
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi memicu banyak kalangan 

untuk mencari alternatif pemecahan masalah dibidang teknologi sistem informasi. 

Penggunaan komputer sebagai alat Bantu menyelesaikan pekerjaan dibidang 

teknologi sistem informasi makin marak dan berkembang disegala bidang. 

Komputer dirasa memiliki banyak keunggulan, alasannya komputer dapat 

diprogram sehingga dapat disesuaikan dengan keinginan pemakainya. 

Kemudahan pemprograman komputer yang terus dikembangkan sehingga 

lebih mendekati dengan bahasa manusia (high level language) telah turut serta 

mempengaruhi penggunaan komputer sebagai alat Bantu pekerjaan manusia. 

Bahasa pemprogaman yang semakin banyak dan berkembang saat ini memberikan 

pilihan bagi programmer untuk memilih bahasa pemprogaman mana yang tepat 

untuk membangun sebuah aplikasi. 

SMA YPK TOBOALI adalah institusi pendidikan yang selalu ingin 

mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sedang berkembang.Sistem 

administrasi siswa yang selama ini masih terasa sulit untuk dikerjakan karena 

masih menggunakan cara manual. Sehingga informasi yang dihasilkan terkadang 

masih mengalami kekeliruan dan keterlambatan pembuatan laporan. Hal ini 

disebabkan terbatasnya sumber daya manusia dan banyaknya data yang dikelola. 

Dalam hal ini tentunya proses pengolahan harus diolah secara efektif, efisien dan 

proses pengolahandata yang dijalankan harus mudah dalam pengisian data, 

pemprosesan data dan pelaporannya. Sedangkan ditinjau dari keefektifan sebuah 

sistem baik dari segi manfaat, biaya, maupun waktu yang digunakan,kesemuanya 

itu harus dapat mendukung tercapainya pemenuhan akan informasi pengolahan 

data yang berkualitas. 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang di uraikan diatas, Maka permasalahan 

dapat dikemukakan dari hasil analisa pada sistem yang sedang berjalan adalah 

cara kerja sistem administrasi siswa yang masih menggunakan sistem manual, 

masalah yang ditimbulkan adalah sebagai berikut : 

a. Para Staf tata usaha kesulitan dalam mengolah data siswa karena jumlah siswa 

yang semakin banyak dari tahun ke tahun. 

b. Staf bagian adminitrasi siswa mengalami kesulitan dan keterlamabatan dalam 

melaksanakan tugas - tugasnya,seperti pendataan daftar ulang siswa tiap 

semester, dan lain - lain. 

c. Bagaimana implementasi Perancangan sistem pengelolaan Adminstrasi 

Sekolah  di sma ypk Toboali. 

d. Membuat sebuah sistem informasi yang akan mencatat dan memberikan poin 

kepada siswa yang melakukan pelanggaran dan membuat sistembuku induk 

siswa untuk mengetahui identitas siswa. 

 

1.3  Batasan masalah 

Untuk menunjang pembuatan Sistem Informasi Absensi, Pelanggaran, dll 

sebagainya, maka perlu dibuat batasan–batasan permasalahan agar pembahasan 

lebih terarah dan tujuannya dapat tercapai dengan maksimal. Batasan–batasan 

tersebut antara lain : 

a. Merancang sistem informasi berbasis desktop, dan digunakan untuk 

kepentingan internal sekolah 

b. Sistem yang dibuat dalam sistem informasi kesiswaan database siswa, poin-

poin tertib sekolah, dll sebagainya. 

 c. Membuat laporan-laporan tentang siswa seperti laporan pelanggaran 

siswa,pendaftaran siswa, dll sebagainya. 
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1.4  Tujuan Penulisan 

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem 

informasi administrasi sekolaah yang efektif dan efisien yang berorientasi objek, 

sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Meningkatkan efektifitas dalam pengolahan data agar dapat menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan dengan lengkap serta dapat dihasilkan setiap saat 

jika diperlukan. 

b. Tugas Akhir ini dibuat sebagai persyaratan akhir bagi kelulusan pendidikan 

tingkat Strata 1 jurusan Sistem Informasi di lingkungan Perguruan Tinggi 

baik Negeri maupun swasta. 

c. Tujuan dari pembuatan Skripsi ini selain untuk kepentingan penulis sendiri, 

Skripsi ini juga dibuat juga untuk memenihi kebutuhan bagi tempat penulis 

melakukan penelitian guna untuk mendapatkan data selama penyusunan 

skripsi ini. 

d. Membangun aplikasi yang sesuai guna mendukung kemajuan, yang dapat 

mempermudah dalam membuat dokumentasi SMK YPK Toboali. 

e. Sebagai referensi dan informasi bagi mahasiswa – mahasiswa Sistem 

Informasi yang ingin membuat atau mengembangkan sebuah sistem informasi 

tentang administrasi sekolah. 

 

1.5 Manfaat Penulisan 

a. Media penyimpanan yang digunakan lebih baik dan aman 

b. Meningkatkan dan menetapkan serta memperluas keterampilan dalam bidang 

pemprograman khususnya pemrograman Microsov VB Net. 

c. Memberikan Pengalaman dan implementasi dari teori dan praktek yang telah 

didapat semasa kuliah, serta melihat penerapannya dalam dunia nyata. 

d. Dengan adanya sistem ini maka pencatatan dan perhitungan pada proses 

pengelolaan data siswa akan lebih akurat. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian ini adalah cara atau teknik yang sistematis untuk 

mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu. Adapun metodologi penelitian yang 

digunakan penulis untuk menyelesaikan berbagai pernasalahan diatas Dalam 

pembuatan Skripsi ini, penulis akan menjelaskan tentang beberapa keterangan 

waktu, tempat serta metode yang digunakan selama penulis menyusun dan 

membuat Skripsi ini. 

a. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penjelasan tentang tempat dan waktu penelitian akan dijelaskan dibawah ini 

sebagai berikut : 

1) Tempat Penelitian Sesuai dengan studi kasus yang diambil, yaitu SMA 

YPK TOBOALI. 

2) Untuk waktu penelitian dapat dilakukan sesuai hari dan jam sekolah   

yang berlaku yaitu hari senin – sabtu pukul 07.15 – 13.00 

 

b.    Metode Pelaksanaan Penelitian 

Untuk menyelesaikan program yang akan dibuat oleh penulis, maka penulis 

menggunakan metode pelaksanaan penelitian yaitu : 

1) Metode Observasi 

  Melakukan pengamatan dan pencatatan data dengan meninjau secara     

langsung sehingga akan memperoleh data yang sistematis dan sesuai 

dengan tujuan. 

2) Metode Wawancara 

Mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung 

kepada pihak sekolah dalam hal ini yang berkepentingan adalah 

Bagian Tata Usaha (TU) dan siswa. 
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3) Metode Literatur 

Mempelajari referensi – referensi baik dari artikel dan tutorial yang 

didapat dari internet sehingga penulis mengerti dan paham tentang 

cara–cara pengolahan data secara baik dan akurat untuk menghasilkan 

laporan yang baik. 

 

1.7    Sistematika penulisan 

Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan skripsi ini serta agar mendapat 

gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai sistem  administrasi  pada 

SMA YPK TOBOALI, baik yang sedang berjalan maupun usulan dari penulis, 

maka sistematika penulisan skripi ini dibagi dalam lima bab bahasa pokok yang 

terdiri dari : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, metode penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori umum mengenai pengertian sistem, 

bentukdasar sistem, karakteristik sistem, klasifikasi sistem, 

pengertianinformasi, konsep dasar informasi, hirarki informasi, 

siklus hidupinformasi, sistem informasi, komponen sistem 

informasi,pengertian sistem informasi administrasi, analisa dan 

perancangansistem informasi berorientasi objek dengan UML, 

analisaberorientasi objek, use case diagram, activity diagram, 

sequencediagram, class diagram, package diagram, 

perancanganberorientasi objek, dan pengertian rational rose, teori 

manajemenproyek IT. 
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BAB III  PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini berisi PEP (Project Execution Plan) yang berisi 

objektifproyek, identifikasi stakeholders, identifikasi 

deliverables,penjadwalan proyek (yang berisi : work breakdown 

structure,milestone, jadwal proyek), RAB (Rencana Anggaran 

Biaya),Struktur Tim Proyek berupa table RAM (Responsible 

AssignmentMatriks) dan skema/diagram struktur, analisa resiko 

(project risk) 

dan meeting plan. 

 

BAB IV ANALISA DAN RANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini, analisa sistem berisi tentang tinjauan 

organisasi,uraian prosedur, analisa proses (activity diagram), 

analisa keluaran,analisa masukan, identifikasi kebutuhan, use case 

diagram, dandeskripsi use case. Sedangkan rancangan sistem berisi 

tentangclass diagram, entity relationship diagram (ERD), 

transformasiLRS ke tabel logical rocord structure (LRS), dan 

spesifikasi basisdata. Rancangan antarmuka yang terdiri dari 

rancangan keluaran,rancangan masukan, rancangan dialog layar 

dan sequence diagram. 

 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan rancangan 

sistemserta saran yang dapat dilakukan untuk menghasilkan 

sisteminformasi administrasi yang akurat dan optimal. 

 


