
BAB 1

 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini dimana teknologi dan informasi yang semakin

cepat menuntut untuk segera dilakukan perubahan yang cukup. Dengan adanya

kemajuan teknologi yang semakin canggih maka segala sesuatu dapat dilakukan

dengan cepat dan tepat waktu. Kemajuan teknologi merupakan faktor yang

sangat penting, maka tanpa adanya teknologi yang mendukung maka

persaingan antar perusahaan atau instansi akan terhambat.

SMA NEGERI 1 Kelapa merupakan satu-satunya SMA NEGERI di

Kecamatan Kelapa. Sejak berdirinya mempunyai tujuan untuk membantu

pemerintah dalam hal meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu serta

membantu siswa-siswi yang ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih

tinggi lagi dengan kualitas yang lebih baik.

Sistem yang digunakan SMA NEGERI 1 Kelapa masih menggunakan

sistem manual sehingga sering terjadi kesalahan dan membutuhkan waktu yang

cukup lama dalam mencatat daftar calon siswa baru dan  pembuatan laporan-

laporan yang diperlukan. Juga, terjadinya keterlambatan dalam pencarian data

siswa baru, penyimpanan yang tidak beraturan dan keamanan data yang tidak

terjamin, sehingga menghambat pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan

perubahan dengan cara lebih meningkatkan sistem yang sudah terkomputerisasi

agar proses yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan cepat.
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2. Masalah

Masalah yang terjadi pada saat ini dalam Penerimaan Siswa Baru pada

SMA Negeri 1 Kelapa adalah sebagai berikut :

a. Sering terjadi kesalahan penulisan data calon siswa pada saat pendaftaran.

b. Penyeleksian calon siswa baru menjadi siswa diperlukan waktu yang cukup

lama karena masih menggunakan sistem manual sehingga sering terlambat

dalam proses penyeleksian.

c. Pada saat pendaftaran ulang juga sering terjadi kesalahan penulisan data

siswa mana yang sudah mendaftar ulang dan yang belum.

d. Proses pemasukan data siswa lambat.

e. Sering terjadi kesalahan atau ketidakakuratan dalam pembuatan laporan.

3. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan Kuliah Kerja Praktek ini adalah untuk memberikan

solusi yang berkaitan dengan sistem  Penerimaan Siswa Baru pada SMA NEGERI

1 Kelapa. Diharapkan dengan penerapan sistem yang terkomputerisasi yang

dititik beratkan pada bagian Penerimaan Siswa Baru dapat teratasi dan dengan

sistem yang diusulkan agar dapat mengatasi permasalahan atau kendala yang

sering ditemui pada sistem manual yang sedang berjalan. Sehingga  dapat

mempermudah dalam proses Penerimaan Siswa Baru pada SMA NEGERI 1

Kelapa.

4. Batasan masalah

Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru ini sangat luas sekali kaitanya

dengan bidang-bidang lain, tetapi disini hanya dititik beratkan pada Penerimaan

Siswa Baru saja yaitu dimulai dari pendaftaran calon siswa baru, proses

penyeleksian, pendaftaran ulang, proses pembatalan, sampai proses pembuatan

laporan.
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5. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian ditujukan untuk memberikan kemudahan

pemahaman terhadap sistem yang berjalan. Hal ini dilaksanakan untuk

mendapatkan data-data sesuai dengan kebutuhan pada proses penyusunan.

Adapun metode penelitian yang akan dilaksanakan peneliti adalah sebagai

berikut :

a. Wawancara ( Interview )

Yaitu teknik pengumpulan data dengan meminta penjelasan secara

langsung dari bebagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan

sistem informasi permasalahan yang penulis dapat menggali keterangan

tentang permasalahan yang penulis batasi melalui tanya jawab.

b. Observasi

Yaitu pengamatan langsung terhadap sistem yang berjalan dengan

mengumpulkan berkas-berkas yang berkaitan dan mempelajarinya

berdasarkan konsep teoritis terhadap dokumen-dokumen perusahaan.

c. Studi kepustakaan

Yaitu suatu penelitian yang bersifat teoritis, dimana penelitian dilakukan

dengan mencari data bebagai buku pengetahuan dan sumber-sumber lain

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

6. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan Kuliah Kerja Praktek ini dan

agar mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat mengenai sistem

Penerimaan  Siswa Baru. Sistematika penulisan Kuliah Kerja Praktek ini dibagi

dalam lima bab membahas pokok bahasan sebagai berikut :

3



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang,  masalah, tujuan

penulisan, batasan masalah, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II  ORGANISASI

Bab ini menjelaskan tentang sejarah instansi, struktur

organisasi instansi, tugas dan wewenang-wewenang struktur

organisasi, dan penjelasan unit kegiatan yang menjadi tempat

riset.

BAB III  INFRASTRUKTUR

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan spesifikasi

perangkat keras dan perangkat lunak komputer.

BAB IV  STUDI KASUS

Bab ini menguraikan tentang proses bisnis, yang terdiri dari

activity diagram, pemodelan data konseptual, logical record

structure, model data relational, spesifikasi basis data, struktur

tampilan, rancangan layar, dan listing program.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan uraian kesimpulan dan saran yang

diberikan oleh penulis.
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