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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pencatatan administrasi dengan sistem konvensional menyebabkan kinerja 

dinas pendidikan menjadi kurang efektif dan efisien. Data-data yang masuk 

biasanya akan dilakukan pencatatan secara konvensional dan rekapitulai juga msih 

dilakukan secara konvensional sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang 

banyak.selain itu penyusunan data-data pada dinas pendidikan yang ada juga akan 

menghambat dengan dilakukannya cara-cara penglolaan yang masih bersifat 

konvensional [1]. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi 

administrasi yang dapat melakukan perbaikan dalam pengelolaan sebuah sistem 

pengolahan data. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat. Hal ini 

didukung dengan sumber daya manusia yang semakin meningkat. Berbagai 

informasi dan pengelolaan manajemen di instansi saat ini sangat mendukung 

untuk dapat dikembangkan menjadi sistem yang mengandalkan kemajuan 

teknologi [2].  

Sistem informasi dapat dianalogikan sebagai sebuah permintaan (demand) 

dari masyarakat. Ketika kebutuhan akan sarana pengolahan data dan pengolahan 

komunikasi yang cepat dan murah dapat menembus ruang dan waktu [3]. 

Pencatatan pada sistem informasi administrasi pada dinas dapat dikembangkan 

dengan menggunakan teknologi komputer, tidak lagi konvensional dengan 

menggunakan sistem catat mencatat. Untuk memudahkan jalannya informasi 

untuk sampai ke sekolah-sekolah. Pada penelitian ini sistem informasi 

administrasi akan dikombinasikan dengan menggunakan SMS gateway. SMS 

Gateway hadir sebagai media atau sarana penyedia informasi berbasis SMS. 

Melihat perkembangannya, saat ini SMS Gateway semakin banyak digunakan 

oleh banyak instansi-instansi sebagai salah satu alat pengelola informasi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana merancang, membangun 

dan mengimplementasikan sistem informasi administrasi pada unit pelaksana 

teknis (UPT) dinas pendidikan? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah merancang, membangun dan 

mengimplementasikan sistem informasi administrasi pada unit pelaksana 

teknis (UPT) dinas pendidikan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Sistem dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP, sedangkan 

database yang dipakai adalah MySQL. 

2. Studi kasus dilakukan pada UPT dinas pendidikan Kecamatan Sumberbaru 

Kabupaten Jember. 

3. Sistem informasi administrasi menggunakan SMS gateway sebagai 

penyebar informasi ke pengguna. 

4. Sistem informasi administrasi yang dibangun hanya untuk internal UPT 

dinas pendidikan kecamatan Sumberbaru. 

1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka 

Dalam melakukan perancangan sistem informasi administrasi pada unit 

pelaksana teknis (UPT) dinas pendidikan dibutuhkan beberapa literatur. 

Adapun literatur yang perlu dipelajari mempelajari buku, artikel, dan situs 

yang terkait dengan PHP and MySQL. Mempelajari literatur mengenai 

design tampilan aplikasi yang sifatnya user friendly sehingga mudah 

dikenali oleh user. 

2. Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap 
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ini dapat menggunakan diagram UML sebagai representasi desain yang 

dibuat. 

3. Implementasi Metode 

Pada Bagian ini akan dilakukan perancangan sistem informasi administrasi 

pada unit pelaksana teknis (UPT) dinas pendidikan. Langkah pertama 

adalah melakukan instalasi PHP, kemudian melakukan coding program. 

4. Pengujian Sistem 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari sistem informasi 

administrasi pada unit pelaksana teknis (UPT) dinas pendidikan. 

5. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan 

berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah hasil 

sistem informasi administrasi, PHP, MySQL.  

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini membahas analisa dan perancangan sistem, analisa sistem meliputi 

arsitektur sistem, deskripsi produk, analisis kebutuhan fungsional, analisis 

kebutuhan non fungsional, use case dan use case skenario, sedangkan 

perancangan sistem meliputi activity diagram, sequence diagram, class 

diagram dan perancangan antarmuka. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, 

hasil pengujian dan pengujian fungsional. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 


