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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebelum ada Internet yang dipakai secara massal, perusahaan harus 

mengembangkan suatu jaringan sendiri (wide area network, WAN)  atau 

ikut pada jasa  value-added network (VAN).  Menggunakan Internet, 

meskipun tidak  gratis,  adalah lebih  cost-effective bagi kebanyakan  

organisasi daripada membangun jaringan sendiri. [1] 

Dengan adanya informasi berbasis elektronik, maka biaya dapat 

ditekan jauh lebih murah dibandingkan informasi berbasis kertas. Biaya 

yang murah dapat terjadi karena adanya pengurangan untuk biaya kertas 

dan tenaga kerja yang memprosesnya.   

Informasi merupakan hal yang penting bagi umat manusia, 

terutama di era modern seperti saat ini. Dengan adanya sistem  informasi 

maka semakin mudahnya seseorang untuk mendapatkan dan 

menyimpulkan sesuatu dari informasi yang di dapat serta 

memanfaatkannya. 

Sistem informasi adalah  sekumpulan  hardware,  software,  

brainware,  prosedur  dan  atau  aturan  yang diorganisasikan  secara  

integral  untuk  mengolah  data  menjadi informasi yang bermanfaat guna 

memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Sebuah sistem 

informasi merupakan suatu kumpulan atau seperangkat komponen yang 

berhubungan dan mendukung suatu fungsi untuk mengumpulkan, 

memproses, menyimpan dan mendistribusikan suatu informasi.  

Sebuah sistem informasi dapat dibuat dan terdiri dari komponen-

komponen yang dapat digunakan untuk menyajikan suatu informasi. 

Dimana di dalamnya adanya kebutuhan pengolahan suatu transaksi, 

mendukung operasi, bersifat manajerial yang dapat digunakan suatu 

organisasi. Sehingga sistem informasi dapat digunakan untuk 

mempermudah perseorangan maupun organisasi untuk mempermudah 

suatu manajerial. [2,3,4] 
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Informasi yang dapat ditemukan di dunia internet sangatlah 

beragam. Salah satunya adalah informasi pendidikan terutama mengenai 

sebuah sekolah. Karena informasi dari sebuah sekolah sangatlah 

dibutuhkan khususnya oleh para calon siswa dan juga orang tua calon 

siswa. Melihat semakin berkembang dan dibutuhkannya sistem informasi 

untuk perseorangan dan organisasi guna mempermudah penyampaian 

informasi dan pengolahan data guna menekan biaya yang dikeluarkan 

untuk memproses suatu data dan mempercepat pemrosesan data maka 

penulis mencoba merancang suatu layanan sistem dan menuangkannya 

dalam bentuk tugas akhir dengan judul : “Sistem Informasi Penerimaan 

Siswa Baru (PSB) Untuk Tingkat SMP dan SMU Menggunakan 

CodeIgniter” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang suatu website sistem guna penerimaan siswa 

baru? 

b. Bagaimana membangun prototipe website ini untuk sekolah? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Merancang sebuah website yang dapat diterapkan sebagai sarana 

penerimaan siswa baru 

b. Merancang sebuah website dengan menggunakan Framework 

CodeIgniter 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari perumusan masalah di atas adalah: 

a. Pengujian menggunakan server lokal 

b. Aplikasi dibuat menggunakan Framework CodeIgniter 

c. Tidak ada ujian test online 
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1.5 Metodologi  

Langkah-langkah  yang akan ditempuh dalam pengerjaan tugas akhir ini 

adalah :  

a. Pemahaman Sistem Dan Studi Literatur  

Tahap ini merupakan tahapan persiapan yang meliputi pengumpulan 

informasi perancangan sistem. Informasi tersebut dapat  diperoleh baik 

berasal dari literatur web, paper, jurnal dan buku–buku pemrograman 

yang diperlukan dengan melakukan studi literature.  

b. Desain Sistem  

Metode desain adalah pembuatan desain user interface berdasarkan 

hasil analisa. Tahap ini meliputi perancangan dengan menggunakan 

studi literatur. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dimana 

bentuk awal aplikasi yang akan diimplementasi didefinisikan. Berikut 

ini gambaran desain yang akan di buat yang dimana terdapat 2 aktor 

yaitu user dan admin.  

1. User 

Pada tampilan user ada beberapa tampilan menu berikut diantaranya 

dan penjelasannya : 

a. Home 

Pada menu home merupakan tampilan awal apabila user nantinya 

pada saat membuka website pendaftaran online. 

b. Info Pendataran 

Pada menu info pendaftaran user akan mendapati informasi 

tentang seputar pendaftaran berupa tata cara pendaftaran siswa 

baru secara online dan informasi lainnya 

c. Pendaftaran 

Pada menu pendaftaran ini yang nantinya akan digunakan untuk 

mendaftar oleh calon pendaftar. Adapun isi dari pendaftaran 

meliputi  nama, alamat, asal sekolah, nilai UAN, foto yang 

dimana foto yang berupa scanner ataupun hasil dari foto digital 

ini nanti akan di upload oleh siswa calon pendaftar sebagai salah 

satu syarat pendataran, dan scanner dari hasil UAN yang nantinya 
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akan di upload oleh pendaftar kerena merupakan berkas wajib 

guna nantinya digunakan sebagai berkas seleksi oleh panitian 

PSB. Setelah user melakukan pendaftran dan melampirkan berkas 

yang di tentukan oleh panitia maka user bisa memilih tombol 

daftar dan mencetak ataupun menyimpan berkas pendaftaran yang 

nantinya akan digunakan untuk regristrasi ulang disekolah apabila 

siswa tersebut di terima. 

d. Pengumuman 

Pada menu pengumuman nantinya akan digunkan sebagai 

halaman yang berisi tentang pengumuman hasil daripada seleksi 

yang telah dilakukan oleh panitia PSB. Dan apalbila nantinya 

pada tahap seleksi telah dilakukan dan siswa tersebut dinyatakan 

ada kekurangan atau kesalahan pada saat pendaftran dan 

dinyatakan tidak lolos seleksi maka nanti aka nada waktu yang 

telah ditentukan panitia guna melakukan pengisian ulang data 

maupun berkas, yang dimana hal tersebut dapat dilakukan dimenu 

login. 

e. Login 

Pada menu login ini nanti akan digunakan oleh pendaftar untuk 

masuk dan mengedit data maupun mengupload berkas yang 

kurang lengkap sesuai aturan pendaftaran yang telah ditentukan 

oleh panitia. Yang dimana para pendaftar dapat login 

menggunakan nomor pendaftaran sebagai username dan tanggal 

lahir sebagai passwordnya. 

2.  Admin 

Pada modul admin ada beberapa menu antara lain : 

a. User  

Adapun user dimenu admin terbagi menjadi dua user, dimana 

yang bertindak sebagai admin adalah ketua panitia dari PSB 

tersebut yang berkah untuk menambah panitia dan melakukan 

pengumuman dan user admin yang bertindak sebagai panitia yang 

melakukan seleksi terhadap pendaftar. 
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b. Pendaftar 

Pada menu pendaftar dimana nama-nama calon siswa baru yang 

telah mendaftar akan di seleksi oleh oleh panitia. Apabila siswa 

tersebut diterima maka panitia yang menseleksi tidak perlu 

meninggalkan catatan apapun terhadap siswa tersebut, namun 

apabila siswa tersebut masih ditangguhkan pendaftarannya maka 

panitia akan meninggalkan catatan yang nantinya akan digunakan 

untuk catatan pada saat penseleksian ulang pada saat siswa yang 

bersangkutan telah mengedit data dan mengupload berkas yang 

telah ditentukan oleh panitia. 

c. Pengumuman 

Pada menu pengumuman adaah hasil seleksi baik siswa yang 

telah lengkap data dan berkasnya maupun siswa yang masih 

dtangguhan pendaftarannya dikarenakan kurang lengkapnya data 

dan berkas yang dikehendaki oleh pihak sekolah. 

c.  Implementasi  

Metode implementasi adalah metode menerapkan hasil rancangan 

perangkat lunak yang sudah dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemrograman ke dalam bentuk nyata.  

d. Uji Coba Dan Evaluasi  

Tahap  pengujian dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa apakah 

hasil implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan rancangan, 

kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui bagian yang 

disempurnakan kemudian.  

e.  Penyusunan Laporan Tugas Akhir  

Pada tahap akhir disusun buku sebagai dokumentasi dari pengerjaan 

tugas akhir. Dokumentasi dibuat agar memudahkan pengembangan 

aplikasi ini di kemudian hari.   
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1.6 Sistematika Pembahasan  

Tugas akhir ini akan disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai 

berikut:  

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini menguaraikan tentang latar belakang, tujuan, rumusan masalah, 

batasan masalah, metode penyelesaian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Dasar Teori 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dari berbagai sumber yang 

mendukung untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini menguraikan tentang perancangan sistem jaringan yang akan 

dibuat pada tugas akhir ini. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi tentang pengujian dan analisis parameter dari perancangan 

sistem jaringan yang telah dibuat pada BAB III. 

BAB V : Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

pengembangan sistem yang lebih baik. 


