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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang 

sangat pesat, perubahan yang terjadi baik dibidang teknologi, komunikasi, 

maupun dibidang informasi.  Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi pada saat ini, kebutuhan akan kemudahan proses pada segala bidang 

kerja semakin meningkat. Kemajuan teknologi komunikasi sekarang mempunyai 

pengaruh pada perkembangan pengolahan data misalnya dalam kemajuan 

pendidikan, kesehatan, pertahanan negara, dan masih banyak hal lagi yang 

membutuhkan komputer. 

 Taman Kanak – Kanak Lamya Arif merupakan salah satu Taman Kanak – 

Kanak yang berbasis Islami yang mengedepankan Pendidikan Tentang Agama 

Islam. Di Taman Kanan – Kanak Lamya Arif mempelajari sholat wajib, sholat 

sunah, Hapalan ayat – ayat pendek dan dasar – dasar pengenalan berdirinya 

Agama Islam. Tk Lamya arif yang berdirik sejak tahun 2007 ini berada di jalan 

Jembatan pahlawan 12 Kecamatan Gerunggang dan Kelurahan Kacang Pedang. 

TK Lamya Arif ini mempunyai 5 Kelompok Belajar yang terdiri dari Kelompok 

A, B1, B2, B3, KB (Kelompok Bermain) dan juga memiliki TK Lamya Arif 

memiliki 9 orang pegawai dan 1 orang pengurus, yaitu : 1 orang Pegawai Tata 

Usaha, 1 orang petugas Kebersihan, 7 orang Guru/Pendidik, dan 1 Kepala 

Sekolah/Pengurus 

 Saat ini TK Lamya Arif pencatatan Administrasi masih dilakukan dengan 

menggunakan program excel saja sehingga perlu ditingkatkan lagi Program 

Aplikasi yang berbasis Excel menjadi Aplikasi yang lebih sederhana. Agar 

kedepannya dapat menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Sistem yang selama 

ini digunakan adalah sistem manual sehingga menghabiskan waktu yang cukup 

banyak, dan membuat pekerjaan administrasi menjadi menumpuk. Oleh karena itu  

TK Lamya Arif membutuhkan sistem informasi yang lebih sederhana dan sudah 
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terkomputerisasi sehingga dapat menghemat waktu yang ada. Dalam upaya 

peningkatan mutu dan pelayanan transaksi administrasi Taman Kanak – Kanak 

Lamya Arif sistem yang perlu diperbaiki adalah sistem pengentrian data siswa dan 

guru serta pembayaran SPP . Dimana sistem ini sangat dibutuhkan oleh pihak 

internal yaitu pimpinan dalam hal ini Kepala Sekolah serta Guru Kesiswaan dan 

Guru Bendahara  serta orangtuan siswa dalam lingkup sekolah untuk memantau 

perkembangan anak mereka. System ini berguna untuk mengetahui bagaimana 

perkembangan organisasi , mengalami kemjuan atau atau bahkan sebaliknya. 

 

1.2 Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, permasalah di Taman Kanak – Kanak 

Lamya Arif adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang sebuah system yang efektif dan efisien secara untuk 

mempermudah transaksi administrasi di Tk lamya Arif 

b. Bagian Admin ( TU ) harus melakukan pencatatan data transaksi pendaftaran 

dan pencatatan SPP ke dalam dokumen-dokumen yang masih manual. 

c. Pencarian data pun cukup sulit karena tidak tersimpan secara teratur. 

d. Sering terlambatnya pembuatan laporan bulana karena dilakukan secara 

manual 

 

1.3 Tujuan 

a. Tujuan pembuatan aplikasi ini untuk merubah atau memperbarui system 

manual (system berjalan ) dengan  system  komputerisasi ( system usulan ). 

b. Manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk mengurangi atau 

menghilangkan terjadinya duplikasi data siswa dan guru yang sudah ada. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

 Untuk menyajikan pembahasan yang sistematis dan mempermudah dalam 

pemahaman penelitian, penulis membagi penelitian ini menjadi beberapa bab dan 

sub bab sebagai berikut: 

 

a. BAB I PENDAHULUAN  

 Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, masalah, tujuan 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

b. BAB II. LANDASAN TEORI 

 Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang mendukung penelitian 

yaitu definisi dan penjelasan pustaka-pustaka yang digunakan/ dijadikan referensi 

dalam penyusunan penelitian ini. 

c. BAB III . TINJAUAN ORGANISASI 

 Bab ini menguraikan  tentang profil intansi, kegiatan intansi, struktur 

organisasi, dan fungsi organisasi, dalam mengumpulkan data-data. 

d. BAB IV. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Dalam bab ini,ng Proses Bisnis, Activity Diagram, Analisa Masukan, 

Analisa Keluaran, Usecase, Deskripsi Usecase, ERD, Transformasi, LRS, Tabel 

dan Spesifikasi Basis Data. 

e. BAB V PENUTUP 

 Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah 

dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


