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    BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

SMK Negeri 3 Pangkalpinang adalah merupakan sekolah kejurusan 

kelompok pariwisata yang memiliki bangunan 2184 m2, berada pada lokasi seluas 

11.268 m2 di jalan Girimaya Bukit Besar kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

SMK Negeri 3 Pangkalpinang telah Menerapkan sistem manajemen mutu 

lingkup “ Penyediaan Jasa Pendidikan Kelompok Pariwisata Bidang Keahlian 

Akomodasi Perhotelan, Restoran dan Sarana Pendukungnya, SMK Negeri 3 

Pangkalpinang juga melaksanakan prakrin/magang siswa di dalam negeri maupun 

luar negeri. Sementara ini jumlah institusi pasangan diluar negeri sebabyak 1 

industri, sedangkan institusi pasangan di dalam negeri sebanyak 46 industri.SMK 

Negeri 3 telah mempunyai Hotel traning (edOTEL) yang diresmikan pada tanggal 

3 April 2006 oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas). 

Dengan berkembangnya dunia tehknologi terutama teknologi berbasis 

internet seperti website dimana sistem  informasi yang diinginkan bisa dengan 

mudah dan murah diperoleh untuk menunjang efektifitas, produktifitas dan efisien 

dalam suatu  organisasi atau perusahaan dalam  menyelesaikan masalah 

manajemen terutama memberikan kemudahan dalam membantu kegiatan dalam 

pekerjaan,  maka  perlu menyusun suatu sistem  pengelolaan data terkomputerisasi 

yang baik dan berdaya guna. 

Fungsi dari alpikasi ini bertujuan untuk menginput data para alumni yang 

telah lulus , diolah sebagai arsip. mengingat pentingnya data alumni sebagai arsip.  

pada bagian pendataan data alumni masih dikatakan kurang optimal karena setiap 

data siswa masih terdata secara manual dan belum terkomputerisasi , contohnya 

pengelolaan data alumni  masih dicatat di buku arsip  yang kadang bisa terjadi 

kesalahan dalam pendataan data alumni  tersebut. Pengelolaan data alumni yang 

masih dilakukan secara manual dapat membutuhkan waktu yang lama dalam 

proses pencarian data tersebut. Serta banyaknya penggunaan kertas dapat 
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menimbulkan penumpukan dimeja kantor , sehingga bisa saja terjadi kehilangan 

data tamu jika tidak dikelolah dengan baik, dalam penelitian ini sistem yang 

digunakan oleh penulis adalah model dan metode fast  . Oleh sebab itu penulis 

bermaksud mengangkat masalah tersebut dengan judul : “SISTEM INFORMASI 

PELACAKAN ALUMNI DAN INFORMASI LOWONGAN SMK NEGERI 

3 PANGKALPINANG BERBASIS WEB ”. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

dibahas adalah bagaimana cara merancang sebuah sistem informasi data 

pembukuan alumni  secara online berbasis web pada SMK Negeri 3  

pangkalpinang untuk memudahkan dan mempercepat pencarian data alumni siswa 

SMK Negeri 3. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Pada penelitian ini penulis menentukan batasan masalah yang dapat 

ditangani oleh penelitian yang penulis lakukan. Batasan masalah dari penelitian 

meliputi data alumni  yang dikelolah oleh bagian kesiswaan SMK Negeri 3  

Pangkalpinang. Batasan masalah yang akan dibahas berupa sistem yang 

digunakan untuk mengelola data alumnia SMK Negeri 3  Pangkalpinang . 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian tentang pengelolaan data arsip alumni yang 

sudah lama lulus dari SMK Negeri 3  Pangkalpinang ini untuk mengetahui proses 

pengelolaan data alumni yang masih dilakukan secara manual . Oleh sebab itu 

penulis membuat rancangan sistem data alumni yang bisa berdaya guna efektif 

dan efisien untuk pencarian data  alumni SMK Negeri 3  Pangkalpinang. 
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1.4.2 Manfaat penelitian  

1. Memberi kemudahan dalam pengelolaan pencarian arsip data alumni . 

2. Memberi kemudahan dalam hal pengimputan data alumni agar efektif 

dan efesien. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

BAB I   PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menjelaskan secara keseluruhan mengenai  

penulisan laporan .  Bab ini terdiri dari delapan sub bab, yaitu : 

Latar belakang , rumusan masalah, batasan masalah , tujuan , 

manfaat metode penelitian dan sistematika penulisan . 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi teori-teori yang terkait dengan perancangan 

sistem  informasi pelacakan data alumni siswa. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang medel pengembangan sistem 

informasi, model pengembangan sistem dan alat bantu 

pengembangan sistem . 

BAB IV  PEMBAHASAN  

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan tentang tahapan awal 

yang dilakukan pada model pengembangan FAST yaitu 

(Freamwork for Application of Systems Technology) 

dikembangkan sebagai gabungan dari praktek-praktek terbaik yang 

telah ditemui dalam banyak referensi komersial dan metodologi. 

FAST adalah sebuah kerangka kerja yangcukup fleksibel untuk 

berbagai jenis proyek dan strategi. FAST juga memiliki banyak 

kesamaan dengan buku komersial dan metodelogi yang akan di 

temukan dalam praktek. Sebuah proyek dimulai dengan beberapa 

kombinasi dari masalah, peluang dan petunjuk dari penggunaan 
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dan diakhiri dengan sebuah solusi bisnis kerja untuk komunitas 

pengguna. 

Tahapan kedua design workshop yaitu dibuat design yang 

merupakan solusi hasil analisis tahap requirements planning 

dengan menggunakan diagram sebabai berikut :  

1. Activity diagram  

2. Use Case Diagram  

3. Package Diagram  

4. Class Diagram  

5. Deployment Diagram  

6. Sequence diagram  

 

 

BAB V  PENUTUP  

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari uraian bab-bab yang 

sudah dijelaskan, hasil pemecahan masalah yang diperoleh, serta 

beberapa saran perbaikan untuk pengembangan lebih lanjut. 

 

 


