
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi informasi pada saat ini semakin berkembang dan maju dalam 

setiap proses bisnis pada sebuah perusahaan maupun instansi terutama instansi 

pendidikan. Penggunaannya berperan penting dalam memperbaiki kualitas kinerja 

sebuah instansi. Dengan perkembangan teknologi informasi ini diharapkan 

mengubah aktifitas bisnis dari proses manual kepada proses yang 

terkomputerisasi. Salah satu instansi pendidikan yang memerlukan sistem 

informasi adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 

Pekanbaru. 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru adalah Sekolah 

Menengah Kejuruan yang telah terbentuk sejak tahun 1984. SMK 

Muhammadiyah 2 Pekanbaru berlokasi di jalan K.H.Ahmad Dahlan No. 90. SMK 

Muhammadiyah 2 Pekanbaru pada awalnya memiliki 3 kejuruan yaitu Akuntansi, 

Tata Usaha (saat ini dikenal dengan Administrasi Perkantoran), dan Pemasaran. 

Pesatnya perkembangan teknologi di era ini mendorong SMK Muhammadiyah 2 

Pekanbaru untuk mendirikan jurusan baru, maka pada TP 2005/2006 SMK 

Muhammadiyah 2 Pekanbaru membuka Jurusan Informasi Teknologi dengan 

Konsentrasi Teknik Komputer Jaringan. Jurusan baru yang dibuka ini cukup 

menarik animo masyarakat untuk memasukkan anak mereka ke SMK 

Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Untuk melengkapi paket keahlian yang bernaung di 

bawah Teknik Informatika dan Rekayasa maka untuk TP 2013/2014 SMK 

Muhammadiyah 2 Pekanbaru membuka kembali jurusan baru yaitu paket keahlian 

Multimedia (Arsip SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru, 2017).  

SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru telah banyak mencetak alumni yang 

berkompetensi sehingga dirasa mampu menaikkan citra dari sekolah tersebut. 

Setiap tahunnya sekolah ini mengadakan pertemuan antara alumni, siswa dan 

pihak sekolah pada acara buka bersama dan dilakukan di halaman SMK 

Muhammadiyah 2 Pekanbaru serta disetiap acara perpisahan siswa, pihak sekolah 
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dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) memberikan undangan kepada alumni 

untuk menghadiri acara tersebut. Adapun nama ikatan alumni SMK 

Muhammadiyah 2 Pekanbaru adalah IASMEKA MUDA PEKANBARU. 

Sampai saat ini SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru melalui Wakil Kepala 

Bagian Humas Dunia Usaha Dan Industri memberitahukan bahwasanya telah 

mengelola lebih kurang 9.000 data alumni, namun data alumni yang dimiliki SMK 

Muhammadiyah 2 Pekanbaru pada saat ini hanya 3.250 data alumni dari tahun 

2001-2014. Sedangkan data alumni dari tahun 1985-2000 diakui Wakil Kepala 

Bagian Humas Dunia Usaha Dan Industri kesulitan dalam mengakses data 

tersebut.  

Terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan data alumni dan 

informasi tentang alumni, siswa dan pihak sekolah seperti kehilangan data alumni 

yang tercatat dari tahun 1985-2000 hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Bagian 

Humas Dunia Usaha Dan Industri, kurangnya komunikasi antara alumni, siswa 

dan pihak sekolah dikarenakan pihak sekolah tidak memiliki data alumni yang 

lengkap hal ini terbukti pada berkas alumni hanya memiliki informasi nama siswa 

dan Nomor Induk Siswa (NIS), tentunya hal ini mengakibatkan kurangnya 

koordinasi antar alumni ke alumni, alumni ke siswa, alumni ke pihak sekolah. 

Dengan adanya pemberdayaan terhadap alumni dengan baik, secara tidak 

langsung dapat meningkatkan citra dari sekolah terhadap masyarakat umum. 

Oleh karena itu, SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru membutuhkan sistem 

informasi berbasis web yang dapat mengatur data alumni secara online dan detail, 

mengatur koordinasi, informasi dan silaturahmi terhadap alumni ke alumni, 

alumni ke siswa, alumni ke pihak sekolah. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka dilakukan penelitian untuk Tugas Akhir dengan judul “Rancang Bangun 

Sistem Informasi Ikatan Alumni Menggunakan Metode Waterfall (Studi Kasus: 

SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru)”.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas dirumuskan permasalahan yaitu 

“bagaimana membangun suatu Sistem Informasi Alumni SMK Muhammadiyah 2 

Pekanbaru menggunakan metode Waterfall”.  

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk mengatur penelitian yang dilakukan bisa terarah dengan baik maka 

ditentukan batasan masalah yang meliputi: 

1. Data yang digunakan adalah data Alumni Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 2 Pekanbaru dari tahun 2001-2014 dengan jumlah data 

3.250. 

2. Pengguna sistem informasi alumni yaitu pertama Admin,  dengan hak 

akses dapat melakukan kelola data alumni, kelola lowongan pekerjaan, 

kelola data kegiatan, kelola pengguna, chatting forum, kelola artikel dan 

kelola galeri. Kedua, Alumni dengan hak akses dapat menambah 

lowongan pekerjaan, kelola kegiatan, lihat profil alumni dan melakukan 

chatting di forum. Dan ketiga yaitu OSIS dengan hak akses dapat 

melakukan chatting di forum, kelola kegiatan dan lihat profil alumni.  

3. Pembuatan sistem informasi alumni menggunakan pendekatan berorientasi 

objek berbasis web. 

4. Metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall hingga 

tahap testing.  

5. Pengujian sistem menggunakan Blackbox Testing. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Merancang sistem informasi alumni dan mengimplementasikannya ke 

dalam situs web. 

2. Sistem informasi alumni SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru diharapkan 

dapat menjadi media komunikasi dan bertukar informasi antar alumni. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan di SMK Muhammadiyah 2 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Membantu alumni dan pihak SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru dalam 

mencari informasi alumni, informasi kegiatan dan lowongan pekerjaan. 

2. Membantu dalam menetapkan perencanaan kegiatan-kegiatan IASMEKA 

MUDA PEKANBARU. 

3. Alumni dapat memberikan kontribusi terhadap SMK Muhammadiyah 2 

Pekanbaru dalam hal informasi lowongan pekerjaan, pemagangan dan 

kegiatan. 

4. Agar tali silaturahmi antar alumni dapat terjaga dan memberikan dampak 

baik terhadap sekolah kedepannya. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini berisikan beberapa pokok bermasalahan yang 

dibahas dalam beberapa Bab, guna penyusunan laporan penelitian ini. Adapun 

uraiannya adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang gambaran umum tentang penelitian yang meliputi Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian tentang langkah-langkah dasar dan teori yang 

akan digunakan dalam mendukung analisa dan merancang sistem 

informasi pada SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Pada bab ini juga 

membahas perangkat lunak penunjang yang akan digunakan untuk 

merancang sistem. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang rencana, langkah dan tahapan 

kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian, mulai dari awal 

perencanaan sampai selesai dan mendapatkan hasilnya. 
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BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang prediksi hasil akhir atau output 

penelitian yang akan diteliti dan akan diselesaikan atau dihasilkan. 

Dapat disajikan dalam bentuk gambar dengan disertai penjelasan atau 

keterangan yang cukup. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan penjelasan tentang implementasi dan pengujian 

sistem informasi alumni. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, agar sistem 

informasi alumni yang dibuat ini dapat dikembangkan lagi. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar jurnal, paper, buku atau alamat website rujukan yang 

digunakan dalam penulisan dan rujukan yang dipakai dan maksimal 

adalah 7 tahun terakhir. 

 


