
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1. Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan teknologi merupakan salah satu alternatif 

yang sangat diandalkan untuk menyelenggaraan sistem administrasi yang 

benar-benar mampu mendukung dunia usaha untuk menghadapi 

tentangan yang semakin ketat. Salah satu kemajuan teknologi yang erat 

kaitannya dengan penyelenggaraan pengolahan data administrasi adalah 

komputer. Penggunaan komputer sebagai alat bantu telah menyebabkan 

sebagian besar sistem pengolahan data beralih dari sistem manual ke 

sistem yang terkomputerisasi. 

Perkembangan dunia usaha yang mencakup luasnya meliputi bisnis, 

volume dan jaringan, serta keterkaitan diantara subsistem, organisasi 

dituntut untuk bersaing menggunakan sumberdaya yang terbatas. 

Tuntutan itu mengharuskan pihak manajemen memikirkan berbagai upaya 

agar oprasional perusahaan dan kegiatan bisnis lainnya dilakukan dengan 

kendali yang cukup baik. 

Pada perancangan sistem informasi penerimaan siswa baru SDN 2 

Koba, data-data yang berhubungan dengan sistem penerimaan siswa 

baru dapat di peroleh dengan tepat dan pelaksanaan prosedur-

prosedurnya dapat dilaksanakan dengan cepat dan akurat. 

Memakai komputer secara administratif adalah hal yang sederhana 

dan mudah, akan tetapi menerapkan komputer untuk dapat memberikan 

bantuan dan dukungan kepada pihak manajemen dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang lebih rumit. Dari masalah yang dihadapi sudah 

sepantasnya sistem penerimaan siswa baru ini menggunakan komputer 

untuk melaksanakan kegiatannya dengan harapan mampu mendukung 

dalam peningkatan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen. 



2. Masalah 

Sebagaimana kita ketahui masih ada sekolah-sekolah yang belum 

banyak menggunakan teknologi yang canggih,  maksudnya sekolah 

tersebut masih menggunakan sistem manual.  Baik itu dari segi proses 

maupun dari segi pencatatan. 

Sedangkan di SDN 5 Koba ini sudah menggunakan sistem 

komputerisasi tapi masih sederhana .dengan demikian pada saat 

penerimaan siswa baru masih terdapat kesulitan.  Dengan adanya 

penelitian ini mungkin akan sedikit membantu kelemahan yang masih ada. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Dengan permasalahan di atas penulis mencoba memberikan solusi 

dalam kaitannya mengembangkan sistem informasi dengan 

memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah ada, diharapkan dengan 

penerapan sistem yang di usulkan, beban kerja terutama bagian panitia 

,bendahara dapat dikurangi dan memudahkan dalam mengontrol data 

masukan dan keluaran agar proses pembuatan laporan dapat 

disampaikan secara cepat, tepat dan akurat, sehingga pihak manajemen 

dapat menganalisa dan membuat keputusan terhadap penerimaan siswa 

baru itu sendiri. 

 

4. Pembatasan Masalah 

Karena permasalahan yang ada pada SDN 2 Koba bukan hanya 

satu, hingga penulis sangat sulit untuk memecahkannya satu persatu,  

oleh karena itu penulis hanya membatasi pada sistem penerimaan siswa 

baru memberikan batasan-batasan pada pencatatan data-data calon 

siswa baru ,penghitungan jumlah siswa baru yang akan diterima serta 

membuat laporan kepada kepala sekolah. 

5. Metodologi Penelitian 



Dalam memperoleh data serta informasi yang lebih mendetail maka 

penulis mengadakan penelitian, metode yang dipakai dalam hal ini 

adalah: 

 

a. Observasi 

Dengan melakukan pengamatan langsung terhadap 

pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah tersebut untuk mencari dan 

mengumpulkan data yang diperlukan. 

b. Interview 

Mewancarai secara langsung dengan mengajukan pertanyaan 

kepada kepala Sekolah dan bagian tata usaha serta para staf hal yang 

berkaitan dengan ruang lingkup yang diambil penulis untuk 

memperoleh data yang di butuhkan. Interview yaitu kami langsung 

bertanya kepada karyawan-karyawan yang ada di sekolah tersebut 

dimana setiap pertanyaan yang kami ajukan langsung dijawab oleh 

para staf karyawan yang ada disana. Dengan cara interview ini kami 

bisa mendapatkan data yang kami butuhkan dengan jelas. Karena 

sumbernya langsung dengan orang-orang yang sudah ada 

berkecimpung di bagian-bagian tersebut.. 

c. Kepustakaan 

Dengan mengumpulkan data secara teoritis yang diperlukan 

untuk menyusun laporan ini, juga dilengkapi dengan formulir atau 

keterangan tertulis berupa dokumen yang tidak bersifat rahasia dan 

berbagai bahan yang terdapat di dalam buku yang ada serta 

perlengkapan lainnya baik referensi dari dalam maupun luar kampus. 

 

 

 

d. Pengambilan Data 



Pengambilan data yaitu kami langsung bisa melihat data-data 

yang dimiliki sekolah tersebut, setelah melihat kami lngsung menyalin 

atau mengcopy data yang kami butuhkan. 

 

 

6.  Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan Tugas Akhir ini , dan 

agar mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat mengenai sistem 

informasi penerimaan siswa baru, penulis menyusun Tugas Akhir ini 

dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang, masalah, tujuan, ruang 

lingkup, metode penelitian serta ruang lingkup penelitian.  

 

      BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang Pengertian Sistem, Pengertian 

Informasi. Sistem informasi manajemen, Pengertian Analisa dan 

Perancangan Sistem dan Pengertian Perancangan Sistem 

sebagai landasan dari penyusunan tugas akhir ini. 

 

 BAB III ANALISA SISTEM 

Bab ini menguraikan teori konsep dasar sistem informasi, 

konsep, analisa sistem dan perancangan sistem, alat 

pengembangan sistem dan penerima siswa baru sebagai 

landasan dari penyusunan tugas akhir ini. 

 



BAB IV  RANCANGAN SISTEM 
Bab ini menguraikan tentang rancangan basis data yang terdiri 

dari transformasi ERD ke LRS, LRS ke relasi, dan normalisasi, 

perubahan DAD.  Spesifikasi basis data, penelusuran akses, 

bagan terstruktur, spesifikasi modul, rancangan keluaran, 

rancangan masukan, rancangan tampilan, rancangan control. 

 

BAB V PENUTUP 
      Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang di berikan oleh 

penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 


