
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia informasi dari waktu ke waktu terus mengalami

peningkatan. Hal tersebut didukung dengan berkembangnya teknologi yang

semakin maju dan memadai serta dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pengolahan data berbasis teknologi informasi sudah menjadi suatu kebutuhan

dalam kegiatan perkantoran. Komputer atau laptop merupakan fasilitas penunjang

teknologi informasi yang sudah menjadi alat wajib yang dapat digunakan untuk

mengolah data di dalam suatu perusahaan atau instansi. Salah satu instansi yang

memanfaatkan komputer sebagai alat untuk mengolah data adalah instansi

pendidikan.

Dengan  adanya  perkembangan  teknologi  ini, Unit Pelaksana Teknis

Daerah (UPTD) Kecamatan Bendo sudah mengupayakan tersedianya fasilitas

pengolahan data di seluruh sekolah di Kecamatan Bendo. Dengan adanya fasilitas

tersebut diharapkan Dinas Pendidikan Kecamatan Bendo dapat dengan mudah

mengumpulkan informasi/data dari seluruh sekolah yang ada di Kecamatan

Bendo. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Bendo Kabupaten

Magetan merupakan bagian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Bendo memiliki tugas untuk

melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam bidang

pendidikan dan merupakan perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Kabupaten

Magetan dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan dan kebijakan dalam

pendidikan di tingkat Kecamatan Bendo. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

sebagai unit pelaksana progam penyelenggaraan pendidikan di tingkat kecamatan

merupakan pembina, pengembang, pemantau, penilai, dan penasihat dalam dinas

pendidikan di tingkat sekolah berupaya mewujudkan visi dan misi pemerintah

kecamatan Bendo. Pengelolaan data yang dilakukan oleh admin UPTD berupa

laporan bulanan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menerima laporan akhir

bulan setiap SDN perbulan yang terdiri dari data sekolah, data guru, data murid,

data sarana prasarana sekolah, absensi guru, absensi murid, data mutasi murid,
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dan hasil akhir berupa laporan akhir bulan yang dikelola di setiap sekolah yang

terdapat di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan Bendo.

Laporan bulanan yang diterima UPTD Kecamatan Bendo yang

dikumpulkan dari sekolah-sekolah di wilayah tersebut, khususnya Sekolah Dasar

Negeri (SDN), masih berupa hardfile atau hardcopy. Dari segi penyimpanan data,

laporan bulanan yang diterima bagian UPTD masih dalam bentuk hardcopy

sehingga data yang diterima masih harus direkap ulang. Dalam teknik ini, data

diketik ulang dan disimpan pada salah satu aplikasi pengolahan data Microsoft

Word. Cara tersebut dirasa masih belum efisien karena memakan banyak waktu

dan belum efektif karena setiap sekolah diharuskan mengumpulkan berkas laporan

dengan bertatap muka secara langsung dengan pihak pegawai Unit Pelaksana

Teknis Daerah (UPTD). Kesalahan-kesalahan pengetikan dari pihak sekolah juga

menjadi kendala yang akan menyebabkan terhambatnya proses merekap laporan

dan jika laporan tersebut direvisi akan memakan waktu dalam memasukkan lagi

laporan hasil revisi tersebut.

Dibutuhkan suatu solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan di atas.

Sekolah membutuhkan suatu sistem baru dalam mengolah data sehingga data

tersebut dapat dengan cepat, tepat, dan akurat sampai pada pegawai Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Salah satu solusi tersebut adalah dengan

membangun suatu aplikasi pengolahan data berbasis web yang bisa digunakan

kapan pun. Adanya aplikasi tersebut diharapkan dapat meminimalisasi kesalahan

yang telah terjadi sebelumnya.

Aplikasi yang dibuat berisi data masing-masing sekolah. Pengumpulan

data dilakukan oleh pihak SDN. Untuk mempermudah proses pengumpulan data,

dibentuk suatu skema. Skema tersebut berisi alur proses pengumpulan data lapor

bulan. Pegawai SDN mengumpulkan data sekolah yang dibutuhkan untuk

melengkapi lapor bulan. Setelah itu data yang sudah dikumpulkan oleh pegawai

SDN akan diketik di sebuah program. Selanjutnya data yang sudah diketik akan

dikirim ke UPTD Bendo. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

bertugas mengecek data yang sudah diterima.

Di instansi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kecamatan Bendo

terdapat 33 SDN. SDN Belotan 1 merupakan satu dari 33 SDN tersebut yang
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dijadikan studi kasus untuk menyelesaikan tugas akhir. Dalam pengelolaan sistem

pelaporan administrasi sekolah yang dilakukan oleh pegawai sekolah telah

ditemukan kelemahan-kelemahan dan diperlukan perbaikan mendasar baik soal

waktu, kualitas laporan, penyusunan, serta penataan laporan.

Atas latar belakang tersebut, penulis bertujuan membuat sistem baru dalam

pengolahan data Lapor Bulan yang berupa aplikasi Lapor Bulan sehingga

diangkat suatu penelitian dengan judul “Aplikasi Laporan Akhir Bulan SDN

Belotan 1 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Berbasis Web.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan

masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

a. Bagaimana membuat Aplikasi Lapor Bulan SDN Kecamatan Bendo Kabupaten

Magetan Berbasis Web?

b. Bagaimana mengelola laporan akhir bulan agar dapat mencakup seluruh lapor

bulan SDN?

1.3 Batasan Masalah

Dalam membuat aplikasi lapor bulan seorang programer membutuhkan

data dan informasi yang akurat. Penulis menyadari kemampuan dan ketelitian

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan agar dapat memperoleh informasi yang

terbaru. Batasan masalah dibuat dengan maksud untuk mencapai tujuan akhir

penulisan. Batasan masalah dalam pembuatan tugas akhir ini mengubah data

manual lapor bulan SDN menjadi data terkomputerisasi yang terstruktur.

1.4 Tujuan

Tujuan dalam penulisan tugas akhir ini adalah menghasilkan aplikasi

laporan akhir bulan SDN UPTD kecamatan Bendo kabupaten Magetan Berbasis

Web Studi Kasus SDN Belotan 1.
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1.5 Metode Pengumpulan Data

Tugas akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.5.1. Study Literatur

a. Mempelajari literatur mengenai konsep dan cara pembuatan aplikasi berbasis

web.

b. Mempelajari literatur mengenai pemrograman perangkat berbasis web.

1.5.2. Analisis dan Perancangan Sistem

Analisa  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  jenis  aplikasi  yang  akan

dibuat  dan  tujuan penggunaannya. Selain itu Analisa kebutuhan sistem juga

dilakukan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam membuat aplikasi

dan juga menjadi patokan agar nantinya Sistem Informasi Lapor Akhir Bulan pada

SDN Belotan 1 berbasis web sesuai dengan yang diharapkan.

Setelah mendapatkan kebutuhan sistem, selanjutnya adalah merancang

fitur-fitur dari aplikasi ini. Pada tahapan ini dibuat user interface, skenario

pembuatan aplikasi.

1.5.3. Implementasi Sistem

Implementasi sistem adalah tahapan dimana sistem yang sudah dirancang,

mulai dari skenario,pembuatan aplikasi, dan tingkat kesulitan Sistem Informasi

Lapor Akhir Bulan pada SDN Belotan 1 berbasis web ini diterapkan pada bahasa yang

dimengerti oleh komputer. Bagaimana sistem yang sudah dirancang pada tahap

sebelumnya bisa menjadi sebuah aplikasi yang bisa digunakan pada komputer

berbasis web.

1.5.4. Pengujian

Pengujian pada Sistem Informasi Lapor Akhir Bulan pada SDN Belotan 1

berbasis web yaitu dengan menggunakan Black Box dan UAT.
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1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam penyusunan tugas akhir

ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan,

batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas berbagai konsep dan dasar-dasar teori yang menunjang

aplikasi tugas akhir berbasis web.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi tentang analisis deskripsi sistem, analisis perancangan

fungsional maupun kebutuhan non fungsional dan perancangan antarmuka

perangkat lunak yang akan dikerjakan.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini membahas tentang implementasi antarmuka perangkat lunak,

implementasi perangkat lunak, pengujian perangkat lunak (menggunakan

pengujian alfa dan beta). Dalam bab ini menarik kesimpulan dari hasil pengujian

perangkat lunak yang dikerjakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas kesimpulan dan saran dari latar belakang pada bab I.

Saran berguna untuk pengembang perangkat lunak ke depannya.


