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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin maju pada saat ini memacu 

manusia untuk berpikir lebih maju. Karena didorong oleh perkembangan 

teknologi, manusia menginginkan segala sesuatu dilaksanakan dengan cepat, 

tepat, dan teliti. Dengan alasan tersebut, pemakaian komputer sebagai alat bantu 

semakin banyak digunakan, mengingat semakin rumit proses pengolahan data. 

Untuk mempermudah proses-proses yang dilakukan, maka dibuat suatu 

perencanaan sistem yang mengacu pada pengolahan data, secara sistematis yang 

diimplementasikan pada suatu program dengan tujuan agar para pemakai dapat 

dengan mudah memahami cara kerja, dan mekanisme dari suatu sistem secara 

tepat, cepat, dan teliti. 

Dari pernyataan tersebut, maka pengolahan data-data yang dahulu 

dilakukan secara manual, sudah tidak mungkin dilakukan karena akan memakan 

waktu yang lama, kurang efisien, serta membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi. 

Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan perubahan secara keseluruhan terhadap 

sistem kerja yang telah terkomputerisasi. Pengguna sistem manual ini juga didapat 

pada SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Dengan sistem yang ada, maka cara 

penyimpanan arsip-arsip secara manual dapat mengakibatkan hilangnya arsip 

yang telah disimpan, demikian juga pencarian data juga akan memakan waktu 

yang lama. 
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Tingkat kinerja yang terjadi dalam SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo 

berada dalam kategori yang padat dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi. 

Banyaknya transaksi yang terjadi dan arus dokumen yang beredar, menyebabkan 

SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo membutuhkan sistem panjadwalan yang 

memiliki kredebilitas yang tinggi untuk mengembangkan SMA Muhammadiyah 2 

Sidoarjo ke tahap yang lebih maju. 

Sistem penjadwalan akademik yang akan dibuat merupakan sistem yang 

bersifat user friendly dan juga menganut Keep It Stupid and Simple sehingga 

mempermudah pengguna dalam mengoprasikanya. Sistem ini bermanfaat untuk 

menangani dan mempermudah dalam melakukan dan menyimpan setiap transaksi 

penjadwalan, sehingga dapat dibuat sebuah laporan yang dapat membantu pihak 

akademik. Dengan adanya sistem yang baru tersebut, secara tidak langsung dapat 

mengurangi penggunaan kertas. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam perancangan uraian latar belakang di atas, maka mendapatkan 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun sistem penjadwalan yang optimal? 

2. Bagaimana mencatat master yang ada agar tidak terjadi redundansi? 

3. Bagaimana menyajikan informasi agar kurikulum lebih mudah memahaminya? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam membuat sistem ini diperlukan pembatasan sistem agar tidak 

menyimpang dari topik yang diambil. Pembatasan sistem tersebut dijelaskan di 

bawah ini. 



3 

 

1. Sistem informasi ini hanya berjalan di intranet. 

2. Role hanya terbagi menjadi 3 yaitu karyawan, guru, dan kurikulum. 

3. Sistem informasi ini hanya sebatas mengetahui penjadwalan di SMA 

Muhammadiyah 2 Sidoarjo. 

  

1.4 Tujuan 

Dengan melihat perumusan masalah yang ada, dalam kerja praktek ini 

didapatkan tujuan yang akan dibahas. Membuat sistem penjadwalan agar tidak 

terjadi pengulangan data serta menangani transaksi penjadwalan pada SMA 

Muhammadiyah 2 Sidoarjo. 

 

1.5 Kontribusi 

Beberapa hal yang diperoleh dari kegiatan kerja praktek di SMA 

Muhammadiyah 2 Sidoarjo antara lain: 

1. Pembuatan perancangan penjadwalan yang lebih baik, sehingga proses 

pengolahan dokumen berjalan dengan lancar. 

2. Mengimplementasikan sistem informasi penjadwalan. 

3. Mempermudah tugas pemimpin dalam pemeriksaan laporan yang lebih tepat, 

cepat, dan akurat. 

4. Mempermudah tugas bagian operator dalam melakukan transaksi penjadwalan 

yang akurat setiap proses transaksi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan kerja praktek digunakan untuk 

menjelaskan penulisan laporan per bab. Sistematika penulisan kerja praktek dapat 

dijelaskan pada alinea di bawah ini. 



4 

 

Bab pertama pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

inti dari permasalahan yang disebutkan pada perumusan masalah, pembatasan 

masalah yang menjelaskan tentang batasan-batasan dari sistem yang dibuat agar 

tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan. Tujuan dari kerja praktek 

adalah merancang dan membangun sistem informasi program, kontribusi yang 

dapat diberikan dari pembuatan sistem informasi, kemudian dilanjutkan dengan 

membuat sistematika penulisan laporan kerja praktek. 

 Bab kedua gambaran umum SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo 

menjelaskan sejarah dan struktur organisasi SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, 

beserta visi, misi dan tujuannya. Selain itu menjelaskan performance, 

kelembagaan, profil pendidik, organisasi dan kepemimpinan beserta informasi 

guru dan karyawan pada SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. 

 Bab ketiga landasan teori menjelaskan tentang teori yang berkaitan dalam 

penyelesaian laporan, yaitu penjelasan tentang sistem, Database, sistem basis 

data, Database Management System (DBMS), dan penjadwalan. Teori-teori 

tersebut diperlukan untuk memecahkan masalah di dalam sistem penjadwalan 

SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. 

Bab keempat deskripsi pekerjaan menjelaskan tentang pekerjaan  yang 

dilakukan selama kerja praktek, yaitu menganalisis sistem, mendesain sistem, 

mengimplementasikan sistem, dan melakukan pembahasan terhadap implementasi 

sistem. Desain sistem dimulai dari System Flow, Context Diagram, Diagram 

Jenjang Proses , Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), 

dan desain Input Output. 
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Bab kelima penutup berisi kesimpulan dan saran dari aplikasi yang telah 

dibuat. Kesimpulan  dari pembuatan sistem informasi penjadwalan mata pelajaran 

pada SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo terkait dengan tujuan dan permasalahan 

yang ada, serta saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang. 


