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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya teknologi internet, masyarakat semakin dimudahkan 

dalam melakukan beberapa proses, salah satu contohnya adalah pendaftaran calon 

siswa baru yang dapat dilakukan dengan membuka website. Proses ini menjadi 

lebih mudah dilakukan karena pendaftaran tidak harus datang langsung ke sekolah 

yang bersangkutan untuk melakukan proses pendaftaran sehingga secara otomatis 

akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pendaftar. 

Sistem pendaftaran yang digunakan SMK Negeri 4 Pangkalpinang saat ini 

masih menggunakan sistem manual atau tatap muka yaitu dengan pengisian 

formulir lembaran secara langsung yang disediakan panitia di sekolah. Karena 

pengisian formulir menggunakan tulisan tangan, hal ini memungkinkan panitia 

kesulitan dalam membaca tulisan calon siswa. Selain itu, tingginya minat calon 

siswa yang mendaftar di SMK Negeri 4 Pangkalpinang juga membuat panitia 

kewalahan dalam menangani pendaftar sehingga kerap kali terjadi penumpukan 

pendaftar. Penyampaian informasi mengenai proses pendaftaran saat ini pun 

terbilang cukup lambat. Hal ini mengakibatkan calon siswa yang tidak lulus seleksi 

akan kesulitan mencari sekolah lain yang diinginkan karena biasanya proses 

penerimaan siswa baru tiap sekolah dilakukan pada waktu yang hampir sama. 

Dalam skripsi ini akan dilakukan perancangan dan pembuatan perangkat 

lunak berbasis web yang dapat melakukan proses pendaftaran dan seleksi 

penerimaan calon siswa baru secara online. Selain itu disediakan juga layanan 

informasi bagi para calon siswa baru, antara lain melihat pengumuman siswa baru, 

melihat hasil seleksi penerimaan calon siswa baru secara online. Sehingga proses 

penerimaan calon siswa baru oleh sekolah yang bersangkutan dapat 

diselenggarakan dengan lebih transparan, serta mampu meningkatkan minat dari 

calon siswa baru karena mudahnya proses pendaftaran. Oleh sebab itu penulis 
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mencoba mengambil tema dalam proposal skripsi ini dengan judul “Sistem 

Informasi Pendaftaran Siswa Baru Berbasis Web Pada SMK Negeri 4 

Pangkalpinang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan di latar belakang, 

berikut ini rumusan masalahnya : 

1. Bagaimana cara agar proses pendaftaran siswa baru menjadi lebih efektif? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi pendaftaran siswa baru berbasis 

web pada SMK Negeri 4 Pangkalpinang? 

3. Bagaimana karyawan memproses data siswa baru dengan cepat dan efektif? 

 
 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang akan di teliti pada rumusan masalah di atas, 

maka perlu melakukan pembatasan masalah, agar penelitian yang di lakukan lebih 

terarah, jelas serta tidak terlalu luas. Dengan demikian memudahkan untuk di 

pahami dan terhindar dari kesalahpahaman tentang masalah yang di teliti. Berikut 

adalah batasan masalah pada penelitian ini : 

1. Pada sistem ini membahas tentang prorses pendaftaran siswa baru di SMK 

Negeri 4 Pangkalpinang. 

2. Sistem ini dapat membuat laporan data siswa baru. 

3. Sistem ini akan menampilkan informasi pengumuman siswa baru dan hasil 

seleksi penerimaan calon siswa baru. 

 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Mengimplementasikan kemampuan dan keahlian penulis dibidang 

komputer dan merancang suatu sistem manajemen data pelanggan pada 

SMK Negeri 4 Pangkalpinang, agar dapat di manfaatkan untuk 

pengolaan data agar lebih efektif dan efisien. 
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2. Memberikan suatu usulan rancangan sistem yang sesuai dengan 

kebutuhan. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pihak SMK Negeri 4 Pangkalpinang 

Mempermudah pekerjaan pegawai dalam mengelola data siswa, dan bisa 

melakukan promosi dengan cara yang efisien. 

2. Bagi Peneliti 

Menambah ilmu dalam hal membuat rancangan sistem informasi 

manajemen berbasis website di SMK Negeri 4 Pangkalpinang. Adapun 

penelitian ini dilakukan untuk persyaratan dalam mengikuti skripsi. 

 
1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk memudahkan pembahasan, rancangan sistem aplikasi ini secara 

keseluruhan dibagi menjadi lima bab dengan pokok pikiran sub bab sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan Latar Belakang secara umum, 

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Manfaat dan Tujuan Penulisan, dan 

Sistematika Penulisan sebagai gambaran umum dari keseluruhan bab. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan topik yang 

dibahas, teknik analisis yang digunakan, dan teori-teori yang berkaitan 

dengan bahasa pemorgraman yang digunakan. 

BABIII METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai model pengembangan sistem yang 

menggunakan model FAST, metode pengembangan sistem yaitu metode 

berorientasi objek, dan alat pengembangan sistem yaitu UML (Unified 

Modelling Language): activity diagram, use case diagram, package 

diagram, class diagram, deployment diagram dan sequence diagram. 
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BAB IVPEMBAHASAN 

Bab ini memberikan gambaran singkat tentang sejarah, struktur 

organisasi, tugas dan wewenang, analisis sistem yang sedang berjalan 

dan analisis proses pengembangan aplikasi yang meliputi Proses Bisnis, 

Activity Diagram, Analisa Keluaran, Analisa Masukan, Indentifikasi 

Kebutuhan, Use Case Diagram, Deskripsi Use Case, Package Diagram, 

Class Diagram, Deployment Diagram, Sequence Diagram, ERD (Entity 

Relationship Diagram), Tranformasi ERD ke LRS, LRS (Logical Record 

Structure). 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini penulis membuat beberapa kesimpulan dan saran mengenai 

sistem yang sedang berjalan dan sistem yang akan dirancang. 


