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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada saat sekarang sangat banyak sekali sekolah yang sudah melaksanakan 

Penerimaan Siswa Baru (PSB) dengan menggunakan sistem berbasis online.  

Serta memberikan manfaat yaitu berupa kemudahan system dari system yang 

sudah ada pada sebelumnya, maka sudah seharusnya sistem ini dikelola di semua 

sekolah. Karena system ini akan sejalan dengan kemajuan dari  teknologi yang 

sudah ada dan terkhususnya dibidang informasi dan komunikasi yang sudah ada 

seperti teknologi yang berbasiskan web based dengan bertujuan untuk memproses 

input dan output data secara efektif dan efisien, khususnya dalam perencanaan 

penerimaan siswa baru.  

Walaupun teknologi informasi sekarang ini telah berkembang pesat, 

namun banyak lembaga pendidikan yang masih belum menggunakan jasa sistem 

informasi untuk mengatur dan mengelola proses dalam setiap kegiatannya. Pada 

umumnya mereka selalu memakai proses manual sehingga dalam pelaksanaannya 

sering ditemukan kendala, yang mengakibatkan kurang efisiennya kerja yang 

dilakukan. 

Seperti halnya di Yayasan Mahabbatul Haq batam di yayasan tersebut 

belum menggunakan sistem seperti di sekolah luar lainnya dan di yayasan 
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mahabbatul haq selama ini hanya menggunakan sistem secara manual yang 

menyebabkan sering terjadinya kehilangan data dan berkas calon siswa dan siswi 

baru di yayasan tersebut. 

Setelah mengetahui permasalahan di atas diperlukan sistem baru yang 

terkomputerisasi agar dapat menghindari terjadinya kesalahan atau masalah yang 

mungkin timbul akibat digunakannya sistem yang masih manual, maka penulis 

tertarik untuk membahas permasalahan ini yang dimana dilaksanakannya 

penelitian dengan judul “ ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

PENERIMAAN SISWA BARU BERBASIS WEB MENGGUNAKAN 

METODE FUZZY TAHANI DI YAYASAN MAHABBATUL HAQ BATAM 

“ 

Harapan dengan terjadinya sistem ini sangat mampu untuk membantu 

mengurangi berbagai macam kesalahan yang kemungkinan dapat timbul dan akan 

membuat semua pekerjaan lebih cepat dan akurat, dan adanya system tersebut 

akan membantu penanganan calon peserta didik baru dapat berjalan secara efektif. 

Maka perlunya sistem yang membantu antara pekerja dengan komputer. sistem ini 

sangat diperlukan adanya kemungkinan diwaktu yang akan datang penerimaan 

siswa baru dapat meningkat setiap tahunnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, dalam penulisan laporan 

skripsi ini, maka permasalahan yang akan dikembangkan pada perancangan 
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sistem penerimaan siswa didik baru di Yayasan Mahabbatul Haq Antara 

Lain : 

1. Bagaimana menganalisa dan merancang sistem penerimaan peserta 

didik baru di Yayasan Mahabbatul Haq Batam? 

2. Bagaimana pembuatan aplikasi sistem penerimaan peserta didik baru 

yang terkomputerisasi sesuai dengan manual? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi kebutuhan aplikasi yang akan dibangun hanya sampai 

tahap pembuatan kode program sistem penerimaan siswa baru 

2. Sistem ini hanya diimplementasikan pada bagian administrasi di 

Yayasan Mahabbatul Haq Batam 

3. Sistem ini hanya diakses okeh staf tenaga kependidikan yang 

bersangkutan dengan hak akses yang ditentukan 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dan tujuan serta maksud dari penulisan laporan penelitian ini adalah :  

1. Mampu memberikan analisis sistem yang berjalan untuk mengurangi 

masalah operasional dalam penggunaan sistem yang dimana sistem 

tersebut dapat dijadikan sebagai landasan untuk perancangan sistem baru 

yang lebih cepat, akurat dan mudah penggunaannya. 
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2. Mampu memberikan hasil analisis dan merancang sistem penerimaan 

Peserta didik baru. 

3. Mampu memberikan hasil analisis sistem yang digunakan selama ini 

yang mengalami banyak masalah, agar dapat ditemukan solusi sebagai 

bahan pertimbangan untuk perbaikan 

4. Untuk mengimplementasikan suatu sistem penerimaan peserta didik baru 

pada bagian administrasi sekolah. 

5. Untuk menguji aplikasi sistem penerimaan peserta didik baru pada 

bagian administrasi sekolah.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dan dengan proses untuk pengembangan serta implementasi sistem yang 

terdapat pada sistem, agar memperoleh manfaat nya yaitu : 

1. Menghasilan solusi dalam permasalahan pada sistem PSB 

2. Memudahkan bagian administrasi dalam mengelola data dengan 

menggunakan aplikasi penerimaan peserta didik baru 

3. Memudahkan dalam penyajian laporan-laporan penerimaan siswa didik baru 

seperti laporan pembelian formulir, pembatalan formulir, peserta didik yang 

telah mendaftar dan membayar biaya pendidikan. 

4. Penyimpanan data yang terstruktur dikarenakan sistem penerimaan peserta 

didik baru menggunakan database yang tersimpan didalam komputer  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam memberikan gambaran secara tersetuktur dan jelas pada penulisan 

skripsi ini, maka penulisan laporan  ini dibagi secara struktur dengan lima bab, 

yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab 1 yang merupakan pendahuluan terdiri  dari: Latar belakang masalah,  

ruang lingkup, tujuan proyek, luaran proyek,  manfaat proyek, dan 

sistematika penulisan 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi materi yang saling berhubungan dengan dasar pada sistem 

yang dibuat dan meliputi beberapai metode dari system yang digunakan. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang rancangan dari sebuah system yang akan 

dibuat dan digunakan dalam penelitian yang terdiri dari alur penelitian, 

analisis permasalahan dan perancangan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi pembahasan implementasi dari sebuah system yang 

dibuat. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diperoleh serta saran untuk 

mendukung hasil dari laporan 
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