dimanapun.

e. Mendidik siswa agar mampu beradaptasi tentang penggunaan web agar

dapat bersaing serta menerapkan ke jenjang pendidikan yang lebih

tinggi, sehingga siswa tidak kaku lagi dalam hal proses penggunaan

web.

f. Laporan yang dihasilkan akan lebih akurat karena sudah dilakukan

secara komputerisasi.
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1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi : Latar Belakang, Perumusan Masalah,

Batasan Masalah, Metodelogi Penelitian , Tujuan dan Manfaat,

Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori meliputi : Bab ini menguraikan teori-teori yang

digunakan sebagai landasan atau dasar dari penulis skripsi. Pada

bab ini juga dituliskan tentang tools/software (komponen) yang

digunakan dalam pembuatan aplikasi atau untuk keperluan

penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan model pengembangan perangkat lunak

contohnya metode waterfall serta menjelaskan metode

penelitiannya seperti metode berorientasi obyek dengan alat bantu

pengembangan sistem yaitu Unified Modelling Languange (UML).

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan tentang Proses Bisnis, Activity Diagram, Use

Case Diagram, Package Diagram, Class Diagram, Deployment

Diagram, Sequence Diagram, Analisa Keluaran, Analisa Masukan,

deskripsi Use Case, ERD (Entity Relationship Diagram),

Transformasi ERD ke LRS, LRS (Logical Record Structure),

Tabel, Spesifikasi Basis Data dan Rancangan Layar.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan

saran-saran yang berkaitan sistem yang berjalan pada penerimaan

siswa baru di SMP Negeri 7 Pangkalpinang.


