
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini, telah membuat dunia menjadi 

serba lebih cepat dan berkat dukungan dari teknologi komputer terbukti bahwa 

mekanisme kerja yang panjang dan berulang menjadi efektifdan efisien. Komputer 

memegang peranan penting dalam menunjangkelancaran aktifitas dalam suatu instansi 

maupun pemerintahan,cara pengaturan data dengan menggunakan sistem basis data 

yang selama ini telah mendukung kinerja suatu instansi dan pemerintahan, serta

dengankemajuan teknologi yang sangat pesat kita membutuhkan sumber daya manusia 

yang berkualitas baik.

Peningkatan profesionalisme dan kualitas pendidikan serta pelayananyang di 

tawarkan oleh suatu lembaga pendidikan merupakan salah satu dayatarik yang menjadi 

perhatian masyarakat sebagai salah satu kriteria dalam memilih suatu lembaga 

pendidikan. Sistem informasi akademik merupakan sub sistem dari suatu lembaga 

pendidikan sebagai sistem utama dimana mempunyai peran yang cukup besar dalam 

membangun dan mengembangkan lembaga pendidikan tersebut.

Suatu sistem akademik yang baik akan meningkatkan produktifitas dan kinerja dari 

suatu lembaga pendidikan tersebut. Aktifitas-aktifitas pembayaran iuran komite sekolah 

di SD MINU belum ditunjang dengan fasilitas pengolahan data yang baik. Seperti 

pengolahan data pembayaran iuran komite sebagian masih ditulis tangan dan 

dipindahkan ke buku besar, ketika akhir bulan ketua komite sekolah harus mengolah 

data pembayaran SPP menggunakan cara manual. Untuk dicetak laporannnya dan 

diserahkan kepada kepala sekolah.

Dengan adanya sistem informasi yang baru ini dapat memberikan kemudahan 

dalam aktifitas-aktifitas pembayaran iuran komite sekolah dapat diproses dengan 

baik.Berdasarkan uraian diatas,maka penulis mencoba membahas hal tersebut dalam 

laporan kerja praktek dengan judul “RANCANGAN SISTEM INFORMASI 
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PEMBAYARAN SPP PADA SD MI NAHDLATUL ULAMA Pangkalpinang 

DENGAN METODELOGI BERORIENTASI OBYEK” Oleh karena itu, dalam Sistem 

pembayaran iuran komite sekolah SD MI Nahdatul Ulama Pangkalpinang, faktor 

pembayaran iuran komite sekolah otomatis menjadi lebih mudah dan efisien. Hal ini 

disebabkan, karena yang mengambil peran adalah komputer dan panduan-panduan 

elektronik yang dirancang oleh penulis dan pemrograman komputer.

1.2 Masalah

Permasalahan yang terjadi di Sekolah Dasar MI Nahdlatul Ulama Pangkalpinang

dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Belum terorganisasinya data-data sehingga memnugkinkan data hilang dan 

memungkinkan keamanan data kurang terjamin.

2. Sering terjadi kesalahan dalam penulisan data siswa.

3. Sulitnya mencari atau menyimpan dokumen-dokumen yang jumlahnya semakin 

banyak.

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan ini, adalah :

1. Untuk membantu pihak sekolah dalam melakukan proses pengolahan Data komite 

sekolah.

2. Untuk membuat sistem komputerisasi yang akurat.

3. Dapat diimplementasikan kedalam SD MI Nahdlatul Ulama Pangkalpinang.

4. Dapat mengatasi permasalahan yang sering ditemukan pada sistem yang lama.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :
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BAB I : PENDAHULUAN

            Dalam bab ini berisi tentang latar belakang,masalah, tujuan dan sistematika 

penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menjelaskan teori mengenaiteori-teori pendukung lainnya 

yang berkaitandengan sistem yang akan dibahas.

BAB III : TINJAUAN ORGANISASI

Dalam bab ini akan membahas hal-hal yangberkaitan dengan tempat organisasi 

yang diriset.

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menceritakan tentang Proses Bisnis,Activity Diagram, Analisa Keluaran, 

AnalisaMasukan, Identifikasi Kebutuhan, Use CaseDiagram, Deskripsi Use Case, ERD, 

TransformasiERD ke LRS, LRS, Tabel dan Spesifikasi BasisData.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir yang berisi tentangkesimpulan dari pembahasan bab –

bab sebelumnyadan juga saran-saran dari penulis yang kiranya dapat bermanfaat.


