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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Latar belakang dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan tentang 

sistem informasi penerimaan siswa baru yang masih menggunakan sistem 

secara manual dan untuk memenuhi persyaratan Akademi yang berbobot 2 

sks sebelum mahasiswa/mahasiswi D-III menyusun Tugas Akhir (TA).

2. Masalah 

Adapun untuk permasalahan yang akan di bahas dalam laporan ini adalah 

mengenai masalah Sistem Administrasi, yang secara spesifikasi nya 

mengenai masalah Penerimaan Siswa Baru yang mana permasalahan ini 

saya ambil dari penelitian / riset yang saya lakukan di SMK NEGERI 1 JEBUS 

selama tiga bulan lama nya.

3. Tujuan Penulisan

Penulisan Laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini bertujuan untuk memberi 

pengalaman dan pengetahuan kepada mahasiswa/mahasiswi sehingga dapat 

memperluas wawasan dan pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan ke 

dalam kegiatan praktek yang nyata dengan langsung terjun ke lapangan. 

Dan juga sebagai bahan pertimbangan/perbandingan teori dengan data-data 

yang telah diteliti agar memudahkan mahasiswa/mahasiswi untuk 

beradaptasi dengan lingkungan kerja agar mahasiswa/mahasiswi dapat 

diharapkan menjadi tenaga kerja yang terampil dan siap pakai setelah 

menyelesaikan pendidikannya.
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4. Batasan permasalahan

Dalam memusatkan masalah yang ada agar tidak menyimpang dari pokok 

pembahasan, maka pada tugas perancangan sistem ini, batasan masalah 

hanya akan membahas proses penerimaan siswa baru mulai dari 

pendaftaran sampai pembuatan laporan mengenai data siswa baru. Dimana 

sistem yang dipakai saat ini masih bersifat manual sehingga penggunaan 

komputer diperlukan agar aktifitas dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini saya berpegang 

pada sumber yang diandalkan pada batasan permaslahan yaitu :

a. Buku-buku pegangan yang ada di perpustakaan AMIK ATMA LUHUR

b. Bimbingan serta petunjuk dan saran yang diberikan oleh Dosen 

Pembimbing

c. Bimbingan serta petunjuk dan saran yang diberikan oleh pihak Sekolah.

5. Metode Penelitian

Untuk mempermudah penulisan penulis melakukan beberapa metode   

pengumpulan data yaitu :

a) Interview (wawancara)

Adalah berupa pertanyaan- pertanyaan secara langsung kepada pihak 

yang berwenang dengan tujuan mempermudah masukan serta informasi 

yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktek ini.

b) Observasi

Untuk mengetahui permasalahannya penyusun melihat dan mengamati

kegiatan yang terjadi pada objek yang sedang diteliti.

c) Studi keputusan

Dalam memperoleh laporan yang lengkap, penyusun mempelajari buku-

buku yang berkaitan dengan laporan yang sedang disusun.
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6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, 

masalah, tujuan penulisan, batasan permasalahan, metode 

penelitian dan sistematika penulisan laporan KKP.

BAB II : ORGANISASI

Dalam bab ini diterangkan secara singkat mengenai sejarah 

dari organisasi yang bersangkutan, struktur organisasi serta 

tugas dan wewenang organisasi, unit kegiatan tempat riset.

BAB III : INFRASTRUKTUR

Dalam bab ini membahas mengenai infrastruktur dan 

konfigurasi hardware dan software yang akan digunakan 

pada Smk Negeri 1 jebus.

BAB IV : STUDI KASUS

Dalam bab ini menggambarkan tentang rancangan basis 

data, spesifikasi basis data, rancangan layar.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan tentang 

apa yang telah dilakukan selama KKP pada SMK Negeri 1 

Jebus.
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