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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu banyak kalangan 

untuk mencari alternatif pemecahan masalah dibidang teknologi sistem 

informasi. Penggunaan komputer sebagai alat Bantu menyelesaikan pekerjaan 

dibidang teknologi sistem informasi makin marak dan berkembang disegala 

bidang. Komputer dirasa memiliki banyak keunggulan, alasannya komputer 

dapat diprogram sehingga dapat disesuaikan dengan keinginan pemakainya. 

Kemudahan pemprograman komputer yang terus dikembangkan 

sehingga lebih mendekati dengan bahasa manusia (high level language) telah 

turut serta mempengaruhi penggunaan komputer sebagai alat Bantu pekerjaan 

manusia. Bahasa pemprogaman yang semakin banyak dan berkembang saat 

ini memberikan pilihan bagi programmer untuk memilih bahasa 

pemprogaman mana yang tepat untuk membangun sebuah aplikasi. 

SMP NEGERI 5 PANGKALPINANG adalah institusi pendidikan yang 

selalu ingin mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sedang 

berkembang.Sistem administrasi siswa yang selama ini masih terasa sulit 

untuk dikerjakan karena masih menggunakan cara manual. Sehingga 

informasi yang dihasilkan terkadang masih mengalami kekeliruan dan 

keterlambatan pembuatan laporan. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber 

daya manusia dan banyaknya data yang dikelola. Dalam hal ini tentunya 

proses pengolahan harus diolah secara efektif, efisien dan proses pengolahan 

data yang dijalankan harus mudah dalam pengisian data, pemprosesan data 

dan pelaporannya. Sedangkan ditinjau dari keefektifan sebuah sistem baik dari 

segi manfaat, biaya, maupun waktu yang digunakan, kesemuanya itu harus 

dapat mendukung tercapainya pemenuhan akan informasi pengolahan data 

yang berkualitas. 
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1.2  Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang di uraikan diatas, yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

a. Para Staf tata usaha kesulitan dalam mengolah data sisw karena jumlah 

siswa. 

b. Staf bagian adminitrasi siswa mengalami kesulitan sehingga informasi 

yang dihasilkan terkadang masih mengalami kekeliruan dan keterlambatan 

pembuatan laporan. 

 

1.3  Tujuan 

Adapun tujun dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : 

a. Memenuhi syarat perkuliahan 

b. Menerapkan ilmu yang telah kami pelajari 

c. Menganalisa dan merancang sistem administrasi siswa pada SMP 

NEGERI 5 PANGKALPINANG 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan kerja praktek ini serta agar 

mendapat gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai sistem  

administrasi  pada SMP NEGERI 5 PANGKALPINANG, baik yang sedang 

berjaan maupun usulan dari penulis, maka sistematika penulisan kerja praktek 

ini dibagi dalam lima bab bahasab pokok yang terdiri dari : 

Bab I  : Pendahuluan 

Dalam tahap ini penulis akan menggambarkan tentang 

latar belakang, masalah, tujuan serta sistematika 

penulisan. 

Bab II  : Landasan teori 

Menguraikan teori-teori konsep dasar sistem, konsep     

dasar informasi, pengertian analisa berorientasi 

objek,perancangan berorientasi objek. 

Bab III               : Tinjauan Organisasi  
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Penulis menguraikan secara singkat tentang tinjauan 

organisasi. meliputi profil instansi,kegiatan instansi, 

struktur organisasi instansi, serta tujuan dan fungsi 

instansi. 

 Bab IV  : Analisa Dan Perancangan Sistem 

Mengemukakan tentang proses bisnis, activity diagram, 

analisa keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, 

use case diagram, deskripsi use case, ERD (entity 

relationship diagram), Transformasi ERD ke LRS, LRS 

(logical record structure), tabel dan spesifikasi basis data. 

Bab V  : Kesimpulan Dan Saran 

Merupakan bab penutup yang berisikan tentang 

kesimpulan dan saran. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


