
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Alumni adalah lulusan sebuah sekolah, perguruan tinggi atau universitas. 

Seseorang alumni bisa jadi merupakan mantan anggota, karyawan, kontributor, 

selain mantan siswa. Secara umum alumni dapat berperan sangat penting dengan 

memberikan berbagai masukan kritis dan yang membangun kepada almamater 

mereka. Selanjutnya sesuai peran alumni yang berprestasi dan memiliki kompetesi 

yang cukup dapat memainkan fungsi penting dalam membangun opini publik 

untuk menarik minat calon siswa baru. Sedangkan sistem informasi pengolahan 

data adalah suatu kompenen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, 

memproses, perubahan bentuk data menjadi informasi yang memliki kegunaan. 

Sedangkan Pengolahan data alumni di SMP Nusantara  Bandar Lampung 

masih dilakukan dengan cara disimpan dalam banyak bentuk berkas. 

Penyampaian informasi alumni dan sekolah akan sangat baik jika dikemas dalam 

bentuk website yang mampu menampung pengolahan data alumni dan lainya. 

SMP Nusantara Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah menengah 

pertama di Bandar Lampung. Bergerak dalam bidang pendidikan, dimana sampai 

saat ini telah meluluskan siswa – siswi berpendidikan baik dimasyarakat. Dalam 

bidang pelayanan pendidikan, sekolah dituntut memberikan pelayanan yang 

prima, bermutu dan professional  dengan mengutamakan pelayanan yang baik 

bagi warga sekolah dan alumni sekolah.  
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Pelayanan pendidikan disekolah ditunjukan kepada suatu subjek yang disebut 

warga sekolah atau alumni sekolah. Alumni sekolah sebagai subjek yang 

diberikan pelayanan juga mempunyai histori dan pencatatan berkas berupa data. 

Data alumni inilah yang membutuhkan pengolahan secara tepat sehingga dapat 

menghasilkan informasi secara tepat baik digunakan sebagai bukti fisik pelayanan 

dari pihak sekolah, sebagai sumber pelaporan dan dasar pengambilan keputusan. 

Masalah yang terjadi di SMP Nusantara Bandar Lampung adalah pengolahan data 

alumni belum dapat dilakukan dengan cepat karena berkas harus dicari dalam 

lemari sehingga sering terjadi permasalahan yang timbulkan oleh berkas – berkas 

data yang banyak, yaitu diperlukan ruang yang besar untuk menyimpan berkas 

tersebut. Serta data akan mudah rusak/hilang, apabila terjadi pemindahan tempat 

berkas ke tempat yang satu ke tempat lainnya.  

Website merupakan halaman situs sistem informasi yang dapat diakses secara 

cepat. Jaringan yang dikenal dengan istilah internet secara terus–menerus menjadi 

pesan–pesan elektronik, termasuk email, transmisi file, dan komunikasi dua arah 

antar individu atau komputer. Berdasarkan tujuan untuk mendapatkan informasi 

sekolah yang diperoleh dengan mudah dimana saja dan kapan saja serta 

memudahkan sekolah dalam mengali sumber terutama dari sumber data alumni. 

Untuk mengatasi masalah–masalah diatas, maka penulis merasa dibutuhkan suatu 

alternatif yang dapat membantu dalam proses pengolahan data alumni dan 

menyimpan data alumni didalam sebuah database sehingga dapat mengurangi 

resiko adanya data yang hilang atau data yang rusak. Selain itu dapat 

mempermudah dalam proses pencarian data alumni. Sehingga hasil yang 

diperoleh menjadi maksimal, lebih akurat dan lebih cepat dalam penyajian. 
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Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian skripsi dengan 

judul “ Rancang Bangun Sistem Informasi Pengolahan Data Alumni Berbasis 

Web pada SMP Nusantara Bandar Lampung”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana  merancang bangun  sistem informasi pengolahan data alumni 

yang dapat meningkatkan kualitas data pada SMP Nusantara Bandar 

Lampung ? 

2. Bagaimana sistem yang dapat memudahkan  pencarian data alumni  pada saat 

dibutuhkan ?  

1.3 Batasan Masalah 

Agar penulisan lebih terarah dan tidak terjadi penyimpangan dari 

permasalahan yang ada, maka penulis membatasi masalah hanya pada Pengolahan 

Data Alumni yang meliputi : 

1. Data yang digunakan adalah data alumni selama 5 tahun terakhir. 

2. Pengolahan data ini terpusat pada alumni SMP Nusantara khususnya kelas 

IX. 

3. Sistem yang dirancang hanya memiliki fungsi utama untuk melakukan 

perubahan, penghapusan, pencarian data, dan mencetak dokumen yang 

dibutuhkan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Merancang Pengolahan Data Alumni dengan menggunakan Website untuk 

mempermudah  pihak sekolah dalam pengaksesan dan pencarian  informasi 

yang dibutuhkan pihak sekolah dalam mendukung pengambilan keputusan. 

2. Merancang sistem yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. 

1.5 Manfaat dan Kontribusi Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem 

pengolahan data alumni. 

2. Bagi SMP Nusantara Bandar Lampung dapat dijadikan bahan masukan 

dan bahan pertimbangan untuk membuat keputusan bagi SMP Nusantara 

khususnya mengenai sistem informasi pengolahan data alumni. 

3. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah informasi dan 

referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian 

selanjutnya. 

4. Dapat menghasilkan laporan yang akurat dan tepat.  

1.6 Keaslian Penelitian  

Penelitian tentang Pengolahan Data Alumni Menggunakan Website untuk 

pengolahan data alumni yang diambil dari sebuah database, sepengetahuan 

penulis belum pernah dilakukan, dan nilai lebih dari penelitian ini adalah dengan 

mengaksesnya secara online jadi pihak sekolah bisa mengakses setiap hari sesuai 
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dengan kebutuhan. Sebagai pendukung pernyataan maka penulis menguraikan 

hasil dari berbagai penelitian terkait berdasarkan jurnal penelitian yaitu : 

1. Yoga Hanggara (2012), melakukan penelitian tentang Analisis Sistem 

Informasi Pengelolaan Data Alumni Sekolah Berbasis Codeigniter PHP 

Framework. 

2. Bagus Kurniawan (2013), melakukan penelitian tentang Analisis dan Desain 

Aplikasi Pengolahan Data Alumni SMA Negeri 1 Saden Berbasis Java. 

3. Faisal Munadi (2013), melakukan penelitian tentang sistem informasi 

pendataan alumni berbasis  web pada STMIK U”budiyah Indonesia. 

4. Didi Kurnandi Prasetya (2014), melakukan penelitian tentang Analisis 

Perancangan Sistem Pengolahan Data Untuk Forum Alumni SMA Negeri 4 

Lahat “Format”. 

5. Ivan Arifard Watung, Alicia A. E. Sinsuw, ST.,MT, Sary D. E. Paturusi, 

ST.,M.Eng, Xaverius B. N. Najoan, ST.,MT (2014), melakukan penelitian 

tentang perancangan sistem informasi data berbasis web alumni Fakultas 

Teknik Unsrat berbasis web. 


