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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

pesat telah membuat berbagai perubahan dalam kehidupan manusia, semakin

modern tingkat kehidupan maka semakin kompleks pula masalah yang

dihadapinya, sehingga semakin canggih pula teknologi – teknologi baru yang

diciptakan dan digunakan untuk menanggulangi masalah tersebut.

Teknologi informasi termasuk bidang teknologi yang paling cepat

mengalami perkembangan dan telah banyak memberikan bantuan dalam

usaha–usaha pemecahan masalah terutama dalam bidang usaha dan bisnis.

Tepat, cepat dan akurat sangat dibutuhkan dalam mengelola data yang akan

menghasilkan informasi yang baik.

Dengan harapan menjadi sekolah yang bermutu, berkualitas dan dapat

menghasilkan siswa-siswi yang terampil, maka SD Negeri 27 Sungailiat

membutuhkan suatu sistem yang telah terkomputerisasi untuk dapat membantu

kegiatan-kegiatan sekolah. Salah satunya adalah sistem yang dapat membantu

dalam pengelolaan data siswa pada saat penerimaan siswa baru yang kini

masih menggunakan sistem manual.

Oleh karenanya penulis bermaksud melakukan analisa sistem pada

SD Negeri 27 Sungailiat untuk menyusun tugas akhir dengan judul Rancangan

Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Pada SD Negeri 27 Sungailiat

Dengan Metodologi Berorientasi Obyek.

Hal tersebutlah yang mendasari penulis memilih judul tersebut sebagai

usaha untuk dapat memberikan solusi atau jalan keluar atas masalah yang ada

di dalam Sistem Penerimaan Siswa Baru.
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2. Masalah

Adapun masalah yang dihadapi pada saat proses Penerimaan Siswa

Baru pada SD Negeri 27 Sungailiat adalah sebagai berikut :

a. Sering terjadinya kesalahan dalam penulisan data calon siswa baru pada saat

pendaftaran.

b. Terlambatnya proses pembuatan laporan penerimaan siswa baru.

c. Penyimpanan arsip data-data siswa menggunakan lemari arsip dan terbatas.

d. Pada saat penghapusan tulisan yang salah cara, cara penghapusannya masih

menggunakan penghapus alat tulis sehingga tulisan terlihat agak kotor.

3. Tujuan Penulisan

Untuk menanggulangi masalah yang diuraikan tersebut diatas dari

sistem yang masih manual ke sistem yang terkomputerisasi, maka tujuan

penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

a. Membantu mempermudah dalam penulisan data calon siswa baru dengan

cara mengentri data.

b. Membantu mempermudah dalam proses pencarian dan pengeditan data

siswa sehingga tidak membuat tulisan menjadi terlihat kotor.

c. Membantu mempermudah dalam pembuatan laporan data siswa dan

menghasilkan laporan periodik tanpa harus mengetik ulang.

d. Media penyimpanan yang besar dan mudah dicari data-data yang

diperlukan.

e. Dapat menghemat waktu dan apabila diperlukan dapat diluangkan untuk

mengerjakan yang lainnya yang belum selesai.

4. Batasan Masalah

Sistem informasi yang ada secara keseluruhan pada SD Negeri 27

Sungailiat adalah Penerimaan Siswa Baru, Penggajian, Surat Keluar dan Surat

Masuk, serta Pembelian Tunai. Untuk itu penulis hanya membatasi masalah
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pada proses Penerimaan Siswa Baru. Ruang lingkup masalah yang akan

dibahas adalah proses pendaftaran dan laporan penerimaan siswa baru.

5. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan laporan Tugas Akhir ini Penulis melakukan

pengumpulan bahan yang diperlukan untuk menganalisa dari sistem yang

sedang berjalan. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai

berikut:

a. Studi Pendahuluan

Pada tahap ini yang dilakukan adalah pengumpulan data atau materi

penulisan dengan cara :

1) Tinjauan Lapangan

Tinjauan lapangan dilakukan untuk memperoleh data sebagai bahan

analisa. Tinjauan lapangan ini dilakukan dengan 2 cara yaitu :

a) Observasi

Melakukan observasi tempat yaitu mempelajari dokumen-dokumen

dan laporan yang telah ada untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

b) Wawancara

Wawancara  ini  dilakukan  untuk mendapatkan  data-data  informasi

dalam bentuk tanya jawab kepada orang yang terlibat secara

langsung ke dalam sistem penjualan tunai yang mengetahui tentang

obyek penelitian.

2) Kepustakaan

Pengumpulan data secara teoritis yang diperlukan untuk menyusun

laporan ini, laporan juga dilengkapi dengan keterangan tertulis berupa

dokumen yang tidak bersifat rahasia dan sebagai bahan yang terdapat

dalam buku yang ada serta perlengkapan lainnya baik referensi dari
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dalam maupun luar kampus.

b. Analisa Sistem

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan analisa

object oriented. Pendekatan object oriented dilengkapi dengan alat-alat

tehnik pengembangan sistem yang hasil akhirnya akan didapat sistem yang

object oriented yang dapat didefinisikan dengan baik dan jelas. Kegiatan

yang dilakukan pada tahap ini adalah :

1) Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui apa

yang dikerjakan sistem yang ada.

2) Menspesifikasikan   sistem,   yaitu menspesifikasikan masukan   yang

digunakan,  database  yang  ada,  proses yang dilakukan dan keluaran

yang dihasilkan.

Adapun tahapan-tahapan pada analisa sistem antara lain : Activity

Diagram,Use Case Diagram dan Use Case Description

c. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci

berdasarkan hasil analisa sistem yang ada, sehingga menghasilkan model

sistem baru yang diusulkan dengan disertai rancangan database dan

spesifikasi program.

Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem adalah Entity

Relationship Diagram (ERD), Logical Record Structure (LRS), Relasi,

Spesifikasi Basis Data, Sequence Diagram dan Class Diagram (Entity

Class).

6. Sistematika Penulisan

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab

ini berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian

berikut ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut :
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BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, masalah, tujuan penulisan,

ruang lingkup/batasan masalah, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang konsep dasar sistem, konsep dasar

informasi, konsep dasar sistem informasi, analisa sistem dan

perancangan sistem berorientasi objek dengan UML, serta

konsep dasar UML, analisa  dan  perancangan  berorientasi

obyek  dan  konsep  dasar sistem penjualan serta teori-

teoripendukung lainnyayang berkaitan dengan sistem yang

akan dibahas.

BAB III ANALISA SISTEM

Bab ini berisi tentang tinjauan organisasi, analisa proses sistem

berjalan yang digambarkan dalam activity diagram, analisa

masukan, analisa keluaran, analisa terapan akuntansi,

struktur bagan rekening, identifikasi kebutuhan, use case

diagram dan deskripsi use case.

BAB IV RANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan secara rinci rancangan sistem yang akan

diusulkan.  Rancangan  tersebut  terdiri  dari  rancangan  basis

data yaitu Entity Relationship Diagram (ERD), Transformasi

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

Spesifikasi Basis Data. Selain itu, menjelaskan rancangan

antar muka yang terdiri dari rancangan dokumen keluaran,

rancangan dokumen masukan, rancangan dialog layar yang

terdiri dari struktur tampilan dan rancangan layar serta sequence
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diagram dan rancangan class diagram yang terdiri dari Entity

class.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab

sebelumnya dan juga daftar pustaka serta saran-saran dari

penulis yang kiranya bermanfaat


