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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Tidak dapat dipungkiri bahwa di abad ke-21 ini kehidupan di dunia mengalami 

banyak sekali perubahan. Dari gaya hidup manusia sampai kemajuan ilmu sains, 

sosial, begitu juga dengan teknologi informasi. Perkembangan teknologi sekarang 

ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Banyak hal dari sektor 

kehidupan manusia yang telah menggunakan keberadaan dari teknologi itu sendiri. 

Kehadirannya telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan 

umat manusia dalam berbagai aspek dimensi.  

Di Indonesia pekembangan teknologi informasi saat ini sudah melengkapi 

berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan.  Dalam UU No. 20 Tahun 

2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan bahwa 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan 

kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap 

warga negara tanpa diskriminasi [1]. Salah satu upaya untuk melaksanakan amanat 

UUD 1945 dan ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional ialah menggunaan teknologi informasi dalam dunia pendidikan di 

Indonesia.  

Kabupaten Trenggalek adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 kecamatan. Pusat 

pemerintahannya berada di Kecamatan Trenggalek yang berjarak 180 km dari 

Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini menempati wilayah seluas 

1.205,22 km² yang dihuni oleh ±700.000 jiwa.  Letaknya di pesisir pantai selatan 

dan mempunyai batas wilayah sebelah utara dengan Kabupaten Ponorogo, sebelah 

timur dengan Kabupaten Tulungagung, sebelah selatan dengan Samudera Hindia 

dan sebelah barat dengan Kabupaten Pacitan [2]. Jika ditinjau dari segi geografis, 

kabupaten Trenggalek diapit oleh banyak gunung. Tidak sedikit kecamatan-

kecamatan dari kabupaten Trenggalek yang berada di wilayah pegunungan. 

Walaupun berada diwilayah pegunungan, pogram pendidikan di Kabupaten 

Trenggalek harus tetap efektif baik dari segi aktifitas belajar mengajar maupun 

kearsifanya. Kondisi geografis yang seperti itu akan sedikit menjadi kendala dalam 
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menjalankan proses pendidikan di kabupaten Trenggalek. Salah satu contonya 

adalah pemerintah daerah mewajibkan sekolah dasar (SD) untuk melengkapi segala 

administrasi dan melaporkanya secara rutin ke unit dinas pendidikan masing-

masing sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan di wilayah 

kecamatan tersebut. Administrasi sekolah adalah bahan yang digunakan oleh 

pemerintah untuk memonitoring sekolah-sekolah. Salah satu administrasi yang 

harus dilaporkan rutin ke unit dinas pendidikan adalah laporan inventaris sekolah.  

Pada tugas akhir ini, penulis melakukan observasi di salah satu kecamatan 

di Kabupaten Trenggalek tepatnya di kecamatan Trenggalek. Kecamatan 

Trenggalek adalah salah satu kecamatan yang mempunyai 36 sekolah dasar yang 

terdiri dari 33 sekolah dasar negri dan 3 sekolah dasar swasta.  Di setiap sekolah 

dasar di kecamatan Trenggalek, diharuskan adanya pelaporan inventaris. Hal 

tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sarana prasana yang digunakan di sekolah 

tersebut selama beberapa waktu tertentu. Laporan inventaris barang merupakan 

salah satu bagian penting dari laporan pertanggung jawaban Biaya Operasional 

Sekolah (LPJ BOS). Dengan adanya laporan inventaris, barang-barang yang 

digunakan pada sekolah tersebut dapat diketahui secara jelas sesuai manfaat 

penggunaannya.  

Laporan inventaris sekolah dilaporkan secara rutin yaitu disetiap akhir 

semester dan di akhir tahun ajaran. Selama ini mekanisme laporan dengan 

menyerahkan bukti fisik, yaitu berupa printout laporan. Mekanisme seperti ini tidak 

menjadi masalah apabila sekolah dan kantor unit dinas pendidikan berada di daerah 

yang mudah dijangkau. Akan tetapi menjadi masalah yang cukup besar jika sekolah 

dan kantor unit dinas pendidikan berada pada lokasi pegunungan dan jarak tempuh 

yang cukup jauh. Tidak sedikit sekolah serta kantor dinas pendidikan di kabupaten 

Trenggalek yang memiliki kondisi seperti diatas.  

Untuk mengatasi kendala yang disebutkan diatas, pada penelitian ini akan 

dikembangkan sebuah sistem laporan inventaris barang berbasis client-server yang 

saling terintegrasi untuk memudahkan sekolah melaporkan laporan invetaris. 

Sistem ini akan dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP sehingga akan 

menjadi sistem berbasis web. Akan tetapi, sistem ini sedikit berbeda dengan sistem 

berbasis client-server yang lain. Sistem ini, dapat dijalankan dengan localhost dan 
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data yang diinputkan oleh user akan disimpan terlebih dahulu di database local. 

Alasan dibuat sedemikian rupa bertujuan agar guru atau operator sekolah dapat 

mengerjakan laporan setiap saat serta tidak membutuhkan koneksi internet. Setelah 

ditemukan koneksi internet, guru atau operator dapat mengirimkan data tersebut ke 

server yang berada di kantor UDPK. Sehingga sistem ini cocok digunakan di daerah 

yang minim internet. 

1.2  Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana membuat sistem laporan inventaris sekolah berbasis client -

server? 

b. Bagaimana membuat sistem laporan inventaris sekolah untuk sekolah yang 

berada di daerah pegunungan dan minim akses internet? 

c. Bagaimana membuat sistem laporan inventaris sekolah yang bersifat 

informatif atau tidak manual? 

d. Bagaimana membuat sistem laporan inventaris barang berbasis client-server 

yang bersifat flexibel atau tidak harus menggunakan koneksi internet secara 

realtime? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Mengembangkan sebuah sistem laporan inventaris barang berbasis client-

server yang dapat mempermudah sekolah dalam memberikan laporan 

inventaris sekolah kepada unit dinas pendidikan di kecamatan Trenggalek. 

Diharapkan dengan adanya sistem ini, kendala sepeti jarak yang jauh antara 

sekolah dan unit kantor dinas serta terisolirnya koneksi internet dapat 

teratasi. 

b. Mempermudah dalam menyusun laporan inventaris barang sekolah dasar di 

wilayah kecamatan Trenggalek. 

1.4 Batasan Permasalahan 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Sistem ini berbasis web yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman 

PHP. 
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b. Sistem ini dibuat hanya untuk lingkup sekolah dasar (SD) dan Unit Dinas 

Pendidikan dan Keudayaan tingkat kecamatan Tenggalek. 

c. Fungsionalitas sistem yang dapat digunakan antara lain: 

1. Operator sekolah sebagai user dapat meinputkan data dan 

menyimpanya. Data akan disimpan dalam database local. Apabila 

sudah mendapatkan koneksi internet, operator sekolah dapat melakukan 

sinkronasi data sehingga data terkirim ke kantor UDPK atau server. 

2. Petugas kantor UDPK hanya dapat melihat data yang telah dikirimkan 

oleh sekolah. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, akan digunakan beberapa metode. 

Berikut adalah penjelasan beberapa metodenya: 

a. Waterfall 

Metode waterfall adalah metode pengembangan sistem perangkat lunak yang 

sistematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat dan kemajuan sistem sampai 

pada analisis, desain, kode dan test [3]. Alur dari metode waterfall dijelaskan pada 

gambar dan penjelasan di bawah ini :  

Gambar 1. 1 Metode Waterfall 

1. Analisa kebutuhan sistem. 

Pada tahap ini penulis melakukan penggalian informasi mengenai 

fungsi serta kebutuhan kebutuhan sistem dengan cara mewawancarai 

salah satu dari operator sekolah yang bertugas membuat laporan 

inventaris sekolah dan petugas kantor unit dinas pendidikan dan 

kebudayaan yang bertugas menkoreksi laporan inventaris barang. Selain 
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itu penulis juga meminta hasil print out laporan inventaris barang sekolah 

guna mempermudah dalam medesain sistem. 

2. Desain sistem 

Tahap desain sistem adalah tahap yang dilakukan sebelum 

melakukan coding. Pada sistem laporan inventaris ini mempunyai 2 

desain yaitu desain untuk client dan desain untuk server. 

3. Implementasi 

Dalam tahap ini akan dilakukan pengiplementasian ke bahasa 

pemrograman. Sistem laporan inventaris sekolah ini akan dikembangkan 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

4. Pengujian  

Pada tahap ini akan dilakukan uji coba sistem guna membuktikan 

apakah sistem sudah sesuai dengan fungsi dan desainya atau belum. 

Sistem untuk client akan dijalankan di PC operator sekolah. Sedangkan 

server akan diakses oleh petugas kantor unit dinas pendidikan setempat. 

Pengujian akan dilakukan dengan pembuatan laporan di client dan 

mengirimkanya ke server. Kemudian di server akan di cek, apakah 

laporan yang dikirimkan sudah masuk apa belum. 

5. Pemeliharaan 

Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang 

sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan 

termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada 

langkah sebelumnya.  

 

b. Pembuatan Laporan. 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya telah 

selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan 

pengujian serta penyimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan permasalahan, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang profil unit dinas pendidikan dan kebudayaan kecamatan Trenggalek, 

laporan inventaris barang, sistem informasi, web service, arsitektur client-server, 

framework codeigniter dan konsep HMVC.  

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi analisa masalah, deskripsi produk, analisa kebutuhan 

fungsionalitas, analisa kebutuhan non fungsionalitas, use case diagram dan skenario 

use case. Sedangkan perancangan sistem meliputi activity diagram, sequence 

diagram, class diagram dan perancangan user interface. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Pada bab ini berisi tentang implementasi program dan pengujian sistem 

yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan 

baik. Implementasi program meliputi pembuatan user interface aplikasi serta 

penerapan class diagram ke dalam source code. Pengujian meliputi pengujian black 

box dan UAT. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 


